
   
 

  
 

  
  

ي:
و

ا 


ورا
ا 

ص



ت 


ر

ا 
س


 




ا
ئ 

وار
ط

 ي
ّد

ا
 و

ھب


 ا
 ت


ط


  

  

*

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال�����ورا��  �ي�����ا� ال�رع�����ات ب�����ال���
والت��ّدي  الت����الخلوي: تطبيقات ��� 

  للطوارئ اإلشعاعية 
 
 

 
  ٢٠١٣ كانون األول/ديسمبرتاريخ النشر: 

  
 
 
 
 
 

 
 

ي
صّد

ب والت
التأھ

ئ
طوار

لل
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ي����ا� ا���ع����ا� �����ا���� ا�������ا�� ا��������ي: 
���ي�������ا� �������� ا����������� �ا���������ّ�ي ����������ا�� 

 اإلشعاعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�ي�����ا� ال�رع�����ات ب�����ال��� ال�����ورا��  
الخلوي: تطبيقات ���  الت���� والت��ّدي  

للطوارئ اإلشعاعية    
 
 

 
تاريخ النشر:  كانون األول/ديسمبر  ٢٠١٣   

  
 
 
 
 
 

 
 

ي
صّد

الت
 و
ب
أھ
الت

ئ
ار
طو
لل

 

E
P

R
-B

IO
D

O
S

IM
E

TR
Y 

2
0

1
1

E P R - 
B I O D O S I M E T R Y

2 0 1 1

E P R - 
B I O D O S I M E T R Y

2 0 1 1



 معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي، ب�أن تض�ع أو تعتم�د  الوكالة مختص�ة، بموج�ب 
معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن 

 تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
أم�ان  سلسلة معاييروتـَصُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا ھذه المعايير ضمن  
. وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان النفاي��ات. الوكال��ة

متطلب�ات ، وأساس�يات األم�انوتصنـَّف المنش�ورات الص�ادرة ض�من ھ�ذه السلس�لة إل�ى ف��ات، وھ�ي: 
  .أدلة األمانو األمان

م��ات ع��ن برن��ام� ويع��رض موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة، ال��وارد أدن��اه، معلو 
  معايير أمان الوكالة 

http://www-ns.iaea.org/standards/ 
وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا باللغ��ة االنكليزي��ة. كم��ا  

تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات األس�بانية والروس�ية والص�ينية والعربي�ة والفرنس�ية، 
الوكال�ة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير ل�ذي وض�عت� مصطلحات األمان اباإلضافة إلى مسرد 

  األمان. وللحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  

ھة إلى جميع مستخدمي معايير أمان الوكال�ة إلب��ھ�ا    ب�الخبرة المس�تفادة م�ن والدعوة موجَّ
اس��تخدامھا (كأس��ا� لل��وا�� الوطني��ة واستعراض��ات األم��ان وال��دورات التدريبي��ة م��ث�ً)، بم��ا يكف��ل أن 
تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن طريق موق�ع 

أو بواس��طة البري��د اإللكترون��ي عل��ى  الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��ا ھ��و مب��ّين أع���ه،
  .Official.Mail@iaea.orgالعنوان التالي: 

  
  ذات الصلةالمنشورات 
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن   

ساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش��أن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األ
  وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت�وفر  تق�ارير أم�انوتـَصُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا   
   ان.أمثلة عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األم

تق�ارير ، وتق�ارير التقي�ي� ا�ش�عاعيوتصدر الوكالة منشورات أخ�ر� متعلق�ة باألم�ان مث�ل   
. كم�ا تص�در الوكال�ة تق�ارير ع�ن الوثائق التقنية، والتقارير التقنية، والفريق الدولي لألمان النووي

ت الخاص��ة الح��وادث اإلش��عاعية، وأدل��ـَّة خاص��ة بالت��دريب وأدل��ـَّة عملي��ة، و�ي��ر ذل��� م��ن المنش��ورا
  المتعلقة بمجال األمان. 

 .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
الوكالة من تقارير مص�ّممة لتش�جيع ودع�م أنش�طة  عن الصادرة النووية تتألف سلسلة الطاقة 

وت�رد المعلوم�ات  لعمل�ي.البحث المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاق�ة النووي�ة وتطويرھ�ا وتطبيقھ�ا ا
ضمن أدلة وتقارير عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رز، وأفض�ل الممارس�ات ل�س�تخدامات 

وتستكمل ھذه السلسلة معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، وتق�دم إرش�ادات  السلمية للطاقة النووية.
مج��االت الق��و� النووي��ة، ودورة  مستفيض��ة، وخب��رة، باإلض��افة إل��ى الممارس��ات الجّي��دة وأمثل��ة ف��ي

 المشّعة واإلخراج من الخدمة. النفايات في الوقود النووي، والتصرف
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 مالحظة بشأن حقوق النشر

ع    ة جمي أن الملكي ر بش وق النش ة لحق ة العالمي ام االتفاقي ة بموجب أحك ة محمّي ة والتقني ة العلمي ورات الوكال منش

ام  ١٩٥٢الفكرّية بصيغتھا المعتمدة في عام  ـّحة في ع اريس). ١٩٧٢(برن) والمنق ك  (ب ذ ذل د حق النشر من م تمدي د ت وق

ف)  ة (جني ة الفكري ة للملكي ة العالمي ب المنظم ن جان ين م ية.الح ة واالفتراض ة اإللكتروني ة الفكري مل الملكي ب  ليش ويج

اً؛  الحصول على إذن باستخدام النصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكل مطبوع أو إلكتروني، استخداماً كلياً أو جزئي

ات اال ّص عملي ات تخ أي اقتراح ب ب ي. وُيرحَّ اج األدب ر واإلنت وق النش ات حق ادًة التفاق ذا اإلذن ع ع ھ اخ ويخض ستنس

ى حدة. ة عل ى قسم  والترجمة ألغراض غير تجارية، وسُينظـَر فيھا على أساس كل حال ه أي استفسارات إل وينبغي توجي

  ) على العنوان التالي:IAEA Publishing Sectionالنشر التابع للوكالة (

Marketing and Sales Unit, Publishing Section 
International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 
P O Box 100 
1400 Vienna, Austria 

 +٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٩٣٠٢ رقم الفاكس:
 +٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٢٤١٧رقم الھاتف: 

 sales.publications@iaea.orgالبريد اإللكتروني: 
 http://www.iaea.org/booksالموقع الشبكي: 

  

  

  

  

 العنوان التالي:للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال ب

Incident and Emergency Centre 
Department of Nuclear Safety and Security 

International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 

PO Box 100 
1400 Vienna, Austria 

Email: Official.Mail@iaea.org 

 
 
 
 

 قياس الجرعات بالفحص الوراثي الخلوي: 
  بيقات في التأھب والتصّدي للطوارئ اإلشعاعية تط

  ٢٠١٣الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 
IAEA-EPR-Biodosimetry  

 ٢٠١٣الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ©
  ُطبٍع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر 



 

  

  

  
  تمھيد

وراثي ا   الفحص ال ات ب اس الجرع ل قي ديمث و يس ات، وھ دير الجرع ة لتق يلة مھم وي وس ي  لخل رة ف ثغ
ذين  يتعذرتكنولوجيا قياس الجرعات، ال سيما عندما  ا أن األشخاص ال تفسير البيانات في الحاالت التي ُيعتَقد فيھ

د ال يحملون أجھزة قياس الجرعات قد تعّرضوا لإلشعاع، أو  ة بتعويضعن عن إصابات إشعاعية ال  اتالمطالب
  .ياته المھنيةححدوث تعرضات للشخص في أثناء يھا دليل قاطع، أو في يقوم عل

ة وتواصل   ة الذري ذ  الوكالة الدولية للطاق ام من د في ال ١٩٧٨ع د بعي ذ أم ه من ذي تسھم ب ا ال اس دورھ قي
ات وجي للجرع ومالبيول ي تق ن خالل  ، وھ دور م ذا ال يم بھ قة تنظ رامج البحوث المنسَّ ن ب لة م دورات والسلس

دات القليمية واإلبية تدريال راتوطنية، ورعاية زماالت تدريب األفراد، وتوفير المع دول األعضاء،  للمختب في ال
  وبناء القدرات في مجال القياس البيولوجي للجرعات.

ديم    ونبعت من ھنا فكرة إسداء المشورة إلى الدول األعضاء بشأن أفضل محور تركِّز عليه البحوث، وتق
  ب التقنيات التي يمكن ممارستھا مستقبالً في القياس البيولوجي للجرعات.االقتراحات بشأن أنس

ام    قة أن صدر في ع ة المنسَّ رامج البحثي وجي  ١٩٨٦وكان من نتائج أحد الب اس البيول وان القي ل بعن دلي
م  الكروموسوميللجرعات: تحليل االنحراف  ة رق ارير التقني لة التق ت مح٢٦٠في تقييم الجرعات (سلس ه ) وحلَّ ل

  سلسلة التقارير التقنية. من ٤٠٥تحت رقم  طبعة ثانية منّقحة ٢٠٠١في عام 

ي    ة الت عة تعبِّر عن التطّورات الھائل  شھدھاويمثِّل المنشور الحالي طبعة ثالثة تحتوي على إضافات موسَّ
  الفائت. على امتداد العقد ةالخلوي ةالوراثي قياس الجرعات بيولوجيا من خالل الفحوصمجال 

ديرھا الخاص    ِرب عن تق ذا المنشور. وُتع ؤلّفي ومراجعي ھ ى كل م ه شكرھا إل ة أن توجِّ وّد الوكال وت
  .)D. Lloyd( لإلسھامات الكبيرة المقّدمة من الدكتور د. لويد

  واشَترك في رعاية ھذا المنشور منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية.  

ة المسؤول عن   ذا المنشور ھو وموظف الوكال ا ( ھ ان واألمن  )E. Buglovaأ. بوغلوف من إدارة األم
  ن.يالنووي

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملحوظة تحريرية
  

انوني  استخدام مسميات معينة للبلدان أو لألقاليم ال ينطوي على أي حكم تقديري من جانب الناشر، أي الوكالة، فيما يخص الوضع الق
  األقاليم أو لسلطاتھا ومؤسساتھا أو لترسيم حدودھا. لمثل ھذه البلدان أو

ة،  وق الملكي ة للمساس بحق ة ني ى أي ا مسجلة أم ال) ال ينطوي عل وذكر أسماء شركات أو منتجات معينة (سواء كانت مبينة باعتبارھ
 .كما ال ينبغي تفسيره على أنه مصادقة أو توصية من جانب الوكالة
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  مقدمة  - ١

  الخلفية  ١-١

ل    اس تحلي ى أس ات عل وجي للجرع اس البيول ي القي رن الماض تينات الق ف س ذ منتص تخَدم من ُيس
ة المصمتة  الكروموسومات ْيمالثنائي ة المركزي القَُس ة تطّورات ھائل ك الحقب ي أعقبت تل . وشھدت السنوات الت

ة ا المركزي القَُسْيمثنائيات تحليل علت تقنية ج رامج الوقاي اً في ب دول عنصراً روتيني ر من ال إلشعاعية في الكثي
ا ١األعضاء [ تبه بھ ة أو المش د الفعلي ]. وأثبتت تجربة استخدام ھذا التطبيق في اآلالف من حاالت التعرُّض الزائ

ام استخدامه.  ود أم ا ويتسمأھمية ھذا األسلوب وساعدت أيضاً على تحديد القي وجي للجرع اس البيول ذي  تالقي ال
ى وجي يعتمد عل رةلألضرار الكروموسومية  الوسم البيول ه الكبي ه بأھميت ائي للجرعة، ، خألن اس الفيزي اً للقي الف

  .يراعي الفروق بين األشخاص في درجة الحساسية

تخدام   د اس ن تأكي د م اتاال والب ومية نحراف اس  الكروموس ةكمقي ك اال للجرع اھمة تل اتومس  نحراف
ان في الكروموسومية ر من األحي ا  بدور بالغ األھمية في كثي ا والنظر فيھ وب جمعھ مجموعة المعلومات المطل

عاعي ووي أو إش ارئ ن ي ط د تقّص ن ٢[ )١(عن ات م ية للمعلوم ادر تشخيص تقاء مص ن اس اتال]. ويمك  عالم
ى  البيولوجية د تظھر عل ي ق ة الت اإلشعاعية ذات األساس البيولوجي، فضالً عن العالمات واألعراض اإلكلينيكي

لفيزيائية مثل القياسات التي تظھر على شارات الرصد الشخصية والمقاييس التي الشخص، وكذلك من القياسات ا
ات المصفوفات  ي في مكّون دوران اإللكترون تعمل بالوميض الحراري، أو الوميض المستَحّث بصرياً أو رنين ال

لك) أو المتصلة من األشخاص المعّرضين لإلشعاع (مثل مينا األسنان أو األظافر أو العظام أو ما إلى ذ المصمتة
ارات  اعات أو النّظ ل الس م (مث ات أو بھ ن أيضاً للمعلوم ا). ويمك نغيرھ ا م تم الحصول عليھ ي ي المرضى  الت

در  ن المص افة ع ع والمس ل الموق رُّض داخ ه التع ع في ذي يق ت ال ل الوق ية، مث ائق األساس ول الحق ھود ح والش
ين كل ،اإلشعاعي وجي  أن تساعد في حساب الجرعة. ويمكن الجمع ب اس البيول ات القي ين بيان ذه المصادر وب ھ

  لتكوين صورة أوَضح عن الحالة.

ّل    ات  فحصوظ ْيمثنائي زي القَُس تخدام  المرك لباس ة يمث دم اللمفاوي ات ال نوات كري لوب  لس دة األس عدي
ات استخداماً. وي ر التقني وم أكث ى الي زال حت مكن أيضاً الوحيد المتاح إلجراء القياس البيولوجي للجرعات، وال ي

ات وغيرھا من أنواع المركزي القَُسْيمثنائيات  مالحظة ة الاالنحراف ا الليفي ل الخالي ة ، مث ا الظھاري ة والخالي جلدي
ى  الشدقية، دم. عل ة في ال ا اللمفاوي وإن كان ذلك يخرج عن نطاق ھذا المنشور الذي يقتصر على فحوص الخالي

ل البيو نقاط النھاياتأنه يوجد حالياً عدد من  اتلوجية األخرى، مث االت الكروموسومية وا الُنَويَّ ات نواالنتق حراف
  فحصھا في الخاليا اللمفاوية.و توصيفھا ) التي يمكن١والجدول  ١(الشكل  المبتسرة الكروموسومات المتكثفة

_______________ 
  ‘.طارئ نووي أو إشعاعي’نى المقصود من عبارة نفس المع‘ الطارئ اإلشعاعي’في ھذا السياق، يعني  )١( 
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اتعلى عيِّنات  يبين الحصولرسم تخطيطي  - ١الشكل  ة ال كري دم اللمفاوي دير الجرعات ة طرفيال باستخدام لتق
ف ات الكروموس مختل ة لالنحراف ة الخلوي ف  فحص وھي، يةومالفحوص الوراثي رالتكثُّ ، الكروموسومي المبتس
ات  وفحص ْيمثنائي ي ( المركزي القَُس ات) ف ا الطور والحلق توائيخالي االت الكروموسومية، االس  وفحص االنتق
تخدام ين باس ين الموضعي بالفلورس توائ التھج ا الطور االس اموفحص ، يلخالي ئة عن وقف انقس ات الناش  النوي
  .الھيولي

 الحصول على العيِّنات
 ة)كريات لمفاوي -(دم طرفي 

 خاليا الطور 
 البيني

خاليا مستحثة 
بمسببات االنقسام 

 الفتيلي

 الخاليا الثنائية النواة مْسَحات مْسَحات خاليا الطور التالي مْسَحات خاليا الطور البيني

مي وكثف كروموست
 مبتسر

 فحص ثنائيات
 القَُسْيم المركزي

التھجين الموضعي
 بالفلورسين

النويات الناشئة عن
ف انقسام الھيوليوق
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   (أ): مقارنة بين فحوص االنحرافات الوراثية الخلوية المستخَدمة في تقييم الجرعات١الجدول 

  االنحرافات الوراثية الخلوية فحوص 

 
الكروموسومي التكثُّف 

  المبتسر

 القَُسْيمثنائيات 
المركزية 
 )(والحلقات

 الموضعيالتھجين 
 لفلورسينبا

النويات الناشئة عن 
 الھيولي وقف انقسام

ة  ات النمطي االنحراف
ات  المفحوصة ي تطبيق ف

وجي  اس البيول القي
  للجرعات

القطع الكروموسومية 
 القَُسْيمثنائيات الزائدة؛ 
  والحلقات (ب)المركزي

 

 القَُسْيمثنائيات 
  (ب) المركزي

 )والحلقات(

 المركزي القَُسْيمثنائيات 

 )قاتوالحل( (ب)
   الّنوّيات

 جسور ھيولي النواة  (ب)كروموسومية تانتقاال 
     (ب)ت كروموسوميةانتقاال

    
     

يناريوھات  ات س تطبيق
 اإلشعاعات النمطية

    
  حادتعرض حديث 

 
  حادتعرض حديث 

 
تعّرض قديم حاد لمدة 

 طويلة
تعرُّض حديث حاد 

  لمدة طويلة
     

ادة  ة الح اق الجرع نط
ات ا ة بالفوتون لمعادل

(غراي) في تقييم جرعة 
 الجسم بكامله

 ٤ إلى ٠٫٣ ٤ إلى ٠٫٢٥ ٥ إلى ٠٫١ ٢٠ إلى ٠٫٢

     
مفيد في تطبيقات تعّرض 

 أجزاء من الجسم
 غير منطبق غير منطبق نعم  نعم

     
ات  يم جرع ي تقي د ف مفي

  الفرز
  نعم  غير منطبق نعم نعم

     

ة ال أن حال د بش توحي
 الفحوص

 ر منطبقغي

معايير المنظمة 
الدولية لتوحيد 
  المقاييس

]٤، ٣[  

 غير منطبق

معيار المنظمة 
الدولية لتوحد 

لم يصدر  -المقاييس 
 ]٥بعد، و [

) TMT Handbook( الجدول معّدل من دليل فرز ورصد ومعالجة األشخاص المعّرضين إلشعاعات مؤيِّنة بعد عمل إيذائي (أ)
]٦[.  

ووية ثنائية المركز نة المحّددة المكتشفة في العادة عن طريق استخدام مسابير خاصة بتھجين األحماض ال(ب) االنحرافات الصغري
  والكاملة الصبغية.

  
  

اتاالختبارات األخرى التي تخرج عن نطاق ھذا المنشور  وُتستخَدم في   يس  نقاط النھاي ي تق ة الت الجزيئي
ى ات الرئيسية أو وجود  انكسار الحمض النووي والتغيُّرات التي تطرأ عل اتتنظيم بعض الجين روتين  عالم الب

ور  رعة ظھ ال بس ذا المج ز ھ دم. ويتميَّ ل ال ي بالزما/مص ا أو ف ل الخالي افھا داخ ن اكتش ي يمك ة الت الحيوي
ارات  ق. وأفضت مجموعة خي ة من التطّور والتحّق تكنولوجيات يصحبھا عدد من االختبارات في مراحل متباين

وجي اس البيول ي  القي ارامترات ف دد الب ج متع راح نھ ى اقت اً إل ة حالي ات المتاح صللجرع خاص  فح ذين األش ال
رات  الفحوص] ومجموعة من ٧[ يصابون بتعرضات زائدة ي يمكن أن تساعد بشكل خاص المختب المتاحة الت

  .إصابات كثيرةالتي يتعيَّن عليھا التعامل مع حدث ينطوي على 

ا األشخاص المعّرضون ومن المھم عند تقّصي حاالت الطو   ي يتلقاھ دير الجرعة الت ارئ اإلشعاعية تق
ى  ى  معلومات الجرعاتغراي)، تساعد  ١لدواٍع عديدة. وفي حالة التعّرضات الكبيرة (الحادة التي تزيد عل عل

ا األطباءتخطيط العالج وتنبيه  أ في األس ح أن تنش رجَّ ي ي بيع بالعواقب الصحية (اإلصابات النسيجية) القطعية الت
  واألشھر التالية.



 

٤ 

اج    بويحت ن  الطبي نخفض ع ي ت ي التعّرضات الت عاعية ف ات اإلش ات الجرع ن قياس ات ع ى معلوم إل
االت ب المعرضين إلشعاعاتإلى األشخاص  استشاراتعند تقديم المستوى الذي يقتضي تدخالً عالجياً  شأن احتم

وائية ب عش ور عواق رطان،.  ظھ ل الس خاصمث ن لألش ذين يتع ويمك ن ال ة م تويات منخفضة للغاي رضون لمس
عاع  فاإلش م تكتش ه ل ون أن دما يعرف ان عن ن االطمئن الكثير م عور ب ة الش تويات مرتفع ن أي مس رار األ م ض

تاح تفاصيل كثيرة عن األحداث وال تعَرف فيھا االت التي ال تومية. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسكروموال
دة  يكون ھوأن يمكن للقياس البيولوجي في ھذه الحالة و المادية. للجرعاتأي قياسات أو حسابات  يلة الوحي الوس

ضات  ل التعرُّ ى مشاكل متصلة بعوامل من قبي لقياس الجرعة بالرغم من أن ذلك، كما جاء من قبل، ينطوي عل
ر أخذ عّينات الدم. لنويداتغير المتجانسة، وحدوث أخذ داخلي    مشّعة، وتأخُّ

وجي    اس البيول م في المراحل األولى ويساھم القي دور مھ ات أيضاً ب من الطوارئ اإلشعاعية أو الھجم
رز اإلصابات باستخدام التي قد تنطوي على تعرُّض  اإلرھابية ة ف ذه الحال عدد كبير من األشخاص. ويلزم في ھ

ى وجه السرعة األشخ نقاط النھايات ة وعل ّدد بصورة أّولي ا أن تح ذين البيولوجية واإلكلينيكية التي يمكنھ اص ال
  .به بتعّرضھم لجرعات تھّدد حياتھم وكذلك إجراء تقييم أولي للجرعات عند االقتضاءُيشتَ 

  الھدف  ٢-١

ار    ا كي يخت اج إليھ ي يحت يھدف ھذا المنشور بالدرجة األولى إلى تزويد المستعِمل بالمعلومات التقنية الت
دة  ة موّح ذ بطريق ي تكفوينفِّ وي الت وراثي الخل ة الفحص ال ةتقني دير الجرع ة  ل تق ةبطريق ة للمقارن ب  قابل عق

ة فحوص وسائل اً منالتعّرض العارض إلشعاع مؤيِّن. ويتناول المنشور بالوصف أربع ة الخلوي ة ال الوراث ممكن
ات ال) ١والجدول  ١(الشكل  ذه التقني اح كل ھ م أن تت وجي للجرعات. ومن المالئ اس البيول اً في القي متاحة حالي

اطق زما بسھولة في المن ان يل ية، وإن ك ة الرئيس د لجغرافي دوليفي ظل وجود ق اون والتواصل ال ا من التع  ر م
  وجود كل التقنيات في كل مختبر وطني مختص بالقياس البيولوجي للجرعات.

    التطورات وتاريخھا نطاق  ٣-١

ات  فحص] حصرياً على ١ركَّز الدليل األول الذي صدر في ھذه السلسلة [   ْيمثنائي ان مركزيال القَُس . وك
اإلشارة إليھا في القياس البيولوجي للجرعات.  كثرت مھمةھذا المنشور الذي صدر في حينه يشكِّل عالمة بارزة 

وّفر مصدر معلومات مريح  اً ي يالً مختبري و يشكِّل أوالً دل ى مستويين، فھ ه عل دليل بغرض قراءت وُكِتب ذلك ال
امل  اً. ووش رضتقني ان الغ ً  ك ا ك أيض دار ذل ن إص وع  م ة للموض ة التقني وجز للخلفي ص م ديم ملّخ دليل تق ال

ّرري  امين أو مق ائيين الصحيين أو المح ل الفيزي عاعية أو ألشخاص مث ا اإلش دريس البيولوجي ي ت تخدامھا ف الس
  السياسات الذين قد يحتاجون إلى بعض المعرفة المھنية بالقياس البيولوجي للجرعات.

التھجين الكروموسومي في  التلوين فحصعاماً  ١٥] الذي ُنِشر قبل ٨وشمل الدليل في إصداره المنقَّح [  
  ، والنوّيات.الكروموسومي المبتسر، والتكثُّف الموضعي بالفلورسين

د انقضاء    لية  ١٠واآلن وبع ن النصوص األص ر م ب كبي زال جان ة. وال ي ذه الوثيق نوات صدرت ھ س
ة  ة المتعلق ومات الثنائي ات الكروموس ْيمالقُ بفحص انحراف ة َس ومات الحلقي زي والكروموس ي  المرك وارف  األط
د االقتضاء.  ةاالستوائي ديثھا عن الرغم من تح ا ب المستمدة من اإلصدارات السابقة صحيحة وأبقى المنشور عليھ
ف  التھجين الموضعي بالفلورسين فحوصكثيرة على  تعديالتودخلت  ات  الكروموسومي المبتسروالتكثُّ والنوّي

وث  ي ضوء البح اء ف د انقض د بع ان ال ب تخدامھا. وك ن اس بة م رة المكتس رة والخب ن صدور  ٢٥األخي نة م س
ى  ة. عل ه التقني زداد تعقيدات الطبعات الثالث أن يتسع موضوع القياس الوراثي الخلوي للجرعات اتساعاً كبيراً وت

د بالحّد األ مجھَّز يبدو بالغ الصعوبة ألي مختبر أن اإلصدار الحالي مرتَّب بحيث ال دنى من المعدات وحديث عھ
أھم  المتعلقةاألقسام  االستفادة من ويمكن رغم ذلكبالعمل في ھذا الميدان.  اأساسيين ينبغي  فحصينب ، إجراؤھم

ق الُنَويَّات المركزي وفحص القَُسْيمفحص الكروموسومات الثنائية وھما  ة تطبي م مشورة واضحة حول كيفي . وتقدَّ
تقصي حاالت التعّرض بيانات وتفسير  الجرعة واالستجابة األساسيةإنشاء منحنيات  االختبارين عملياً عن طريق

  .الزائد

رز في رئيسية في السنوات األخيرة التي ومن التطّورات الجديدة ال   ات إجراء الف يح ترتيب شملھا ھذا التنق
وجيالتي يمكن بھا لمخ حاالت اإلصابات اإلشعاعية الجماعية. ويتناول المنشور الطريقة اس البيول أن  تبرات القي

يالت وتسرع بالتالي من  في الحاالت باستخدام اختبارات الفرز ةفجائي زيادةتستجيب ألي  رة التحل  من خاللوتي
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ات  اد ترتيب رات األخرى. وتصاَدف مع ازدي الفحص المجھري بمساعدة الحاسوب والتواصل الشبكي مع المختب
ة التعاون في االستجابة للطوارئ صدور خطو ارين المقاَرن ة الجودة وتم ة بشأن ضمان ومراقب ة دولي ط توجيھي

  بين المختبرات. ويغّطي ھذا التنقيح حالياً تلك المواضيع.

دّ    ة المتع ة الخلوي ارات الوراثي وجي للجرعات، إذ وتفيد االختب اس البيول ار دة في القي  واحدال يكفي اختب
ينار ادة في للحصول على نتائج دقيقة بما يكفي في كل الس ا التعّرضات الح ا فيھ ة، بم يوھات اإلشعاعية المحتمل

رُّض  م، أو التع ن الجس زء م رُّض ج ى، أو تع وار األول يالاألط ذ رجع ل أخ ابق (مث رُّض الس ات ، أو التع عيِّن
ة في  بيولوجية ة الخلوي رز باستخدام الوراث ي تشمل الف ات الت األحداث بعد سنوات من التعرُّض) وكذلك التطبيق

   تنطوي على إصابات إشعاعية جماعية.التي 

  الھيكل  ٤-١

ة (القسم    د المقدم ى القسم ١ينقسم ھذا المنشور بع اول  ٢) إل ذي يتن ةال ةال’ دالل الضرر ب المحددة‘ جرع
ية  ة الشخص َيم الجرع ك بَق اط ذل ة ارتب ومي وكيفي وبةالكروموس ة ب المحس وم الجرع ة ومفھ اليب الفيزيائي األس

ف ا ة حسب تعري م المكافئ اول القس عاعات. ويتن ن اإلش ة م ة للوقاي ة الدولي ن بالوصف بعض  ٣للجن ة ع الخلفي
ي أعطاب كروموسومية والقياسات المجھرية للجرعات التي تتسبب في إحداث الجوانب الفيزيائية الحيوية . ويل

م  ي القس ك ف رية وصف  ٤ذل ة البش ا اللمفاوي وجز للخالي ةم واع التائي ا األن تخّدم منھ ي ُتس اس  )T( الت ي القي ف
م  يِّن القس ات. ويب وجي للجرع م  ٥البيول اقِش القس ومي. وين ل الكروموس ي تصيب ٦الھيك واع األضرار الت  أن

ي الحمض ووي الريب زوع الن جين المن ووي( األوكِس عاع )الحمض الن ن اإلش ة ع ات الناجم بب االنحراف  اتبس
ن د ، إلى جانب وصف وتصنيف االنحرافات الكروموسومية اةالمؤيِّ ة بع ا اللمفاوي ا في الخالي ي يمكن مالحظتھ لت

م  اول القس عيع. ويتن ات  ٧التش ذ متطلب م أخ ر القس دم، وينظ ات ال ات  ٨عّين ي المتطلب ةف ة الحيوي  الفيزيائي
ات  اء منحني ة إلنش تجابةواإلحصائية الالزم ة واالس ام الجرع اول األقس ك  ١٢، و ١١و  ١٠، و ٩. وتتن د ذل بع

اس ا راء القي ات إج والي، تقني ى الت تخِدم، عل ذي يس وجي ال علبيول ة األرب ة الخلوي ات الوراثي اط النھاي  نق
ومات  زيينللكروموس يمين المرك ى ، ذات القس ة عل ومية القائم االت الكروموس عي واالنتق ين الموض التھج

ات. ويعرض القسم الكروموسومية المبتسرةوالتكثفات ، بالفلورسين ة  ١٣، والنوّي رةاألالتطّورات الھائل في  خي
ي شھدتھا السنوات أحد  ١٤ويتناول القسم الكروموسومية،  للفحوص اآلليمجال التحليل  المستجدات األخرى الت

 لألوساط المعنية بقياس الجرعات من خالل الفحوص الكروموسومية بالطريقة التي يمكن بھا األخيرة فيما يتصل
در من الف أن تستجيب ألحداث أكبر ق ةاإلصابات الجماعية ب يِّن القسم  .عالي توجيھات وإجراءات ضمان  ١٥ويب

اقِش القسم  إجراء  ١٦الجودة، وين ذين يقومون ب رات ال ان موظفي المختب ر أم ةواألخي ة الخلوي يالت الوراث . تحل
ات،  اولويلي قائمة المراجع الشاملة والمستوفاة سبعة مرفق ا بروتوكوالت العمل  تتن ى منھ ة األول ة األربع القابل

رار ي  للتك اتانحرالا فحوصف ئة عن ف ات  الناش ْيمثنائي زي القَُس ة)( المرك ومية والحلقي االت الكروموس  واالنتق
، والنوّيات. ويبيِّن المرفق الخامس الكروموسومي المبتسر، والتكثُّف التھجين الموضعي بالفلورسينالقائمة على 

يالرقم القياسي لالنقسام ال حسابمعايير  ارات اإلحصائية ، ويتضمَّن المرفق فتيل دد من االختب يالً لع السادس دل
للجرعات وبحوثھا األساسية. ويعرض المرفق السابع  ةالبيولوجي اتالتي يشيع استخدامھا في تحليل بيانات القياس

ً  مثاالُ واألخير  ة ضمان الجودة بين المختبرات في  لتمارين عمليا ْيمفحص الكروموسومات الثنائي  المركزي القَُس
دير ا ات. ويحتوتق ةلجرع ى قائم ام عل ي الخت ور ف مل  وي المنش ة تش تخَدمة، وقائم تتضمن المختصرات المس

المساھمين في الصياغة واستعراض األقران لھذا المنشور في إصداره الھامة، وأخيراً قائمة  التقنية المصطلحات
 .التنقيحاتالثالث الذي يتضّمن الكثير من 
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  ياس البيولوجيتطبيق مفاھيم الجرعات في الق  - ٢

  

ة    ائي للجرع دلول الفيزي ات، والم اس الجرع ن مصطلحات قي وجزة ع ات م م معلوم ذا القس مَّن ھ يتض
واع  ف أن ة عن التعرُّض العارض لمخَتلَ الممتصة وتفسير التقييم البيولوجي (الوراثي الخلوي) للجرعات الناجم

  اإلشعاعات المؤيِّنة.

ة في انحرافات كروموسومات الخالوُتستخَدم    ا اللمفاوي يم الجرعاتي ذين  تقي الممتصة في األشخاص ال
ون  عاعاتيتعّرض ات  إلش ر االنحراف دة. وُتَفسَّ وميةزائ ة  الكروموس اس الجرع ى أس ة عل ا اللمفاوي ي الخالي ف

لجرعة. وينشأ ھذا المنحنى عن طريق تعريض الدم في الجسم ارة إلى منحنى معايرة االستجابة واالممتصة باإلش
ة مع الحّي  ة للمقارن ات قابل ا. وينبغي أن تكون الجرعات في العّين ة من حيث نوعيتھ لجرعات إشعاعية مالئم

  معيار أّولي أو ثانوي باستخدام وسيلة مادية، مثل غرف التأيين.

واء،  النيوتروناتوتعاَير في العادة األجھزة المادية المستخدمة في قياس الفوتونات و   ا الھ من حيث كيرم
الي دم).  وبالت ات ال يج (أو عّين ى النس دخل إل ي ت ي الجرعات الت د النظر ف ل التصحيح عن تخدام عوام ينبغي اس
َيم المستخدمة من  ويشتق ى القِ ذلك في الفوتونات من نسبة معاِمالت امتصاص طاقة الكتلة، ويمكن الحصول عل

ة لألنسجة  ]. وفيما يتعلّق بالنيوترونات، يمكن أن تتألّف الوسائل٩جداول المعايير [ واد مكافئ اليمن م دل بالت  وت
ة  تجريالجرعة التي تدخل إلى األنسجة. ويمكن بدالً من ذلك أن  على رات قياسات الجرعات األّولي بعض مختب

  النسيج.التي يتلقاھا جرعة الالذي يمكن تحويله إلى تروني والتدفق النيمن حيث  ةالمعاير عمليةأو الثانوية 

ة  ة ھيالمستخَدم ةالبيولوجي النھايةنقطة وبالنظر إلى أن    ر بدق ك يعبِّ إن ذل ات الكروموسومية ف االنحراف
ا النسيج  ي يتلقاھ إن الجرعة الت ات ف ات والنيوترون ق بالفوتون ا يتعل ة. وفيم واة الخلي ا ن ي تتلقاھ عن الجرعة الت

رة ل مقاربة مناسبةالرخو تمّثل  ا جرعةلبدرجة كبي ي تتلقاھ واة. والسبب في  الت ة الن واة الخلي ك ھو أن قطر ن ذل
مقارنة بنطاقات الجسيمات الثانوية التي تنتجھا الفوتونات والنيوترونات.  ،ميكرومتر ٦˜ اللمفاوية صغير، إذ يبلغ

  ].١٠[ Bragg-Grayوبالتالي يمكن تطبيق نظرية التجويف 

ة  بيتا اتُجَسْيمالمسافات التي تقطعھا  أن على أن ثمة بعض االستثناءات. من ذلك مثالً    التعرُّض في حال
ات من  ترجع. ولذلك ميكرومتر ٧تتراوح بين صفر و  لماء معالَج بالتريتيوم ى انبعاث معظم جرعة نواة الخلية إل

ايرة،  ة أساس المع ة اللمفاوي واة الخلي ا ن ي تتلقاھ ة، تشكِّل الجرعة الت ذه الحال واة. وفي ھ ك الن التريتيوم داخل تل
ة األخرى ١١ماء في النواة بالنسبة لمحتوى الماء في الدم [ويتوقف ذلك على محتوى ال ]. ويمكن أن تشمل األمثل

دة إلكيلو  ١٠٠التعرُّض لنيوترونات تقل طاقتھا عن  ات المرت نخفض نطاق البروتون اً، حيث ي ط تقريب رون فل كت
كالھيدروج. وفي ھذه الحالة ترتبط جرعة نواة الخلية اللمفاوية بمحتواھا ميكرومتر ٢عن  رّجح  يني. ومع ذل ال ي

  أن ينطوي أي حادث على تعّرض لنيوترونات يغلب عليھا ھذا النطاق.

 القَُسْيمثنائيات ناتج قياس االنحرافات، مثل  التي يتم الحصول عليھا عن طريق إحالةقيمة الجرعة وتمثل   
ا اللمفمتوسط الجرعة الممتصة معايرة إلى منحنى ، المركزي رفي الخالي ة. ويقت ك من متوسط جرعة اوي ب ذل
ه الجسم ة  بكامل ا اللمفاوي وزعألن الخالي عة تت افات واس ى مس م  عل ي الجس ةف ون متنقل ي بعض وتك ن ف . ويمك

يم جرعة الجسم ذا المنشور، تحسين تقي ي ھ اً ف ا الحق ائل سيرد بيانھ ان، باستخدام وس ه األحي  حاالتفي  بكامل
  من مصادر خارجية. شعاعاتتعرض جزء من الجسم إلأو  المتماثلتشعيع غير ال

، ولكن الجرعة في ھذه متماثلةوتسفر معظم النوّيدات الُمشّعة التي تدخل الجسم أيضاً عن تشعيعات غير   
ا  ب فيھ الحالة ليست الجرعة التي تتلقاھا الخاليا اللمفاوية، بل الجرعة التي تتلقاھا األعضاء واألنسجة التي يترسَّ

ا ي تحدث  النشاط اإلشعاعي. وغالباً م ات الت ا ألن االنحراف اً م ل الكروموسومي محدودة نوع دة التحلي تكون فائ
ى أساس الجرع ة ولكن ال يمكن تفسيرھا عل ا اللمفاوي ي مثالً بعد أخذ داخلي ليود مشع ستحدث في الخالي ة الت

ة. وت دة الدرقي ا الغ ي الجسم، متتلقاھ عاً ف اً واس وّزع توزيع ي تت دات الت ك النوي تثنى من ذل ةثلس ي حال ا ف اء  م الم
عّ  يزيوم الُمِش التريتيوم أو الس الَج ب ة  ،المع ا اللمفاوي ات الخالي ل انحراف ن أن تحلي ة ع فت التجرب ث كش يح حي يت

  .الحصول على تقديرات ذات مغزى
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وجي    اس البيول ق بالقي ا يتعلّ يوفيم ّرض الرجع ن التع ر م ٍد أو أكث د عق ه بع اس في ذي تق االت وال  االنتق
، يمثل تقدير الجرعة متوسط الجرعة التي يتلقاھا التھجين الموضعي بالفلورسين أسلوبباستخدام  الكروموسومية

ك أن التعرُّض األصلي  ا الجذحدث لسالئف اليالنخاع العظمي النشط. وَمَرّد ذل ة خالي ات اللمفاوي ة في الُكري عي
ظ و. المفحوصة ة األتالَح رات الزمني الل الفت ومية خ االت الكروموس ات اللمف قصراالنتق يط الكري ي خل ة ف اوي

رة ونسل الخاليا الجذ   عية المشّععة.المعمِّ

ردي    لة في مقياس الجرعات الف ً وغالباً ما تكون نتيجة القياس الروتيني للجرعة المسجَّ ا وراء إجراء  دافع
افئ الجرعة الشخصية اس مك ادة لقي ة في الع د عمق  عمليات التقّصي. وتعاَير أجھزة قياس الجرعات الفردي عن

في الواقع  مجاالت اإلشعاعمحّدد. وتتيح ھذه الكمية التشغيلية تقديراً معقوالً للجرعة الفّعالة أو المكافئة في معظم 
ي.  تخدمالعمل ة  وتس ي الوقاي ة ف ة المكافئ ة والجرع ة الفّعال ب الجرع ر المناس ن غي ن م عاعات، ولك ن اإلش م

  الكبيرة.تحديد تأثير الجرعات الممتصة  في استخدامھما

ايرةى المختبرات التي ُتجري قياسات بيولوجية للجرعات ولذلك توصَ    ا من حيث الجراإجراء بمع عة تھ
ى  الممتصة (بالغراي)، مع اإلشارة عند االقتضاء زةإل ة بالخصائص الممي ا يكفي من التفاصيل المتعلق وع م  لن

 ].١٥-١٢اإلشعاع ونوعيته [
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  للضرر الكروموسومي حيويةالفيزيائية الالخلفية   - ٣

  

ات    م معلوم ذا القس مَّن ھ ىيتض اعد عل ه  تس تند إلي ذي تس اس ال كِّل األس ي تش ادئ الت ير المب م وتفس فھ
ى المعلومات اإلضافية في المرجَعين ھذا المنھجية الواردة في األقسام األخيرة من  المنشور. وينبغي الرجوع إل

]١٧، ١٦.[  

ات يمر اإلشعاع المؤيِّن في جوعندما    اً أيون ا تارك ي يمر خاللھ سم فإنه ُيصِدر إلكترونات من الذرات الت
ذات شحنات موَجبة. ويتفاوت توزيع األحداث الرئيسية والتأيُّنات واالستثارات على طول مسار الجسيمة المؤيِّنة 

اً ل ط الفتبع اَقص متوس عاع. ويتن وع اإلش ين ن ل ب ذه ص ة الجھ حنة وكتل ادة ش ية بزي داث الرئيس يمات األح س
ات أو (النيو ْيماتترون ا). و ُجَس اه،من الضروريألف ا ھو وارد أدن دار  ، كم ى أساس مق يَّن عل د إشعاع مع تحدي

ي إحداث  يَّن ف وع اإلشعاع المع ة ن ر فعالي ذه الخاصية تغّي دة من طول المسار ألن ھ ل وح بة لك ة المترّس الطاق
  مخَتلَف نقاط النھايات البيولوجية.

ن المصطلحات الم   عاعوم واع اإلش ف أن ن مختلَ ة م ب الطاق ي وصف ترسُّ دة ف ة المفي ال  اتقاَرن االنتق
الخّطي الخّطي للطاقة. ويمكن اشتقاق متوسط االنتقال الخّطي للطاقة في اإلشاعات التي يتسع فيھا نطاق االنتقال 

قال الخّطي للطاقة ويمكن الحصول على ذلك عن طريق قياس الوزن الترجيحي لكل فترة من فترات االنت للطاقة.
والي متوسط  ى الت ك عل د ذل دِّ ه اإلشعاع. ويح ذي يقطع تبعاً للطاقة المنقولة (أو الجرعة) أو تبعاً لطول المسار ال
اوت  ة األفضل لوصف تف دو أن متوسط المسار ھو الكمي ة. ويب ال الخّطي للطاق الجرعة ومتوسط مسار االنتق

ة ١٨روموسومي [الفعالية البيولوجية النسبية في الضرر الك ال الخطي للطاق غ متوسط مسار االنتق دما ]. ويبل عن
رون  كيلو ٢األشعة السينية نحو  كيلو فلط من ٢٥٠ تكون الذروة الفلطية طإلكت ر/فل ة بالجسيمات  ميكرومت مقارن
 مترميكرولط/فإلكترون  كيلو ٢ ٠٠٠و  ١٠٠تھا الخطي بين متوسط مسار انتقال طاق يتراوحالثقيلة الشحنة التي 

واع اإلشعاعھي أن  ينبغي النظر فيھاأو أكثر. والنقطة المھمة التي  ف أن راً  اتنفس ومخَتلَ اوت كثي يمكن أن تتف
ي كل  ة الموَدعة ف ة الطاق ي كمي رف ة  ميكرومت ة البيولوجي ر بوضوح الفعالي ا يمكن أن يغيِّ ار، وھو م من المس

  لمختلف أنواع اإلشعاعات.

أوتتمث   ع ت ب توزي دى عواق واتر ل إح ع ت ة توزي ي للطاق ال الخّط ي االنتق ة ف عاعات المتباين ّين اإلش
ة  ي حال ا ف ين الخالي وائياً ب اً عش ة توزيع أيُّن أي جرعة معيَّن وّزع ت ا. ويت ين الخالي ات الكروموسومية ب االنحراف

أيُّن، خاصة  ة الت عاعات الخفيف ة أو اإلش نخفض للطاق ال الخطي الم وناالنتق دما تك ارات كثيال عن ة مس رة بدرج
اوية  االت متس افتراض وجود احتم ا، وب ع ضرر الحمض النووي أيضاً توزيعاً عشوائياً بين الخالي كبيرة. ويتوزَّ
ل أي ضرر إلى انحراف فإن ھذه االنحرافات ستتوّزع بالتالي ھي األخرى توزيعاً عشوائياً بين الخاليا.  بأن يتحوَّ

ين د وتب ك بع ينية أ حدوث ذل عة الس عةو التعرض لألش ا أش ث غام ق ، حي ع بواسون (ينطب ى  )Poissonتوزي عل
تحّثة ومية الُمس ات الكروموس ع للطااالنحراف ي المرتف ال الخّط ة االنتق ي حال أيُّن، . وف ف الت عاع الكثي ة أو اإلش ق

ة’تترّسب الطاقة في وزيعاً غير عشوائي بين الخاليا وتتوّزع مسارات التأين ت َزم المتقّطع راً ‘. الُح ل كثي عدد  ويق
ت المكافئة. وبافتراض المسارات مقارنة بعدد مسارات اإلشعاع ذي االنتقال الخّطي المنخفض للطاقة في الجرعا

ات المستحثة  ،إلشعاع ذي االنتقال الخّطي المنخفض للطاقةنفس الشيء في ا ر عشوائي لالنحراف ع غي ينشأ توزي
رّدد ملحوظ دة ولخاليا ذات االنحرافات المتعديزداد عدد اوبين الخاليا.  التي ال توجد فيھا أي انحرافات في أي ت

اس  الخصائصلالنحرافات المتوسطة مقارنة بما ھو متوّقع في توزيع بواسون. ويمكن االستفادة من تلك  في القي
م  ي القس يرد ف ا س و م ى نح ات عل وجي للجرع يما ٣-٤-٧-٩البيول ي ، الس ر ف ةالتعّرضات غي د أو  المتماثل عن

  الجسم. تعّرض جزء من

عن فعالية مختلف أنواع اإلشعاعات في إحداث نقطة ‘ الفعالية البيولوجية النسبية’ويعبِّر عموماً مصطلح   
نھاية بيولوجية معيَّنة. وُتَعّرف الفعالية البيولوجية النسبية بأنھا نسبة جرعة اإلشعاع المرجعي (الذي تصدره في 

ى جرع ينية) إل د األشعة الس ر العادة أجھزة تولي ى نفس األث ؤّدي إل ذي ي يَّن موضوع الدراسة ال ة اإلشعاع المع
  البيولوجي. أي أن :

fect Zoducing efdiation prdose of ra

g effect Zs producin kVp X ray-of dose
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ين    راوح ب الي  ٣و  ٢ويالَحظ أن األشعة السينية تزيد بما يت ا، وبالت ا عن أشعة غام أضعاف في فعاليتھ
ً  ينبغي   ].١٩تحديد اإلشعاع المرجعي [ دوما

يِّن الشكل    ات  ٢ويب تجابة منحني ة واالس ات  ةالنمطي ةالخّطيالجرع تجابة الجرعة وومنحني ة االس الخطي
نخفض  التربيعية في حالة الكروموسومات ذات القسيمين ع وم ال خّطي مرتف ة باستخدام إشعاعات ذات انتق للطاق

  على التوالي.

  

  

  
ة  منحنيات الجرعة واالستجابة: ٢الشكل  ة والخّطي ة النمطي ةالترالخّطي ر  بيعي ر النتيجة بتغيُّ ة تغيُّ ان كيفي مع بي

  ]٨الفعالية البيولوجية النسبية [

باب   ذا القسم أس ي ھ اً ف اَقش الحق ذه وتن ع  ھ اطع م ع والمتق وي المتقطِّ ي العل يِّن الخط األفق األشكال. ويب
ة  ٣٫٥و ١المنحنيين عند  بية في حال رغراي الفعالية البيولوجية النس اتج الكبي سومات ذات القسيمين للكرومو الن

. ٣٫٥=  ٣٫٥/١بالجرعات الكبيرة. والفعالية البيولوجية النسبية ھي نسبة الجرعتين، وھي  المرتبطة المركزيين
د  ع عن بية  ١و  ٠٫١ويتقاطع الخط األفقي السفلي المتقطِّ ة النس ة البيولوجي ادة الفعالي ى زي ك إل ؤّدي ذل غراي، وي

ث  ة ا١٠=  ١/٠٫١حي ا الفعالي ات . وأّم نخفض الجرع دما ت ة عن ي تصف الحال بية القصوى الت ة النس لبيولوجي
  المنحنيين. ناتجالخّطيين في معادلتي  الُمَعاِملْين، فھي نسبة RBEmالرمز بويشار إليھا في العادة 

ت أن و   بية ثب ة النس ة البيولوجي اتالفعالي اط النھاي ن نق ر م ي الكثي ا  ف ا فيھ رات(بم ا، الطف ل الخالي ، وقت
اوت بمونحرافات الكروواال اوتسومية) تتف ة،  تف ال الخّطي للطاق ى استجابة محّدباالنتق ك منحن أ عن ذل  وينش

  ).٣ (الشكل
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  انتقال خّطي
  مرتفع للطاقة
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  انتقال خّطي
  منخفض للطاقة

)غرايالجرعة (
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  ]٨بين الفعالية البيولوجية النسبية واالنتقال الخّطي للطاقة [ النمطية: العالقة ٣الشكل 

ى    ذا المنحن يِّن ھ ة أن يب زداد كقيم بية ت ة النس ة البيولوجي و الفعالي ى نح ى إل و ١٠٠ُمثل رون إ كيل لكت
رلط/ف ة.  ميكرومت ال الخطي للطاق ر من االنتق ة أكب ك بقيم د ذل نخفض بع م ت ى  ومن األفضلث النظر في المنحن

دوث ير ح يحية  لتفس راض التوض ومية. ولألغ ات الكروموس تخدماالنحراف ومات ذات  يس راف الكروموس انح
ه يشالقسيمين  ه ألن ين ھنا كمثال وذلك في جانب من ادالً) ب اعالً (أو تب لو كروموسومينمل بوضوح تف ه يمّث  ألن

 ً   نوع االنحراف األكثر استخداماً في القياس البيولوجي للجرعات. أيضا

ائي انحراف  يتكّونيجب لكي و   ْيمكروموسومي ثن ووي في  عطب يحدثأن  المركزي القَُس الحمض الن
ةالكروموسومات  بينحدوث تبادل الكروموسومين غير المتكررين بحيث يمكن  ذا ي. ويمكن أن المعطوب حدث ھ

، أو نتيجة باإلشعاعالمستحث مباشرة الحمض النووي  تكسر خيوطالناتج عن  العطببسبب سوء إصالح  بادلالت
ي  الح ف وء اإلص اءلس دي. أثن رر القاع ال الض الي استئص ين بالت ررأن ويتب ون الض د أن يك ي ن اه الب ف

. ويمكن الطفراتحتى يمكن أن تحدث ‘ مسافة االلتحام’آلخر في حدود ما يسّمى قريبين كل من االكروموسومين 
تھَدفة. وال ة المس ا المنطق ّددة باعتبارھ ة المح ذه المنطق ى ھ د من حدوث ضررين  النظر إل دھما ب ون أح ي يك ف
رين مواللولب المضاََعف للحمض النووي في كل كروموسوم من الكرو رِّ ر المتك ذه ال ضمنسوَمين غي ة ھ منطق

ل، صغير  ة التفاع دف، أو منطق ذا الھ تھَدفة. وھ لالمس اً  ويق ر ١ عنقطره عموم ال ميكرومت نخفض االنتق . وي
نخفض  الي ت أيُّن في كل وحدة من طول المسار. وبالت د الت الخّطي للطاقة في حالة األشعة السينية وينخفض تردُّ

م حدوث عمليتي تأيُّن كحٍد أدنى إلحداث ضرر في احتماالت وقوع حَدثين من مسار واحٍد في نفس الھدف. ويلزَ 
ائيالمشتركين في حدوث انحراف كروموسومي الكروموسومين  ْيم ثن االت المركزي القَُس راً احتم زداد كثي . وت

د  ويتناسبحدوث الضررين بسبب التأيُّن من مسارين مستقلين.  ات تردُّ ْيمثنائي ا مسار  المركزي القَُس ي ُينتجھ الت
ع الجرعة. المركزي القَُسْيمثنائيات  يتناسب ترددلة خّطية للجرعة بينما واحد مع دا  المستحّثة بمسارين مع مربَّ

ل عن  ي تق ة الجرعات الت تھَدفة  ٠٫٥وفي حال ة مس االت مرور مسارين بمنطق نخفض احتم بحيث ال غراي، ت
ً  تتكون ا ات محتوية على قسيمين مركزيينأي كروموسوم تقريبا ع  ر واحدإالّ من خالل مس نخفض. وم رّدد م بت

ى االستجابة المستحثة بمسارين المركزي القَُسْيمثنائيات تزداد أيضاً مساھمة  زيادة الجرعة إن منحن الي ف . وبالت
ة وا ي حال ة ف ات لجرع ْيمثنائي زي القَُس كل  المرك ة (الش نخفض للطاق ي الم ال الخّط تحثة باالنتق تكون ٢المس ) س

داث  ن أح اً م ة وثناأخليط ات حادي ة الجرع ي حال ار ف ة المس داث األُحادي رّدد األح ا ت يزداد فيھ ار وس ة المس ئي
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يطابق . وُيفَتَرض عموماً أن القويةبينما ستزداد األحداث الثنائية المسار بتردد أكبر في حالة الجرعات  ،الضعيفة
  ).٢المعادلة ( الجرعة واالستجابةمنحنى 

2DDCY      )٢(  

  ،المركزي القَُسْيمثنائيات  ناتج Y  حيث:

D ،ھي الجرعة  

C ،(ترّدد الخلفية) ھو الضابط  

α ،المعاِمل الخّطي  

Β معاِمل تربيع الجرعة  

ارة    ن اإلش بة ويمك ى نس ةα/ Βإل ة التبادلي ا الجرع اوي ، باعتبارھ ي تس ا وھ اھم فيھ ي يس ة الت الجرع
ن   .المركزي القَُسْيمثنائيات ن والتربيعي بالتساوي في تكوين ان الخّطياالمكوِّ

ي    االت حدوث ضررين ف زداد احتم ّده األقصى، ت ى ح عاع إل ة اإلش ي لطاق ال الخّط اد االنتق ع ازدي وم
ة و. نتيجتينالھدف بسبب حدثين مؤيِّنين على طول نفس المسار مما يسفر عن  عندما يكون االنتقال الخطي للطاق

ر/فلطإلكترون  كيلو ٢٠أكثر تقريباً من  و ،ميكرومت ى يك اً (الشكل الجرعة واالستجابة ن منحن زداد  ).٢خّطي وت
ادات في  ات أيضاً الكفاءة أو الفعالية البيولوجية النسبية لإلشعاع الذي ينتقل بطاقة خّطية أكبر في إحداث زي ثنائي

واحد.  بازدياد االنتقال الخّطي للطاقة نتيجة الزدياد احتماالت حدوث الضررين من خالل مسار المركزي القَُسْيم
بكفاءة أكثر كثيراً من إحداث ضرر عشوائي بمسار  ويتسم إحداث الضررين المطلوبين عن طريق مسار واحدٍ 

يما بجرعات أقل  ه بالفعل مسار آخر، ال س القرب من ضرر أحدث اٍن ب ة. وتصلث ل كثاف  ومن خالل مسار أق
قة عندما يكون التأين على مسافة ُمثلى إلحداث قيمة االنتقال الخّطي للطاإلى الفعالية البيولوجية النسبية القصوى 

وين  ي تك تركان ف ذين يش ووي الل ولبي الحمض الن ي كل من ل ات الضرر ف ْيمثنائي د’دون  المركزي القَُس ، ‘تبدي
وق تأينات أكثر من المطلوب. على أنه بزيادة االنتقال الخّطي للط عندما تودع في الھدفللطاقة، أي  ا ف اقة إلى م

الزم، ثلى، القيمة المُ  ذه الظروف وتترّسب في الھدف طاقة أكثر من ال بية في ھ ة النس ة البيولوجي نخفض الفعالي ت
ال الخّطي  ل االنتق بية مقاب ة النس ة البيولوجي نظراً الزدياد االنتقال الخّطي للطاقة كما ھو مبيَّن في مخطط الفعالي

  .٣للطاقة في الشكل 

نخفض ٢(الشكل  الجرعة واالستجابةوالخالصة أن منحنى    ال الخّطي الم ة اإلشعاع ذي االنتق ) في حال
وذج خّطي يكونونات السريعة، رللطاقة، والبروتونات المرتفعة الطاقة، والنيوت تربيعي؛  غير خّطي وأنَسب لنم

ى و ون منحن تجابةيك ة واالس طار  الجرع ات االنش ة (نيوترون ع للطاق ال المرتف عاع ذي االنتق ة اإلش ي حال ف
يمات أل اً أو وجس ا) خّطي ي؛ وف به خط ى ش ة إل ي للطاق ال الخّط اد االنتق بية بازدي ة النس ة البيولوجي زداد الفعالي ت

وتنخفض عندما تكون قِيم االنتقال الخّطي للطاقة  ،ميكرومتر/فلطإلكترون  كيلو ١٠٠مستوياته القصوى إلى نحو 
ذه االن ناتجعلى ). والسؤال ھو كيف يؤّثر معدل الجرعة ٣أعلى (الشكل  حرافات الوراثية الخلوية؟ وألغراض ھ

ى  ات المناقشة، من األسھل اإلشارة إل ْيمثنائي ى  المركزي القَُس ق أيضاً عل ادئ تنطب الرغم من أن المب اتب  الُنَويَّ
إلى  أن تتحول. ومن المعروف أن األضرار المستحثة في الحمض النووي التي يمكن واالنتقاالت الكروموسومية

ا المركزي ية القَُسْيمكروموسومات ثنائ ائق وعدة ساعات يمكن إصالحھا ويستغرق ذلك م ين بضع دق راوح ب  يت
 ً زيينإلحداث  المطلوبانن للضرر المعّين. وإذا نتج الضررا تبعا من خالل مسارين منفصلين وإذا  قسيمين مرك

ل قبل أن يمر بالھدف المسار األو الناجم عنإصالح الضرر  ، من المحتمل في ھذا الحالةانخفض معدل الجرعة
الرغم من  اً. وب اعال إلحداث  حدوثمسار ثاٍن يشّكل ضرراً ثاني ا ال يمكن أن يتف الضررين داخل الھدف فإنھم

ا . قسيمين مركزيين دل الجرعة كلم ا انخفض مع دل الجرعة، وكلم وتقل احتماالت تفاعل الضررين بتناقص مع
اح إلصالح الضرانخفض ترّدد مسارات التأّين لكل وحدة زمنية وبا زداد الوقت المت الي ي وين لت ل تك ر األول قب

الي:  الضرر الثاني. ى النحو الت نخفض وھكذا فإن الحالة بالنسبة لإلشعاع ذي االنتقال المنخفض للطاقة ھي عل ي
ى يكون . وفي كل وحدة من الجرعة بانخفاض الجرعة المركزي القَُسْيمثنائيات تردد   الجرعة واالستجابةمنحن
ا المركزي القَُسْيمثنائيات  حالة فياً خطي دم احتم اد تنع دما تكون معدالت الجرعة شديدة االنخفاض وتك الت عن

ى الخّطي التربيعي حدوث انحرافات ثنائية المسار ، مع وجود انحدار يساوي انحدار الجزء الخّطي من المنحن
ّزأة أو ا ى الجرعات المج ر، للتعّرضات الحادة. وينطبق األمر نفسه عل ي جرعتين أو أكث مة. وفي حال تلّق لمقسَّ
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دھا،  ا بع ة أو م ى أن تتفاعل مع األضرار الناتجة عن الجرعة الثاني يمكن لألضرار الناشئة عن الجرعة األول
تغرقه  ذي يس ت ال ن الوق ل م ة أق ة الالحق ى وجزء الجرع ة األول ين الجرع ي ب ون الفاصل الزمن شريطة أن يك

الي، إذا كانت الجرعات مفصولة إصالح األضرار المستحّثة با ابقة. وبالت ى أو الس راتلجرعة األول ة  بفت زمني
رّدد  باإلصالح بين أجزاء الجرعة طويلة بما يكفي للسماح إن ت ات ف ْيمثنائي ة عن الجرعة  المركزي القَُس الناجم

  تي تحدث مرة واحدة.الناتجة عن الجرعة الكلية ال المركزي القَُسْيمثنائيات  يقل عنالكلية (حاصل األجزاء) 

ال    راً ألن ك ة نظ ع للطاق ي المرتف ال الخّط عاع ذي االنتق ل باإلش ا يتص ة فيم ف الحال ن أن تختل ويمك
ات الضررين اللذين يشتركان في إحداث  ْيمثنائي إن تخفيض واحدينشآن عن مسار  المركزي القَُس الي ف . وبالت

يكون ألن إصالح األضرار في أثناء التعّرضات األطول لن  كزيالمر القَُسْيمثنائيات معدل الجرعة ال يغيِّر ترّدد 
أثيله أث تأثير ضات المجّزأة؛ وال يؤثر إصالح األضرار بين األجزاء ت راً . وينطبق األمر نفسه على التعرُّ راً كبي

 ً   مسار واحٍد.من  نظراً لحدوثھما معا

د وتشير النقاط التي نوقِشت في ھذا القسم إلى العوامل التي ينب   ا عن اس غي النظر فيھ وجي إجراء قي بيول
بنوعية اإلشعاع (االنتقال الخّطي للطاقة). وبالتالي ينبغي عند  الجرعة واالستجابةمنحنى للجرعات. ويتأثر شكل 

اإلشعاع المنبعث  إلشعاع ذي نوعية متطابقة أو متشابھة بدرجة كبيرة مع معياري منحنىاستخدام تقييم الجرعة 
ة  الھامة الشروط. ويمّثل ذلك أحد في حالة الطوارئ ة البيولوجي ا في الفعالي نظراً لوجود فروق يمكن التثّبت منھ

الرغم  اإلشعاعاتبمختلف  لألضرار الكروموسومية المستحدثةالنسبية  ة ب نخفض للطاق ال الخّطي الم ذات االنتق
وزن ( ة في ال ة اإلشعاعية، متطابق ا، ألغراض الوقاي ال ]. وفيم١٩[) WR=1من أنھ ق باإلشعاع ذي االنتق ا يتعل

ى تخفيض  دل الجرعة أيضاً إل ردد الخّطي المنخفض للطاقة، يؤّدي تخفيض مع ات ت ْيمثنائي لكل  المركزي القَُس
اً وال يختلف عن  د معدالت الجرعة الشديدة االنخفاض خّطي وحدة من وحدات الجرعة بحيث يكون المنحنى عن

ى  ي لمنحن ّون الخّط تالمك ة واالس ن  جابةالجرع ي ع ى الخّط أ المنحن ن أن ينش اد. ويمك رُّض الح ة التع ي حال ف
اري للتعّرضات  ى معي تخدامه كمنحن ن اس ا، ويمك عة غام ينية و/أو أش عة الس ة لألش ادة المعياري ات الح المنحني

ة اإلشعاع ذي ،الُمزمنة ة. وفي حال ات اللمفاوي  مع إمكانية إجراء تصحيحات مالئمة لمدة التعّرض وعمر الكري
رّدد  ى ت دل الجرعة عل رات مع ؤّثر تغيي ات االنتقال الخّطي المرتفع للطاقة، ال ت ْيمثنائي الي المركزي القَُس ، وبالت

ة أو  يمكن استخدام ادة في التعّرضات الُمزمن رة المنحنى الناتج عن التعّرضات الح ى أن تراعى م ّزأة، عل المج
  .الطرفيةأخرى مدة التعّرض وعمر الكريات اللمفاوية 
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  الكريات اللمفاوية البشرية  - ٤

  

ا البشرية مجموعة من ال الطرفيةتمثِّل الكريات اللمفاوية  ة م ا في المرحل د في أغلبھ ي توَج ا الت ل خالي ققب  تخلي
ي دورة  الحمض ووي ف ةالن اة الخلي ي دورة G0(أي الطور  حي د ف ي توَج ة الت ة الطرفي ات اللمفاوي ا الكري ). وأم

ا  في المائة ٠٫٢لتوالُد فھي مجّرد الخاليا الذاتية ا ات أو أقل ولعل مصدرھا مجموعة من خالي ل كري ة تمّث لمفاني
ى ظھور االنقسامات  بالزميةلمفاوية مستحثة أو خاليا  ذه المجموعة إل ا في ھ ةمبتسرة. وقد تؤّدي الخالي  الفتيلي

  التي تظھر أحياناً في الدم الطرفي.

ان   ل وك ن ٢٠[ )Nowell( نوي ز ] أول م ة تحفي ن إمكاني ف ع رية’كش اء البش ات البيض ة ‘ الكري الطرفي
اء، )، وھوPHAھيماغلوتينين (فيتوالمخَتبر باستخدام ال في فتيليةإلحداث انقسامات  ات اللوبي  بروتين مشَتّق من نب

تھَدفة في ‘ الكريات اللمفاوية الصغيرة’] عن أن ٢١[ )Carstairsبينما كشف كارستيرز ( ام ھي الخاليا المس االنقس
   .الفيتوھيماغلوتينينالذي يحِدثه بروتين  فتيليال

دما تالَحظ في مسحة    دموتتميَّز الكريات اللمفاوية الصغيرة الطرفية عن وى كثيف من ال ر ةبوجود ن  ةكبي
ر ٦). ويبلغ قطرھا نحو ٥و  ٤يحيط به القليل نسبياً من الھيولي (سيتوبالزم) (الشكالن  ا  ميكرومت ر حجمھ دَّ ويق

  مكّعب. ميكرومتر ١١٠نحو ب

  
  مكّبرةفي الشكل  تبدو : فحص نمطي للدم باستخدام كرّية لمفاوية صغيرة وبعض الخاليا الحمراء التي٤الشكل 

  

  

  إلكتروني تحت مجھر: كرّية لمفاوية صغيرة ٥الشكل 
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ة، ويمكن التمييز بين نوعين رئيسيين    ات اللمفاوي امن الكري ة ھم ا التائي ةوا )T( الخالي أ )B( لبائي . وينش
ة المطاف ف ّي وتستقر في نھاي ي النخاع العظمي. كال النوعين عن خاليا جذعية عاجزة مناعياً في الكيس الُمحِّ

ا ل الخالي ى  وتنتق ا إل ز بينھ ن التميي ي ال يمك ة الت ةالجذعي دة الزعتري ية األخرى و الغ ة الرئيس األعضاء اللمفاني
رات جسدية فيھاوتتكاثر  دأ في  وتمر بتحوُّ ي تب رة الت ة المعمِّ ات اللمفاوي ى ظھور مجموعة من الكري ؤّدي إل وت

السطحية، تضم الخاليا التائية والبائية خليطاً من الخاليا البدائية وخاليا الذاكرة  عالماتھااالنتشار. وباالستناد إلى 
يط ]. والخاليا التائية ٢٢المتفاوتة في أعمارھا وأدوارھا في العمليات المناعية [ ا من النم ي تكون في معظمھ الت

CD4+  وCD8+ ھيماغلوتينين وُتستخَدم في القياس البيولوجي للجرعات.فيتوالمخَتبر عن طريق ال داخل تستحث  

، ومسببات األمراض العرقيوتتفاوت تركيزات الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي كدالة للعمر واألصل   
انة، وتناول المشروبات الكحولية، وما إلى ذلك). ومن ذلك مثالً أن جماعات والعوامل البيئية (أي التدخين، والبد

ة  ة مقاَرن ات اللمفاوي دد الكري َيم األساسية لع ز بانخفاض القِ ال) تتميَّ إثنية معّينة (في شرق أفريقيا على سبيل المث
 ً ك بشكل  بالمستويات المرجعية لمجموع السكان. ويالَحظ انخفاض عدد الكريات اللمفاوية تبعا للعمر. ويتضح ذل

في الخامسة  2x109/Lحتى يصل إلى نحو  انخفاض عددھا باستمرارخاص في أثناء مرحلة الطفولة عندما يالَحظ 
وتيرة أبطأ، وفي عمر  ان ب الغين، وإن ك دى الب اه نحو االنخفاض أيضاً ل ذا االتج عشرة من العمر. ويالَحظ ھ

  ].٢٣[ 2x109/Lلكريات اللمفاوية إلى فوقه، ينخفض عدد ا الخامسة والسبعين وما

ليم لطبيعي للكريات اللمفاوية في الدعموماً النطاق ايبلغ و   الغ الس  4x109/L-1.5م الطرفي لدى الشخص الب
ى بضع  ].٢٤[ ذي يصل إل عاع ال ة من اإلش م لجرعات قوي رة من الجس زاء كبي ة تعّرض أج ي حال ه ف ى أن عل

بكرة في حدوث انخفاض سريع في عدد الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي. مثل العالمات القطعية المتغرايات، ت
دم ات من ال د أخذ عّين ار عن رة وينبغي أن تؤَخذ ھذه العوامل في االعتب ة مبك اسإلجراء  في مرحل وجي  قي بيول

  ].٢٥[إشعاعية  اإلصابات للجرعة في حاالت

الغ    دى الشخص الب ة ل ات اللمفاوي دد الكري وع ع ّدر مجم ليم صحياً ويق اً.  ٩١٠×٥٠٠الصغير الس تقريب
ة ( ٢ويوجد نحو  ات اللمفاوي ذه الكري ي، وتوجد النسبة األخرى ٩١٠×١٠في المائة فقط من ھ دم الطرف ) في ال

ّدة عموماً في األنسجة األخرى،  ز بشكل خاص في الغ ةوإن كانت تتركَّ وزتين، الزعتري ة، والل د اللمفاوي ، والُعَق
ي واألنسجة اللمفية في  األمعاء، والطحال، وفي النخاع العظمي. ويتفاوت عمر الكريات اللمفاوية، ويمكن أن يعن

ا تعريف يط . ويمكن تموت أو تنقسم مدة عمرھا أنھ ة من النم ا التائي يم الخالي ى نميطات  +CD8و  +CD4تقس إل
يالد يعبCD45ِّأخرى على أساس مختلف األشكال المناِظرة لمولِّد مضادات  د الم ر من . وعن ة  ٩٠ر أكث في المائ

ذه  CD45RAمن الخاليا التائية عن الشكل الُمناِظر  بط ھ ة. وتھ ا البدائي ر المبرَمجة أو الخالي ا غي و تسّمى الخالي
لھا إلى النميط  ٥٠النسبة لتصل إلى نحو  ا الُمبرَمجة  CD45ROفي المائة في مرحلة البلوغ وذلك بتحوُّ من الخالي

  أو خاليا الذاكرة.

ة من الشكلين يت دراسات لوأجر   ا التائي ألضرار الكروموسومية المستحّثة بالعالج اإلشعاعي في الخالي
RAو ، RO ا ]٢٦لوتينين [غالمحفَّزة بالفيتوھيما ة  RA. وكشف استمرار الضرر غير المستقر عن أن خالي البدائي

رات أقصر  ROسنة، في حين أن خاليا الذاكرة من الشكل  ٣٫٥تنقسم في المتوسط مرة كل  ى فت تصل تنقسم عل
ك ال  ٢٢إلى مرة في المتوسط كل  دائي الظاھري ولكن ذل نمط الب ى ال ذاكرة أيضاً إل ا ال أسبوعاً. وقد تعود خالي

  سنة في فئة خاليا الذاكرة. ٣٫٥يحدث في المتوسط إالّ بعد نحو 

تَحّثة في    ات الكروموسومية المس ونأن  لجسم الحياومن األھمية البالغة عند تفسير االنحراف ة  تك أغلبي
عمجّمع إعادة التوز’منتمية إلى الكريات اللمفاوية الطرفية  ى ‘. ي ادرة عل ة ق ات اللمفاوي أي ينبغي أن تكون الكري

ى  ود إل رى وتع جة األخ ة واألنس د اللمفاوي ال والُعق الل الطح رور خ ي والم دم الطرف رك ال ةت دورة الدموي . ال
ه ال د في ذي توَج دم ومتوسط الوقت ال ا في ال اد توزيعھ ي يمكن أن يع ى المجموعة الت ة إل ة المنتمي ة اللمفاوي كرّي

ي بنحو  ى ٣٠الطرف ديرات إل ير التق ة. وتش رب من دقيق ا يق ة، أي  ٨٠ أن م ي المائ ات ٩١٠×٤٠٠ف  من الكري
ع  ،لمفاويةال ادة التوزي ع إع ى مجّم ة وأنينتمي إل دة الزمني ي تستغرقھا ةاإلجمالي الم د الت ادة ال  ١٢وران نحو إع

ان آخر من الجسم الكروموسومية المسساعة. ويعني ذلك أن الكريات اللمفاوية ذات االنحرافات  تَحّثة في أي مك
تتجه في نھاية المطاف إلى الدم الطرفي. وبالتالي ال يمكن فقط اكتشاف االنحرافات الكروموسومية المستَحّثة في 

دم الطرف اللمفاويةالكريات  ل يمكن الموجودة في ال ة البشرية، ب ات اللمفاوي ه باستخدام نظام فحص الكري ي ذات
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اء  ف أعض ي مختل ة ف ع ة الموزَّ ات اللمفاوي ي الكري تَحّثة ف ومية المس ات الكروموس اف االنحراف اً اكتش أيض
  ].٢٧[ الجسم

من  ھا) ويبلغ محتواG0( دورة حياة الخليةفي ‘ الرقود’ طوروتوجد معظم الكريات اللمفاوية الطرفية في   
ر  داخلفي ھذه الخاليا  الفتيليةاالنقسامات  أن تبدأبيكوغرام. ويمكن  ٥٫٦نحو الضعفاني الحمض النووي  المختب

املة  ي الش ام الفتيل ة لالنقس ل الُمحِدث د العوام اغلوتينين أح د الفيتوھيم اغلوتينين. وُيَع ال الفيتوھيم ق إدخ عن طري
ل الكريات اللمفاوية تحت تأثير الفيتوھيماغلوتينين بدرجة كبيرة، وھو يحفِّز طيفاً واسعاً من ا لخاليا التائية. وتتحوَّ

د  ة بع ة الطرفي ة اللمفاوي غ حجم الخلي ا. ويبل ا بكاملھ ام الخالي واة وأحج ام الن زداد أحج ة وت ا برعمي  ٤٨إلى خالي
ولي مكعَّب قبل التحفيز.  ميكرومتر ١١٠~مكّعب تقريباً مقابل  ميكرومتر ٥٠٠ساعة من حفزھا  ويبلغ حجم الھي

 ٥٠~مكعب بعد التحفيز. ويزداد الحجم النووي من نحو  ميكرومتر ٣٥٠~مكعب قبل التحفيز و  ميكرومتر ٥٠~
  مكعب بعد التحفيز. ميكرومتر ١٧٠مكعب إلى  ميكرومتر

روف   اً لظ اغلوتينين تبع ا بالفيتوھيم د تحفيزھ ة بع ة اللمفاوي ّور دورة الخلي راً تط ف كثي ن أن يختل  ويمك
د ر Ham's F-10 ،RPMIالمزرعة التي تستخِدم وسائط مختلفة، مثل  ذكاري، وز(معھ ارك الت ل ب )، RPMI-1640وي

د  Ham's F-10، أو الوسط األساسي األدنى. من ذلك مثالً أن تخليق الحمض النووي في TC-199أو الوسط  دأ بع يب
ساعات أخرى. وتوجد ذروتان لتخليق  ١٠د نحو ساعة تقريباً من بدء المزرعة وتبدأ أول انقسامات فتيلية بع ٢٦

د مبالتريتيوم، إحداھ المعالَجبالثيميدين  تقاسانالحمض النووي  ة ب ٣٤ا بع د ساعة والثاني ان  ٤٠ع ساعة، وذروت
د حوالي فتيليسامات اللنشاط االنق د حوالي  ٤٤ة إحداھما بع ة بع ك  ٤٩ساعة والثاني ل ذل ساعة. ويمكن أن يمّث

اؤھا باستخدام الوسطمجموعتين فرعيت تم إنش  ين من الخاليا التي تكشف عن أنماط تحفيزية مختلفة في مزرعة ي
Ham's F-10 ] اغلوتينين ى أن٢٨والفيتوھيم ومة ]. عل ة الموس وار البيني التريتيوم األط ية  ب ام القياس ذلك األرق وك

ويتعذر بالتالي  ير وفق نمط غير منتظمتس TC-199وية التي تنمو في الوسط االكريات اللمف في لالنقسامات الفتيلية
  استخالص أي استنتاجات بشأن المجموعات الفرعية.
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  ھيكل الكروموسومات  - ٥

  

  حشوة الكروماتين  ١-٥

ووي العالقة بين الحمض النووي والھ يوجد الكثير من التفاصيل التي تثبت   يم الن ستونات في ھيكل الُجَس
عالوة و ال يزال غير مفھوم تماما.ستونية بمجموعة الجسيمات النووية ر الھأن ارتباط البروتينات غي بالرغم من

واة ھعلى ذلك، من الواضح  ى ن ووي خارج عل د بعض الدراسات أن الحمض الن ووي. وتؤّي يم الن ستون الجس
قالةستوني أو نات غير الھستونية أو بروتين غير ھيوجود نواة محورية تكّونھا البروت ر ھ س ة غي نية ستوبروتيني

ات ٣٠، ٢٩[ وين االنحراف ي تك ل ف ذه الھياك ى اآلن دور ھ م يتضح حت توائي. ول ور االس وم الط ي كروموس ] ف
ون  الذي يظھرھيكل النواة  توضيحباستخدام ميكروسكوب خفيف الكروموسومية. ويمكن أيضاً  كمناطق مبّقعة بل

افتيليفّضي في الكروموسوم ذي المراحل االنقسامية ال ووي ة المختلفة. وب روتين ن لرغم من أن وجود مصفوفة ب
قالة في كروموسومات الطور االستوائي ربما يمّثل عيباً. الطور البيني مسألة موثَّقة تماماً فإن وجود سمنظمة في 

  الطور االستوائي. في نموذجاً يوضح تنظيم كروموسوم ٦ويبين الشكل 

  

  

  
ا كروموسوم الطور : شكل توضيحي يبيِّن الترتيبات المختلفة ال٦الشكل  أ عنھ ي ينش كثيرة لحشوة الكروماتين الت

عاعية،  ي حاالت الطوارئ اإلش اعدة ف ز المس ابع لمرك دريب الت ع الت ن موق داء م ف (إھ ديد التكثُّ توائي الش االس
 الواليات المتحدة األمريكية).

  

 كروموسوم

 قَُسيم طرفي (تيلومير)

 قَُسيم مركزي (سنترومير)

 بروتينات 
 ھستونية

 قَُسيم طرفي (تيلومير)

 النواة

 الھيولي

 الخلية

 لولب الحمض
 النووي المضاعف

 مورث
 (جين)
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  ومحتوى الحمض النووي في الكروموسومات النووي لدى اإلنساننمط ال  ٢-٥

نمط ال   كل ال ري (الش ووي البش ن ٧ن ألّف م ان، وتت ي اإلنس زة ف ومات المميِّ ة الكروموس و مجموع ) ھ
ة  ٤٦زوجاً من الكروموسومات الخّطية الكبيرة المختلفة األحجام، ويبلغ مجموعھا  ٢٣ كروموسوماً في كل خلي

ى  A ثنائية الكروموسوم. وتنقسم الكروموسومات البشرية في العادة إلى سبع مجموعات تبدأ من باإلضافة  Gحت
ية  ومات الجنس ن الكروموس ى زوج م ي: ٣١[ Y، و Xإل ومية ھ ات الكروموس ، 5، و A:1-3 ،B:4]. والمجموع

C:6-12 ،D:13-15 ،E:16-18 ،F:19، 20و ،G:21 22، و.  

  

  
  الذكر
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  األنثى

ي،  تحضير: ٧الشكل  ر طبيع ي خطوط من ذك ة ف ة المجّمع ومات/األنماط النووي ى XY، و ٤٦الكروموس ، وأنث
  ، الواليات المتحدة األمريكية).(إھداء من عيادة مايو XX، ٤٦طبيعية 

دوالن    يِّن الج وي ٣و  ٢ويب ب المحت ي  يالنس ووي ف انللحمض الن ومات اإلنس ذكر أم  كروموس واء ال س
  ].٣٢[ )Morton, 1991( مورتون . واشتَقت ھذه البيانات مناألنثى



 

٢٢ 

دول  وى ٢الج ة لمحت بة المئوي وم : النس ي جين ووي ف ض الن انالحم ر اإلنس ن  ذك ل زوج م غله ك ذي يش ال
  الكروموسومات الجسدية وكل كروموسوم جنسي

 رقم الكروموسوم
الذراع 
القصيرة

الذراع 
 الطويلة

الذراعان
رقم 

  الكروموسوم
الذراع 
 القصيرة

الذراع 
 الطويلة

 الذراعان

٣٫٥٩ ٣٫٠٩ ٠٫٥٠ ١٣ ٨٫٢٨ ٤٫٢٥ ٤٫٠٣ ١ 

٣٫٤٣ ٢٫٩٣ ٠٫٥٠ ١٤ ٨٫٠٤ ٤٫٩٢ ٣٫١٢ ٢ 

٣٫٣٤ ٢٫٨٠ ٠٫٥٤ ١٥ ٦٫٧٤ ٣٫٦٢ ٣٫١٢ ٣ 

٣٫٠٩ ١٫٨٦ ١٫٢٣ ١٦ ٦٫٣٩ ٤٫٦٣ ١٫٧٦ ٤ 

٢٫٩٠ ٢٫٠٢ ٠٫٨٨ ١٧ ٦٫١١ ٤٫٤٧ ١٫٦٤ ٥ 

٢٫٦٨ ٢٫٠٥ ٠٫٦٣ ١٨ ٥٫٧٧ ٣٫٧٢ ٢٫٠٥ ٦ 

٢٫١١ ١٫١٧ ٠٫٩٤ ١٩ ٥٫٣٩ ٣٫٣٤ ٢٫٠٥ ٧ 

٢٫٢٧ ١٫٢٩ ٠٫٩٨ ٢٠ ٤٫٨٨ ٣٫٣١ ١٫٥٧ ٨ 

١٫٥٨ ١٫٢٣ ٠٫٣٥ ٢١ ٤٫٥٧ ٢٫٩٦ ١٫٦١ ٩ 

١٫٧٦ ١٫٣٥ ٠٫٤١ ٢٢ ٤٫٥٣ ٣٫١٥ ١٫٣٨ ١٠ 

٤٫٥٤ ٢٫٧١ ١٫٨٣ ١١ X ٢٫٥٨ ١٫٦١ ٠٫٩٧ 

٤٫٥٠ ٣٫٢٧ ١٫٢٣ ١٢ Y ٠٫٩٣ ٠٫٧٣ ٠٫٢٠ 

 ١٠٠  المجموع      

  
دول  وم ٣الج ي جين ووي ف ض الن وى الحم ة لمحت بة المئوي ان: النس ى اإلنس ن  أنث ل زوج م غله ك ذي يش ال

  الكروموسومات
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رقم 
 الكروموسوم

الذراع 
 القصيرة

الذراع 
 الطويلة

 الذراعان
رقم 

 الكروموسوم
الذراع 
 القصيرة

الذراع 
 الطويلة

 الذراعان

٣٫٥٣ ٣٫٠٤ ٠٫٤٩ ١٣ ٨٫١٥ ٤٫١٨ ٣٫٩٧ ١  

٣٫٣٨ ٢٫٨٨ ٠٫٥٠ ١٤ ٧٫٩٠ ٤٫٨٣ ٣٫٠٧ ٢ 

٣٫٢٩ ٢٫٧٦ ٠٫٥٣ ١٥ ٦٫٦٣ ٣٫٥٦ ٣٫٠٧ ٣ 

٣٫٠٤ ١٫٨٣ ١٫٢١ ١٦ ٦٫٢٩ ٤٫٥٥ ١٫٧٤ ٤ 

٢٫٨٥ ١٫٩٨ ٠٫٨٧ ١٧ ٦٫٠١ ٤٫٤٠ ١٫٦١ ٥ 

٢٫٦٣ ٢٫٠١ ٠٫٦٢ ١٨ ٥٫٦٨ ٣٫٦٦ ٢٫٠٢ ٦ 

٢٫٠٨ ١٫١٥ ٠٫٩٣ ١٩ ٥٫٣٠ ٣٫٢٩ ٢٫٠١ ٧ 

٢٫٢٣ ١٫٢٧ ٠٫٩٦ ٢٠ ٤٫٨٠ ٣٫٢٥ ١٫٥٥ ٨ 

١٫٥٥ ١٫٢١ ٠٫٣٤ ٢١ ٤٫٤٩ ٢٫٩١ ١٫٥٨ ٩ 

١٫٧٤  ١٫٣٤  ٠٫٤٠  ٢٢  ٤٫٤٦  ٣٫١٠  ١٫٣٦   ١٠  

٥٫٠٨  ٣٫١٦  ١٫٩٢  ×  ٤٫٤٦  ٢٫٦٦  ١٫٨٠   ١١  

  ١٠٠  المجموع      ٤٫٤٣  ٣٫٢٢  ١٫٢١   ١٢

  

  دورة الخلية  ٣-٥

ى  ھامةيمكن الحصول على معلومات    ة عل ة أو الكيميائي يعن تأثير العوامل الفيزيائي ا الطور البين  خالي
د  ا الجسدية عن ك بالنسبة للخالي ا ويكون ذل ام الخالي ي انقس ي تل ة الت ق فحص الكروموسومات المرحل عن طري

ا . وتمر دورة الخفتيلياالنقسام الحدوث  ا ووظيفتھ اً لمظھرھ ا تبع ز بينھ ي يمكن التميي دد من المراحل الت لية بع
  ).٨(الشكل 
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كل  عاعية، ٨الش وارئ اإلش االت الط ي ح اعدة ف ز المس ابع لمرك دريب الت ع الت ن موق داء م ة (إھ : دورة الخلي
  الواليات المتحدة األمريكية)

اءيتم التعرُّف و   ى مراحل م في أثن ي عل ام الفتيل لاالنقس دي والطور االستوائي والطور  ث الطور التمھي
اء  ي أثن اَعف ف ر. وتتض ور األخي الي والط ور الاالنفص يط ووي  البين ومية (أي الحمض الن ادة الكروموس الم

رة  ذه تسّمى الفت ه). وھ ات المصاحبة ل ة’والبروتين ا اسم S‘ (التخليقي ق عليھ رة ُيطلَ ا فت ة  G1) تليھ (فجوة تخليقي
ة) في  G2الفترة ) وتليھا تمھيدية يطور ال(فجوة تخليقية الحق امھا،  وتبقى. البين ابع دورة انقس ي ال تت ا الت الخالي

  .G0 الطورفي  مثل الكريات اللمفاوية الطرفية،

ل و   ور اليمّث يط ي أنشط البين زء أيضي ف ة  ج امھا،دورة الخلي ابع دورة انقس ي تت ذه  الت ي ھ دث ف وتح
اوت نمط المرحلة معظم التفاعالت التي تحتا ة بتف ة في دورة الخلي ج إلى طاقة في النواة. وتتفاوت مدة كل مرحل

ل  الخلية وظروف النمو. ويمكن تحديد أطوال المراحل باستخدام سالئف الحمض النووي الموسومة إشعاعياً، مث
ات اللم ز في الكري د التحفي ة بع اً أول دورة للخلي ا الثيميدين المعالَج بالتريتيوم. وتتزامن تقريب ذه الخالي ة، وھ فاوي

ي  تكوناإلشعاعية. وبطبيعة الحال  لدراسات البيولوجيامناسبة بشكل خاص  دييات الت اخاليا الث ابع دورتھ في  تت
اوت مختلف  المزرعة ات. وتتف دة تقني تخدام ع زامن باس ة الت ى حال ا إل ن الوصول بھ ن يمك ة، ولك ر متزامن غي

و ول الم يتھا لمفع ي حساس ة ف ل دورة الخلي ات مراح اط االنحراف اوت أنم عاعات، وتتف ة أو اإلش اد الكيميائي
ة ٣٣الكروموسومية تبعاً لمرحلة الخلية المعالَجة [ ]. ولذلك من المھم في تلك الدراسات استخدام مجموعة متزامن

   األطوار في أثناء المعالجة.مختلف  خالياأو على األقل تقدير ِنَسب 
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ة في سالمة  دورتھا راحلممختلف وُتراَقب تطّورات الخلية في    لضمان أقصى مستوى ممكن من األمان
ا  ي الخالي ووي وسالمة فصل الكروموسومات ف قيقةالالحمض الن ةش ي نھاي ية ف ة الرئيس اط المراقب  . وتعمل نق

خ، قبل G1 الطور ال في الطور االستوائي/الطور G2 الطور ، وفي نھايةالتمسُّ ، قبل االنقسام الفتيلي، وعند االنتق
نفصالي قبل فصل الكروموسومات وانقسام الخلية. ويمكن تقييد تطّور دورة الخلية في حال اكتشاف ضرر في اال

خالحمض النووي أو عدم اكتمال    أو وجود ھيكل مغزلي شاذ. التمسُّ
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  االنحرافات الكروموسومية المستَحّثة باإلشعاع  - ٦

  

ا   ي أجراھ ة الت لَت الدراسات الوراثي جَّ ولر س عة ٣٤[ )Muller( م ة ُتثبت أن األش ة أول أدلّ ة الفاكھ ] لذباب
ا  السينية يمكن أن تتسّبب في إحداث انحرافات كروموسومية. وتأّكد ذلك من خالل الدراسات الخلوية التي أجراھ

ولر ( ام٣٥[ )Painter and Müllerبينتر وم اً بوضع فرضية ٣٦[ )Sax( ساكس ]. وق  بشأن‘ االنكسار أوالً ’] الحق
ا منشأ ا دراسة أجراھ ينية، وتلتھ ل االنحرافات الكروموسومية المستَحّثة باألشعة الس رح ٣٧[ )Revell( ريفي ] اقت

ة ية بديل ا فرض ادالت فيھ أن التب ار. بش اكس وأش ً ] ٣٦[ س ا ى أساس اطق  إل ين المن ال ب ررةاتص ن  المتض م
ات وتجمُّ  ك النھاي ن الكروموسومات المنفصلة بعد حدوث انكسارات كاملة وتحرُّ وِّ ة المطاف كي تك ا في نھاي عھ

ر  ل [تبادالت. وتصوَّ ك٣٧ريفي دالً من ذل اط الضرر ] ب ً  أن نق ا تقرة  ليست منفصلة تمام ر مس اكن غي ا أم ولكنھ
ادالت  ن تب وِّ ة وتك ةيمكن أن تتفاَعل مع مواقع مماثل ه. تزاوجي م ذي قدَّ ال الثالث ال اوتس  واالحتم تشادويك ولينھ

)Chadwick and Leenhouts( ]ؤدي يمكن أن منطقة متضررة ومنطقة غير متضررة ] ھو حدوث تفاعل بين ٣٨ ي
  تبادل. لتكوين متضرركروموسوم غير و إلى تفاعل بين موقع متضرر ريفيل رأيحسب 

  أضرار الحمض النووي المستَحّثة باإلشعاع  ١-٦

ي    ؤيِّن ف عاع الم بب اإلش ة أيتس ب طاق ا ترس نجم عنھ داث ي لةح اً ومك منفص ً زمني ا ا  اني ل الخالي (مث
ة، والمسارات)ا ة، والفقاعي ووي تصيب لمھمازي د  بأعطاب الحمض الن ق تولي ر مباشرة عن طري مباشرة وغي

اء [اع تفاعلية تنشأ أساساً عن التحلأنو ة]. وتكشف الدراسات ٣٩ل اإلشعاعي للم ة الحيوي اول  الفيزيائي ي تتن الت
ّطي المنخفض للطاقة يمكن أن تصدر عنھا مجموعات موضعية ھيكل المسارات أن اإلشعاعات ذات االنتقال الخ

ع  بياً من التأّينات داخل مسار إلكترون وحيد. وُتنِتج اإلشعاعات ذات االنتقال الخّطي المرتف ر نس ة عدداً أكب للطاق
اني [ ؤيِّن في  - ٩] (الشكل ١٧من التأّينات القريبة في المدى المك وعة مجمحدوث ألف). ويتسّبب اإلشعاع الم

دة الخيطBD( القاعدةضرر ومنھا  ،الحمض النووي أعطابكبيرة من  ع )SSB( )، واالنكسارات الوحي ، والمواق
ر القاعدي روابط ، )AS( ةغي البةوال ي المتص ووي ف روتين الحمض الن ارات )DPC( ب ة، واالنكس يط الثنائي  الخ

  باء). - ٩(الشكل 
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كل  عاع ذي االن٩الش ي اإلش أيُّن ف ط الت ف) وأضرار الحمض : نم ة (أل ع للطاق نخفض والمرتف ي الم ال الخّط تق
  ].٤١، ٤٠النووي المستَحّثة باإلشعاع (باء) [

  
اء ) من التحل-H2O+ + eوتبلغ الطاقة المطلوبة لتكوين زوج أيوني (   رون  ٢٠~ل اإلشعاعي للم طإلكت  فل

ي  داث الت ي األح ة ف ؤيِّن طاق عاع الم ب اإلش ا تصلويرسِّ ى مئ ا إل رون طاقتھ ن اإللكت طت م ط فل  ٦٠، بمتوس
ات، تتفاعل الجذور فلطإلكترون  ة أزواج من األيون ا يقرب من ثالث . وبالنظر إلى أن ھذه الطاقة تكفي إلنتاج م

نة بالقرب من منطقة  واع  أعطابأن تشمل . ويمكن محددةالكيميائية المتكوِّ ع أن الحمض النووي الناجمة عن جمي
ً  اإلشعاعات ا دة ت أعطاب دة الخيطوحي ع ، أو  شمل االنكسارات الوحي ر القاعديالمواق  ةالقاعدي األضرار، أو ةغي

ع األضرارفضالً عن مواقع األضرار المتعددة أو  ددة في ٤٢[ ةالمجمَّ ع األضرار المتع ] ويمكن أن تشمل مواق
د من االنالخيط الثنائيةأو أكثر من االنكسارات  انكساراً واحداً الحمض النووي  دة ، والعدي ، الخيطكسارات الوحي

عة المعقَّدة أو  أعطاب. وقد يكون من األصعب إصالح ةالقاعد أعطابفضالً عن  يمكن أن الحمض النووي المجمَّ
ةانحرافات كروموسومية  إحداثوبالتالي يمكن أن تفضي إلى  األعطابإصالح تلك بالفعل محاوالت تفشل   مميت

]٤٣.[  

ة ومسارات لونقطة  لية نقل إشاري معقَّدالخ ويوجد في   لالستجابة  إصالحيةمراقبة تطّورات دورة الخلي
تم إصالح الضرر القاعدي  ألعطاب ووي. وي ع الحمض الن ةوالمواق ر القاعدي دة الخيط غي  واالنكسارات الوحي

ة ات مختلف تخدام عملي ل باس ق، مث ن طري دة اإلصالح ع ع القاع ق، قط ن طري ع واإلصالح ع د،  قط النوكليوتي
بروتين الحمض النووي عن  الروابط التصالبية في]. ويتم إصالح ٤٥، ٤٤[ الخيط ةالوحيد اتنكساروإصالح اال

ق  د  قطعطري ادة والنوكليوتي ادإع ة اتح ة المتماثل ادة الوراثي ة]. واالنكسارات ٤٦[ الم ھي أضرار  الخيط الثنائي
 المركزي القَُسْيم ثنائياتمثل  تكوين انحرافات كروموسومية، علىيؤثر سوء إصالحھا أو عدم إصالحھا حرجة 

وميةأو  االت الكروموس ر]. ٤٧[ االنتق ة ويعتب ة المتماثل ادة الوراثي اد الم ادة اتح ق إع ط اإلصالح عن طري  ورب

إشعاع ذو انتقال خّطي
 منخفض للطاقة

إشعاع ذو انتقال خّطي
 مرتفع للطاقة

تأيُّن

استثارة

حمض نووي سليم

انكسار وحيد أحادي
الخيط

ضرر قاعدي وحيد

قاعديموقع ال

انكسار وحيد ثنائي
الخيط

صالبية روابط ت
داخل الخيط

روابط تصالبية بين
الخيوط

معقَّد وحيد انكسار
الخيط

ضرر قاعدي ُمعقَّد

انكسار معقَّد ثنائي
الخيط

  ألف باء
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]. ٤٩، ٤٨[ الخيطمستخدمتين في إصالح االنكسار الثنائي أھم آليتين في الحمض النووي  المتماثلةالنھايات غير 
ان في  ة. وفي حين أن وتعمل ھاتان اآلليت طمختلف أطوار دورة الخلي ر ال رب ات غي ةنھاي في الحمض  المتماثل

ق في كل أطوار دورة الخلية فإن  الخيطيسھم بدور كبير في إصالح االنكسار الثنائي  النووي اإلصالح عن طري
اء  إعادة اتحاد المادة الوراثية المتماثلة دور متواِضع في أثن زداد دوره  G1 الطوريسھم ب ل وي ا تنتق دريجياً بينم ت

ى  ة إل اء  G2الخلي ي أثن امھاف ر٥٠[ دورة انقس اكي ( ]. ونش ا ٥١[ )Sasakiساس تعَرض فيھ املة اس ة ش ] دراس
ن انحرافات كروموسومية بسبب اإلشعاع. حيويةالفيزيائية الالعمليات    والجزيئية المفضية إلى تكوُّ

  الكروموسومية االنحرافات  ٢-٦

ح تصنيف االنحرافات الكروموسومية.٥٣و ، ٥٢[يتضّمن المرجعان      ] مخّططات توضِّ

ات اللمف   ات الكري ع ادة تجمُّ ي الع ة اوتخُرج ف ة الطرفي زةوي ي  المحف تقر ف دورة وتس ل عن مسار ال بالتَفتُّ
ور  نمط  G0الط ن ال ك م د ذل عاع بع تَحّثة باإلش ومية المس ات الكروموس ون االنحراف ة. وتك ن دورة الخلي م

ؤيِّن )نَديْ روماتيكُ (ال شّقي الكروموسومأنھا تشمل  الكروموسومي، أي ادة . ومن المعروف تماماً أن اإلشعاع الم م
ومات ير الكروموس ي تكس بب ف ق تتس تقل مخل توجين) مس رات (كالس جي والطف وق البنفس عاع ف اً لإلش ، خالف

ا االنحرافات الكروموسومية وال ُتستحث. ولذلك تابعةالكيميائية، وھي عوامل تخليقية  كروماتيدية بعد عالج خالي
وار  م G2/S، و G0/G1األط تحث معظ ة تس واد الكيميائي جي والم وق البنفس عاع ف ى أن اإلش والي. عل ى الت ، عل

 G0/G1االنحرافات الكروماتيدية في كل مراحل دورة الخلية. وإذا لوِحظت انحرافات كروماتيدية في خاليا الطور 
، يمكن افتراض عدم وجود إشعاع مستَحّث أو مرور اإلشعاع بالفعل خالل ت إلشعاع مؤيِّنضالتي تكون قد تعرَّ 

  دورة خلية ثانية داخل المخَتَبر.

ا ال ُتستَحث    وجي للجرعات ألنھ اس البيول راً في القي اً كبي ولذلك ال تحتل االنحرافات الكروماتيدية موقع
ة الضرر الكروموسومي تحدث كجزء من ا. على أنھا G0 الطوربتشعيع الكريات اللمفاوية في  ام لخلفي رّدد الع لت

اريخ في التعرُّض  ه أيضاً ت رات وقد توَجد بصورة مفرطة إذا كان الشخص المشَتبه بتعرضه لإلشعاع لدي لمكسِّ
ً كيميائية. ولذلك من المھم  كروموسومية لأن يكون على وعي  للشخص الذي يجري فحصاً مجھريا اط  كام باألنم

ك الكروماتيدية وأالّ يخلط ى ذل ام مجددا بينھا وبين األنماط الكروموسومية. وعالوة عل دأ االھتم د ب بظاھرتي  فق
ام  االنحرافات الكروماتيديةأحداث تأخر عدم االستقرار الكروموسومي وعدم المشاركة في  في ظل ازدياد االھتم

  االنحرافات الكروماتيدية. ٤-٦القسم يناقش ھذا القسم االنحرافات الكروموسومية بينما  يتناول. ولذلك البحثي
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  االنحرافات غير المستقرة  ١-٢-٦

  المركزي القَُسْيمثنائيات 

ى  االنحراف الرئيسي الُمستخَدم في القياس البيولوجي للجرعات يمھو الكروموسوم المحتوي عل زيين ينقَُس  مرك
   .)١٠(الشكل 

  

  

  
ه المركزي َسْيمالقُ : كروموسوم ثنائي ١٠الشكل  زا في  وجزؤه الالمركزي المصاِحب ل (استخدمت صبغة غيم
  .التلوين)

ين أجزاء    ادل ب ْيموالتب ي كروموس القَُس ل والمركزي ف كله الكام ي ش ذي تصحبه ف و ال مين منكسرين ھ
ة من أجزاء  المركزي القَُسْيمعديمة  شظية ة مؤلّف ْيمعديم ذين الكروموسومين. و المركزي القَُس يمكن أن من ھ

يمالمركزية القَُسْيماتة دتكّون تشكيالت متعدّ ت ات القُس رة. ويصحب ثالثي  ات، خاصة بعد التعّرض لجرعات كبي
ديمتا  شظيتان ةالمركزي ْيمع يمالمركزي القَُس ات القُس ا رباعي ة  اياشظفتصحبھا ثالث  ةالمركزي ات، وأم عديم
  .المركزي القَُسْيمثنائيات  فحصل بالتفصي ٩. ويتناول القسم وھكذا، المركزي القَُسْيم
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  الحلقات المركزية  

ات تقل الحلقات المركزية في الكريات اللمفاوية البشرية كثيراً عن    ْيمثنائي . ويجمع بعض المركزي القَُس
ة  ات المركزي ين الحلق احثين ب ات والب ْيمثنائي دير الجرعات. المركزي القَُس ي تق ا ف ار آخرون تجاھلھ ا يخت ، بينم

 شظيةل الكروموسوم الحلقي تبادالً بين انكسارين على ذراعين منفصلين لنفس الكروموسوم وتصحبه أيضاً ويمثّ 
  ).١١(الشكل  المركزي القَُسْيمعديمة 

  

  
  

كل  توائي: ١١الش ور اس ھمين)  ط ا بالس ار إليھم ين (مش حوب بحلقت يمين مص ى قس وي عل وم يحت وكروموس
  ).في التلوين اغيمز استخدمت صبغة( المركزي القَُسْيمعديمة وقطع  مركزيين

    

  المركزي القَُسْيمالكروموسومات العديمة  

ة  المركزي القَُسْيمانحرافات الكروموسومات العديمة    ن بصورة مستقلة عن التبادالت المبيَّن يمكن أن تتكوَّ
ات الالمركزوأعاله،  ات يمكن أن يشار إليھا أحياناً باسم االنحراف ذه االنحراف ة المفرطة. وھ  شظاياتتخذ شكل ي

عة.  محذوفةبينية  ر وعادة مامختلفة األحجام، ولكن يتعّذر تحديد منشأھا في كل الحاالت، وبالتالي فھي مجمَّ  تعتب
ذفاً  ھياكل دائرية صغيرة التي يمكن أن ُترى فيھا مسافات واضحة بين المركزي القَُسْيمالعديمة الحلقات  ً ح ا  ،بيني

ً  معتمة اللونصغيرة  مزدوجةشكل بقع في الدقائق التي تظھر  معظم بينما تكون   ].٥٥، ٥٤[حذفاً طرفيا
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  الشاردةالخاليا   

اتور االستوائي المعّدة من الطبأنھا خاليا  الشاردة ُتَعرَّف الخاليا   دم كري ة المستزرعة ال ي  اللمفاوي والت
 ١٢سبب واضح. ويعرض الشكل  دون وجودرر الكروموسومي تكشف عن مستويات شديدة االرتفاع من الض

رة االنكسار الكروموسومي  ا بدرجة كبي ي يتسع فيھ بأحد األمثلة الت ادة الترتي ّذر  وإع ى بحيث يتع التعرف عل
   المركزي. القَُسْيمواحد أو اثنين من الكروموسومات الطبيعية األحادية 

  

  

  
ر ضابط من شخص لية استوائية طبيعيةخ ٥٠٠بين  تلوِحظ شاردة: خلية ١٢الشكل  دخن سليم وغي ه  م يس ل ول

رادون. ويكشف الطور االستوائي  تاريخ مھني أو طبي يوحي بتعرضه لإلشعاع، ويعيش في منطقة منخفضة ال
ددة عن خصائص مميِّزة للكثير من الكرومو ْيماتسومات المتع ة القَُس ة  والقطع المركزي ْيمالعديم  المركزي القَُس

  شمل عدداً كبيراً من الدقائق المزدوجة.التي ت

ة و   وي الخلي ل تحت ي المقاب ددةف ومات المتع ن الكروموس د م ى العدي ْيمات عل ة القَُس ع المركزي ، والقَِط
ى بضع وي عل اتين المحت ة من الكروم  ةالالمركزية، والدقائق المزدوجة. والدقائق المزدوجة ھي ُجسيمات دقيق

ة  من أزواج الحمض النووي ماليين ة لسالسل ُمضخمة من القاعدي ة خلوي ات وراثي ا مكافئ ا بأنھ ويمكن تعريفھ
  ].٥٦الحمض النووي [

ات    ةولوِحَظت ھذه الخاليا الفريدة في كل العناصر والفئ ثالً أن  العرقي ك م الم. من ذل في كل أنحاء الع
ل  ١٩٦٨لوِحظت ألول مرة في عام  الشاردةالخاليا  ي تسكن في عّينات دم أُِخذت من قبائ ة الت امي الھندي اليانوم

دان،  سكانفي  مالحظة تلك الخالياإلى ارير بعد ذلك ]. وأشارت التق٥٧غابات فنـزويال المطيرة [ الكثير من البل
راومنھا  انإنكلت ا ، والياب اد الروسي. واستحَدث ُمصَطلَح الخالي ا، واالتح ا، وليتواني  و Awa‘شاردةال’، وأوكراني

Neel ]ذان وص] ٥٨ راد المجموعات الضابطة  فاالل ي نسل أف ا ف ذه الخالي ذينھ م  ال ذين ل تعرضوا لإلشعاع وال
ة  اجين من القنبل اول الن ي تتن يتعرضوا لإلشعاع من التفجيرات النووية في ھيروشيما. وعلى غرار الدراسات الت

ر ضين وغي ذين يعيشون المعرَّ  الذرية، كشفت التقييمات الوراثية الخلوية التي أُجريت على السكان الُمعرَّ ضين ال
ا ُوجَدت أيضاً في مجموعات شرنوبتعلى مقربة من  ل عن عدم ارتباط الخاليا الحمراء بالتعّرض لإلشعاع ألنھ

  ].٦٠، ٥٩ضابطة غير معّرضة [

ى نطاق  الشاردةوبالرغم من أن ظھور الخاليا    إن في البشر عل وة، ف دة بق ات من األمور المؤكَّ الم ب الع
ا اإل أھميتھا لة أن الخالي ة متسلس ا معاين ي أجريت فيھ كلينيكية، إن ُوِجَدت، غير معروفة. وتبيَّن في الدراسات الت
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تظھر بصورة عابرة متقّطعة على دفقات قصيرة متزامنة في بعض أفراد من جماعات سكانية منفصلة.  الشاردة
ا الوراثة الخلوية اإلكلينيكية ال يتض عن وجدير بالمالحظة أن ما ُكِتب ى الخالي رّجحّمن أي إشارة إل  الشاردة، وي

ي تستغرقأن يكون  دة المزرعة الت ك ھو م رد ذل ة  م ة انقسامات في الخلي ام وتسمح بانقسامين أو ثالث ة أي ثالث
ل  الشاردة ل أن ُتفَقد الخالياوُيحَتمَ  ة تحلِّ ة اإلكلينيكي ة الخلوي إن الوراث ك ف ى ذل في غضون تلك المدة. وعالوة عل
) للوصول إلى تشخيص للحالة الطبيعية أو ٢٠و  ١٥يتراوح بين  سبياً من خاليا الطور االستوائي (أي ماالقليل ن

ات،  الشاذة للنمط النووي لدى الشخص. وفي المقابل يحلّل خبراء الوراثة الخلوية اإلشعاعية بصورة روتينية المئ
رة بل اآلالف أو أكثر من خاليا الطور االستوائي في انقساماتھا األ ادة كبي ى زي ؤّدي إل ا ي ولى لدى الفرد، وھو م

 ظھور الشاردةمنخفضة. وفي الختام، تظل أسباب الخاليا ال معروفة بتردداتھا شاردةفي احتماالت اكتشاف خاليا 
ى البشريةوأھميتھا الطبية في الكريات اللمفاوية  ي تشير إل ة الت أن فيروسات  لغزاً بالرغم من وجود بعض األدلّ

  ].٦١م البشري، قد تلعب دوراً في ظھور تلك الخاليا [فيروس التور من قبيل

يم  عظم القياسات البيولوجية للجرعاتفي م الشاردة، يوَصىوفي ضوء ظھور الخاليا    بأن ُتسَتبَعد من تقي
ي . ويمكن أن ُتستثنى من ذلك الحاالت شاردةالجرعات األطوار االستوائية المنعزلة التي تبدو في شكل خاليا  الت

يتم فيھا الحصول على أدلّة إضافية تثبت حدوث تعرُّض إلشعاعات ذات انتقال خّطي مرتفع للطاقة، ومن المثالي 
  حينئذ أن يؤّدي العديد منھا مضاعفة الخاليا التالفة الموجودة من خالل طيف مستمر من األضرار.

  االنحرافات المستقرة  ٢-٢-٦

  المتبادلة االنتقاالت الكروموسومية  

ومي   ال الكروموس َفت  االنتق لين. وُوِص ومين منفص ي كروموس ة ف زاء الطرفي ادل األج و تب اَدل ھ المتب
نوالتنميط النووي،  Gفي األصل باستخدام تقنية التحزيم  االنتقال الكروموسوميمختلف أنماط  ذا اإلجراء  ولك ھ

قة ن المش ر م ى الكثي وي عل ات. و ينط ي للجرع وجي الروتين اس البيول ي القي م ف دل ومي  يع ال الكروموس االنتق
 ً ً . وبات غيمزا ملونبصورة يمكن االعتماد عليھا باستخدام  ملحوظا اس الجرعات في  ممكنا اآلن تطبيقھا على قي

ين عي بالفلورس ين الموض م  التھج ر القس ي ). ١٠(انظ ة ف ومية المتبادل االت الكروموس ر االنتق ين وتظھ التھج
نة أحادية في شكل كروموسو الموضعي بالفلورسين   ).١٣(الشكل  المركزي القَُسْيممات ملوَّ

  
  

كل  يِّن ١٣الش توائي يب ور اس وين’: ط ين الموضعي ‘ تل تخدام التھج ومات باس وريالكروموس ن  الفل للكشف ع
 ٦، و ٥، و ٣واألزواج باللون األحمر  ٤، ٢، ١األزواج الكروموسومية ‘ ُصبغت’. و االنتقاالت الكروموسومية

اللون األخضر ومي. ويتضح ب ال الكروموس اَدل م االنتق ون (المتب ة الل ومات الثنائي ي ٥و  ٢ن الكروموس ) الت
، مختبر لورانس ليفرمور Ramsey and Tuker رامسي وتاكر في نھايات أذرعھا الطويلة (إھداء من أجزاءتباَدلت 

  الوطني، الواليات المتحدة األمريكية).
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  َدلةغير المتبا االنتقاالت الكروموسومية  

دما    ان عن ر من األحي ي كثي ه ف ق علي ك ُيطلَ إن ذل ون ف ائي الل رى سوى كروموسوم واحد ثن ال ال ي انتق
اتطرفي أو غير كامل أو أحادي االتجاه. على أنه بالجمع بين  كروموسومي يم  مجّس الكروموسوم الكامل والقَُس

دداً من  يَّن أن ع ي، تب يم الطرف االت الكرومالمركزي والقَُس ة وسوميةاالنتق ة  المعروف ر كامل ة أو غي ا طرفي بأنھ
ح بدرجة كبيرة أن  ذلك يشار وإشارة النظير المفقود دون حّد االستبانة البصرية، تكون متباَدلة في الواقع. ويرجَّ ل

االت حادية االتجاه. وترى وجھة النظر الحالية أن انتقاالت كروموسومية أإلى تلك األنماط بأنھا تبادالت أو  االنتق
ثالً  لكروموسوميةا غ م في  ٥الطرفية الحقيقية غير موجودة ولكنھا تشكِّل نسبة صغيرة من المجموع، أي أنھا تبل

  ].٦٢غراي [ ٤ ما تكون الجرعةالمائة عند

  )غرزال( البيني االنتقال الكروموسومي  

ٍد داخل ذراع من كروموسوم وا المركزي القَُسْيمعديمة  شظيةُغِرَزت فيه ھو كروموسوم ثنائي اللون    ح
  .١٤كروموسوم آخر. ومن أمثلة ذلك ما يبيِّنه الشكل 

  

  

ا باللون األصفر  ١رقم زوج الكروموسومي ال ويظھر. بغرزاتمصحوب طور استوائي بشري : ١٤الشكل  بينم
  .لتلوين كل الكروموسومات األخرى بلون مباين أيوديد البروبيديوم استخدم

  الخاليا المستقرة وغير المستقرة  

اتألن  التھجين الموضعي بالفلورسين باستخدام للجرعات يمكن إجراء قياس بيولوجي رجعي    االنحراف
ي  االنتقاالت الكروموسوميةالمستقرة، مثل  ام الفُتيل ا الالمتباَدلة، تمر بنجاح خالل االنقس ى الخالي ذ إل قيقةوتنف . ش

ك ي ة على أن نجاح ذلك يتطلّب استقرار الجينوم الكامل. ومع ذل ق عملي ال الكروموسوميمكن أن تخفِ في  االنتق
ود  ل وج تقر، مث ر مس رتبط أو غي ر م ل غي ود ھيك ة وج ي حال ام ف ى انقس ل إل يمين التوصُّ وم ذي قس كروموس

ى النظر أفضى في نفس الخلية. و المركزي القَُسْيمعديمة  زائدة شظيةأو مركزيين  يس فقط إل ى الحاجة ل ذلك إل
ذ سنوات في استقرار األنماط الفر ه من وم معترف ب ذا المفھ دية لالنحرافات، بل وكذلك استقرار الخلية ككل. وھ
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رة  اكتون وآخرين (كثي دى ب ا ٦٣[ )Buckton et al, 1967ل ّميات السيزيوم والنحاس في الخالي وا مس ذين أدخل ] ال
اس  وجي المستقرة وغير المستقرة على التوالي. وبرز ھذا المفھوم مرة أخرى بعد تطّور القي الرجعي عن البيول

االت الكروموسوميةحيث ثبت أن  التھجين الموضعي بالفلورسينطريق  دو  االنتق اه) تب ة االتج ة (الثنائي المتباَدل
  ].٦٥، ٦٤غير الكاملة (األحادية االتجاه) [ االنتقاالت الكروموسوميةأكثر استقراراً من 

  االنحرافات الكروماتيدية  ٣-٦

ات الكروموسومية؛ والوحدة الظاھرة بنفس طريق الكروماتيد انحرافَصنَّف عموماً يُ    ة تصنيف االنحراف
في االنحراف الكروماتيدي ھي في معظم الحاالت الكروماتيد الوحيد وليست الكروموسوم الكامل مثلما  المشتركة

  في حالة االنحرافات الكروموسومية.

  الطرفي والبيني الحذف  

  ).١٥الكروماتيدية البعيدة عن الضرر (الشكل  شظيةللھو إزاحة مميَّزة  الطرفي الحذف  

  

  

  ).g) وفجوات (b: طور استوائي مصحوب بانكسارات كروماتيدية (١٥الشكل 
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ال   ي ح ة وف دم حدوث أي إزاح ون عرض ع ين  يجب أن يك ين المنطقت ة ب ة الواقع ن ر الملوَّ ة غي المنطق
ً بارھا الكروماتيد حتى يمكن اعت أعرض منالمركزية والالمركزية  ذفا ذا  ح اً. وُيستخَدم ھ ر طرفي التعريف األخي

  اللون (الفجوات). ةالعديم ات(االنكسار الكروماتيدي) والتغيُّر الحذف الطرفيللتمييز بين 

يوال يمكن مالحظة    دي الحذف البين نفس سھولة مالحظة  الكروماتي ره الكروموسوميب ك في  نظي وذل
ة  ه بسبب انفصال القطع المحذوف دم جانب من ان عن الكروموسوم المحذوف وع ر من األحي ي كثي الصغيرة ف

  مالحظتھا.

  التغيُّرات العديمة اللون  

ة ١٥التغيُّرات العديمة اللون (أو الفجوات)، كما في الشكل    وان خفيف ة أو ذات أل ن ر ملوَّ اطق غي ، ھي من
د) أو في ك ٍد (وحي د واح دَ بدرجة كبيرة في الكروموسومات الموجودة في كروماتي وقعين يْ روماتي قيقين في م ن ش

ل في اتساعھا  ة أق ر الملّون ة غي ائي). وإذا كانت المنطق يَّن، ُيسَجل الحَدث  منمتماثلين (ثن د مع اتساع كروماتي
ة وكتغيُّر عديم اللون. ومن الواضح أن ھذا التعريف مجرد تعريف عملي.  رات العديم ُيقَترح عموماً تسجيل التغيُّ

اميع  الحذفلك دوماً بصورة منفصلة عن اللون، على أن يتم ذ ا في مج دھ الكروماتيدي. وينبغي عدم إدراج تردُّ
ات انحرافات  اط االنحراف ا بأنم ا وعالقتھ ة’كل خلية نظراً ألن أھميتھ ر واضحة في الوقت ‘ الحقيقي األخرى غي

  الراھن.

  الُمناِظر يالكروماتيد حذفال  

ت   ة اس ديظھر حذف الكروماتيد الُمناِظر كحال ة، إذ تشمل الكروماتي ات الكروماتيدي ة االنحراف ات ثنائية لفئ
دو في الشقينفي نفس الموِضع في كال ‘ انكسارات’ومن الواضح أن ذلك يتم من خالل  الشقيقة ك يب ى أن ذل . عل

ة  ق والمرحل ي طور التخلي تَحّثاً باإلشعاع ف بة مس واد المناس ا G2الم ة االنحراف ي حال ا ف ة مثلم ت من دورة الخلي
  الكروماتيدية األخرى.

قيقة. وإذا    دات الش ين الكروماتي ا يحدث من التحامات ب ة م اً لطبيع ة تبع وھناك العديد من األنماط الممكن
ين الحذف كروماتيدين حدث التحام بين  اِظرة وب ة الُمن ات الكروماتيدي ين االنحراف ز ب قيقين، من الممكن التميي ش

معظم نادر الحدوث ويكون م بين كروماتيدين شقيقين في خاليا الثدييات الطرفي الكروموسومي. على أن االلتحا
التحام. وغالباً ال ترتبط القطع  يحدث فيھما أيالحذف الكروماتيدي الُمناِظر من النمَطين القريب والبعيد اللذين ال 

 ل على أنه بالنظر إلىالمحذوف من الكروموسوم. وتنص قواعد التحلي يبالجزء المركز المركزي القَُسْيمالعديمة 
ة  أن ي المرحل ة ف ات اللمفاوي ي الكري عاع ف تَحّثة باإلش ات المس ومية G0االنحراف ون كروموس ع  تك ل القِط إن ك ف

ة  ْيمالعديم زي القَُس ة  المرك يالمزَدوَج ذف الطرف من الح درج ض ومي تن رّدد الكروموس ان ت ا ك ذف . ولم الح
  الكريات اللمفاوية فإن ھذا التقليد المّتبع غير معقول. يففي أي حالة منخفضاً  الكروماتيدي الُمناِظر

  غير المتناظرةالتبادالت   

(التباُدالت بين الذراعين والتبادالت الكروماتيدية غير المتناِظرة) ھي المكافئات  غير المتناظرةالتبادالت   
  .مات ذات القسيمين المركزيينوللكروموسالكروماتيدية 

  التبادالت الُمتناِظرة  

ة ١٦التبادالت الُمتناِظرة (التبادالت الكروماتيدية المتناِظرة)، كما في الشكل    ، ھي المكافئات الكروماتيدي
  المتباَدلة. لالنتقاالت الكروموسومية
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ن بطريقة  متناِظر طور استوائي مصحوب بتباِدل كروماتيدي: ١٦الشكل    .غيمزاملوَّ

ة   ادالت الكروماتيدي ة التب ي حال ا وف ومات ظرةالمتن ين الكروموس اط ب دية بارتب تفظ األزواج الجس ، تح
  موسومات.والمشتركة في التبادل، وبالتالي يمكن مالحظتھا بسھولة في غياب أي إجراءات لتحزيم الكر

  التبادالت المتناظرة وغير المتناظرة  

د تحلي   ذراعين، ولكن عن ين ال اظرة ب ر المتن اظرة وغي ادالت المتن ا الطور يوجد شكالن من التب ل خالي
  الجسدي بمالحظة التبادل المتناِظر. التزاوجاالستوائي، ال ُيَميَّز سوى واحد فقط من كل منھما. ويسمح 

  األذُرع ثالثيات  

ين كروموسوم الثالثي األذرع) يمكن وصف ثالثي األذرع (التشكيل   ه تفاعل ب ه  بأن دي حذف ب كروماتي
  وكروموسوم آخر به حذف كروماتيدي. مناظر

ي    دة الت ات المعقَّ رة من االنحراف اط كثي د أنم يس شامالً، إذ توَج ومن الواضح أن ھذا النظام التصنيفي ل
م   ] تصنيفاً أشمل.٥٢[ )Savageسافيدج ( يمكن إنتاجھا. واالنحرافات المبيَّنة ھي األكثر شيوعاً. ويقدِّ

  الكروموسومي المبتسرالتكثُّف   ٤-٦

ي    ام الفتيل دأ االنقس دما يب ا وعن امھاللخالي ا دورة انقس اء متابعتھ ي أثن اتين ف ف الكروم ي، يتكثَّ  ف
ي  ام فتيل دما ال يحدث انقس اتين أيضاً عن ف الكروم ات لتكثي تحِدَثت تقني كل. واس ة الش ومات المعروف الكروموس

ا  المبكر. ويمكن إحداث التكثُّف الكروموسومي المبتسرويسّمى ذلك بالتكثُّف  ياطور العن طريق دمج خالي  لبين
يني  داد الص َيض الق ا ِمب ي خالي يف امھا الفتيل اء انقس ي أثن ي أو  ف رف تخدام في يال باس ا الھ يندايخالي أو  وس س

روس س٦٦المتعّدد اإليثيلين كعامل إدماج [ غليكولال ا تستطيع ي]. على أن اإلدماج باستخدام في نداي يتطلّب خالي
 G0وأشارت التقارير إلى أن الكريات اللمفاوية في الطور أغشيتھا أن تستقبل بشكل خاص الجزيئات الفيروسية، 

ذه يباستخدام فيروس س مقبولةال يمكن دمجھا بصورة  ى ھ ب عل وجي نداي. وتم التغلُّ اس البيول الصعوبة في القي
  ].٦٧[ الكروموسومي المبتسرفي إحداث التكثُّف  اإليثيلين المتعدد غليكولللجرعات باستخدام ال
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ُتحِدَثت أيض   داثواس ة إلح اليب كيميائي ف  اً أس رالتكثُّ ومي المبتس تخدام  الكروموس اتباس فرة  مثبط فس
ك أو الك ل حمض األوكادي ووي، مث ولين ليالحمض الن ذهAك م ھ ي معظ ترط ف اليب . وُيش ا  األس ابع الخالي أن تت

  ].٦٩، ٦٨في المزرعة [ أطوار دورتھا

ة في  ١١تناولھا بالتفصيل القسم التي ي الكروموسومي المبتسروتمثِّل تقنية التكثُّف    دة للغاي ة مفي أداة بحثي
ص عالع فح د التش رة بع دث مباش ي تح ات الت ارات ملي الح االنكس اءة إص ترجاع و/أو إس ة اس يع وحركي

االت الكروموسوميةو المركزيالقَُسْيم ثنائيات الكروموسومية لتكوين االنحرافات (أي  ]. وتثبت ٧٢-٧٠) [االنتق
ذه الدراسات أن  ات ھ ْيم ثنائي زيالقَُس وميةو المرك االت الكروموس ة االنتق ر الكامل ة وغي ع  الكامل ة والقِط العديم

ة  G0الطور االستوائي تتكّون في المرحلة  خاللالتي تالَحظ في نھاية المطاف  المركزي القَُسْيم ات مختلف في أوق
وّ  ات نتبعاً للجرعة. وفي حالة الكريات اللمفاوية البشرية، تتك ْيم ثنائي االت الكروموسوميةو المركزي القَُس  االنتق

ر غراي) ٢-١عند التعرُّض لجرعات منخفضة من األشعة السينية ( بسرعة . على أنه عند التعرُّض لجرعات أكب
ين  راوح ب ع ٦و  ٤تت ب م ومية بالتناُس ادالت الكروموس رّددات التب زداد ت راي، ت ارات  غ ترجاع االنكس اس

  الكروموسومية (إصالحھا).

  

  

كل  ف ١٧الش ر: التكثُّ ومي المبتس تخدام ال الكروموس دمج باس تحّث بال ولالمس ة  غليك ي كري ين ف دد اإليثيل المتع
عة ملتحمة بخلية المف ة فتيليوية بشرية غير مشعَّ داد الصيني. ويمكن رؤي اً كروموسومياً  ٤٦ة من ِمبَيض الق ف تكثُّ

  مميَّزاً أحادي الكروماتيد. مبكراً 

  

  الكروموسومي المبتسرالتكثُّف تقنيات   ١-٤-٦

  على النحو التالي: الكروموسومي المبتسريمكن تقسيم مختلَف تقنيات التكثُّف   
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 ١٩٧٤ھو أول تقنية ُوِصَفت في المؤلَّفات التي صدرت في عام  الكروموسومي المبتسرالتكثُّف  -اإلدماج  فحص
دمج]. وفي ھذا االختبار، ٧٤، ٧٣[ ات اللمف ُت عاالكري ة م ا ال وي ان من فتيليالخالي ر من األحي أخوذة في كثي ة الم

ف  داث تكثُّ يني إلح داد الص َيض الق رِمب ري مبك ومات البش ي الكروموس نھج ٦٧[ ةف ذا ال تخدام ھ ن باس ]. ويمك
ي  الحصول على عدد األجزاء الكروموسومية البشرية وبالتالي عدد القِطع الكروموسومية المستحثة باإلشعاع الت

ردّ  ن ت د ع ر تزي رُّض غي دير التع ي تق نھج ف ذا ال ُتخِدم ھ ة. واس لد الخلفي ذا ٧٥[ المتماث ية لھ زة الرئيس ]. والمي
  األسلوب ھو إمكانية مالحظة الضرر بعد فترة وجيزة من أخذ عّينة الدم.

ومات الفحص ريع لكروموس ورال الس ي ط مح  البين ةيس تخدام  برؤي عاع باس تَحّث باإلش رر المس اتالض  مجّس
ين ال ينالتھج ومات اصطناعياً موضعي بالفلورس ووي للكروموس ف الحمض الن ى. ويتكّث رف عل ادين  للتع المي

  ].٧٨-٧٦التبادالت بين ميدانين مختلفين [ وكشفالكروموسومية 

ف  - المركزي القَُسْيمثنائيات  فحص ات يسمح بمالحظة  الكروموسومي المبتسرالتكثُّ ْيمثنائي في  المركزي القَُس
ة (الطور  األطوار األخرى ن دورة الخلي ية) بخالف الطور  G2م ة  Mبصورة أساس الي رؤي يكي، وبالت الكالس

]. وھذا األسلوب ٧٩[ المركزي القَُسْيمثنائيات ل التقليدي الفحصالخاليا التي لم يكن من الممكن رؤيتھا باستخدام 
دما ي ى االنقسامات مھم بدرجة كبيرة عندما ينخفض عدد الكريات اللمفاوية بعد التعّرض وعن ذر الحصول عل تع
دير ال ة وتق ذ العيِّن ين أخ ة ب دة الزمني يض الم ن تخف يكية. ويمك ة الكالس اجالفتيلي لوب اإلدم تخدام أس ة باس  جرع

ف و رالتكثُّ ف ٧٩[ الكروموسومي المبتس ة إلحداث التكثُّ ات الكيميائي تخدام التقني ه باس ى أن الكروموسومي ]، عل
  ساعة وبالتالي ال يحدث أي تقليص في المدة الزمنية. ٤٨مزرعة لمدة  بإنشاء تقوم معظم المختبرات المبتسر

ل  الكروموسومي المبتسرالتكثُّف  الحلقات باستخدام فحص ةيقاِب ا  رؤي تَحّثة باإلشعاع في خالي ات المس في الحلق
  ).١٨مختلف أطوار دورة الخلية (الشكل 

  

أخوذة من المريض  الكروموسومي المبتسر: حلقات التكثُّف ١٨الشكل  في ‘ ألف’(األسھم) في كريات لمفاوية م
  ).٣-١١مورا (انظر القسم  حادث توكاي



 

٤٠ 

ات الكالسيكي ل الفحصفي قياس جرعات أقوى كثيراً من  تكمنوالميزة الرئيسية لھذا النھج    ْيمثنائي  القَُس
دما يكون اإلشعاعغراي  ٢٠حيث ال يظھر تشبُّع عدد الحلقات إالّ في الجرعات التي تزيد على  المركزي ذا  عن

  ].٨١، ٨٠، ٧٠للطاقة [ انتقال خطي منخفض

  

  الُنَويَّات  ٥-٦

ي  الُنَويَّاتتتكّون    من القطع الكروموسومية المتخلّفة أو الكروموسومات الكاملة في الطور االنفصالي الت
ا  ال وى الخالي دخل ضمن ن قيقةت كل  الش ا  -١٩(الش ن رؤيتھ ذلك يمك اء). ول ف، وب ة أل ام كروي بوضوح كأجس

ا  ولي الخالي ي ھي وى ف ن الن وُّ ائص تل وجي وخص ب المورفول س التركي ا نف غيرة لھ قيقةص ].٨٢[ الش



 

٤١ 

  

  

  
 

 
ن A: (١٩الشكل  وُّ ة تك يِّن آلي ات) رسم تخطيطي يب واةجسور و الُنَويَّ ولي الن ات  فحصفي  ھي الناشئة عن النوي

ة B. (الھيولي وقف انقسام ا الثنائي واة) أمثلة للخالي ى الن ة عل ر المحتوي ة وغي ويتين المحتوي ة واحدة ون ) C. (نوي
ين النواةلخاليا الثنائية لأمثلة  واةجسر ؛ ويصاِحب المحتوية على جسر ھيولي نواة واحد وجسرين اثن ولي الن  ھي

  .ُنَويَّةفي كل حالة 

ن الُنَويَّات تكوُّ

ن جسر ھيولي النواة تكوُّ
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٤٢ 

  
ل إل   م التوصُّ و أسلوبوت رن الماضي، وھ ات الق ي أواسط ثمانين ي رئيسي ف ار تقن ام ى ابتك  وقف انقس

ا  الھيولي في ة الخالي ّبط حرك ق إضافة مث ى الوسط  B-يتوكاالسيناسالكريات اللمفاوية المستزرعة عن طري إل
يطدون  تج  تثب ووي. وين ام الن يطعن االنقس ة تثب ة [ الحرك ة ٨٤، ٨٣الخلوي ا ثنائي واة] خالي ماح  الن ن الس دالً م ب

ا  شقيقتينلخليتين  اثرةباالنفصال. وباستخدام ھذا البروتوكول يمكن بالتالي التمييز بين الخالي د  المتك ام (بع االنقس
ات فحص، وتحديداً المتكاثرةاألول) وغير  الفتيلي ى  النوي ادرة عل ا الق اتفي الخالي ا استخراج النوي ، أي الخالي

ة  واةالثنائي اس . ويسمح االختالن د وقي ل بتحدي دَّ ار المع اتب ة  النوي ا الثنائي ي الخالي واةف الھيولي  الن ي تحتفظ ب الت
  باء). -١٩(الشكل 

اس    ين قي ادة تحس ن زي اتويمك ة  الُنَويَّ ا الثنائي ي الخالي واةف تخدام  الن ق اس ن طري اتع ْيم مجّس  القَُس
زي مح  المرك ي تس ينالت التمييز ب ات ب ئة عن القطع ال الُنَويَّ ومية الناش ة كروموس ْيمالعديم زي القَُس ين  المرك وب
  ].٨٦، ٨٥الناشئة عن الكروموسومات الكاملة [ الُنَويَّات

اتقياس  أتمتة مجال في الراھنةوتفتح التطّورات    ً  الُنَويَّ ا دة  آفاق امجدي ذا  أم يم في  الفحصاستخدام ھ تقي
  ).٣-٣-١٣(القسم  ]٨٧[ ةالبيولوجي الروتيني والرصدالجماعية  اإلصابات اإلشعاعية

ر أيضاً اآلن    وي (ال الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسام فحصوتطوَّ ايتومإلى فحص النظام الخل ) س
ادةمن األضرار الكروموسومية، بما فيھا االنكسارات،  حيث يمكن تقييم طيف ر  ترتيب وإع الكروموسومات غي

رمج، والموت النسيج الحيالً عن المتناظرة، وفقدان الكروموسومات، وعدم االنفصال، فض ود موت المب ، والرك
ووي (الشكل ٨٦الخلوي [ ولي الن اس جسور الھي ف، -١٩]. وُيستخدم ھذا األسلوب أيضاً على وجه التحديد لقي أل

ائي أو  المركزي القَُسْيملثنائيات بيولوجية بديلة  عالمةوجيم) وھي   سوءالتي تنشأ عن اندماج نھايات الطور النھ
]. وبالتالي فإن جسور الھيولي النووي التي تقاس في ٨٦الخيط في الحمض النووي [ الثنائيةاالنكسارات  إصالح
ايتومفحص  ام س ولي وقف انقس عاع  الھي رُّض لإلش ئة عن التع ات الناش وجي للجرع اس البيول ى القي ق عل تنطب
ات بين جسور الھيولي النووي و وتشابه في منحنيات الجرعة واالستجابة]. ولوِحظ ارتباط قوي ٨٨المؤيِّن [ ثنائي
  ].٨٩والحلقات المركزية [ المركزي القَُسْيم

لة عن تحليل  ١٢ويتضمَّن القسم      .سايتوموفحص ال الُنَويَّاتمعلومات مفصَّ

  

  



 

٤٣ 

  أخذ عّينات الدم  - ٧

  التوقيت  ١-٧

ون    ل أن تك د، ويفضَّ ن الوري ة دم م ذ عيِّن ن أخ ر١٠يمك اعاملليلت ي غضون بضع س دوث ، ف ن ح ت م
ر  لتعرُّض إشعاعي للجسم بكامله. على أنه في حالة تعرُّض جزء من الجسم أو التعرُّض غي ن تكون المتماث ، ل

ى  د وصلت إل ة ق ة الدموي ة الكريات اللمفاوية في التجّمعات داخل الدورة الدموية وخارج األوعي وازن إالّ حال الت
رور  د م اعة [ ٢٤بع ن ن٩٠س ك ع فر ذل ن أن يس الي ]. ويمك ة، وبالت ي العين ّععة ف ا المش ل الخالي بة ال تمّث س

وراً  ة ف ى العّين ى الحصول عل ه نأليستصوب تأخير أخذ العّينة حتى اليوم التالي على األقل. وينبغي الحرص عل
إنبارامترات دم المريض في الحدود الطبيعية بعد نحو أربعة أسابيع،  حتى إذا ظلت اتج ف ات  ن دأ االنحراف في يب

  ].٩١أي تقديرات للجرعة اإلشعاعية [ الريبة بشأنالمزيد من  وينشأط، الھبو

دم البيضاء، يمكن أن توجد وفي حالة حدوث تعرُّض زائد خطير    ا ال ح معه استنفاد شديد لعدد خالي يرجَّ
ا ‘ نافذة زمنية’ ذر معھ ى مستويات يتع ة إل ات اللمفاوي وط عدد الكري ل ھب ام فقط قب تستغرق بضع ساعات أو أي

ل دم كامل  ي يشمل نق الحصول على ما يكفي من الخاليا إلجراء التحليل الوراثي الخلوي. وإذا كان العالج الطب
ل  ة من دم المريض قب ى عّين م الحصول عل دم، من المھ دءأو نقل أجزاء من ال العالج. وألغراض المصلحة  ب

ذا اإلجراء العلمية، ينبغي للمختبر أن يسعى إلى الحصول على سلسلة عّينات من ا ررة. وھ رات متك ى فت دم عل ل
  خاليا الدم البيضاء.الفروق بين أعداد مقبول أخالقياً ألن ھذه العّينات ستساعد على رصد التغيُّرات في 

ة    ة نائي ثالً في منطق ة م ة أخذ العّين وقد ال يتعّذر في كل الحاالت استزراع الخاليا فوراً إذا أجريت عملي
دة ولكن غير مزودة بوسائل اتصال  رَّ دم ُمَب ات ال اظ بعّين اءجيدة. ويمكن االحتف ة  انتھ ات اللمفاوي صالحية الكري

رة [ ة باستخدام ٩٢سرعان ما يشّكل مشكلة كبي ا اللمفاوي ز الخالي ق تحفي ى المشكلة عن طري ب عل تم التغلُّ ]. وي
اردة ( ة ب اظ بالعّين ل من الفيتوھيماغلوتينين فوراً بعد إجراء البزل الوريدي واالحتف ى ال  ٢٠أق ة) حت درجة مئوي

ل الكريات اللمفاوية وتتطّور خالل دورة الخلية لحين تسخين الخاليا إلى درجة  ن األسلوب  ٣٧تتحوَّ ة. ومّك مئوي
  شخصية) من استزراع الخاليا بعد ذلك بنحو أسبوعين:ساساكي (رسالة التالي الذي استحدثه 

ر ٥تحتوي على  ملليلتر ١٠ة سعتھا ُتَعّد ُمسّبقاً أنابيب معّقم  )١( وفيتس ملليلت  Leibovitz( L-15( من وسط ليب
ار  ين أبق ي ٢٠ومصل جن ف ف اغلوتينين المجف ة و الفيتوھيم ة ٤ المائ ي المائ وفيتس  ف ط ليب  L-15(وس

ه  ة ألن د معزولأساسي في حالة النقل لمدة طويل ة تزي ى ١٠ بأحماض أميني أي وسط آخر  أضعاف عل
ً pH( ويظل أسھا الھيدروجيني   لمدة طويلة). ) ثابتا

  تؤَخذ عيِّنة الدم في أنبوب تقليدي معالَج بالھيبارين.  )٢(

  مزج الخليط.وي L-15من الدم المعالَج بالھيبارين في أنبوب يحتوي على الوسط  ملليلتر ٥يوَضع   )٣(

ن   )٤( ل م اردة (أق ب ب َتَفظ باألنابي ا  ٢٠ُيح ة تخزينھ ذه الحال ي ھ ن ف ة)؛ ويمك ة مئوي ى درج الھا إل أو إرس
  المختبر دون حدوث انخفاض ملموس في سالمتھا.

اً في القسم   )٥( ة الحق اع نفس الخطوات المبيَّن الَج باتب دي وتع  ١-٩توصل الخاليا بعد ذلك في الوسط التقلي
  إلنشاء المزارع التقليدية.

وفيتس اتإجراء ويتعين في حال استخدم ه وسط ليب ق التثبت من ى  عن طري في نفس  واالستجابة لجرعةلمنحن
  الظروف.

  التجلُّط اتمضاد  ٢-٧

ة ھيبارين الليث   ات اللمفاوي زارع الكري تجلُّط استخداماً في م ة لل واد الحافظة المانع ر الم يوم الحر ھو أكث
ل  ائعة، مث تجلُّط المتاحة الش ع ال ؤّدي موان ائي بالرغم من إمكانية استخدام ھيبارين الصوديوم أو األمونيوم. وت ثن

ي كأم اعي حمض الخلي ين رب ا وينبغي عدم استخدامه. وفي حال EDTA( ن اإليثيل و الخالي ى ضعف في نم ) إل
ه في  د ال يتسّنى تحقيق ك ق ل طلب عّينة طازجة. على أن ذل الحصول على عيِّنة في مضاد تجلُّط غير سليم، يفضَّ

تم‘ إنقاذ’يمكن  كل الحاالت، وفي ھذه الحالة لھا. وي ق أخذ  العّينة عن طريق غس ك عن طري ر ٤إجراء ذل  ملليلت
دم وإضافة  ن ال ر ٦م ول ملليلت ن محل ك ( م رل ( )Hankھان وازنالملحي ) الEarleأو إي تزراعي  مت أو وسط اس



 

٤٤ 

ين  ٦٠٠gوتعريضه لطرد مركزي باستخدام  راوح ب دة تت ائق.  ٥و  ٣لم زعدق ة ويضاف  وتن ادة الطافي  ١٠الم
ك حركة مغزلية مرة أخرى. وبعد إزالة المادة الطافية  بة الخالياحبيطازجة من سائل الغسل إلى  اتملليلتر وتحرَّ
الخاليا المغسولة إلى حجمھا األصلي عن طريق إضافة وسط استزراع يحتوي على من مصل جنين  إعادةيمكن 
ار  ة ١٠أبق ي المائ ا ف ك حسب م د ذل زارع بع اء الم ن إنش و . ويمك م ھ ي القس اً ف يَّن الحق الَج الع ١-٩مب ة وتع ّين

  المغسولة كما لو كانت عّينة دعم طبيعية.

  الحاويات  ٣-٧

ى يمكن الحصول على    ة عل ا والمحتوي تخلُّص منھ ي يمكن ال تيكية الت ة أو البالس أنابيب العّينات الزجاجي
ديم من األنابيب ذا ت المقادير الصحيحة من ھيبارين الليثيوم من العديد من الُمصنِّعين. ويمكن استعمال النوع الق

ب معّقمة ون األنابي ة. ويجب أن تك ي واألنابيب المفّرغ اء الحلزون ر من الشركات الُمصنِّعة ، ويالغط وم الكثي ق
ى  التأكد مندورياً بتوفير تلك األنابيب معّقمة، ولكن ال بد من  ة عل ذلك. وينبغي تالفي استخدام األنابيب المحتوي

وا ى م ة عل تيكية أو المحتوي اريحبيبات زجاجية أو بالس ُتخِدم الھيب ة. وإذا اس م أن د جيالتيني ف، من المھ ن المجفَّ
ل أن يم وبَ زج جيداً بالدم عن طريق قلب األنبوب عدة مرات. وُيَفضَّ ه من  يوفِّر مخَتَبر الوراثة الخلوية أنب عّينات

لة من التعليمات للطبيب  الِ مخزونه الخاص. وبالمناسبة فإن ذلك يتيح فرصة إدراج مجموعة مفّص ج بشكل ويع
  صحيح التغليف السليم عند إعادة العّينات.

  النقل  ٤-٧

ين    راوح ب ا.  ٢٤و  ١٨من المثالي االحتفاظ بعيِّنات الدم في درجة حرارة تت اء نقلھ ة في أثن درجة مئوي
ذا النطاق، يُ وإذا كان من المحتَمل أن تخر ّرد ومجموعة أدوات ستج درجات الحرارة عن ھ صوب استخدام مب

اء االحتفاظ  د في أثن بدرجة حرارة الغرفة وأجھزة تسجيل درجة الحرارة. وينبغي في كل الحاالت تالفي التجمي
  النقل.

ة السارية حسب  االمتثال في أثناءوينبغي أن    واد المعدي نقل العّينات للوائح الوطنية و/أو الدولية لنقل الم
ة الصحة  ة [ما ھو مبيَّن في التوجيھات الحالية الصادرة عن منظم واد الُمعدي ل الم وائح نق ة بشأن ل ]. ٩٣العالمي

ي يمكن أن  ة أو الت وتشرح ھذه الوثيقة أيضاً للشاحنين كيفية تصنيف وتوثيق وتمييز ووسم وتغليف المواد الُمعدي
  تكون معدية، مثل عّينات الدم التشخيصية.

تيكية المعيار   ة أو البالس ب الزجاجي تخدام األنابي ن اس ة عيويمك ي ة المحتوي وم. وينبغ ارين الليثي ى ھيب ل
ة للتسربوضع األنابيب في حاوية ثانية صلبة ومقاومة للكسر  بطن. وينبغي أن ومانع ة  ت ادة لتخفيف بالحاوي م

ادة ماصة ة  الصدمات وم د. وينبغي الكافي اس تبري ى أكي وي عل ن يجب أالّ تحت ات، ولك ل المحتوي متصاص ك
توَضع عليھا عالمات واسمة ورجي، مثل صناديق الورق المقّوى، وضع الحاوية الثانوية بعد ذلك في غالف خا

بة.  زمناس حن وتمي راض  اتش راض، ألغ ّببات أم ى مس وي عل ت تحت ا إذا كان َرف م ي ال ُيع دم الت ات ال عّين
ارة  دة ‘ UN 3373. BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B’التشخيص، بعب م المتح ادة ٣٣٧٣(األم . م

ولذلك ينبغي أن تشمل عالمة التوسيم ھذه العبارة إلى جانب عالمة بيضاء على شكل معيَّن بيولوجية، الفئة باء). 
م المتحدة ‘ UN 3373’ُيكَتب داخلھا بأحرف سوداء  ى ٣٣٧٣(األم ة عل ك، ينبغي وضع عالم ى ذل ). وعالوة عل

ه ور ه وعنوان ل إلي ه؛ واسم الُمرَس م ھاتف ه ورق ل وعنوان ه؛ عبوة التغليف تحمل اسم الُمرِس م ھاتف اتف ق م ھ ورق
  ].٩٣الشحنة [ب على علممسؤول شخص 

ة،    ة مطلوب اظ بدرجة حرارة الغرف ّوات االحتف د أو عب أن التبري اد ب ى االعتق دعو إل ا ي اك م ان ھن وإذا ك
ل صناديق  ة للحرارة، مث ادة عازل ينبغي وضعھا خارج الحاوية الثانية وينبغي أن يكون التغليف الخارجي من م

  التغليف الممتثلة للوائح.وسائل وتتاح تجارياً  الممّدد. البوليستيرين

تيراد    ى تصاريح التصدير أو االس احنين الحصول عل ى الش يَّن عل ة، يتع حنات الدولي ق بالش ا يتعل وفيم
رخيص  ى ت الضرورية وينبغي إخطار المخَتَبر المتلّقي قبل إرسال شحنة العّينات حتى يمكن ترتيب الحصول عل

ة استيراد عند ا وفِّر خدم ي ت ة الت ان استخدام شركات الشحن الدولي ر من األحي القتضاء. ومن المناسب في كثي
  وتتعاَمل مع كل اإلجراءات الورقية المتعلقة بالجمارك، وما إلى ذلك.‘ من الباب إلى الباب’سريعة 



 

٤٥ 

ى   اج إل دم تحت ات ال ى أن عّين ام؛ عل ة أي ومين وثالث ين ي راوح ب ليم  ويمكن قبول مدة عبور تت خدمات تس
  العطالت الوطنية. التأخير لمدة طويلة مثلما في حاالتخاصة لتالفي 

ح أن    رجَّ ان من الم ينية. وإذا ك وينبغي عند نقل عّينات الدم جواً أالّ تتعّرض للفحص األمني باألشعة الس
اس وميضي عادي أو شارة رصد وميضية ينية أو مقي يلم أشعة س زة  يحدث ذلك، ينبغي وضع جزء من ف محفَّ

ارة  وة التغليف عب وة. وينبغي أن تحمل عب ينية). ‘ DO NOT X-RAY’بصرياً داخل العب (ال ُتفَحص باألشعة الس
 المستندات المصاحبة للشحنة. ذكر ذلك أيضا فيوينبغي 





 

٤٧ 

  داخل المخَتَبر الجرعة واالستجابةمنحنى  إعداد  - ٨

  

  اعتبارات عامة  ١-٨

ن التقنيات واس   زال بالرغم من تحسُّ ات ال ت ل البيان ابھة لتحلي رامج إحصائية متش ال ب ف العم تخدام مخَتلَ
ّون  ايرة متك ى مع ؤّدي تفسير جرعة باستخدام منحن ھناك اختالفات بين منحنيات المعايرة في المختبرات. وقد ي

يقُّن وجي للجرع ،في مكان آخر إلى المزيد من عدم الت اس بيول زم إجراء قي ر يعت ذلك يوصى أي مختب ات أن ول
د بياناته الخاصة المتعلقة ب   ].٩٤[ الجرعة واالستجابةيحدِّ

ضات الزائدة    اك أيضاً عدد ال  العارضةوتنطوي معظم التعرُّ ان ھن ا وإن ك على مصادر إشعاعات غام
ذين  يستھان به من األحداث التي تنطوي على أشعة سينية. ومن المعروف بصورة مؤّكدة أن ھذين اإلشعاعين الل

ة  ينطويان نخفض للطاق ة على انتقال خّطي م ايران بطريق ةيع دما تكون الجرعات منخفضة. مختلف ، خاصة عن
 أن يحدد أوالً بيانات الجرعة واالستجابة مخَتَبر ُيقِبل على برنامج للقياس البيولوجي للجرعاتوبالتالي ال بد ألي 

ى تعرُّض  ه قلما تقع أحداث. ومن ُحسن الحظ أناإلشعاعيتينلھتين النوعيتين  وترونيتنطوي عل ان ال ني ، وإن ك
ذلك،  بد من النظر في احتماالت أن ُيطلَب من المخَتَبر أن يتصّدى لحادث ينطوي على حرجية. وإذا كان األمر ك

  سيلزم تكوين منحنى معايرة لنيوترونات طيف االنشطار.

در داخل المختبروينبغي تشعيع الكريات اللمفاوية    ا ق ى المستطاع  لتقريبھ ة إل دما  الجسم الحي،حال وعن
ا ٩٥يتم ذلك، تتحّقق نفس العالقة بين الجرعة واالستجابة [ َتفظ بھ دم الطازجة المح ات ال ]. وينبغي استخدام عّين

د درجة حرارة ى ھيبارين الليثيوم، وينبغي تشعيعفي أنابيب محتوية عل د  ٣٧ھا كدم كامل عن ة. وينبغي بع مئوي
مئوية ثم توَضع في مزرعة باستخدام األسلوب  ٣٧ساعتين أخريين عند درجة حرارة  تشعيعھا االحتفاظ بھا لمدة

ي  تخَدم ف لوب المس ل لألس اري المماث ات  فحصالمعي ْيمثنائي زي القَُس ومية، أو المرك االت الكروموس ، أو االنتق
  .إلشعاعات زائدةفي العّينات المأخوذة من المرضى المشتبه بتعرضھم  الُنَويَّات

  بارات فيزيائيةاعت  ٢-٨

د ينبغي أن يكون إعداد منحنى الجرعة واالستجابة مدعوماً بقياس فيزيائي موثوق ودقيق للجرعة،    وال ب
اة عدد ارات، إذ  من مراع دم بحيث يمكن استخالص الجرعة بسھولة، وينبغي من االعتب د ينبغي وضع ال عن

ارعريضه أن يكون على مسافة كافية من ت اثالً التشعيع  المصدر حتى يمكن اعتب ان متم ه إذا ك ثالً أن ك م . من ذل
ى يكون  العينة سنتيمتر، ينبغي حينئذ أن تكون ١سمك العّينة  ٍد من المصدر حت ر واح على مسافة ال تقل عن مت

ة.  ٢الفرق في الجرعة بين المقدمة والخلفية أقل من  د من وجودفي المائ اد  وال ب دم إليج ة محيطة بال ادة كافي م
دة باستخدام الكوبالت توازن في ال ا المتولّ ة أشعة غام ادة ٦٠ -جسيمات المشحونة. وفي حال ، يكفي استخدام م

ط ٢٥٠بذروة فلطية قدرھا ؛ وفي حالة أشعة إكس من الماء ليمتراتلم ٤ تكافئ كثافتھا زم سوى كيلو فل  ١، ال يل
  ملليمتر. ١النيوترونات أن تكون الكثافة  ويكفي في العادة أيضاً في حالةملليمتر. 

ابه الترتيب  إلىوينبغي تقليل المواد المحيطة    أدنى حد لتالفي مضاعفات تشتت اإلشعاع. وينبغي أن يتش
ات  أ عن اإللكترون ة ستنش ة العّين الذري للمواد مع الدم ألن الجرعة التي ستصل إلى الدم القريب من جدار حاوي

الخطير في التركيب الذري إلى تشعيع غير متجانس للخاليا.  المتولّدة عن التفاعالت داخل الجدار. ويؤّدي التنافر
ة األشعة والسينية وأشعة غاماوفي حالة  ا في حال افر، وأم د النظر في التن م عامل عن ، تمّثل كثافة اإللكترون أھ

  الذرات المستھَدفة. نوىالعامل الھام ألن النيوترونات تتفاعل مع  ھيالنيوترونات فإن المكّونات الذرية 

ايرة    ي مع رضوينبغ ات التع ق  ترتيب ن طري ةع ات فيزيائي راء قياس أيين،  ،إج ة ت تخدام غرف يع اس ويش
  النين.، على سبيل المثال، القياسات باستخدام األ٢٠ويمكن أيضاً استخدام وسائل أخرى. ويبيِّن الشكل 

  



 

٤٨ 

  
وأنابيب الدم المفّرغة  ملليلتر ١٥: مصفوفة التعرَّض المستخَدمة في حمل وتثبيت أنابيب اختبار سعتھا ٢٠الشكل 
 لتعريضھا اإلشعاع باستخدام مصادر أشعة غاما. وتصنع حاوية صندوق مصفوفة التعّرض من ملليلتر ١٠بسعة 

ه و )بلكسي جالساللدائن الزجاجية ( وازن الجسيمات  ٦يبلغ سمك جدران ر كجزء من تصميمه لضمان ت ملليمت
 ً دبفتحات في طرفيھا للسماح بتدفُّق الماء باست المشحونة. وتزّود حاوية الصندوق أيضا غير ( خدام حمام ماء متجدِّ

ّين الشكل  ٣٧للحفاظ على درجة حرارة المحتويات عند  )ي الصورةفظاھر  اء التشعيع. ويب درجة مئوية في أثن
] ٩٧الجرعات [ قياس رير األالنين المستخدمة فيأيضاً أنابيب االختبار واألنابيب المفّرغة المملوءة بالماء أو قوا

  بحوث البيولوجيا اإلشعاعية التابع للقوات المسلحة، الواليات المتحدة األمريكية). معھد(إھداء من 

ائي للجرعات محا   اس الفيزي از القي ً وينبغي أن يكون مكشاف جھ ا دم.  ط ادة المحيطة بال ة للم ادة مكافئ بم
اده مع عيّ  ي أبع اثالً ف ن، أن يكون متم اس وينبغي، إن أمك اء قي ي أثن ة ف ه أن يحل محل العّين ى يمكن دم حت ة ال ن

ايرالجرعة.  ار  وُيع ه بمعي ة مقارنت واء باستخدام وحدة الغراي مع إمكاني ا الھ ائي في كيرم اس الفيزي از القي جھ
تم  ة. وي ى الكتل ة إل امالت امتصاص الطاق ى الغراي في النسيج الرخو ھو نسبة مع ل إل وطني. ومعاِمل التحوي

واء في الحصول ع ا الھ ق ضرب كيرم ك عددياً عن طري ينية ١٫٠٩لى ذل ا لألشعة الس غ ذروة فلطيتھ ي تبل  الت
ا باستخدام مصدر الكوبالت  ١٫١٠و كيلو فلط  ٢٥٠ ى ٦٠ -بالنسبة ألشعة غام إن العامل يتوّقف عل ذلك ف . ول

ةالطاقة  امالت التويقل بانخفاض الطاق ين مع رق ب اك أيضاً ف ل في النسيج ا. وھن دم، ويكون حوي لرخو وفي ال
ات االنتقال الخّطي المنخفض للطاقة.  ذيفي اإلشعاع  بالقدر الذي يدعو إلى تجاھلهالفرق صغيرا  وأما النيوترون
يلزم في كثير من اص في جدار غرفة التأيُّن، ولكن في المائة. ويشمل معامل المعايرة أي امتص ٥فقد تقترب من 

  االمتصاص الذاتي في الدم.األحيان تصحيح معدل الجرعة بسبب 

ى جرعة ممتصة في النسيج أو    اس إل واء المق ا الھ ل كيرم واألسلوب المعتاد لتحديد الجرعات ھو تحوي
الدم ثم تحويلھا حسب اللزوم لمراعاة المسافة (قانون التربيع العكسي)، واالمتصاص وتنافر المادة على المستوى 

از وشكله ا م الجھ ل حج دم. ويمّث ي لل دم البين ة ال ون عّين ا تك در م ل، إذ بق ذه العوام ين ھ طاً ب ام وس لھندسي الع
ه ينبغي  ى أن راً. عل افر كبي صغيرة، بقدر ما يكون تصحيح االمتصاص صغيراً ھو اآلخر ويكون تصحيح التن

  اختيار الشكل الھندسي والمواد المستخَدمة على النحو الذي يقلّل إلى أدنى حٍد من التصحيحات الضرورية.

حاالت التعرُّض الحادث الحاد اختيار معدل الجرعة  منطبق على مختبريمنحنى معايرة تطلّب إعداد وي  
اب مح بحس ذي يس ن  ال ل م ي أق ات ف ع الجرع ف  ١٥جمي ى مختل ن الحصول عل ي زم رق ف ون الف ة. ويك دقيق

ل  ُجَسْيماتالجرعات صغيراً بحيث ال تتأثر  أ حاصلبيتا أو ال يتأثر معاِم ع الجرعة ب ة ٤كثر من مرب  في المائ
 ً ار. وعالوة على ذلكتقريبا احثين  ، يخت ايرةبعض الب ا  مع ي ينبغي بھ ة الت م أفضل للطريق ورة فھ ادة لبل ر ح غي

م أن  لمدةعن الحوادث التي تنطوي على تشعيع  حاصل االنحراف الناشئتعديل معاِمل بيتا لتفسير  طويلة. واألھ
ة ةرالمعاي وإذا أجريتدرجة مئوية.  ٣٧ ةيرالحرارة في أثناء إجراء المعاتكون درجة  ، في درجة حرارة الغرف

ة منحنى الجرعة واالستجابة  لن يختلفوبالتالي  اإلصالح في أثناء التعّرض يمكن أن يقل أو ينعدم ذه الحال في ھ
في معايرة العامل الحاسم  أالّ يغيب عن األذھان أنوينبغي عن منحنى الجرعة واالستجابة في التشعيعات الحادة. 

من الدم  نقاط البيانات. ولذلك ينبغي الحصول على كل ھو زمن التعّرض وليس معدل الجرعة التشعيعات الممتدة
ة الحال  ك بطبيع المشّعع لنفس المدة الزمنية. ويتحقق ذلك عن طريق تغيير المسافة بالنسبة للمصدر، ويتطلّب ذل

ا ديلالكثير من قياسات المع ة. والب الي وضع واحد األسھل ھو  يرة الفيزيائي دل ثابت للجرعة وبالت استخدام مع



 

٤٩ 

ً للتشعيع يتطلب اختالفات في زمن الحصول على كل جرعة، ولن تتطابق البيانات الناشئة  ا ة  تطابقاً تام مع معادل
  ].٩٦الجرعة واالستجابة التربيعية الخّطية [

اة   از محاك ل بعض المختبرات وضع عّينة الدم في جھ ك  (شبح) وتفضِّ ايرة بحجة أن ذل د إجراء المع عن
  ).٢١و  ٢٠(الشكالن  جسم اإلنسانفي  اإلشعاع تشتت يراعي إلى حد ما

  

  

. ٦٠ -كوبالت مصدر مئوية أمام مصدر أشعة غاما باستخدام درجة  ٣٧درجة حرارته  : حّمام مائي٢١الشكل 
  الزجاجية.م داخل حامل من اللدائن ولتحقيق توازن إلكتروني، ُوِضَعت عّينة الد

ذكورة أعاله  بعوامل زيادة االھتمامعلى أنه ال بد من    ا وتصحيح الجرعات الم  إذا من الممكن وضعبم
از  التأيينغرفة  اً في جھ اء عموم ه  الشبحإلى جانب عّينة الدم. وُيستخَدم الم  ٣٧وينبغي أن تظل درجة حرارت

ة  ت غرف ة. وإذا كان ة مئوي أييندرج نفس الشكل الھندسي  الت ذي ب دال ك  توج دم فسوف يراعي ذل ة ال ه عّين علي
تشتت اإلشعاع. وسيتطلب استخدام ماء دافئ تصحيحات كبيرة في درجة الحرارة والضغط الناجمة عن الجرعة 

زة يجب و ات داخل أجھ ايرة النيوترون ات مع ة. وتنطوي عملي  الشبحبطبيعة الحال أن تكون غرفة التشعيع رطب
ل استخدام مادة مكافئة للنسيج في حالة استخدام جھاز على مشاكل كبيرة. وبدالً من . ويؤّدي ذلك شبح الماء، يفضَّ

رة إلى توليد ط ادة كبي ال حدوث زي يف إشعاعي قريب الشبه بالطيف اإلشعاعي الموجود داخل الجسم، مع احتم
ة. ات اللمفاوي ا الكري ي تتلقاھ ن االنتقال الخّطي المنخفض للطاقة في الجرعة الت د  في مكوِّ راً وق ذر كثي د  يتع تحدي

  الممتصة. طيف المكّونات بالنسبة لمجموع الجرعة

  اعتبارات إحصائية  ٣-٨

ة تثبت أن ٣كما جاء في القسم    ة للغاي ة قوي اتج، توجد أدلّ ات ن اتالكروموسومية أو  االنحراف ) Y( الُنَويَّ
  ) بمعادلة خطية تربيعيةDرتبط بالجرعة (ي

        2DDCY            )٣(  

 وتقل في نھاية المطاف أھمية الحد كبيراً  αأو، في حالة اإلشعاع ذي االنتقال الخّطي المرتفع للطاقة، يصبح الحّد 
β ّرب‘ ُمقنَّع’ ويتحول أيضا إلى حد من الناحية البيولوجية ين إحصائياً وتَق ة ب ة  الجرعة واالستجابة العالق بمعادل

  خّطية

        DCY             )٤(  

قوالھَدف من    امِ  توفي َيم المع د قِ ى ھو تحدي ر C ،α ،βالت المنحن ً ، األكث ا اتمع  توافق اط البيان ا نق . وفيم
، يؤّدي التشعيع باألشعة السينية أو أشعة غاما إلى توزيع الضرر الذي يمّثله تماماً المركزي القَُسْيمثنائيات يتعلّق ب

ل، ٩٨توزيع بواسون [ ال الخّطي ]. وفي المقاب واع األخرى من اإلشعاعات ذات االنتق ات واألن ِتج النيوترون ُتن
ين نسبة السواًء أكانت و). Y) يتجاوز الوسط (σ2حيث التباين ( مفرطة التشتتالمرتفع للطاقة توزيعات  اين ب التب

اش. وبالنسبة σ2/yالوسط (و ألة مفتوحة للنق راھن مس ك يظل في الوقت ال اتل) دالة للجرعة فإن ذل ، يغلب لُنوّي
  .بالفوتوناتعلى البيانات فرط التشتت في كل الجرعات حتى في حالة التشعيع 
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اليب    ى أن أس النظر إل قوب ون،  توفي ى إحصاءات بواس تند إل ى تس ال المنحن ار امتث ي اختب ع ينبغ توزي
عالخاليا  زيين لتوزي ى المع ذات القسيمين المرك ار ابواسون في كل جرعة مستخدمة إلنشاء منحن يرة. واالختب

ار  ى أوسع نطاق ھو اختب ار ١٠٠، ٩٩[ uالمستخَدم حالياً عل رقم وحدة الھي  u]. وإحصاءات اختب ة لل الطبيعي
إلى تشتت  ١٫٩٦األعلى من  uبواسون. وتشير قَِيم  الذي ينبغي أن يمثل اتحاداً في توزيع) σ2/y( القياسي للتشتت

  )٠٫٠٢٥=αالجانب، حيث  ةثنائي أھمية إحصائيةمفرط (

        
)11(2

1
)1( 2

X

N
yu




         )٥(  

  حيث:

N ،عدد الخاليا التي يتم تحليلھا  

X  باإلضافة إلى الحلقات) المكَتَشفة. المركزي القَُسْيمثنائيات (أو  المركزي القَُسْيمثنائيات عدد  

َيم    ير قِ ن  uوتش ل ع ي تق ن  ١٫٩٦-الت رة م ة كبي ح بدرج رجَّ ر الم ن غي اقص. وم تت ن ى تش ة إل الناحي
  مشكلة في عّينات البيانات.وجود  ١٫٩٦- تقل عنالتي  uقيم  قد تعني، ولذلك صٌ ناق تٌ تشتالبيولوجية أن يحدث 

اً من درجات الح   ات عدداً كافي ى أويتطلّب التوفيق المالئم للمنحني ل إل ة للتقلي أ في ري ى حد من الخط دن
تخدام  الي اس ن المث ى. وم راو ١٠المنحن ر تت ات أو أكث ين جرع عاع ذي  ٥و  ،٠٫٢٥ح ب بة لإلش راي. وبالنس غ

ات ى بيان ى من  لجرعات االنتقال الخّطي المنخفض للطاقة، ال يلزم الحصول عل ل تشير  ٥أعل اً، ب غراي تقريب
ّبع في  ى تش ك تنطوي عل ي تتجاوز ذل ى أن الجرعة الت اتجاألدلة إل ى تشويه  ن ا سيفضي إل االنحراف، وھو م

  غراي كحٍد أقصى. ٢ُيقَترح في حالة اإلشعاع ذي االنتقال الخّطي المرتفع للطاقة ]. و١٠١[ β، معاِمل بيتا

دنيا من  ١وبالنظر إلى أن معظم الحوادث اإلشعاعية تنطوي على جرعات أقل من    ة ال إن النھاي غراي ف
ّد من  ود ملموسة للح ذل جھ ذلك ينبغي ب دير الجرعات. ول ةالمنحنى تتسم بأھمية خاصة في تق  ةحصائياإل الريب

ا αبمعاِمل ألفا  ةالمرتبط راوح نطاقھ . وُيقَترح استخدام عدة جرعات معايرة، ال تقل بالتأكيد عن أربعة، بحيث يت
غراي.  ٠٫٢٥المخَتَبر على بيانات الجرعات التي تنخفض عن  ويفضل كثيراً أن يحصلغراي.  ١و  ٠٫٢٥بين 

اس ھو اكتشاف وفي حالة الجرعات األعلى، ينبغي أن يكون الھدف من ا ات من  ١٠٠لقي ْيمثنائي  المركزي القَُس
ا  في كل جرعة. ومع ذلك يتعذر إجراء ذلك في الجرعات األقل، وينبغي بدالً من ذلك قياس عدة آالف من الخالي

ين  دد ب راوح الع رح أن يت ة؛ ويقت ل نقط دد  ٥ ٠٠٠و  ٣ ٠٠٠لك د الع ي أن يعتم االت، ينبغ ل الح ي ك ة. وف نقط
ى حد من  الفعلي للخاليا ى أدن ل إل ى التقلي ز عل على عدد نقاط الجرعة في منطقة الجرعة المنخفضة، مع التركي

أثير  ٤الخطأ في توفيق المنحنى. ويعرض الجدول  ات الجرعة والت اء منحني ات المستخدمة في بن اً للبيان نموذج
ا ذا عاعات ألف ة وإش نخفض للطاق ي الم ال الخّط ا ذات االنتق عاعات غام بة إلش ع بالنس ي المرتف ال الخّط ت االنتق

  للطاقة.
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عة بأشعة غاما وجسيمات الھيليوم  ة: النتائج الوراثية الخلوية المستخلص٤الجدول  ، ١٠٢[ ٤ -من عّينات دم مشعَّ
١٠٣[  

  

             )٦٠ -أشعة غاما (كوبالت 

 المركزي القُسْيمثنائيات توزيع خاليا  N X  لجرعة (بالغراي)ا
σ
٢

/y u 
  ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ صفر

٠٫٠٧- ١٫٠٠       ٤٩٩٢٨ ٨ ٥٠٠٠ ٠٫٠٠٠ 
٠٫١٣- ١٫٠٠       ٤٩٨٨١٤ ١٤ ٥٠٠٢ ٠٫١٠٠ 
٢٫٦١ ١٫٠٨      ١ ١٩٨٧٢٠ ٢٢ ٢٠٠٨ ٠٫٢٥٠ 
٠٫٨٦- ٠٫٩٧       ١٩٤٧٥٥ ٥٥ ٢٠٠٢ ٠٫٥٠٠ 
٠٫٧٩ ١٫٠٣      ٤ ١٧٣٦٩٢ ١٠٠ ١٨٣٢ ٠٫٧٥٠ 
٢- ١٫٠٠      ٥ ١٠٦٤٩٩ ١٠٩ ١١٦٨ ١٫٠٠٠ 
١٫٠٨ ١٫٠٦      ١٢ ٧٦ ٤٧٤ ١٠٠ ٥٦٢ ١٫٥٠٠ 
١٫٨٢ ١٫١٤     ٢ ١٧ ٦٣ ٢٥١ ١٠٣ ٣٣٢ ٢٫٠٠٠ 
١. ٦٤ ٠٫٨٣     ٢ ١٥ ٧٢ ١٠٤ ١٠٨ ١٩٣ ٣٫٠٠٠ 
٨٤.- ٠٫٨٨    ٢ ٤ ٢١ ٤١ ٣٥ ١٠٣ ١٠٣ ٤٫٠٠٠  
٠٫٨١ ١٫١٥   ٣ ٦ ٩ ١١ ١٩ ١١ ١٠٧ ٥٩ ٥٫٠٠٠ 
  ١٫٠           المتوسط

 
 ٤ -وم يالھيل ُجَسْيماتميغا إلكترون فلط من  ٢٠

 المركزي القَُسْيمثنائيات توزيع خاليا  N X لجرعة (بالغراي)ا
σ
٢

/y u 
 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ صفر

٠٫٠٤- ١٫٠٠       ١٩٩٧٣ ٣ ٢٠٠٠ ٠٫٠٠٠ 
٠٫٤٤- ٠٫٩٨       ١٩ ٨٨١ ١٩ ٩٠٠ ٠٫٠٥١ 
٢٫٨٤ ١٫١٢      ٢ ١٠٠٤٢٣ ٢٧ ١٠٢٩ ٠٫١٠٤ 
١٫٦٠ ١٫٠٧     ١ ١٥٤٢١ ٩٦٠ ١٩٩ ١١٣٦ ٠٫٥١١ 
١٫١٥ ١٫٠٩     ٣ ١٥ ٦٩ ٢١٧ ١٠٨ ٣٠٤ ١٫٠١٠ 
٠٫٢٠- ٠٫٩٨     ٢ ٢٥ ٤٠ ٧٥ ٩٦ ١٤٢ ١٫٥٣٦ 
١٫٦٥ ١٫٢٠    ٢ ١٢ ١٦ ٤٤ ٦٣ ١٢٠ ١٣٧ ٢٫٠٥٠ 
٣٫٤٠ ١٫٤٠   ٢ ٣ ١٤ ٢٥ ٣٤ ٦٦ ١٤٨ ١٤٤ ٢٫٥٢٦ 
٣٫٩٣ ١٫٥٦ ١   ٠ ١٧ ١٧ ١٦ ٤٧ ١٠٨ ٩٨ ٣٫٠٢٩ 
  ١٫١٩           المتوسط

  
ات )، ومجموع عدد Nمجموع عدد الخاليا المسّجلة (ويعرض الجدول    ْيمثنائي المالَحظة  المركزي القَُس

)X ا ع خالي ات )، وتوزي ْيمثنائي رقم القياسي ل، المركزي القَُس ار σ2/yلتشتت (وال َيم (u) واختب ي  u). وتشير قِ الت
  إلى تشتت ُمفرط. ١٫٩٦تزيد على 

ة العظمىل معاِمالت التوفيق ھي ضوالتقنية المقترحة لتحديد أف   ذا ١٠٥، ١٠٤[ األرجحي ]. وباستخدام ھ
ة أفضل  إن قيم لوب ف قاألس وني و توفي ع بواس افتراض توزي ق ب افئ تتحّق ل مك ات تلك ة المالحظ يم أرجحي عظ

ق بالت ا يتعل اً. وفيم ر باستخدام أسلوب المربعات الُصغرى المعاد ترجيحھا تكراري وزيعات المفرطة التشتت (غي
رط  مثل التوزيعات المتكونةالبواسونية)،  اة ف ة، يجب مراع ع للطاق ال خّطي مرتف بعد التعرُّض إلشعاع ذي انتق

رقم القياسي من حيث  إحصائية أھميةذي التشتت في األوزان الترجيحية. وإذا كانت البيانات تكشف عن اتجاه  ال
حينئذ استخدام ذلك االتجاه. وإذا لم يكن األمر كذلك، ينبغي في ھذه الحالة تقسيم في الجرعة، ينبغي  σ2/y للتشتت

  .σ2/yفي كل نقطة من نقاط البيانات على متوسط قيمة  البواسوني الترجيحي وزنال

ةوينبغي بعد ذلك اختبار جودة توفيق المنحنى    ك ل اإلحصائية والدالل ا وذل ل بيت ا ومعاِم ل ألف ق معاِم توفي
بي ى س ع (عل ا تربي ار ك تخدام اختب ال باس ار 2ل المث م من اختب ار ( F) وشكل مالئ ل اختب ار Fمث أو  z، أو اختب

ق tاختبار  ة تثبت عدم التوفي َدت أدل ارات. وإذا ُوِج ) على التوالي. ويتناول الملحق السادس بالتفصيل ھذه االختب
ادة ذ)، ينبغي حينئdfأكبر من درجات الحرية  2(أي إذا كانت  ة ( زي اري بقيم أ المعي . وتحِسب ١/٢)2/dfالخط
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اين، ) SE( الخطأ المعياري برامج حاسوبية كثيرة قَِيم دير بواسون للتب دالً من تق المستندة إلى حاصل المربعات ب
باستخدام ھذا األسلوب، الخطأ المعياري وقد ُيفضي ذلك إلى تقليل زائف لخطأ بواسون. ولذلك عندما ُتحَسب قَِيم 

  .١/٢)df /2بمقدار ( الخطأ المعياري، يستصوب زيادة قيمة 2أكبر من  درجة الحريةتكون قيمة وعندما 

اريوعندما ُتحَسب قَِيم  ٤الت الموفَّقة عندما ُتستخدم بيانات الجدول المعامِ  ٥ويبيِّن الجدول    أ المعي  الخط
  باستخدام افتراضات بواسون.

  ٤من الجدول  المركزي قَُسْيمالثنائيات : نتائج توفيق بيانات ٥الجدول 

       )٦٠ -أشعة غاما (كوبالت 

C  SE  (Gy-1) SE (Gy-2) SE٢ 
درجة 

 dfالحرية، 

٠٫٠٠١٢٨  ٠٫٠٢١٠٣ ٠٫٠٠٠٤٧  ٠٫٠٦٣٠٧ ٠٫٠٠٥١٦  ٨ ٦٫٦١ ٠٫٠٠٤٠١ 
 F = ٤٫٠٨, p<٠٫٠٣ F = ١٥٫٧٣, p<٠٫٠١ p = ٠٫٥٨ 

        
٤ -الھيليوم  ْيماتُجسَ ميغا إلكترون فلط من  ٢٠

C  SE (Gy-١) SE  (Gy-٢) SE 2 df 

٠٫٠٠١٤٣  ٠٫٣٢٧٩٠ ٠٫٠٠٠٩٣  ٠٫٠٢٩٣٢ ٠٫٠٢٨٧٥  ٦ ٧٫٤٠ ٠٫٠١٦٣٦ 
 F = ١١٫٤١, p<٠٫٠١ F = ١٫٧٩, p = ٠٫٢٥ p = ٠٫٣٩ 

٠,٠٠١٩٣  ٠٫٣٧٢٩٠ ٠,٠٠٠٩٧  ٧ ١٠,٩١   ٠٫٠١٧٨٧ 
 F = ٢٠٫٨٧, p٠٫٠١>١   p = ٠٫١٤ 

١ F.05 [7, 7]  =٣٫٧٧.  

ار  pتشير قَِيم و   ة في الجدول  2في اختب ى  ٥المبيَّن ات الأن إل اط بيان قنق ال تختلف إحصائياً عن  توفي
د جودة ال ار توفيقنقاط البيانات المالحظة، وھو ما يؤكِّ اِمالت  F. وعالوة على ذلك فقد أّكد أيضاً اختب ة المع أھمي

ة الخّطية والتربيعية، والنسبة بين كل  د قيم اري؛ وتزي ه المعي ل، وخطئ ة  ٣٫٤٤ل عن في كل معاِم Fمعام (قيم
ع الطبيعي؛ ويمكن الحصول  ١٫٩٦أعلى من  z) وقيمة F.05 [8, 8]نھاية الشمول في  (قيمة نھاية الشمول للتوزي

وزيعين من  نبي نسبةالالمبيَّن في المرفق السادس فھو  Fعلى كلتا القيمتين من الجداول المعيارية). وأما اختبار  ت
للبسط  ٨عندما تكون درجات الحرية  ٠٫٠٥أن قيمة نھاية الشمول أللفا =  F.05 [8, 8 ، وتعنيتوزيعات كا تربيع

وم  ٨و  يمات الھيلي ق بجس ا يتعلّ ام. وفيم ة للمق ات حري ة ٤ -درج ط القيم ة بمتوس ت األوزان الترجيحي ، تراجع
σ2/y ،ى  أھميةية التربيعية ذا . ولم يكن معاِمل بيتا للعالقة الخطّ ١٫١٩ ة الشمول بالنسبة إل  F.05 [6, 6](قيمة نھاي
  ) ولھذا السبب ُيعرض أيضاً توفيق خّطي.٠٫١٢=  zفي اختبار  p)؛ وقيمة ٤٫٢٨= 

وتختلف اآلراء حول طريقة التعامل مع مستوى خلفية االنحرافات في توفيق بيانات الجرعة واالستجابة.   
تم تجاھل نقطة الجرعة  وتوجد عموماً ثالثة ُنھج: ى، أو ي ق المنحن دَرج نقطة جرعة صفرية في إجراء توفي ُت

ق استخدام قي ق عن طري ة الصفرية، أو تمّثل نقطة الجرعة الصفرية في كل إجراء من إجراءات التوفي ة خلفي م
ق  في جرعة صفرية كإحدى نقاط البيانات في توفيق المنحنى الناتج المقاس معيارية. وإذا اسُتخِدم (مثلما في توفي

عة  ناتجأن  إلىالمنحنى المعروض أعاله)، تصبح الخلفية حداً متغيِّراً. على أنه بالنظر  عَّ ر المش ا غي يكون الخالي
 ً ذلك  منخفضا ان، ول ر من األحي ا في كثي ادة، ال يالَحظ أي منھ اتجفي الع اس يكون ن في الجرعة الصفرية  القي

ون دما تك ل، عن ن قب اء م ا ج ون  صفراً. وكم ة يك اط البياني إن الوضوح اإلحصائي للنق ات منخفضة، ف الجرع
ى في بعض وبالتالي منخفضاً بشكل عام،  ق المنحن يمكن أن يؤّدي إدراج نقطة الجرعة الصفرية في إجراء توفي

لبية (Cاألحيان إلى تقديرات سلبية لقيمة الخلفية ( ة س تند إل) α) ومعامالت خّطي ا ال تس ي من الواضح أنھ ى والت
ات الجرعات الصفرية  اط بيان ق تجاھل نق كلة عن طري ذه المش احثين ھ م بعض الب وجي. ويحس أي أساس بيول
ائية  ات االستقص ن الدراس ورة م ة منش ات كافي اك بيان ى أن ھن ل. عل ة األص الل نقط ر خ ى ليم د المنحن وتقيي

ات  ة إلثب عة الخلفي م يتعّرضوا إالّ ألش ذين ل ة اإلأن لألشخاص ال توى الخلفي ات محدود. مس ي االنحراف ة ف يجابي
ا نسبة فية إيجابية صغيرة كنقطة بيانية قيمة خل ولذلك يتبع بعض العاملين أسلوباً بديالً يتمثل في استخدام تحّدد لھ

ك يتطلّب الريبةكبيرة من  ل. ومن المثالي أن يولِّد المخَتبر بيانات الخلفية الخاصة به بالرغم من أن ذل عدة  تحلي
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ـالمرك مــالقَُسيْ ثنائيات أن مستوى الخلفية في  على اآلراءفي  اليا. ونشأ توافقآالف من الخ ـتي زيـــ ين ـــ راوح ب
ل  ١، و ٠٫٥ ~ ة [ ١ ٠٠٠لك ة ١٠٦خلي ي حال ابطة ف َيم الض د القِ ا تزي ومية] بينم االت الكروموس ] ١٠٧[ االنتق

  ].١٠٨والنويات [

تخدامھا    ن اس ي يمك رامج الت ن الب د م د العدي ات ويوج ون للمربع امج بواس ل برن ات، مث ق المنحني لتوفي
 بيترسون طورھاالتي الصغرى المعاد ترجيحھا تكرارياً لنماذج اإلضافة والضرب والقوة والنماذج غير الخّطية 

)Peterson( ]ة١٠٩ م ة المعمَّ ة الخطي ة التفاعلي امج النمذج ى ]، أو برن ة عل ة ، أو األدوات القائم ة البرمج لغ
وبية R الحاس

و )٢( ات، وھ ق المنحني داً لتوفي ّد تحدي ي ُمَع راء روتين ين إج ك وب ين ذل ع ب ي الجم ي . وينبغ اح ف مت
. وعالوة على ذلك، استحِدثت مؤخراً عدة برامج حاسوبية متخصصة في ٣ -المنشور الوارد في المرفق الثامن 

عاعية [ ة اإلش ة الخلوي ة بالوراث اط المعني ل األوس ن داخ ات م ق المنحني تخِدم١١٠توفي اب  ]. ويس امج حس برن
ومية ات الكروموس ة أسلوب] ١١١[ )CABAS( االنحراف ة  العظمى األرجحي ع المعادل ايرة م ات المع ق بيان لتوفي

ق الخّطي. ا] أداة مم١١٢الخّطية التربيعية. ويمّثل تقدير الجرعات [ التوفيق الخّطي التربيعي والتوفي ثلة تسمح ب
ات، يو ق المنحني ى توفي مل باإلضافة إل وميةش ات الكروموس اب االنحراف امج حس ات أدوات  برن دير الجرع وتق

د الظروف  بياناتإضافية تساعد على معالجة  حاالت الحوادث اإلشعاعية الشتقاق تقديرات الجرعات عندما تبتع
  .٧-٩عن تعرض حديث حاٍد وللجسم بكامله. ويغطي ذلك مجموعة من الحسابات المبّينة الحقاً في القسم 

وا   ن وس ة ع ات كافي امج معلوم يح البرن ي أن يت ا، ينبغ وبية أو غيرھ رامج الحاس ذه الب تخدمت ھ ء اس
ةتوفيق المعاِمالت، إذ تكون مطلوبة لحساب تباينات وتغايرات األساليب المستخدمة وأن يوفِّر تفاصيل عن   الريب

  ].٩-٧-٣القسم [في تقديرات الجرعات 

_______________ 
  ./http://www.r-project.orgللحسابات اإلحصائية يمكن تنزيلھا من ھذا الموقع الشبكي:  حرة برمجيةبيئة  )٢( 
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  المركزي القَُسْيمثنائيات تحليل   - ٩

  

د ُكِتب في سياق    ات  فحصيتعلق النّص التالي بمزارع الخاليا وتثبيتھا وتلوين الشرائح، وق ْيمثنائي  القَُس
ً ، المركزي ق المناقشة  ويرتبط أيضا الكثير من مادته باالختبارات األخرى التي يغطيھا ھذا المنشور. وعن طري

ىاألخرى  لفحوصاالوافية لإلجراءات الواردة ھنا فإن األقسام التي تتناول  ة ت تحتاج ببساطة إل ع فتفصيل كيفي رُّ
  :الھامة. وفيما يلي عرض موجز لنقاط االختالف المركزي القَُسْيمثنائيات العمليات من ذلك إلى 

ْيمثنائيات  فحصُيستخَدم في   (أ) ا  المركزي القَُس ومين بينم دة ي ة  ٣ تستغرقمزرعة لم ام في حال  فحصأي
  ).الھيولي وقف انقسام سايتومفحص لھيولي النووي (و/أو جسور ا الُنَويَّات

ق  الكروموسومي المبتسرالتكثُّف   (ب) دماجعن طري يال االن ز زرعال يتطلّب أي  فتيل ا يل ا بينم ك للخالي م ذل
  عموماً في األساليب المستَحثة كيميائياً.

اً باستخدام فتيليتتطلّب أسراً  األخرى في األطوار االستوائية والفحوص المركزي القَُسْيمثنائيات  فحوص  (ج)
  .الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسام فحصالكولسيميد بينما ال يلزم ذلك في 

بط باستخدام  الھيولي انقسام تثبيطبدالً من ذلك  الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسام فحصيتطلّب   (د) مث
  .B يتوكاالسيناالس ،حركة الخاليا

  الزرع  ١-٩

  إجراء عدة مزارع متطابقة بمجرد استالم عّينة الدم.ينبغي   

  ار وسط المزرعةاختي ١-١-٩

ا الستزراع    يمكن استخدام عدة أوساط محّددة للمزارع. وكل ھذه األوساط متاحة تجارياً وثبتت مالءمتھ
دون حمض الفوليك من أجل اكتشاف ة ب ن ة  الكريات اللمفاوية. وينبغي أالّ تستخَدم األوساط المتكوِّ ع الھّش المواق

ة ( ر RPMI-1640، و F-10الموروثة في الكروموسومات. وھناك أوساط زرعية معّين و أكث ا تسّرع النم دو أنھ ) يب
ن  ال  TC-199و  MEMم بيل المث ى س توائي١١٣[عل ور االس ا الط داد خالي ن أن أع الرغم م اني ]. وب ) M2( الث
وين ال د عن طريق التل زاالفلوربمختبرية يمكن أن تتحدَّ ى الغيم بصورة ، ُيسَتصَوب أن ُيستخَدم سين المضاف إل

  ساعة. ٤٨إجراء زرعي يولّد الحد األدنى من أعداد خاليا الطور االستوائي بعد  روتينية

امين   ط بغلوت ل الوس ي تكمي ة. ويش، وL وينبغ ادات حيوي ارين، ومض لين ھيب تخدام البنس يع اس
ق األواالستربتوم ي المرف يل ف رد التفاص ين (ت ن يس ر م وي الكثي نَِّعة، تحت ركة الُمَص اً للش اطول). وتبع  األوس

زم إضافة مضادات بالفعل على ھذه المضادات ا الزرعية د يل ى لحيوية. على أنه ق د تخفيف الوسط إل ة عن حيوي
رات  ل بعض المختب كل مسحوق. وتفضِّ ي ش زة أو ف اط مرّك راء أوس ة ش ي حال ل ف ة للعم وة المطلوب ة الق درج

تخدام األ ةاس دون مضادات حيوي اط ب ا و ،وس ا فيھ يم، بم راءات التعق تخدام إج ة اس ذه الحال ي ھ ن األساسي ف م
  استخدام أنابيب عّينات الدم المعقَّمة.

  ار الَمصلاختي  ٢-١-٩

ر أو مصل    ين البق النظر  ABينبغي استخدام مصل جن ىالبشري. وب ين مجموعات  إل ر ب اوت الكبي التف
ا. وينبغي إبطال مفعول  اختبار جودة ينبغي األمصال، و الخالي ى دعم نم درتھا عل الشحنات الجديدة للتأكد من ق

ك يساعد  ١-٠٫٥درجة مئوية لمدة  ١ ±٥٦المصل بالحرارة عند درجة حرارة  اء ألن ذل ام من الم ساعة في حمَّ
اٍل من المصل ة في وسط خ ات اللمفاوي ذه األوساط و ،على تقليل تقلُّب المجموعة. ويمكن أيضاً زراعة الكري ھ

  متاحة تجارياً.

   برومو ديوكسي يوريدين  ٣-١-٩

ال    ي إدخ وينبغ دين ( بروم ي يوري تخدام BrdUديوكس التلوين باس ماح ب زارع للس ي الم ين) ف  الفلورس
زاوال ووي. ١١٤[ غيم ض الن اخ الحم ي استنس دين ف بيه الفايمي تخدام ش ل اس دى و]. ويَفضَّ ون إح دما تك عن

زاوال الفلورسينم ابدل األخرى األحادية الخيط، يؤّدي التلوين باستخدتوتس خيطمزدوجة الالكروماتيدات  ى  غيم إل
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ة  في أثناءفي كروموسومات خاليا الطور االستوائي ‘ قُشربالت’حدوث ظاھرة  انقسامھا الثاني أو الحقاً في مرحل
  ).٢٢بعد اإلبدال. (الشكل ا م

  

  

ة : خاليا الطور االستوائي في انقسامھ٢٢الشكل  ن الفورا الثاني ملوَّ زاالو ب ون  غيم ات في ل ا اختالف وتظھر عليھ
  ‘.التبرقُش’اھرة ؛ ظشقيقةالكروماتيدات ال

د عالمياً لمادة  وال يوجد   دين بروموأي تركيز محدَّ زديوكسي يوري او . والتركي ل يتف اً لعوامل األمث ت تبع
د مزرعة. وينبغي أن في الوسط المعيَّن المستخَدم في ال يميدينالثمن قبيل تركيز  ر تحدي المستوى ُيجرب المختب

افة  اد إض ن المعت والُمرضي. وم دين بروم ي يوري ى  ديوكس ط الإل يوس زيج  الزرع ز الم ل تركي ز يجع بتركي
يال اوز  زرع ائي ال يتج والر ٥٠النھ رو م رام  ١٥٫٤( ميك ر –ميكروغ ذا ملليلت ن ھ ز ع ). وإذا زاد التركي

ر  فرطإلى يوكسي يوريدين د بروموالمستوى يمكن أن يؤّدي  يتأخُّ ام الفتيل ات دم ١١٥[ االنقس ]. وباستخدام عّين
يكون ُمرضياً في  ميكرو موالر ١٥ساعة)، فإن التركيز النھائي للمزرعة الذي يبلغ نحو  ٢٤طازجة (أقل من 

ز  ٢٤كثير من األحيان. وإذا تأّخر نقل عينات الدم عن  وساعة، قد يلزم زيادة تركي دين ديوكس بروم ى ي يوري إل
ى ميكرو موالر ٤٠ وق باستخدام ال للحصول عل وين موث زاتل الفلور [ غيم ّززة ب وأن  وُيالحظ]. ١١٦المع  بروم

دين  ي يوري فر ديوكس وء األص ل الض ة (مث اءة منخفض ي إض زارع ف داد الم ي إع ذلك ينبغ وء ول اس للض حّس
  تغليف أواني المزرعة برقائق األلومينيوم. المأمون) ويتم بعد ذلك تحضينھا في الظالم. وقد يكون من المفيد

ه نسبة ديوكسي يوريدين  برومووعند استخدام أسلوب    ، ينبغي اختيار وقت التثبيت األمَثل الذي توجد في
زمن  ؤ ب اً التنب ّذر أحيان د يتع ه ق ه أن كبيرة من الخاليا التي يمكن تحليلھا في مرحلة االنقسام األول. ومما يؤَسف ل

ليس فقط بسبب التفاوتات الفردية، بل وكذلك بسبب التأثيرات اإلشعاعية على  َثل. وقد ُتصاَدف فروقالتثبيت األم
ة. دة دورة الخلي م  م أّخر الموس دث ت د يح رة ق ابة بأضرار كبي ا المص ة الخالي ي حال ز وف تجابة للتحفي ي االس ف

رة مخالمحِدث للتفتُّل. وتقوم ال ي بعمل مزرعة لم ع العمل ادة تبرات في الواق غ في الع دة تبل ساعة.  ٤٨واحدة لم
ا  أثناءمتغيِّرة في  متكررةوالبديل عن ذلك ھو إنشاء عدد كبير من المزارع وتثبيت ُنَسخ  ار منھ م يخت التحضين ث

ام ال توياته في االنقس ى مس يالمزرعة التي يبلغ فيھا ترّدد الخاليا أعل ر من  فتيل ك يستغرق الكثي األول. ولكن ذل
ى الوقت وينطوي  على تكاليف باھظة وغير عملي خاصة في الحاالت التي قد يحتاج فيھا الكثير من المرضى إل
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) المستخَدم في B )Cyt-B سايتوكاالسينطفيف على المزرعة. ويمكن إضافة تقييم سريع. ولذلك تم اقتراح تعديل 
توائي، ويساعد ١٢(القسم  الُنَويَّاتالعادة في إعداد  زارع الطور االس ى م د ) إل ا بع ين الخالي ز ب ى التميي ك عل ذل

امھا ال قى سوى الخاليااالنقسامات المختلفة، وألغراض التحليل، ال ُتنتَ  يالتي تكون في انقس األول. ويضاف  فتيل
ر -ميكروغرام  ٢مدة المزرعة في تركيز نھائي يبلغ ساعة إلى  ٢٤بعد  B سايتوكاالسينال ذه ملليلت . واستخَدم ھ

ا وآخرون ىالتقنية للمرة األول د ١١٧[ Hayata et. al)( ھيات ى، حيث اعَتم ة األول ا في دورة الخلي د الخالي ] لتحدي
ى  اده عل ر من اعتم دد الكروموسومات أكث ى ع ا عل ين الخالي ز ب رقشالتميي قيقة تب دات الش تخدام  الكروماتي باس

دين ة  م. وال ُتستخدَ برومو ديوكسي يوري ى نطاق و B سايتوكاالسينالتقني ارات اسع فعل ات ي اختب ْيمثنائي  القَُس
  ].١١٩، ١١٨، ولكنھا اسُتخِدمت بنجاح في بعض عمليات مقارنة تقديرات الجرعات بين المختبرات [المركزي

  فتيليُمحِدثات االنقسام ال  ٤-١-٩

امات ال   ِدثات االنقس ن ُمح د م اً العدي اح تجاري ا لفتيلييت ي معظمھ ي ف م تكية، وھ ي معظ ة. وف ات نباتي ين
ِدثات االنقسامات الالحاال ا ُمح ي تحّفزھ ة الت ة المعّين ات اللمفاوي ة تجّمعات الكري د بدّق ة. ويوصى فتيليت، لم ُتَحدَّ

دات االنقسامات ال وعين فتيليباستخدام الفيتوھيماغلوتينين الذي ُيَعد أكثر مولّ ة استخداماً. وتسّوق عدة شركات ن
ان النوعان من الفيتوھيماغلوتينين ُيطلَق عليھما في بعض ا ة P، و Mألحي ر تكلف ادة األكث زم استخدام الم . وال يل

رات Pواألعلى نقاوة ( ادة في  تفضل) في المزارع الروتينية للدم الكامل؛ على أن بعض المختب ذه الم استخدام ھ
  استزراع الكريات اللمفاوية المنعزلة.

امات    ِدثات انقس اك مح اليفتيليوھن ل الكونكاناف ة، مث ز  Aن ة أخرى متاح ذي يحّف تالق ال وجين الف أو ميت
أنواعاً ثانوية معّينة من الكريات اللمفاوية. وتوجد تطبيقات لھا في ُنظم تجريبية معيَّنة ومع الخاليا غير البشرية. 

اغلو ل الفيتوھيم ع مث اق واس ى نط واد عل ذه الم ن ھ تخَدم أي م اس تيوال ُيس ي القي تخدامھا ف دم اس ي ع نين وينبغ
  رعات.البيولوجي للج

  المزارع  ٥-١-٩

ي يمكن    ة الت تيكية المعّقم ات البالس الحرارة أو الحاوي يم ب ل التعق ى تحمُّ ادر عل يمكن استخدام الزجاج الق
ا. ويش تخلُّص منھ غ سعتھا يال ا وتبل تخلُّص منھ اع ويمكن ال رة الق زارع في أنابيب كبي ر ١٠ع إجراء الم . ملليلت

ا  ٤٥وينبغي االحتفاظ بھا في زاوية قدرھا  درجة  ٣٧درجة دون إحكام سداداتھا في حاضنة تبلغ درجة حرارتھ
ون في  ٥مئوية وتبلغ نسبة ثاني أكسيد الكربون فيھا  يد كرب في المائة. ويمكن أيضاً زرع الخاليا بدون ثاني أكس
  الحاضنة، على أالّ ُتغلَق سدادات األنابيب.

م أن تكون درجة  ٠٫٥ ± ٣٧وينبغي وضع الخاليا في حاضنة درجة حرارتھا    ة. ومن المھ درجة مئوي
از تسجيل  ثابتةحرارة الحاضنة  ويستصوب رصد أدائھا وذلك مثالً باستخدام مقياس درجة حرارة مزدوج وجھ

توائية، إن ُوجدت أصالً،  يئة لألطوار االس ى حصيلة س بياني. وسيؤّدي االنخفاض الشديد في درجة الحرارة إل
د  اعة. وإذا ارتفعت  ٤٨بع رارة (درس ة الح ر خالل  ٣٨ج ا بسرعة أكب تتطّور الخالي ر) س ة أو أكث ة مئوي درج

]. ١٢٠ساعة [ ٤٨في االنقسام الثاني بعد مرور بصورة غير مقبولة األطوار االستوائية  تزيددورتھا وبالتالي قد 
الي  اضنةالح زَدِحمة التي ُتستخَدم فيھا حاضنة مشتركة أن ُتفَتح وُتغلَقموُيحتَمل في المختبرات ال راراً وبالت د م ق

ر قصيرة المزرعةدرجة حرارة  تھبط رة غي تعانة بمروحة إلى ما دون المستوى األمثل لفت ى باالس ديل حت . والب
ى المزرعة  ال الحرارة إل ك انتق يح ذل ه. ويت ة حرارت ي درج تحّكم ف ائي يمكن ال ام م ي حمَّ ا ف و حضن الخالي ھ

ُتخِدم عبر الھواء وزيادبسرعة أكبر من انتقالھا  ين. وإذا اس اني واألربع ة االستقرار الحراري طيلة الساعات الثم
ر في الھواء غاز اتملليلتر ١٠عن  ملليلتر ٥ھذا األسلوب، ينبغي أالّ يقل الحّيز الذي يعلو مزرعة قدرھا  ، وُيَمرَّ

الحمام المائي حتى  ّطىوُيغفي المائة. وينبغي بعد ذلك إحكام أغطية األوعية.  ٥ثاني أكسيد كربون مرّشح بنسبة 
  في الظالم. ديوكسي يوريدين بروموتظل المزارع المحتوية على 

د وآخرون (وتستند أساليب االستزراع إلى التقنيات التي نشرھا أصالً     ] و١٢١[) Moorhead et alمورھ
زارع ب١٢٢[ )Hungerfordھنغرفورد ( ه يمكن إجراء م ا. والخالصة أن دم ] بعد إدخال تعديالت عليھ استخدام ال

ذي معزولةالكامل أو كريات لمفاوية  دم المستخدمة والوقت ال ات ال ام عّين ات بأحج وب التقني . وتتعلّق مزايا وعي
اع  ّجلة (ارتف توائية المس رقم القياسي ليستغرقه إعداد المزرعة وعدد األطوار االس ام الال يالنقس ). ويتضّمن فتيل

  .فتيليالنقسام الاسي لالرقم القيالمرفق الخامس معايير تحديد 



 

٥٧ 

  الدم الكامل  ١-٥-١-٩

ين    راوح ب ي تت دم الصغيرة (الت ات ال ر ٢، و ١يمكن استخدام ھذا األسلوب مع عّين د ملليلت ن، عن ) ويمك
اإلصبع. ومن المزايا األخرى سرعة  لتي يتم الحصول عليھا عن طريق وخزاللزوم، استخدامه مع عّينات الدم ا

توائية الناشئة لكل شريحة . عالمزرعةوسھولة إعداد  ى أن عدد األطوار االس ةل ل مجھري اً  يق عدد  عنعموم
ل اإلجراء في إضافة  اليب األخرى. ويتمّث ر ٠٫٣األطوار االستوائية التي تنشأ في حالة استخدام األس من  ملليلت

 ملليلتر ١من الوسط و  ملليلتر ٤غلوتينين في وعاء يحتوي على امن محلول الفيتوھيم ملليلتر ٠٫١ الدم الكامل و
  من المصل ثم يوَضع الوعاء في حاضنة. 

  الكريات اللمفاوية المنفصلة  ٢-٥-١-٩

ة من الكريات اللمفاوية. وھذا األسلوب يناِسب الحاالت إلى الوسط لقيحة مخصبتضاف في ھذا األسلوب   
  لمخّصبة:. وتوَجد تقنيتان إلنتاج اللقائح املليلتر ٣عّينة الدم عن التي تزيد فيھا 

زيج برفق. وسوف  ملليلتر ٢من الفيتوھيماغلوتينين إلى  ملليلتر ٠٫١٥أوالً، يضاف   (أ) ِرّج الم دم وُي من ال
ويعرض لطرد  برفقمن المصل وُيَرج المزيج  ملليلتر ٢يلتصق الدم بجدران الوعاء. ويضاف بعد ذلك 

غ نحو المادة الطافية التي  وتنزع. ٥٠gقوة بلمدة دقيقة واحدة  مركزي ر ٣تبل ألف من المصل  ملليلت وتت
ت ة الشھباء، باس راء الملتصقة والھيولي والغالل ا الحم َرك معظم الخالي ن وتت اء. الوع بجدرانخدام ِمحَق

رأس إويساعد ذلك  ة الشھباء ب ادة الطعلى تحريك الغالل اء سحب الم ن في أثن رة المحق ة. وُتستخَدم ب افي
ع حّد من اإلجھاد  للتقليل إلى أدنى إبرة واسعة الثقب ا. وتكفي الواق ى الخالي ر ٣عل ائل ملليلت ات من الس

  .الزرعي ات من الوسطملليلتر ٤مزرعتين، وتقّسم بالتساوي في وعاءين يحتوي كل منھما على  إلنشاء

ندثانياً، يمكن فصل الكريات اللمفاوية عن ال  (ب) م م اك ( م الكامل بترقيده على عمود معّق  Ficollفيكول ھايب

Hypaque( .ة ات اللمفاوي اھزة لفصل الكري ب ج اً أنابي اح تجاري ب لطرد مركزي. وتت ، وُتعّرض األنابي
زال ا ة،وت ات اللمفاوي ة بالكري ة الغني ل لطبق ول ملحي  وُتغس ي محل زولف ع  مع فات، وتوَض ي بالفوس ف

ا  مزرعة. ويمكن تحديد تركيز ال دورتھ ى إكم ادرة عل ا الق تبعاد الالخالي ة االس لجزء صبغي عن طريق
ى.  عداد كريات الدمباستخدام غرفة  صغير حتى يمكن تعديل تركيز الخاليا في المزرعة إلى القيمة الُمثل

ح أن تتفاوت القيمة  ح أن ، ولذلك ينبغي تحديدھا بشكل مستقل، وإن كان من المرجّ من مختبر آلخرويرجَّ
ك في. ويرد بروتوكول مفّصل بشأملليلتر/٦١٠ X ٢ - ٠٫٥تتراوح بين   Hayata et( وآخرين اياتھ ن ذل

al( وآخرين وماكفي )McFee et al (]ذا األسلوب مناسب بشكل  .]١٢٤، ١٢٣ ويشير المؤلّفون إلى أن ھ
اص  ز مستحضراتجلتخ ة  ھي وارنظيف ى أط ة عل رة.  محتوي توائية كثي رات وتفضل اس بعض المختب

د إعداد  جين الموضعي بالفلورسينالتھفي تحليل  المعزولةاستخدام مزارع الكريات اللمفاوية  ذلك عن وك
وين ١-٣-١٣و  ،١٠(القسمان  التلقائيشرائح المسح باستخدام محّدد الطور االستوائي  ). وقد ينطوي التل

ا يكفي استخدام األسلوب  باستخدام مجھر ضوئي عادي على تعقيدات ال غيمزاالتقليدي بال داعي لھا بينم
  .الدم الكامل مزرعة(أ) أعاله أو 

  فتيليال وقف االنقسام  ٦-١-٩

يميديكولسين (مشبيھھا التخليقي المعروف باسم ديأو ُكوْلشيسين يمكن استخدام مادة    ر كولس ) حيث األخي
 ملليلترميكروغرام/ ١٠المناسب على  المركزالمفّضل لدى معظم الباحثين. ويحتوي المحلول  الكابحھو العنّصر 

ن ال يميدم ي  كولس ول ملح ي محل يفف ة  ولوجيس ة معّقم داده بطريق د إع ھر عن تة أش دة س ه لم اظ ب ن االحتف يمك
ين  ٤وتخزينه في درجة حرارة  راوح ب ا يت ق إضافة م ة. ويمكن عن طري ر ٥٠و  ٢٥مئوي ذا  ميكرو لت من ھ

غ  ر ٥المحلول إلى كل مزرعة تبل ائي:  ملليلت ز نھ رميكروغرام/ ٠٫١-٠٫٠٥(تركي اٍف من ملليلت دٍد ك وفير ع ) ت
ي  األطوار ا الت ّمية الخالي ببھااالستوائية وفي نفس الوقت تالفي مشاكل ُس رة. ويضاف في  تس زات الكبي التركي
ادة ال يميدالع اعات  كولس الث س اعتين أو ث ل س اءقب ن انتھ احثين [المز م ل بعض الب ة. ويفّض إضافة ] ١٢٥رع

]. ويتوّقع ١٢٣جراء المزرعة [أو في بعض الحاالت في بداية إساعة  ٢٤في منتصف ، أي بعد نحو  كولسيميدال
ل تطور أن يمنع ذلك  ة لتالفي تحلي يلة بديل الي وس وّفر بالت ا الخاليا إلى ما بعد الطور االستوائي األول، وي خالي

اني توائي الث ور االس افة الالط ة أن إض ي مالحظ يميد. وينبغ ن أن  كولس راً يمك ببمبك ً انكماش تس ً مفرط ا ي  ا ف
رميكروغرام/ ٠٫٥ض التركيز النھائي للمزرعة كثيراً إلى نحو الكروموسومات ما لم ُيَخفَّ  ]. ويمكن ١٢٣[ ملليلت



 

٥٨ 

ر من  كولسيميدإلضافة ال ى أكث دى  ٤٨مبكراً أن يطيل أمد المزرعة إل ة ل دة دورة الخلي ة م ساعة ويسمح بإطال
  بعض األفراد، مثل كبار السن.

  إجراء التثبيت  ٢-٩

ات الل   زارع الكري ى حضن م ة جرى العرف عل دة مفاوي اعة، ولكن  ٤٨لم دةس ة من  ةالدقيق الم متفاوت
ين  راوح ب ي تحقق في  ٥٢و ٤٦مختبر آلخر ويمكن أن تت ى الت دة الُمثل رات الم د المخَتب دِّ ساعة. وينبغي أن تح

دة من  ا الطور االستوائي األولالعادة حصيلة جي ي. وُيسَتصَوب أيضاً  خالي اع اإلجراء الروتين  أن يقتصرباتب
ك بفرصة تفي المدة الروتينية و المكررةبعض المزارع  علىت تثبيال ترك بقية المزارع في الحاضنة. ويسمح ذل

ا االستوائي اوقت التي تستغرقالمتبرعين  خاليا بعضأمام  ى طورھ ً  ،أطول في الوصول إل يح أيضا  فرصة ويت
  .فتيلياالنقسام ال تأخيرفي  قويةإذا تسببت جرعة  المتأخرةالخاليا  لفحص

ولم يعد يلَزم عند إنھاء المزرعة مالحظة إجراءات التعقيم ويمكن إجراء المزيد من المعالجة في درجة   
ة  ة المأمون ى ممارسات المناول اظ عل م الحف حرارة الغرفة ما لم يرد ما ينّص على خالف ذلك. على أنه من المھ

ببات أمراض بشرية. وينبغي تعريض  ى مس دم عل ة  المزرعةحيث قد تحتوي عّينات ال للطرد المركزي وإزال
وّتر ( نخفض الت ول م تبدالھا بمحل ة واس واد الطافي ر ٥الم د ملليلت ن كلوري يوم ) م ة ، M ٠٫٠٧٥بوتاس د إزال وعن

ز ١٠ لمدة ٢٠٠gالمادة الطافية عن طريق الشفط، ينبغي أن تكون سرعة الطاردة المركزية  ه يل ى أن م دقائق. عل
ادة  ٣لمدة  ٦٠٠g( الطافيةالمادة  استخدام كرّية أقوى في حالة كشط ى زي ؤّدي إل د ي ك ق دقائق) بالرغم من أن ذل

دة المتكّسرةعدد الخاليا  اً في درجة حرارة  ١٥. وُتترك األنابيب لم ة تقريب دما درجة  ٣٧دقيق ة، ولكن عن مئوي
ا  دقائق. ٥و  ٣ُتستخَدم الكريات اللمفاوية المعزولة، يكفي ترك األنابيب لمدة تتراوح بين  ويمكن أيضاً إضافة م

ين  مثبتمن ال ملليلتر ١يقرب من  ى  ١٠و  ٥إلى المحلول المنخفض التوّتر لمدة تتراوح ب ى أدن ل إل ائق للتقلي دق
رة أخرىللطرد المركزي األنابيب  وينبغي تعريضالخاليا في أثناء الطرد المركزي.  انحاللحّد من  ة م  وإزال

ادة تعل وّتر وإع نخفض الت ايق المحلول الم ة الخالي ر ١٠أو  ٥في  حبيب تمن  ملليلت انولج مثب د (ميث مض / حدي
دل ثابت  المثبت وُيضاف). ٣:١بنسبة  خليك كببطء، ولكن بمع وب باستخدام خالّط  مع تحري ى األنب دوامي عل

ك . وُتَعرَّض الخاليمتماثلالخاليا في ُمَعلَّق  تشتيت. ومن المھم مراعاة ذلك ألنه يضمن عدم سبيل المثال د ذل ا بع
ر ال ا ثالث مرات ُيَغيَّ اد تعليقھ د االقتضاءلطرد مركزي مرة أخرى ويع ا. ويمكن عن تخزين  مثبت في كل منھ

د درجة حرارته ويفضل ، مثبتالخاليا لمدة طويلة في ال . ويمكن تحت الصفر درجة مئوية ٢٠تخزينھا في مجمِّ
الي وم الت وراً أو في الي ك إعداد الشرائح ف دة قصيرة في درجة  ،بدالً من ذل ا لم ق الخالي اظ بمعلَّ ويمكن االحتف

  مئوية. ٤حرارة 

ائي لل   يل النھ ار الغس زال آث توت ه (مثب ة من ة كافي َرك كمي ر ٠٫٢٥، وُتت ى) ملليلت ول عل م  للحص الحج
ق  هالمناسب من المعلَّ ا لتوزيع ة الخالي ى كثاف ائي يتوّقف عل ى أن الحجم النھ ى الشرائح. عل ه ،عل  ويمكن تخفيف

ّدعي بعض  ،التثبيت عند اللزوم محلولبالمزيد من  ا ي ة من الشحوم. وبينم ة وخالي وينبغي استخدام شرائح نظيف
افي  در الك ة بالق دھا نظيف ي يقومون بتوري رةالمصّنعون أن الشرائح الت رات كثي ادةتفضل مختب د،  في ، زي التأك

أو مزيج من  ١:١األسيتون والميثانول بنسبة تخزين الشرائح في سائل مزيل للشحوم. ويمكن استخدام مزيج من 
ز مض الھيدروكلوريك في المي، أو ح١:١اإليثير واإليثانول بنسبة  انول بتركي ة. ويمكن إذا اقتضت  ١ث في المائ

اتجفيف الشرائح  الحاجة ورق شفاف نظيف.  وتلميعھ ى أنب ا إل د من اإلشارة ھن ة  وال ب ل الورقي ة المنادي العالي
إذا كانت . ويمكن تحسين فصل الكروموسومات لتنعيمھامادة الالنولين إليھا إضافة سبة بسبب ليست منا الجودة

د وإخ الشرائح باردة ورطبة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تعمالھا تخزين الشرائح في جھاز تجمي ل اس ا قب راجھ
ن عليھا  ا. ويمكن لبضع لحظات قب بتعريضھا لھواء الزفيربفترة وجيزة وإذابة الثلج المتكوِّ ا عليھ ل نشر الخالي

واٍن في د بدالً من ادة ذلك غمس الشرائح لبضع ث ثلج. ويمكن زي ات من ال ر ومكّعب اء مقّط ى م وي عل ورق يحت
ن  طحي م ائل الس ك الس ي تحري ه. وينبغ ارد دون تقليب اء الب ى الم انول عل ة بعض اإليث رائح بإراق ب الش ترطي

أّثراً  الشريحة قبل لحظة من توزيع الخاليا عليھا. أّثر ت وكشفت التجربة عن أن نشر الكروموسومات يمكن أن يت
ى  ب عل ر. ويمكن التغلُّ بية في المخَتَب ة النس اوت كبيراً بدرجة الحرارة المحيطة والرطوب ك تف ة بسبب تل النوعي

اً  اح تجاري ا. وتت ي بيئتھ م ف تحكُّ ن ال ورة يمك ل مقص رائح داخ ى الش ا عل ع الخالي ق توزي ن طري ل ع العوام
  المقصورات المصّممة خصيصاً لمختبرات الوراثة الخلوية.



 

٥٩ 

ً  وينبغي تعليق الخاليا    النفخ فيه من خالل ماصة، وتوضععن طريق  مثبتفي الجزء المتبقي من ال تماما
ر  المزرعةخاليا  توزيععلى الشريحة. وينبغي  قطراتأو ثالث  قطرتان ل الكثي على شريحتين على األقل ويفضِّ

ع كل ُيفضل نحو عشر شرائح من المزرعة الواحدة. و تحضيرن من األخصائيي ل توزي اقب ى  خالي المزرعة عل
ز األطوار  قطرةالشرائح وضع  ى تركي م عل ى الحك ك عل اعد ذل ار. ويس ريحة اختب ى ش ق عل دة من المعلَّ واح

ال ه ب ي أو تخفيف ق المتبّق ز المعلَّ ادة تركي زوم، زي د الل ن، عن توائية ويمك وار وإذا . مثبطاالس ر األط ن مظھ م يك ل
 رديئة الموزعة على الشريحة االستوائية على شريحة االختبار ُمرضياً، أي إذا كانت مجموعات الكروموسومات

ر من الحطام د يساعد، مع وجود الكثي لة أخرى من ال ق ان إضافة غس ر من األحي تفي كثي ووضع سدادة  مثب
الي.  لطرد مركزي ذلك بعد تعرضوتخزين األنابيب طيلة الليل في مبّرد ثم  وم الت رك وتوتوّزع الخاليا في الي ت

ً  ذلك تجف في الھواء، ويمكن تسريعلالشرائح  عن طريق وضعھا في  ، أوطبق ساخنفوق  تسخينھا تسخيناً خفيفا
ا سريعاً خالل لھب مصباح كحولي أو عن طريق تمريرھ ،تّيار خفيف من الھواء الدافئ أو المحيط من مروحة

  ).مثبتال عالتاش بتجنيراعى (

  التلوين  ٣-٩

تخدام    ى باس ينيوص اف الفلورس ى  المض زاالإل ك  غيم وراً ألن ذل ل مقص ل التحلي ى  يجع وار عل أط
ر ى داخل المختب توائية األول امات االس ي ١٢٦[ االنقس وب الت ى بعض العي لوب ينطوي عل ذا األس ى أن ھ ]. عل
زا غةبصبيمكن التغلُّب عليھا باستخدام التلوين التقليدي  ى، وغيم زاال الفلورسين المضاف إل ر غيم . والحظ الكثي

راً  غيمزاال الفلورسين المضاف إلىالتلوين بأن نوعية  من األخصائيين اوت كثي ين الشرائح  تتف ررةب ذلك  المك وك
ي  الفلور المضاف إل وين ب ة التل ق تقني زابين مختلف المجموعات على نفس الشريحة. وتحّق ر نجاح إذا  غيم أكب

أخر ةت ى خمس ام (تصل إل ام ت بضعة أي ن وضع ) أي رائح. ويمك داد الش د إع رائحبع ة الش ي صندوق  المتبقي ف
ل استخدامھا. تحت الصفر مئويةدرجة  ٢٠ واالحتفاظ بھا عند درجة حرارة نخفض قب ُتخِدمت  وت ة إذا اس النوعي

الفلورسين زين الشرائح الملّونة بتخلشرائح جديدة وكذلك إذا كان عمر الشرائح أسبوعين أو ثالثة أسابيع. ويمكن 
ى زا المضاف إل ھا  غيم ل قياس ابيع قب ى بضعة أس د عل دة تزي دھورھالم ى ت ؤدي إل إن أن ي الي ف صور . وبالت

زااألطوار االستوائية الملّونة ب ز كل  الفلورسين المضاف إلى الغيم ذي يكفي لتميي در ال د ال تكون واضحة بالق ق
ا االنحرافات بدقة. على أن النوعي بية لخالي د النسب النس ة لتحدي ادة كافي  الطور االستوائي األولة تكون في الع

اني، وخاليا األلوانغير المتباينة  رقُش.  الطور االستوائي الث ر التب ا أث ي يظھر عليھ وينبغي، كشاھد إيجابي الت
زارع أن تشمل أيضاً مجموعة الشرائح ، على نجاح التلوين زة من م دةابعض الشرائح المجھَّ  أطول ستغرقت م

  .الطور االستوائي الثاني أنھا تحتوي على خالياُيعرف ساعة)  ٧٢(

الي    وين وبالت و تل ه ھ ول الموصى ب إن البروتوك ن ف ر م دة أو أكث خالواح ررة نس ن المك ل  م رائح ك ش
 انحرافاتس . وإذا كان التلوين جيداً، يمكن استخدام ھذه الشرائح في قياالفلورسين المضاف إلى الغيمزاب مزرعة
ين الطور االستوائي األولخاليا  ار النسبة ب ذلك، ينبغي استخدام الشرائح في اختب الطور . وإذا لم يكن األمر ك

ة من شرائحوينبغي تحليل االنحرافات باستخدام االستوائي األول والطور االستوائي الثاني،  نفس  نسخة متطابق
نت بطريقة  ا  يقلريطة أن ش غيمزاالمزرعة بحيث تكون قد لُوِّ انيمستوى خالي في  ٥ عن الطور االستوائي الث

ة  تخدامالمائ ي تجري باس ديرات الت اً للتق ين وفق زاوال الفلورس ع غيم ا . وإذا ارتف توى خالي توائي مس الطور االس
اني د الث ك ق إن ذل ب  ف اتجيتطلّ ديل ن ن أن  اتاالنحراف تع أ اإلضافيويمك ى حدوث بعض الخط ك إل ؤدي ذل . ي
الطور االستوائي في خاليا  المركزي القَُسْيمثنائيات ذلك افتراضات معّينة تتعلّق على سبيل المثال بنسبة  ويتطلّب
زرع  جاء من قبل،. وكما  المركزي القَُسْيمشظية عديمة لتي ال تزال مصحوبة با الثاني يفضل استخدام أساليب ال

ؤ وإن كان من الصعب توائي الثانيالطور االسخاليا  عدد قليل من التي ينشأ عنھا في العادة ة الحال التنب  بطبيع
  ].١٢٧[سبب تفاوت تحفيز الكريات اللمفاوية وقدرتھا على التكاثر من شخص آلخر في أي شخص ببذلك 

زرع باستخدام  تقنيات الزرعالتكيُّف مع  يمكن عن طريقوربما    ا البديلة، مثل ال ة الخالي بط حرك ، Bمث
زايد المبّكر، بديالً أسھل وأسرع للتلوين بسيمأو الكولسيميد، أو الكول ، ١١٩-١١٧[ الفلورسين المضاف إلى الغيم

  تقتضي تقدير الجرعات بسرعة. سيناريوھات الفرز التي  بشكل خاص في ]. وقد تساعد ھذه التقنيات١٢٥

  المعالَجة التمھيدية  ١-٣-٩

ة A )RNase Aريبُونُوْكلَياز يمكن للمعالجة التمھيدية باستخدام إنزيم    ادة الھيولي ل الم وين، أن يزي ل التل ) قب
ّين الكروموسومات  وھذا إجراء اختياري]. ١٢٨[الخلوية الملّونة المتبقية  راً تب يح صوراً أوضح كثي يمكن أن يت
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ذا شريطية، أو ، أو المبرقشةالمحصورة األلوان المستحضرات الزرعيةلقياس  د أثبت ھ ك، فق ى ذل . وعالوة عل
  .المأتمتةئدته في الشرائح التي تقيَّم باستخدام ُنظم تحليل الصور اإلجراء فا

ول    ن محل خَّ الي: ُيَس و الت ى النح ول عل ذ البروتوك زوينفَّ ن  مرك ف م رام ١٠مؤلّ ي غ ر/ملل ن  ملليلت م
بطء ٧٠درجة حرارة  فيدقائق  ١٠لمدة ، Tris-EDTA ،دارئمحلول في  A ريُبوُنوْكلَياز رد ب . مئوية ثم ُيتَرك ليب

ر تحت الصفر مئوية ٢٠لعدة سنوات عند درجة حرارة  األجزاءويمكن تخزين  اء مقّط ل الشرائح في م . وُتغَس
ول نسبة ( A ريُبوُنوْكلَيازمن  ملليلتر/مللي غرام ٠٫٥وتوَضع في  ىالمحل اء ال المركز إل ر الم دة ٢٠: ١مقطَّ ) لم

ةقمئوية. ويمكن إجراء ذلك في  ٣٧دقائق عند درجة حرارة  ١٠ وين دافئ ة تل ى سبيل اقتصاد نين ن، عل ، أو يمك
ول  ل من المحل هفي التكاليف، استخدام حجم أق د تخفيف ل  المركز بع اترة. وُتغَس ى الشريحة تحت س ووضعه عل
انول  مثبت منالشرائح بعد ذلك في ماء مقّطر، وتوَضع في  ى  ٣بنسبة  الخليكمض وحالميث ين،  ١إل دة دقيقت لم

ن ازالنحو المبيَّن أدناه. ويمكن أيضاً استخدام إجراء تنظيف  على ثم تجّفف وتلوَّ وان  A ريُبوُنوْكلَي ة األل د إزال بع
ات الُنَويَّات تحضيرمن الشرائح القديمة أو عند  ذه التطبيق ة في ھ رات الزمني . ويمكن أن تتفاوت التركيزات والفت

]١٢٨.[  

  غيمزاال الفلورسين المضاف إلىالتلوين ب  ٢-٣-٩

ذي نشرهاشتق ھذ   ري وولف ا األسلوب من األسلوب ال د إدخال بعض ] ١١٤[ )Perry and Wolf( بي بع
ه.  ديالت علي ع نحو والتع ن صبغة  ١٠توَض رميكروغرام/ ٠٫٥( Hoechst 33258قطرات م ي دارئ  ملليلت ف

فاتي  هفسوس دروجيني  أّس اس أي فقاعات ھوائي٦٫٨الھي دم انحب ع ضمان ع اترة م ى الشريحة تحت الس ة. ) عل
ك،  وا في ذل وري، إذا رغب ر الفل اراً ويمكن في ھذه المرحلة أن ُيجري األخصائيون الذين يستخدمون المجَھ اختب

 ً انيلنسبة  سريعا ا الطور االستوائي الث ] ١٢٩) [Lattباستخدام أسلوب الت ( خاليا الطور االستوائي األول/خالي
رةظاھرة التبرقشالذي ُيحِدث  ه يتالشى بسرعة كبي ك من الحاالت إضافة الشرائح ، ولكن ر ذل . ويمكن في غي

ر م ٢٠تحت مصباح من األشعة فوق البنفسجية بقوة  دة  ٣١٠ن واط (أكث انومتر) لم دالً يم ساعة أو ٠٫٥ن كن ب
ساعة تقريباً. وبعد إزالة السواتر بحرص، ُتغَسل  ١٫٥واط لمدة  ٣٠فلوري بقوة من ذلك استخدام مصباح شريط 

 سترات. ويقوم بعض األخصائيين في ھذه المرحلة بوضع الشرائح في pH6.8دارئ الفوسفاتي الشرائح جيداً بال
د ( x SSC 2الصوديوم  ز  صوديومكلوري ي الصوديوم ستراتوموالر  ٠٫٣بتركي ز  ثالث ) موالر ٠٫٠٣بتركي

  دقيقة. ٣٠و  ٢٠مئوية لمدة تتراوح بين  ٦٠عند درجة حرارة 

ن   ة ع فت التجرب ة وكش تبع إمكاني ة  اداس تراتمرحل ر  س م غي خُّ ن تض فر ع ت ستس وديوم إذا كان الص
 x 2الصوديوم  ستراتمرغوب في الكروماتيدات، وھو ما يزيد من صعوبة التحليل المجھري. على أن استخدام 

SSC ى مستحضرات يزيل بعض الحطام الخلوي ويؤّدي بالتالي إلى د  الحصول عل ل الشرائح بع أنَظف. وُتغَس
ة في دارئ  ١٠-٥( غيمزار، ثم ُتغَمس في صبغة ذلك في ماء ُمقطّ  هفي المائ دروجيني  أّس ) Gurr R66، ٦٫٨الھي
رك لتجّف. ويمكن  ٥و  ٣لمدة تتراوح بين  ر وتت اء ُمقطَّ م في م دارئ ث ك في ال دقائق. وُتشَطف الشرائح بعد ذل

  فحص الشرائح في ھذه المرحلة تحت المجھر أو ُتنظَّف وتوَضع تحت ساترة.

  غيمزا بصبغةالتلوين التقليدي   ٣-٣-٩

زاينبغي غمر الشرائح في صبغة    ن) Gurr R66( %٢ غيم فاتي  المحسَّ هفي دارئ فوس دروجيني  أّس الھي
ر ثم تترك لتجّف، وأخيراً  ٥لمدة  ٦٫٨ اترة  توضعدقائق ثم ُتغَسل في الدارئ وُتشَطف سريعاً في ماء ُمقطَّ مع س
  األطوار االستوائية الملّونة بصبغة غيمزا. ١١و  ١٠الشكالن  نجاجية باستخدام وسط إرسائي. ويبيز

راز    داً إلب ْيماتويمكن تعديل التلوين تحدي ادة  القَُس ر ضروري في الع ك غي الرغم من أن ذل ة ب المركزي
ين [ للفاحصين ك ١٣٠المتمرس راز تل ن إب ْيمات] ويمك تخدام  القَُس ق اس ة عن طري ين الموضعي المركزي التھج
ْيمات الشامل لكل مجسالباستخدام  نبالفلورسي ة (الشكل  القَُس التحزيم زا باستخدام م) أو صبغة غي٢٧المركزي

  ).٢٣(الشكل  Cالكروموسومي 
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ّون بصبغة غ٢٣الشكل  توائي مل تخدام أسلوب مي: طور اس راز  C التحزيم الكروموسوميزا باس ْيماتإلب  القَُس

  المركزية.

  :C التحزيموفيما يلي بروتوكول 

  دقيقة. ٣٠في درجة حرارة الغرفة لمدة  ٠٫٢ حمض ھيدروكلوريك عياريته توضيع الشرائح في  )١(

ر.  )٢(   ُتغَسل الشرائح ثالث مرات في ماء ُمقطَّ

  مئوية لمدة دقيقة واحدة. ٦٠في درجة حرارة  %٥وم توَضع الشرائح في ھيدروكسيد باري  )٣(

  دة دقيقتين.لم ٠٫٢ حمض ھيدروكلوريك عياريتهُتغَسل في   )٤(

ر لمدة دقيقتين.  )٥(   ُتغَسل في ماء مقطَّ

  دقيقة. ٤٥مئوية لمدة  ٦٠في درجة حرارة  ٢بتركيز صوديوم ملح  ستراتتوَضع في   )٦(

ر.  )٧(   ُتغَسل في ماء مقطَّ

ن بصبغة   )٨( زاُتترك لتجّف في الھواء وتلوَّ فاتي ٢ غيم ه% في دارئ فوس دروجيني  أّس دة  ٦٫٨الھي  ١٠لم
  دقائق.

ادة غمر الشرائح في صبغة غي  )٩( ين زمإذا لم تكن كثافة التلوين كافية، يمكن إع راوح ب دة تت  ١٠و  ٥ا لم
  دقائق أخرى.

  

  تحليل الشرائح  ٤-٩

  ري التقليديھالفحص المج  ١-٤-٩

، وينبغي مسحھا منھجياً لضمان تغطية المساحة بكاملھا. الفحصفي  أي تحيزينبغي ترميز الشرائح لمنع   
ال يمكن حساب ما  من التكبير تقريباً). وبھذا المستوى ٢٠٠إلى  ١٠٠إجراء المسح بتكبير منخفض (من  وينبغي

احصإذا كانت كل الكروموسومات موجودة، كما ال يمكن اكتشاف االنحرافات. على أنه يمكن  بالممارسة أن  للف
د  ى نحو  مْسَحاتاليحدِّ ذي  ٤٠التي تحتوي عل ر والمظھر ال ل جزءاً أو أكث ة للتحلي ة قابل ح أن يكون بنوعي رجَّ ي
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ا يكفي بمستويات التكبير األعلى. ومن المھم إجراء ھذا المسح األّولي بتكبير منخفض  ع بم ز في حدوث لمن تحيُّ
ى  للفاحصاختيار الخاليا التي تحتوي على انحرافات. وينبغي  ل إل ح أن يتحوَّ ل إلى طور استوائي مرجَّ إذا توصَّ

ا إذا كانت ٢ ٠٠٠إلى  ١ ٠٠٠تكبير (زيادة ال ر سريعاً م ) وأن يتجاھل، إن أمكن، وجود أي انحرافات، وأن يقرِّ
داخل في  واء والت دار االلت ى مدى وضوح الصور ومق ك إل تند ذل ل. ويس ة مناسبة للتحلي الكروموسومات بنوعي

ة ب ن واد الملوَّ زاالكروموسومات. وباستخدام الم ى الغيم ا رصد ت، الفلورسين المضاف إل ي يظھر عليھ ة الت الخلي
  .االستوائي األولفي الطور  الخاليا ليست، وھو ما يعني أن التبرقش

ل ال   ّرر تحلي َحةوإذا تق دد مْس ذ حساب ع ي عندئ ظايا، ينبغ ود  ش ة وج ة ومالحظ ومات الفردي الكروموس
ىانحرافات. ويوصى  ة، أي األطوار االستو بأن يقتصر الفحص عل توائية الكامل وي األطوار االس ي تحت ائية الت

ً  ٤٦على  ك قسيما مركزيا . وإذا كانت الخلية تحتوي على انحرافات غير مستقرة، ينبغي حينئذ أن تتواَزن. من ذل
ى  المركزي القَُسْيمكروموسومات ثنائية على  ةالمحتوي مْسَحةمثالً أن ال وي أيضاً عل ة ينبغي أن يحت شظية عديم

ل  ٤٦على أن يظل العدد  المركزي القَُسْيم ة  ستكونجزءاً. وفي المقاب ة المركزي ، ولكن  شظيةمصحوبة بالحلق
يبلغ  ة س وق ٤٧مجموع عدد األجسام في الخلي ا ف ى م زداد عدد األجزاء إل بسبب كل جزء ال مركزي  ٤٦. وي

ة أو  المركزي القَُسْيم ثنائية شظيةبزائد، أي كل جزء غير مرتبط  ة. وحلق اتيجب مركزي د تسجيل االنحراف  عن
ائي  م إدراجعد الجزء الثن ْيمالقطع المرتبطة ب ةأو  المركزي القَُس ّد  الحلق ة القطع في ع ْيمالعديم  المركزي القَُس

ر من انحراف في االنتشار، ولكن األجزاء الزائدة. وفي حاالت الجرعات  اإلشعاعية القوية، قد يكون ھناك أكث
 تصحبھاوينبغي أن  المركزي القَُسْيممركزي اثنين من ثنائيات ال القَُسْيمالثالثية نحرافات الامتوازنة. وتعادل تظل 

ان  اقطعت ات  بينم ْيميصاِحب رباعي زي القَُس الث  المرك ظاياث ة ش ات الخلي ل انحراف جيل ك ذا. وينبغي تس ، وھك
ة فقط ب ات بالرغم من أن ما ُيستخَدم في العادة في أثناء قياس الجرعات ھو البيانات المتعلق ْيمثنائي  المركزي القَُس

داثياتباإلضافة إلى الحلقات. وينبغي تسجيل  المركزي القَُسْيمثنائيات أو  ينية والصادية اإلح ا  الس في كل الخالي
  الخاليا الخالية من االنحرافات، للرجوع إليھا في المستقبل. ھاالكاملة التي يتم تحليلھا، بما في

  الفحص المجھري بمساعدة الحاسوب ٢-٤-٩

ً األطوار االستوائية  حصفبدأ استخدام    ا اح  بنظم التعرف آلي رات ويت ر من المختب اط في الكثي ى األنم عل
ى  آليالنظم التجارية حالياً. وتشمل ھذه الوسائل أيضاً تحليالً شبه ھذه العديد من  ي تساعد عل ة الت للصور الرقمي

ه ال يوجد أي  ى أن ينظام تحديد أماكن الكروموسومات التي تحتوي على انحرافات. عل ً  آل ا ع تمام ؛ وتشمل جمي
د  ا أعاله عن ايير الموصى بھ نفس المع زام ب راره. وينبغي االلت ه وق ل برأي ل المشغِّ دخُّ النظم خطوات يلزم فيھا ت

ح أن  المراد فحصھاأالّ يتسبب اختيار األطوار االستوائية أي استخدام تلك الوسائل،  رجَّ زات ُي في إحداث أي تحيُّ
ا  كشف الكروموسومات الكاملة. وتناَقش ُنظم علىتحليل ال واقتصارات، االنحراف ناتجتشّوه   ةلياآلوتحليل الخالي

  .١٣بمزيد من التفصيل في القسم 

  تسجيل البيانات  ٥-٩

ك    ا يصاِحب ذل تتطلَّب الممارسات المختبرية السليمة نظاماً فريداً لترميز أو توسيم العّينات والشرائح وم
استالم ومعالجة العّينات سواًء للتجارب أو لفحص الجرعات الزائدة، في سجل تسجيل  من أعمال ورقية. وينبغي

م  ر القس ات (انظ ة البيان زين ومعالج ة لتخ م إلكتروني اح ُنظ ر، وتت ات المختب ن ٤-١٣يومي ر م ى أن الكثي ). عل
ائج، وطّورت معظ يسجلون ما زالواالباحثين  رات مالحظات الفحص المجھرية في صحيفة تسجيل النت م المخَتب

لة في تسجيل البيانات. ويمكن تخزين وعرض البيانات في النظم اإللكترونية بطرق عديدة تناسب  طريقتھا المفضَّ
ى  ة حت ل خلي ة بك ى المالحظات المتعلق ة عل ة المحتوي ات األّولي ترجاع البيان ّنى اس م أن يتس ن المھ ر. وم المخَتب

  البيانات.مليات تجميع وتوليف ما يمكن إجراؤه من عالحقاً إجراء كل  يتسنى

  تغيير االنحرافات.نسقاً بسيطاً إلحدى صحائف البيانات المستخدمة في  ٦ويبيِّن الجدول   
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  : َنَسق صحيفة تسجيل االنحرافات٦الجدول 

  شريحة:لرقم ا
  :فاحصال

  رقم المجھر:
  التاريخ:

  

 رقم الخلية
 إحداثيات المرحلة

 الشظاياعدد 
 الكروموسومية

 القَُسْيمثنائيات 
  المركزي

الحلقات 
 المركزية

الشظايا الزائدة 
 القَُسْيمالعديمة 

  المركزي

 مالحظات

 الصادي السيني

٤٦ ١٫٢ ١٠٠٫١ ١     

١  ١ ٤٧ ١٫٥ ١٠٣٫٤ ٢  

٢ ١ ٢ ٤٩ ١٫٢ ١٠٥٫٤ ٣  

٤٦ ١٫٦ ١١٢٫٤ ٤     

٢   ٤٨ ١٫٨ ١١٢٫٧ ٥  

١ ٤٦ ١٫٢ ١٢٠٫١ ٦    

١  ٤٧ ١٫٥ ١٢٢٫٧ ٧   

٤٥ ١٫٤ ١٢٤٫١ ٨    
تبادل 

 الكروماتيدات

القَُسْيمات اتثالثي*=    ٢* ٤٦ ١٫٧ ١٢٦٫٨ ٩
ةالمركزي  

        إلى آخره

  
ن   ة  ويمك د أي خلي رادتحدي تقبل ي ي المس ن خالل فحصھا ف ذه الصحيفة.  م ي ھ ّجلة ف ات المس المعلوم

ات ات االنحراف تقرة  وبيان ر المس دماغي تخدم عن ة  تس وين تقني ديالتل زا بصبغ التقلي اس ة غيم ي القي م ف ھي األھ
دم  ن ع الرغم م ات ب وجي للجرع اوالتالبيول راء أي مح ات  إج ع والحلق دقائق والقط جيل ال ة لتس ْيمالعديم  القَُس

ه يفّضل  المركزي ى أن ان. عل كل على حدة. ويرجع ذلك إلى أن التمييز الدقيق بينھا غير ممكن في بعض األحي
ة  لشظايا الزائدةا’ عمودعلى التوالي، بدالً من استخدام أرقام في  AR ، وF ، وMتسجيلھا باستخدام  ْيمالعديم  القَُس

ة، أو األضرار ويمكن استخدام ‘. المركزي ات العددي ل االنحراف عمود المالحظات في تسجيل أي شذوذ آخر، مث
ولة من الصحيفة أي معلومات ستخلَص بسھتُ الكروموسومية المستقرة، أو االنحرافات الكروماتيدية. ويمكن أن 

ع  ا المصابة بأضرار، أو توزي ة للخالي ة بالنسبة المئوي ل المعلومات المتعلق ة، مث د تكون مطلوب عددية أخرى ق
  االنحرافات بين الخاليا.

 تخزين المعلومات والشرائح  ٦-٩

تقبل.  من الواضح أنه ال بد من حفظ وتخزين البيانات   ا في المس ة للرجوع إليھ د البحثي م التأكي ومن المھ
ة األ ه قد يلزم إعادة فحصعلى أن ة. وفي حال رة طويل شخاص الملفات المتصلة بحاالت الجرعات الزائدة بعد فت

  .ربما بعد عشرات السنين لحسم مطالبة بالتعويض المسألةقد يعاد فتح  الذين يصابون بأورام خبيثة

زم    ةزين ابتخأيضا وقد ترغب معظم المختبرات أو قد تلت ك في لشرائح المجھري ، ويمكن أن يتسبب ذل
ة ب ،زا التقليديةيمالمجّھزة بصبغة غ المستحضراتبعض المشاكل. وقد تتالشى  واد الملّون الفلورسين وتتسبب الم



 

٦٤ 

اظ بالشرا المضاف إلى الغيمزا د عدة أشھر. ويستصَوب االحتف ا تتالشى بع اً م ح ئفي صعوبات أكبر ألنھا غالب
ا يمكن الملّونة في صندوق  يوَضع في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة. على أن الشرائح التي تتالشى ألوانھ

استرجاعھا عن طريق إزالة الساترة وإعادة صبغھا بالغيمزا التقليدية. ولن يحالِف النجاح محاوالت إعادة التلوين 
ة  ٢٠ -ة في درجة حرارة الشرائح المخّزننسخ ن يزا. ويمكن أيضاً تلومصبغة غي الفلورسين المضاف إلىب مئوي

  بعد عدة سنوات.غيمزا التقليدية صبغة التي لم تلّون على اإلطالق وذلك باستخدام 

ا ال   ائض الخالي ليمة أيضاً تخزين ف ن الممارسات الس ن، مثبتوم دة. ويمك ة من فحوص الجرعات الزائ
والت صغيرة ( ر ٢لتيسير التخزين، تركيزھا في أمب اظ بھملليلت ةدرجة  ٢٠ ا في درجة حرارة) واالحتف  مئوي

ة أو ي. ويمكن تلوتحت الصفر ة التقليدي د االقتضاء، بالطريق ن الشرائح المصنوعة من ھذه المادة بعد سنوات، عن
  .التھجين الموضعي بالفلورسينالمضاف إلى غيمزا أو باستخدام  الفلورسينباستخدام 

  تقييم الجرعات  ٧-٩

  اختيار المنحنى  ١-٧-٩

ينية، وفي بعض  ھيفي العادة التي يتعّرض لھا العاملون  اتشعاعمصادر اإل   ا، واألشعة الس أشعة غام
ا، ال  ينية وأشعة غام األحيان النيوترونات المتدھورة. وتبيَّن عموماً وجود فرق بين منحنيات حصيلة األشعة الس

األشعة من  ةمناسب لطاقةايرة غراي). ولذلك ُينَصح بإعداد منحنى مع ٠٫٥سيما في الجرعات الضعيفة (أقل من 
ينية ( ينالس راوح ب ة تت و ٢٥٠و ٢٠٠ ذروة فلطي ت  كيل ذلك الكوبال ط) وك يزيوم  ٦٠-فل ن ١٣٧-أو الس . ويمك

. وفيما ١٣٧-السيزيوم  بسھولة أكبر من ٦٠-مصادر الكوبالت  تحصل علىعموماً لمعظم مختبرات البحوث أن 
ة المت ف الطاق به طي ات، يش ق بالنيوترون ات يتعل ى أن منحني ة إل ة المتاح ير األدلّ طار. وتش ف االنش دھورة طي

الي لالجرعة واالستجابة  ات. وبالت ة النيوترون ر طاق نيوترونات طيف االنشطار تكون خّطية وال تتغّير كثيراً بتغيُّ
  يكفي إعداد منحنى معايرة باستخدام طيف االنشطار.

غ متوسط ١٩٢-يريديوم استخدام اإليشيع في التصوير اإلشعاعي الصناعي و   ة ، ويبل ة الغيمي  ٤٠٠الطاق
ين  ويحصل القليل من المختبراتلكترون فلط. كيلو إ ا ب ع في نقطة م ايرة يق ى مع ر إلعداد منحن ذا النظي على ھ
ى ١٣٧-/ السيزيوم ٦٠-الكوبالت أشعة غاما من منحنى األشعة السينية و منحنى اً أن منحن . على أنه ُيعَتقد عموم

  ، ولذلك يوصى باستخدام منحنى أشعة غاما.المنحنى الثانيترب أكثر من المعايرة يق

  المطلوب تحليلھاعدد الخاليا   ٢-٧-٩

ادة    ا  فحصينبغي في الع ر من الخالي ة عدد كبي ى حد من الريب ى أدن ل إل ى يمكن للتقلي اإلحصائية حت
ى كحل وسط تحليلھا المرادالخاليا  ويحدد عدد. ذي قيمة إحصائيةالحصول على تقدير  تناداً إل ة،  اس ة الحال أھمي

ة، ونوع ة المتاح دي العامل ثالً أنواألي ك م ن ذل تعدادات. م ة االس دى ي ة ل ات اللمفاوي دد الكري ذي  ع الشخص ال
توائية  لجرعة تبلغ عدة غرايات أو أكثر يتعرض ك في انخفاض عدد األطوار االس نعكس ذل قد ُيستنَفد بشدة. وي

ى أن عدد  ول على الشرائح. عل دير معق راً، ويمكن إجراء تق ة ال يكون كبي ات في كل خلي قاالنحراف  عن طري
من الخاليا. ومن المھم النظر في عدم التيقُّن من الجرعة مقابل عدد الخاليا المفحوصة فقط تحليل بضع عشرات 

اب  عند إجراء تقييم سريعكأداة للفرز  المركزي القَُسْيمثنائيات فحص عند إجراء  ي تنطوي األفي أعق حداث الت
  ).١٤إصابات جماعية. ويعالَج ھذا الموضوع باستفاضة أكبر الحقاً (القسم  على

فإن تقدير الجرعة يمكن أن  عامالً تقييداً عدد الخاليا المتاحة  التي ال يشكل فيھاأما في الجرعات األقل و  
دي، باستخدام  ملعيومين وثالثة خلية. وقد يتطلّب ذلك ما يتراوح بين  ٥٠٠يعتمد على نحو  ويمكن مجھر تقلي

ة و. المكررةالشرائح فحص  في حاالت الطوارئ أن يتعاون العديد من األشخاص في ادة حدود الثق تكفي في الع
ً خمن المركزي القَُسْيمثنائيات ناتج عندما يكون  خلية ٥٠٠الناشئة عن فحص  ادة أو صفراً  فضا رار زي . ويتوقف ق

ى  ٥٠٠ منعدد الخاليا المفحوصة  ة تثبت حدوث تعّرض  ١ ٠٠٠إل اك أدلّ ا إذا كانت ھن ى م ر عل ة أو أكث خلي
يوجد  االستمرار في االستعانة بأخصائي إشعاعي. ومن الواضح أنه ال تعذرخطير وتبرر توسيع التحليل، أو إذا 

ة ُيقترحعدد وحيد للخاليا يوصى باستخدامه في كل الحاالت. على أنه   ١٠٠أو ة خلي ٥٠٠استخدام  كقاعدة عام
  .بدقة معقولةحتى يمكن تقدير الجرعة  المركزي القَُسْيمثنائيات من كروموسوم 

ي تصل  ٧ويبيِّن الجدول    ديرات الجرعات الت د من تق الحدود المحسوبة باستخدام ھذا األسلوب في العدي
  غراي. ١إلى 
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في المائة في أربعة  ٩٥ لفترة ثقة نسبتھاالعليا والدنيا الحدود : تأثير زيادة عدد الخاليا المفحوصة على ٧الجدول 
  تقديرات لجرعات حادة من أشعة غاما

  )٢٤استناداً إلى المنحنى المبيَّن في الشكل (

  
ة دير الجرع ال تق مللي ب

 غراي
 الثقة دحدو

 عدد الخاليا المفحوصة
١٠٠٠ ٥٠٠ 

١٠٠ 
 ٢٤٥ ٣٢٠عليا
 ١٦  أقل من صفر  دنيا

٢٥٠ 
 ٣٨٠ ٤٤٨عليا
 ١٤١ ١١١  دنيا

٥٠٠ 
 ٦٢٧ ٦٧٧عليا
 ٣٨٣ ٣٣٣  دنيا

١٠٠٠ 
 ١ ١٢٧ ١ ١٧٨عليا
 ٨٨١ ٨٣٠  دنيا

  
  التالي أسلوباً بسيطاً لحساب حدود الثقة في تقديرات الجرعات. ٣-٧-٩ويتناول القسم   

  الريبة في تقديرات الجرعات  ٣-٧-٩

اتج أي صعوبة في اشتقاق الجرعة من قياسات بينما ال توجد    ات ن ْيمالقُ ثنائي تقاق يمكن  ،المركزي َس اش
نالناتج بعدد من الطرق المختلفةنطوي عليھا الريبة التي ي ك ھو . والھدف م ة،  ذل رة الثق ة بفت ر عن الريب التعبي

غ  ٩٥ومن الممارسات المعتادة المعمول بھا حساب حدوٍد تبلغ نسبتھا  ي تبل ة الت د حدود الثق دِّ  ٩٥في المائة. وتح
أ صعوبة حساب حدود  ٩٥لجرعة الحقيقية في في المائة فترة تشمل ا في المائة على األقل من المناسبات. وتنش

نين  اتجفي الريبة، أحدھما ناشئ عن الطبيعة البواسونية الثقة عن وجود مكوِّ ة  لن ات الملحوظة في العّين االنحراف
دالمأخوذة من الشخص  ة المتصلةو، موضوع التعرض الزائ ايرة  اآلخر ناشئ عن جوانب الريب ى المع بمنحن

افي ات س ي مؤلف كلة ف ذه المش ت ھ اً. ونوقِش اً طبيعي اً توزيع ة تقريب رين (دالموّزع ]، ١٣١) [Savage et alج وآخ
]. والحل األبسط ١٣٢) [Szluinska et al] وكذلك منذ عھد أقرب في زلوينسكا وآخرين (١٠٥) [Merkleميركل (و

ي االعتب ذ ف أن يؤَخ ل يسمح ب رح من ميرك أ الار كل من المقت ونالخط ي  يبواس اتجف ى  الن ي منحن اء ف واألخط
  المعايرة.

  الخطوات التالية: ٢٤ويشمل نھج ميركل المبيَّن في الشكل   

غ  لثقةحدود الدنيا والعليا لل الناتج المقابلُيفَترض توزيع بواسوني وُتحَسب على أساسه   )١( ة  ٩٥تبل في المائ
  ).YL ،YU( لحوظالم الناتجفي 

  ).DLبالمنحنى العلوي. ويمثل ذلك حّد الثقة األدنى ( YLحَسب الجرعة التي يظھر عندھا تُ   )٢(

  ).DUبالمنحنى األدنى. ويمّثل ذلك حّد الثقة األعلى ( YUھا دمر عنُتحَسب الجرعة التي ي  )٣(
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  في المائة لتقدير الريبة. ٩٥تھا االستجابة بحدود ثقة نسب -: منحنى معايرة الجرعة ٢٤الشكل 

  

ل شمل  :مثال   ة، ولوحظت  ٥٠٠أجري تحلي ة  ٢٥خلي ىخلي ة عل  ذي قسيمين واحدكروموسوم  محتوي
ار لل الرقم القياسي/خلية، والمركزي القَُسْيمثنائيات من  ٠٫٥) Y( ويبلغ الناتجفي كل خلية.  مركزيين تشتت واختب

u دِّ  ٠٫٧٨-، و ٠٫٩٥ أثير ل منحنىرت الجرعة باستخدام على التوالي. وقُ يَّن في  ٦٠-لكوبلت الجرعة والت المب
  وترد معامالته وتبايناته وتغايراته أدناه.، ٢٤الشكل 

C = 1.28E-3 
 = 2.10E-2 
β = 6.31E-2 

var C = 2.22E-07 
var  = 2.66E-05 
var β =1.61E-05 

covar (C, ) = -9.95E-07 
covar (C, β) = 4.38E-07 

covar (,β) = -1.512E-05 
  
أثير   )١( ى الجرعة والت ى أن منحن النظر إل ى خّطي تربيعي (ھو وب دير Y= C+ D+ βD2منحن )، يمكن تق

  غراي عن طريق حّل المعادلة التالية: ٠٫٧٣بلغ تالجرعة التي 
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َيم   )٢( ر من الجداول اإلحصائية المع YUو  YLيتم الحصول على قِ اً لمتغيِّ ة توقُّع ة لحدود الثق  بواسونياري
الملحوظة من صفر  المركزي القَُسْيمثنائيات في المائة لقَِيم  ٩٥الحدود البالغة  ٨]. ويبيِّن الجدول ١٣٣[

ْيمثنائيات ب. وفيما يتعلّق ١٠٣إلى  إن  المركزي القَُس ال ف ذا المث  YLالخمسة والعشرين الملحوظة في ھ
  .٠٫٧٢=٣٦٫٠٣/٥٠٠ YU، وتكون قيمة ٠٫٣٤=١٦٫٧٦٨/٥٠٠ تساوي

دنيا  البواسونية حدودال: ٨الجدول  بتھاالعليا وال ة نس رة ثق ة لألعداد الملحوظة ( ٩٥ لفت ات ) من Xفي المائ ثنائي
  المركزي القَُسْيم

  ])١٣٣بتصرُّف من [(

 االعلي الدنيا العدد العليا الدنياالعددالعلياالدنياالعدد العليا الدنياالعدد

٩٦٫٠٦ ٦١٫٩ ٧٨ ٢٦١٦٫٧٧٣٧٫٦٧٥٢٣٨٫١٦٥٦٦٫٧٦ ٣٫٢٨٥ ٠٠ 

٩٧٫٥٤٥ ٦٢٫٨١ ٧٩ ٦٨٫١ ٣٩٫٧٦ ٣٨٫١٦٥٥٣ ١٧٫٦٣ ٢٧ ٥٫٣٢٣ ٠٫٠٥١ ١ 

٩٩٫١٧ ٦٢٫٨١ ٨٠ ٦٩٫٦٢ ٢٨١٩٫٠٥٣٩٫٧٦٥٤٤٫٠٩٤ ٦٫٦٨٦ ٢٠٫٣٥٥ 

٩٩٫١٧ ٦٣٫٤٩ ٨١ ٧١٫٠٩ ٤٠٫٩٤ ٥٥ ٤٠٫٩٤ ١٩٫٠٥ ٢٩ ٨٫١٠٢ ٠٫٨١٨ ٣ 

١٠٠٫٣٢ ٦٤٫٩٥ ٨٢ ٧١٫٢٨ ٣٠٢٠٫٣٣٥٤١٫٧٥٥٦٤١٫٧٥ ٩٫٥٩٨ ٤١٫٣٦٦ 

١٠١٫٧١ ٦٦٫٧٦ ٨٣ ٧٢٫٦٦ ٤٣٫٤٥ ٥٧ ٤٣٫٤٥ ٢١٫٣٦ ١١٫١٧٧٣١ ١٫٩٧ ٥ 

١٠٣٫٣١٥ ٦٦٫٧٦ ٨٤ ٧٤٫٢٢ ١٢٫٨١٧٣٢٢١٫٣٦٤٤٫٢٦٥٨٤٤٫٢٦ ٦٢٫٦١٣ 

١٠٤٫٤ ٦٦٫٧٦ ٨٥ ٧٥٫٤٩ ٤٤٫٢٦ ٥٩ ٢٢٫٩٤٥٤٥٫٢٨ ١٣٫٧٦٥٣٣ ٣٫٢٨٥ ٧ 

١٠٤٫٥٨ ٦٨٫١ ٧٥٫٧٨٥٨٦ ١٤٫٩٢١٣٤٢٣٫٧٦٤٧٫٠٢٥٦٠٤٥٫٢٨ ٨٣٫٢٨٥ 

١٠٥٫٩٠٥ ٦٩٫٦٢ ٨٧ ٤٧٫٠٢٥٧٧٫١٦ ٦١ ٤٧٫٦٩ ٢٣٫٧٦ ١٦٫٧٦٨٣٥ ٤٫٤٦ ٩ 

١٠٧٫٣٢ ٧١٫٠٢ ٨٨ ٧٨٫٧٣ ١٧٫٦٣٣٣٦٢٥٫٤٤٨٫٧٤٦٢٤٧٫٦٩ ١٠٥٫٣٢٣ 

١٠٩٫١١ ٧١٫٠٩ ٨٩ ٧٩٫٩٨ ٤٧٫٦٩ ٦٣ ٥٠٫٤٢ ٢٦٫٣١ ٣٧ ١٩٫٠٥ ٥٫٣٢٣ ١١ 

١٠٩٫٦١ ٧١٫٢٨ ٩٠ ٨٠٫٢٥ ٢٠٫٣٣٥٣٨٢٦٫٣١٥١٫٢٩٦٤٤٨٫٧٤ ١٢٦٫٦٨٦ 

١١٠٫١١ ٧٢٫٦٦ ٩١ ٨١٫٦١ ٥٠٫٤٢ ٦٥ ٢٧٫٧٣٥٥٢٫١٥ ٢١٫٣٦٤٣٩ ٦٫٦٨٦ ١٣ 

١١١٫٤٤ ٧٤٫٢٢ ٩٢ ٨٣٫١٤ ٢٢٫٩٤٥٤٠٢٨٫٩٧٥٣٫٧٢٦٦٥١٫٢٩ ١٤٨٫١٠٢ 

١١٢٫٨٧ ٧٥٫٤٩ ٩٣ ٨٤٫٥٧ ٥١٫٢٩ ٦٧ ٥٤٫٩٩ ٢٨٫٩٧ ٢٣٫٧٦٢٤١ ٨٫١٠٢ ١٥ 

١١٤٫٨٤ ٧٥٫٤٩ ٩٤ ٨٤٫٦٧ ٤٢٣٠٫٠٢٥٥٫٥١٦٨٥٢٫١٥ ٢٥٫٤ ١٦٩٫٥٩٨ 

١١٤٫٨٤ ٧٥٫٧٨٥ ٩٥ ٨٦٫٠١ ٥٣٫٧٢ ٦٩ ٣١٫٦٧٥٥٦٫٩٩ ٢٦٫٣٠٦٤٣ ٩٫٥٩٨ ١٧ 

١١٥٫٦٠٥ ٧٧٫١٦ ٩٦ ٨٧٫٤٨ ١٨١١٫١٧٧٢٧٫٧٣٥٤٤٣١٫٦٧٥٥٨٫٧٢٧٠٥٤٫٩٩ 

١١٦٫٩٣ ٧٨٫٧٣ ٩٧ ٨٩٫٢٣ ٥٤٫٩٩ ٧١ ٥٨٫٨٤ ٣٢٫٢٨ ١١٫١٧٧٢٨٫٩٦٦٤٥ ١٩ 

١١٨٫٣٥ ٧٩٫٩٨ ٩٨ ٨٩٫٢٣ ٢٠١٢٫٨١٧٣٠٫٠١٧٤٦٣٤٫٠٥٦٠٫٢٤٧٢٥٥٫٥١ 

١٢٠٫٣٦ ٧٩٫٩٨ ٩٩ ٩٠٫٣٧ ٥٦٫٩٩ ٧٣ ٣٤٫٦٦٥٦١٫٩ ١٢٫٨١٧٣١٫٦٧٥٤٧ ٢١ 

١٢٠٫٣٦ ٨٠٫٢٥ ١٠٠ ٩١٫٧٨ ٢٢١٣٫٧٦٥٣٢٫٢٧٧٤٨٣٤٫٦٦٥٦٢٫٨١٧٤٥٨٫٧٢ 

١٢١٫٠٦ ٨١٫٦١ ١٠١ ٩٣٫٤٨ ٥٨٫٧٢ ٧٥ ٦٣٫٤٩ ٣٦٫٠٣ ١٤٫٩٢١٣٤٫٠٤٨٤٩ ٢٣ 

١٢٢٫٥٧ ٨٣٫١٤ ١٠٢ ٩٤٫٢٣ ٢٤١٤٫٩٢١٣٤٫٦٦٥٥٠٣٧٫٦٧٦٤٫٩٥٧٦٥٨٫٨٤ 

١٢٣٫٧٧ ٨٤٫٥٧ ٩٤٫٧٠٥١٠٣ ٦٠٫٢٤ ٧٧ ٦٦٫٧٦ ٣٧٫٦٧ ٥١ ١٦٫٧٦٨٣٦٫٠٣ ٢٥ 

  



 

٦٨ 

  في المائة للمنحنى باستخدام المعاَدلة التالية: ٩٥الثقة الدنيا والعليا البالغة  ويمكن حساب حدود  )٣(

32422 ),(cov2),(cov2),(cov2varvarvar DarDCarDCarDDCRDDCY    )٧(  

  حيث:

R2  الغ ة الب ّد الثق و ح دار، وھ ة االنح ل ثق و عام ا ٩٥ھ ع ك ة لتوزي ي المائ درجتين أو χ2 )df, 95%، ٢ف  ٣)، ب
  ).dfدرجات من الحرّية (

ا ٧٫٨١تساوي  R2)، فإن ٣=dfما يتعلّق بالمنحنى الخّطي التربيعي (وفي   ى الخّطي فإنھ ، وبالنسبة للمنحن
ة ٧في المعادلة ( ٢٫٩٧ون القيمة ك. وينبغي أن ت٥٫٩٩تبلغ  ي، ينبغي أن تكون القيم ى الخّط )، وفي حالة المنحن

تخَدمة  ود. ٢٫٤٥المس راً لوج بة  ونظ ة بنس دود ثق ل ٩٥ح ي ك ة ف ي المائ ة  ف ن مالحظ اتجم ات  ن ْيمثنائي  القَُس
ة بنسبة  المركزي ة  ٨٣ومنحنى المعايرة فقد اقترح بعض المؤلِّفين استخدام حّد ثق ى االنحدار في في المائ منحن
ة [ ٩٥بدالً من  دير الريب ة في تق االة محتمل ل من أي مغ ة للتقلي إن ١٣٥، ١٣٤في المائ ة ف ذه الحال  R2]. وفي ھ
  في المنحنى الخّطي. ٣٫٥٤ى الخّطي التربيعي وستبلغ في المنحن ٥٫٠٢ستكون 

الغ  YL عندھاتقاطع يمكن حساب النقطة التي ي  )٤( ى الب في  ٩٥مع منحنى الثقة العلوي، وھو حّد الثقة األدن
رة ( دَّ ة المق ة للجرع يل (DLالمائ امج إكس وي برن رار. ويحت ق التك ن طري ى أداة Excel) ع لّ ’) عل ‘ ح

)Solverدھا كن الحصول على قيمة النقطة التي يامھا. وبھذه الطريقة يم) يمكن استخد مع  )YU(تقاطع عن
إن (DUمنحنى الثقة األدنى ( ال ف ذا المث اويان )، يDU) و (DL). وباستخدام ھ غراي  ٠٫٩٧، و ٠٫٥١س

  على التوالي.

ايرات،    ى التغ ر الحصول عل بوإذا تعذَّ ة ( يمكن تقري ة باستخدام المعادل ويمكن استخدام ). ٨حدود الثق
  ھذه المعادلة ما دام أثر الريبة الناتجة عن التغايرات صغيراً نسبياً.

422 varvarvar DDCRDDCY        )٨(  

اتج الملحوظويكون التباين الناشئ عن المنحنى صغيراً مقارنة بتباين    الشخص المعرَّض ويمكن  في الن
َدة على قدٍر كبيٍر من التحليل. ويمكن الحصول على تقدير منحنيات المعايرة الراسخة المعَتمِ  إذا استخدمت تجاھله

ين ي ) مباشرة من منحنى المعايرة عنDU) و (DL(تقريبي أبسط لقيمة  ا تجطريق النظر في النقطتين اللت از فيھم
YL  وYU  ٢٥الخط المتصل في الشكل.  

  



 

٦٩ 

  

  ع تجاھل الخطأ الناشئ عن المنحنىبة، ماالستجابة المستخَدم في تقدير الري -: منحنى معايرة الجرعة ٢٥الشكل 

 وتحسب؛ ٠٫٠٠٢غراي فإن الخطأ المرتبط بالمنحنى يساوي  ٠٫٧٣في ھذا المثال عندما تكون الجرعة   
ة  ذه القيم دھ ة  ٠٫٧٣ بتحدي ة ( Dغراي لقيم ر من المعادل ة ٧في الحد األخي ة عن قيم ذه القيم ل ھ أ ). وتق الخط
ذا. ٠٫٠١التي تساوي  ٥٠٠/ ١/٢)٢٥( المركزي القَُسْيمثنائيات في  بالناتج الملحوظالمرتبط  المعياري اع ھ  وباتب

  .٠٫٩١و  ٠٫٥٧ انتساوي DU و DL فإن النھج

لمراعاة فرق التشّتت عن طريق  YLو  YU، ينبغي تصحيح ١٫٩٦لى إحصائياً من عأ uوإذا كان اختبار   
ھي عدد  Xالمشار إليه في الجداول المعيارية، و  ھي حّد ثقة بواسون CLضرب العاِمل المشار إليه أدناه، حيث 

  لتشتت الملحوظ:الرقم القياسي لھي  σ2/yالملحوظة، و  المركزي القَُسْيمثنائيات 
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            )٩(  

دما   اله، عن وارد أع ال ال تخدام المث ظ وباس ة ١٩ تالح ى  خلي ة عل دمحتوي وم واح يمين  كروموس ذو قس
دالً من  المركزي القَُسْيمثنائيات من  كروموسومين محتوية علىخاليا  وثالث مركزيين ة  ٢٥ب ى خلي ة عل محتوي

ة ١٫١٩ستكون  σ2/y، فإن كروموسوم واحد ذي قسيمين مركزيين غ قيم ة تكون ٣٫١٩ u، وتبل ذه الحال . وفي ھ
YU و ،YL:على النحو التالي  
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  غراي على التوالي. ١٫١٩، و ٠٫٣٩تساويان  DUو  DLوباستخدام ھذه القَِيم فإن   

  توسيع حسابات الجرعات في سيناريوھات التعرُّض األكثر تعقيداً   ٤-٧-٩

ي    وزعينطبق القسم السابق على الحاالت الت د  يت ا التعرُّض الزائ ارضفيھ ر إلشعاع ذي  الع اد الكبي الح
رّدد  انسبيمنخفض ّطي انتقال خ يح ت وراً. ويت دم متاحة ف ة ال للطاقة توزيعاً متجانساً في الجسم بكامله وتكون عّين
ات  ْيمثنائي زي القَُس ي  المرك ي الظروف ف تجابة ف ة واالس اد للجرع ى ح ى أساس منحن ا عل تم تقييمھ ة ي ل خلي ك

ي ا ة الممتصة ف ط الجرع اً لمتوس ديراً موثوق ة تق م بكامالمخَتبري ذه الظروف لجس ى أن ھ ه. عل ة ل ادرة المثالي ن
ر  أن يكون، وتشيع اإلشعاعات الممتدة أو المجّزأة. والمعتاد أكثر يفي الواقع العملالحدوث  التعرُّض الحادث غي

دم  ة ال ل أخذ عّين ر قب ي كبي ر زمن أخُّ د يحدث أيضاً ت ط من الجسم. وق داً فق ا يصيب جزءاً واح متجانس، وربم
ذ لدراستھا كروموسومي ي تؤَخ ة الت ات اللمفاوي عات غير متجانسة من الكري اً. وسوف ُتسفر ھذه العوامل عن تجمُّ

ا، وسوف  ات منھ اتجعّين ؤدي ن ات  ي ْيمثنائي ة  المركزي القَُس ى الجرع ا بمنحن د مقارنتھ ئة عن تجابة  -الناش االس
ً ناتد عدم التجانس غير واقعي للجرعة. ويولّ  إلى تقدير المعيارية في المخَتبر ي  المركزي القَُسْيمثنائيات من  جا الت

ة تعرُّض يبواسونال بالتوزيعال تلتزم  أ في حال ك ينش رط التشتت. ومن الواضح أن ذل اً بف ا تتسم عموم ، ولكنھ
م  ن الجس زء م أثرج دم ت بب ع ات  بس االكري ي الخالي ة ف االت  اللمفاوي ي ح عاع. وف ال اإلش ارج مج ة خ الواقع

ات.  المعطوبةد يحتوي عدد الخاليا التعرُّض الموضعي الشديد، ق األقل من المتوقَّع في كل منھا على عدة انحراف
ا ازداد عمق النسيج  وتيرة واحدة كلم إن انخفاضھا ب د ف وحتى عندما تكون الجرعة اإلشعاعية متجانسة في الجل

أثير بشكل خ ذا الت اص في اإلشعاع سيسفر عن مجموعة متباينة من الجرعات في الكريات اللمفاوية. ويتضح ھ
ا  اتج عنالضعيف االختراق، وأم أثير الن ينية الت ل األشعة الس اً مث وى اختراق ا  اإلشعاعات األق غ ذروتھ ي تبل الت

ً يكون  ١٣٧-والسيزيوم  ١٩٢-ريديوم يواإل ٦٠-أو أشعة غاما من الكوبالت  فلط كيلو ٢٥٠ الفلطية بالقدر  ضعيفا
  .المركزي القَُسْيمائيات ثنالذي يكفي لحدوث توزيع شبه بواسوني في 

ً  ويؤّدي   ى  العارضالتعرُّض  أيضا رط إلشعاعات ذات انتقال خّطي مرتفع للطاقة، مثل النيوترونات، إل ف
  ).٣(انظر القسم  في الخليةالجرعة  بھاتوزيع بسبب الطريقة التي توَدع ال تشتت

ات ألن ا   ى حصيلة االنحراف دم عل ات ال ر في أخذ عّين ر ويؤثِّر التأخُّ ات غي ى انحراف ة عل ا المحتوي لخالي
  .كروموسومات ذات قسيمين مركزيينمستقرة ُتفَقد نتيجة دورانھا وتحّل محلھا خاليا جديدة ال تحتوي على أي 

ض،    رُّ دم تجانس التع ات الكروموسومات بع ويھدف ھذا القسم إلى مناقشة الطريقة التي تتأّثر بھا انحراف
ر أخذ العّينات، والتعرُّ  دير وتأخُّ ات في تق تفادة من البيان ك االس ض لمدة طويلة، والطريقة التي يمكن بھا رغم ذل

ة يمكن  االجرعة بطريق وق بھ ى الوث ي تنطوي عل الغ عن حاالت الطوارئ الت م أيضاً اإلب ذا القس اول ھ . ويتن
ر، بسبب القيود اإلحصائية، تمييزھا عن الجرعات الصفرية.وجرعات شديدة االنخفاض    يتعذَّ

  يتضّمن القسم التالي بعد ذلك أمثلة عملية لكل حالة من حاالت التعرُّض في حاالت الطوارئ.و  

  حوادث الحرجية  ١-٤-٧-٩

وادث    ي ح م ف رَّض الجس عاعاتيتع ى إش ة إل بة  الحرجي ت نس ا. وإذا كان عة غام ات وأش ن النيوترون م
ة  ا معلوم عة غام ات أش ى جرع ات إل ات النيوترون اوجرع ذه المعلوم ت ھ ات كان ن قياس ادة م ي الع ة ف ت متاح

ذ  رارات. وتنفَّ ق التك ا المنفصلة عن طري ات وأشعة غام فيزيائية، يمكن في ھذه الحالة تقدير جرعات النيوترون
  عملية التكرار على النحو التالي:

ات  )١( ى النيوترون ة إل ات راجع ات باستخدام  ،ُيفَتَرض أن كل االنحراف ى النيوترون ر جرعة من منحن دَّ وتق
  ؛المقاس المركزي القَُسْيمثنائيات  ناتج

رة والنسبة   )٢( لتقدير جرعة األشعة النيوترونية وأشعة غاما بين المحسوبة ُتستخَدم الجرعة النيوترونية المقدَّ
  أشعة غاما؛

  الناجمة عن أشعة غاما؛ المركزي القَُسْيمثنائيات  ناتجُتستخَدم جرعة أشعة غاما لتقدير   )٣(

للحصول على  الناتج المقاسالناشئة عن أشعة غاما من  المركزي القَُسْيمثنائيات المحسوب ل اتجنالُيطرح   )٤(
  ؛لنيوترونيا للناتجالقيمة الجديدة 
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ر الخطوات من   )٥(   تقديرات متسقة ذاتياً. لحين التوصل إلى ٤إلى ١تكرَّ

ة   ين الجرعة النيوتروني ر الحصول على تقدير فيزيائي للنسبة ب ا أشعةوجرعة  وإذا تعذَّ ن يتسّنى  غام فل
استخدام األسلوب المذكور أعاله. ويمكن التعبير عن الجرعة بمكافئ الغراي على غرار ما حدث لضحايا حادث 

اي ورا توك ر ( .م ريم وغروي ى أن ب اوال] ١٣٦) [Brame and Groerعل دير  تن ي تق ائياً ف اً إحص بالوصف نھج
ذا ال ة، ويسمح ھ دير الجرعة الجرعات في حوادث الحرجي دير للنسبةنھج بتق دما ال يوجد تق ذا عن يَّن أن ھ . وتب

  ].١٣٧األسلوب يعطي نتائج مماثلة بدرجة كبيرة للنھج التكراري الكالسيكي المّتبع في محاكاة الحوادث [

  حاالت التعرُّض الزائد لجرعات ضعيفة  ٢-٤-٧-٩

ق  الجرعة لكشفيشار في كثير من األحيان إلى أن الحّد األدنى    ات عن طري ْيمثنائي في  المركزي القَُس
ين  راوح ب ة يت نخفض للطاق ال الخّطي الم ر الحساسية  ٠٫٢، و ٠٫١حاالت اإلشعاعات ذات االنتق غراي. وُتعَتب

ات للجرعات المنخفضة دالة لمستوى الخلفية في  ْيمثنائي ة  المركزي القَُس عات العام ة التجمُّ غ في حال ي تبل  ~(الت
ة) وحدود عدد األطوار االستوائية التي يمكن فحصھا واقعيا. ولذلك فإن تقديرات الجرعات خلي ١ ١/٠٠٠- ٠٫٥

اً  أ أساس أ البواسوني  عنالضعيفة تنطوي على ريبة إحصائية كبيرة. وكما جاء من قبل فإن ھذه الريبة تنش الخط
االستجابة حيث  -في منحنى الجرعة ) تأثيراً طفيفاً على المعاِمالت SE، كما يؤّثر االنحراف المعياري (الناتجفي 
  ايرة ھي ات المع األھم في الجرعات الضعيفة. ولألغراض العملية فإن ھذه القيمة يمكن تجاھلھا ما لم تكن بيان

  شحيحة في الجرعات الضعيفة.

ين و   راوح ب ي تت ي غراي ٢٠٠و  ١٠٠بينما ال تمّثل الجرعات الت د النظر في  ملل الغ عن ق ب مصدر قل
ة العواقب  ة مقارن ل جرعة قوي ة تمّث ة القانوني حدود بالصحية الناجمة عن التعرُّض فإن ھذه الجرعات من الناحي

. وغالباً ما مللي سيفرت ٢٠الجرعة المھنية السنوية التي أوصت بھا اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات، وھي 
دة ال ات الزائ م الجرع ة حس ة لمحاول ة الخلوي ى الوراث ع ضغوط عل ذا تق ل ھ ا يحّم ا، وربم َتبه بھ منخفضة المش

  .تسمح به إمكاناتهأكثر مما  األسلوب

دركعن عند اإلبالغ  شفت التجربة أنهوك   ادي النتائج قلما ي اك عدد من  الشخص الع ة. وھن وم الريب مفھ
ا ليس اً الُنُھج التي يمكن استخدامھا للمساعدة في تفسير النتائج. ويمكن في الطريقة األولى، رغم أنھ ة تمام ت دقيق

بتھا  ى وجود فرصة نس ة  ٢٫٥من الناحية اإلحصائية، اإلشارة إل ّد الثق د الجرعة عن ح ة فقط ألن تزي في المائ
الغ  ى الب د  ٩٥األعل تخدامه لتحدي ى يمكن اس ة األدن ّد الثق إن ح ك ف ى ذل ة. وإضافة إل ي المائ ّد الكشف’ف ي ‘ ح ف

ى صفر من الغراي في  ٩الواردة في الجدول  وباستخدام األرقام. الفحص د إحصائياً عل ي تزي إن الجرعة الت ف
ة  ١ ٠٠٠في كل  المركزي القَُسْيمثنائيات أو أكثر من  ٤لن يشير إليھا إال الجرعة  خلية، أي عندما يكون حّد الثق

  األدنى أكبر من صفر غراي.

بة ٩الجدول  ة بنس ي الجرع ة ف دود الثق ي مختلف  ٩٥: ح ة ف ي المائ واتجف ومات ذات فضة المنخ الن للكروموس
زيين  يمين المرك ي القس ة وِنَسب  ١ ٠٠٠ف ةخلي االت جرعة صفرية أو جرعة  األرجحي ي تكشف عن احتم الت

  غراي ٠٫٢٥قدرھا 

٠٫٠٤٩٢D+٠٫٠١٦٤D+ ٠٫٠٠١٠=  Y على أساس أن ُحِسَبت الجرعة(
٢(  

  

ثنائيات مالحظة (ال
 )المركزي القَُسْيم

  األرجحيةنسبة  الجرعة (غراي)

P ر غراي): (صف
p حّد الثقة األعلى المتوسط حّد الثقة األدنى  غراي) ٠٫٢٥(صفر 

 ١ : ١٣٠٦ ٠٫١٢ صفر  — صفر

 ١ : ١٦٠ ٠٫١٨ صفر صفر ١

 ١ : ٢٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٥ صفر ٢

 ١ : ٢ ٠٫٢٦ ٠٫٠٩ صفر ٣
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ثنائيات مالحظة (ال
 )المركزي القَُسْيم

  األرجحيةنسبة  الجرعة (غراي)

P ر غراي): (صف
p حّد الثقة األعلى المتوسط حّد الثقة األدنى  غراي) ٠٫٢٥(صفر 

١ ٠٫٣٠ ٠٫١٣ ٠٫٠١ ٤:  ٣ 

٢٨ : ١ ٠٫٣٣ ٠٫١٦ ٠٫٠٣ ٥ 

٢٢٩ : ١ ٠٫٣٦ ٠٫١٩ ٠٫٠٦ ٦ 

١٨٦٨ : ١ ٠٫٣٨ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩ ٧ 

  
ةحساب نسبة يمكن ومن الناحية األخرى،     بية لكل جرعة باستخدام الجرعتين أرجحي االت النس  االحتم

ا  ة، ھم يناريوھات المحتمل ن الس ين م ي اثن فرية ف ة الص يناريو الجرع ل وس ا (مث َتبه بھ ة المش يناريو الجرع س
ع. فالجرعة إذا كانت صفراً، التالي وُتشَتق الفَُرص من التوزيع البواسوني على النحو. الشارة) ى  ُيتوق من منحن

ً كروموسوماالستجابة أن يكون ترّدد الخلفية  -الجرعة  زيين ا داً ذا قسيمين مرك ة. وإذا  ١ ٠٠٠ كل في واح خلي
ة كا ت الجرع ع أن ي ٠٫٢٥ن راي، يتوّق ون غ اتجك ود أي ١ ٨٫٢/٠٠٠ الن دم وج بية لع ة النس . والفرص

وّقععندما يكون  مركزيينكروموسومات ذات قسيمين  اتجين المت ع البواسوني  ٨٫٢و  ١ين الن ـتكمن التوزي  ونـ
e– 1/e–8.2  ى من الجدول ١ ٣٠٠وتبلغ تقريبا  ٠٫٣٦٧٨٨/٠٫٠٠٠٢٧أي رات  ٩. وترد في السطر األعل َيم فت قِ

أدناه القَِيم األخرى ، جرعة الشارة، وترد األرجحيةالثقة المتوسطة والدنيا والعليا في الجرعة باإلضافة إلى نسبة 
  خلية. ١ ٠٠٠التي كان يمكن اإلشارة إليھا إذا لوِحظت أعداد مختلفة من ثنائيات المركز في 

ف    ل، ويتوقَّ ائج التحلي م التقرير أن يستخِدم أحد النھجين أو كليھما عند عرض نت ويمكن للمخَتَبر الذي يقدِّ
  القرار بشأن ذلك على مالبسات الحالة.

  ض جزء من الجسمتعرُّ   ٣-٤-٧-٩

وني    ر بواس اً غي م توزيع ن الجس زء م ي ج رُّض ف دوث تع ى ح ة إل ة الخلوي ارة الوراثي ل اإلش تمّث
ذلك  للكروموسومات ذات القسيمين المركزيين دأبين األطوار االستوائية المفحوصة في المريض. ول الخطوة  تب

ى المتوسط (باألولى  م ُيستخَدم بعσ2/yحساب نسبة التباين إل ار ) ث ك اختب ان النسبة  uد ذل ا إذا ك د م دلتحدي  تحي
دير٣-٨(انظر القسم  االتحادكثيراً عن  اإلبالغ عن تق ع بواسون، يوصى ب  ). وإذا كانت البيانات متفقة مع توزي

وارد  ى النحو ال لوبين عل رح استخدام أس ات بواسونية، ُيقَت م تكن البيان ه. وإذا ل متوسط الجرعة في الجسم بكامل
ه. أدناه، ح يث يمكن اشتقاق تقدير لجرعة جزء من الجسم بدالً من مجرد اقتباس متوسط قيمة جرعة الجسم بكامل

دة.  وقد يستند الحافز الذي يدفع إلى تقدير جرعة جزء من الجسم إلى معلومات عن ظروف حدث الجرعة الزائ
ان كثي uاختبار  ماويوصى باستخد يس لتقييم التوزيع البواسوني للبيانات، وإن ك ار ل ذا االختب دون أن ھ رون يعتق

ل فيھا  َحاتأعداد قليلة من دقيقاً بدرجة كبيرة، خاصة في الحاالت التي ُتَسجَّ اليالطور االستوائي.  مْس من  وبالت
رات الممارسات الروتينية المتبعة في  ةالكثير من المختب ه  مقارن ديرات جرعة الجسم بكامل ديراتتق جرعة  وتق

مختلفاً  هالبيانات. وإذا كان تقدير جرعة الجسم بكامل معام أيٍ من األسلوبين المبيَّنين أدناه جزء من الجسم باستخد
ذٍ  ر حينئ يناريو  اختالفاً كبيراً عن تقدير جرعة جزء من الجسم، ينبغي أن ينظر المختَب ا س ة باعتبارھ ى الحال إل

يقُّن ة عدم الت دير  ينطوي على تعرُّض محَتمل في جزء من الجسم. وفي حال ين تق رة ب ات كبي من وجود اختالف
ين ٣-٧-٩جرعة الجسم بكامله وتقدير جرعة جزء من الجسم (القسم  لوبين المبّين ذ باستخدام األس ) يوصى حينئ

  ھنا فقط عندما تبتعد البيانات كثيراً عن توزيع بواسون.

  ١األسلوب   

ث. ويراعى ى أسلوب بواسون اليسمّ ] ١٣٨) [Dolphinدولفن ( ألول مرة هاقَترح سلوب الذيھذا األ   وَّ مل
ع ات  في ھذا األسلوب فرط التشتت في توزي ْيمثنائي ع  المركزي القَُس ر التوزي ا المفحوصة. ويعَتب ين كل الخالي ب

ر المعّرض  ما يلي: الملحوظ حاصل (أ) توزيع بواسون الذي يمّثل الجزء المشعع من الجسم، و (ب) الجزء غي
ات المتبّقي. ومن الواضح أن ال يخاليا المحتوية على انحراف تتركز ف ا  س ا الخالي الجزء المشعع من الجسم. وأم
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رعيتين المعطوبةغير  وعتين ف ألف من مجم افسوف تت ر المعّرض، ومجموعة  ، ھم ا الجزء غي مجموعة خالي
يِّن المعادe–Y(وتمّثل الحد األول ( عطب تصب بأيالخاليا المشععة التي لم  لة بواسون). وتب ة () من سلس ) ١٢ل

  توزيع الضرر في الخاليا.

  

01 nN

X

e

Y
Y

F





          )١٢(  

  حيث:

YF   في الجزء المشعع، المركزي القَُسْيمثنائيات متوسط حصيلة  
e–Y  في الجزء المشعع معطوبةغير ال يمّثل عدد الخاليا،  

X  الملحوظة، عدد الخاليا  
N  مجموع عدد الخاليا،  

n0   المركزي القَُسْيم ثنائياتعدد الخاليا الخالية من.  

، ويمكن بعد ذلك استخدام  لتقدير األرجحية العظمى للناتج) عن طريق التكرار ١٢(ويمكن حّل المعادلة   
YF  المفحوصة الخاليا جزءلحساب ،f، ) ١٣التي تعّرضت لإلشعاع باستخدام المعاَدلة:(  

  

N

X
fYF             )١٣(  

ك حساب جرعة الجزء   د ذل تقاق  YFالمشعع باستخدام  ويمكن بع م. ويمكن اش ايرة المالئ ى المع ومنحن
ام ال fحجم جزء الجسم المشّعع من  أّخر االنقس ي وت أثيرات الموت البين اة ت د تصحيحه لمراع يبع . وسوف فتيل

عة د مرور  تتسبب ھذه العوامل في تقليل احتماالت وصول الخاليا المشعَّ ساعة في  ٤٨إلى الطور االستوائي بع
ضة مزرعةال ر المعرَّ ا غي ة بالخالي ات مقارن ّععة حتى لو كانت خالية من االنحراف ا المش ان جزء الخالي . وإذا ك

ع، pالتي تصل إلى الطور االستوائي يساوي    ، يَعبَّر عنه بالمعادلة التالية:F، فإن جزء الجسم المشعَّ

  

        
pff

pf
F




1
          )١٤(  

ر قيمة      للمعادلة: Pوتقدَّ

        P = exp(-D/Do)          )١٥(  

  حيث:

D  ،رة   الجرعة المقدَّ

  ].١٤٠، ١٣٩[ ٣٫٥و  ٢٫٧تتراوح بين  Doوتوَجد أدلّة تجريبية على أن قَِيم 

  على أن ھناك عدداً من القيود على ھذا النھج:  

ع متجانس.  )١(   يفترض األسلوب أن تعرُّض الجزء المشعَّ

ع الذي الكريات اللمفاوية المشُيشَتّق جزء   )٢( ع عن طريق تبسيط  إاليمكن أن يرتبط ال عَّ بجزء الجسم المشعَّ
  الكريات اللمفاوية توزيعاً متجانساً في كل الجسم. افتراض توزيع

ة   )٣( عية قوي ة موض نھج جرع ذا ال ب ھ ي يتطلّ ا يكف ادبم ود  إليج ا وج ظ فيھ ي يالَح ا الت ن الخالي دد م ع
ْيمثنائيات كروموسومين أو أكثر من  َزم. والمركزي القَُس ك لحساب أفضل  يل قذل عة  توفي عَّ ا المش للخالي

  .معطوبةولكن غير ال
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دم   )٤( دنيا، وحد ال يخرج عنيفترض األسلوب أن التأخر بين التشعيع وأخذ عّينة ال إن ده ال الي ف اتجوبالت  ن
ات  ْيمثنائي زي القَُس ر الال ي المرك دة غي ا الجدي ول الخالي بب دخ راً بس ةنخفض كثي دورةإ معطوب ى ال  ل

ع المشتق بھذا األسلوب الج فسوف يقل على األرجح تميع. وإذا حدث مويةدال   ].١٤١[زء المشعَّ

  ٢األسلوب   

نھج ساساكي و   ذا ال رح ھ ا (ماقَت ات حاصل سلوب ] ويسّمى أ١٤٢) [Sasaki and Miyataيات ْيمثنائي  القَُس
اتج. ويراعي ھذا األسلوب )Qdr( والحلقات المركزي ات  ن ْيمثنائي ات الناشئة عن  المركزي القَُس والحلق

وع  ت وق ودة وق ت موج ا كان ذه الخالي رض أن ھ تقرة، ويفَت ر مس ات غي ى انحراف ة عل ا المحتوي الخالي
ى ال ل عل لوب يتحاي ذا األس إن ھ ذلك ف ادث. ول عالح ا تمي اجم عن خالي ر  الن ةغي ي معطوب ر  ف جزء غي

د الخاليا بعد التبسبب الجسم أو من معرَّض  ھذا السلوب ال يتطلَّب والخاليا الجذعية.  تجمعشعيع من تجدُّ
اً  ابة بأضرار كأيض ا مص ود خالي ر. بيوج رافين أو أكث ى انح ة عل ات وحاصل رة محتوي ْيمثنائي  القَُس

ع والحلقات المركزي ات ھو الناتج المتوّق زيين والحلق ا  للكروموسومات ذات القسيمين المرك ين الخالي ب
  بالصيغة التالية: عنه ، ويعّبر NU، معطوبةال
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        )١٦(  

  حيث

X   والحلقات المركزي القَُسْيمثنائيات حاصل عدد،  

Y1   وY2 ات والقُسيمات المركزي القَُسْيمثنائيات  ناتج ى الحلق دة  باإلضافة إل ة الزائ ْيمالعديم ، المركزي القَُس
  على التوالي.

ات الجرعة دالتين معلومتين  Y2و  Y1ولما كانت    تقاقھما من منحني االستجابة داخل  -للجرعة ويمكن اش
بالتالي بتقدير الجرعة في يسمح لجرعة وحدھا ودالة ل والحلقات المركزي القَُسْيمثنائيات حاصل  يكونالمخَتَبر، 

ع من الجسم.   الجزء المشعَّ

  وھناك أيضاً عدة قيود مرتبطة بھذا األسلوب:  

لوب،   )١( ذا األس ِرض ھ لوب يفَت وة باألس اكي ١أس ن ساس اِنس، ولك ع متج عَّ زء المش ي الج رُّض ف ، أن التع
تقاقه ١٤٢ومياتا [ ك يمكن اش ى أن ذل ذا الجزء. عل اً ] يرون أنه ال يوفِّر أي معلومات عن حجم ھ تقريب
اتجتحويل الجرعة إلى عن طريق  ١المتبع في األسلوب اإلجراء  بنفس ان ( ن م ُتستخَدم المعادلت ) و ١٣ث

)١٤.(  

ً االنحرافات الالمركزية الزائدة تتبع أيضاً يفَتِرض األسلوب أن   )٢( ً بواسون توزيعا تقاة يا ات المس ، ولكن البيان
ق  ه عن طري ان تالفي إن باإلمك م ف د مھ ذا القي د أن ھ ان ُيعتَق ك. وإذا ك د ذل من التجارب المخَتبرية ال تؤّي

ي  ر ف اتجالنظ ات  ن ْيمثنائي زي القَُس ات المرك ا ال والحلق ك الخالي ي تل ةف ى  معطوب ط عل ة فق المحتوي
  ) إلى ما يلي:١٦وحلقات. وبالتالي ُتخَتَزل المعادلة (كروموسومات ذات قسيمين مركزيين 
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          )١٧(  

ة (   دير ١٢وتتطابق ھذه الصيغة مع المعادل دير للجرعة مطابق للتق ذا الشكل المبّسط تق أ عن ھ ). وينش
  أعاله. ١تخدام األسلوب المشتق باس

دوث   )٣( ت ح ودة وق ت موج تقرة كان ر مس ات غي ى انحراف ة عل ا المحتوي ل الخالي لوب أن ك رض األس يفت
تقة بسبب أضرار  ات كروموسومية مش ى انحراف ة عل ا المحتوي ز للخالي التشعيع وأنه لم يحدث أي تحفي

  الكروماتيد في الخاليا الجذعية.

  

  



 

٧٥ 

ر أخذ عّينات   ٤-٤-٧-٩   الدمتأخُّ

د    ي بتأكَّ ودة ف ات تظل موج ى انحراف ة عل ة المحتوي ات اللمفاوي االً للشك أن بعض الكري دع مج ا ال ي م
دة دم لم ة ال ر أخذ عّين أخُّ يَّن أن ت د تب ك فق ع ذل ى  الدورة الدموية الطرفية لسنوات كثيرة بعد التشعيع. وم د عل تزي

ا االنحرافات. ويتجلّ  ناتجيقلّل  بضعة أسابيع بعد التشعيع ى ذلك بوضوح بعد الجرعات الكبيرة التي تكون قوية بم
عدد خاليا الدم البيضاء. وفي حالة الجرعات الضعيفة التي  انخفاضيكفي إلحداث ردود فعل قطعية مبّكرة، مثل 

ديالت  يَّن إجراء بعض التع ذلك يتع دة. ول تقل عن عتبة التأثير القطعي، تزداد إمكانية تأّخر معرفة الجرعة الزائ
ه  ه أن ي حتى يتسّنى تقدير الجرعة بطريقة أكثر واقعية. ومما يؤسف ل ات الت زر يسر من البيان ال يوجد سوى ن

ردي يمكن أن تساعد على  اوت ف ى وجود تف النظر إل ه ب ع أن ه. والواق وق ب استخالص معامل تصحيح يمكن الوث
إن تضاؤل  دوى، ف اتجملحوظ تبعاً لعوامل من قبيل حاالت الع ااالن ن هحراف ر عن ا ال يمكن التعبي ببساطة  ت ربم

اً  للزمنكدالة  ه ثالث سنوات تقريب ية مصحوبة بعمر نصفي مدت وحده. ومع ذلك فقد اقُترَحت معدالت اختفاء أسِّ
ى خمس  ، على سبيل التقريب العام، أن ذلك مناسبيبدوو]. ١٠٦[ ة تصل إل دة طويل ة لم أّخر أخذ العّين عندما يت

ه ى أن ر. عل نوات أو أكث ا  س دةقلّم ذه الم ل ھ ات ك ذ العين أخر أخ ضات  يت ة فحص التعرُّ ي حال ي  العارضةف الت
ة . ويتراوح التأخير في العادة بين بضعة أيام وبضعة أسابتستغرق مدة قصيرة ر أخذ العّين ح تأخُّ بضعة يع. ويرجَّ

ة وظ اس الجرعة الشخصية الروتيني ز مقي د تجھي دَرك التعرُّض إالّ عن م ُي ابيع إذا ل ة أس ي مرحل ور التشعيع ف ھ
من غير المالئم أن يكون أقصى تقدير، ولذلك من سنة على  أكثرأخذ العّينة  يتأخرمبكرة من فترة اإلصدار. وقد 

ً العمر النصفي لالخ   الفترة.خالل تلك  تفاء األُّسي ثالث سنوات تقريبا

ون وآخرون (   ، ٦٣،١٤٣) [Buckton et alولعل أشمل مجموعة من البيانات ھي البيانات التي نشرھا بكت
الَجون  بأخذ عّينات متكررةسنة  ٣٠] الذين قاموا على امتداد ١٤٤ انوا يع من من مجموعة من المرضى الذين ك
ّزأةياألشعة الساستخدام ب الفقار الروماتويدي التھاب ينية المج ف أّول ذه الدراسات عن توقُّ اتج في  . وكشفت ھ ن

ة استغرقتواستمر ھذا التوقف مد االنحرافات ع أسبوعاً  ٢٠نحو  ة طويل ر من أرب اد ألكث وط ح رة ھب ا فت وتلتھ
ّدل  ى مع ل الباحثون إلى أن حصيلة ثنائيات المركز قد انخفضت إل سنوات. وخالل السنوات األربع األولى، توصَّ

النظر  ١٤في المائة سنوياً، ووصل الھبوط بعد ذلك إلى نحو  ٤٣بلغ نحو  ىفي المائة سنوياً. وب ر  إل ب الكبي التقلُّ
ات  ديم أي توجيھ ر تق ذَّ دودة، تع ات المح ي البيان دةف ى مؤك ي زادت عل أخير الت ا يتصل بحاالت الت ، خاصة فيم

ذلك  ابيع. ول ا أدى عدم تصحيح بضعة أس اتجربم ات  ن ْيمثنائي ى  المركزي القَُس ل من إل ة أق دير الجرعة بقيم تق
ر عموماً قياسھا كّمياً.و ترتبط بكل فرد على حدةمل ولكن حجم ھذا التقليل يتوقَّف على عواالواقع،    يتعذَّ

ات حاصل أعاله) أن أسلوب  ٣-٤-٧-٩ولوِحظ في مناقشة تشعيع جزء من الجسم (القسم    ْيمثنائي  القَُس
ً  يمكن. ولذلك معطوبةال والحلقات في الخاليا المركزي القَُسْيمثنائيات  ال ُيعنى إال بناتج والحلقات المركزي  أيضا

 بسبببمرور الوقت الذي يحدث  تميعمشكلة ال تالفيعّينات الدم  عن طريق األخذ بھذا النھج عند الحصول على
التي تدخل الدورة الدموية شريطة استمرار مالحظة أعداد كافية من الخاليا المحتوية على  معطوبةالخاليا غير ال

في حاالت التأخير لمدة طويلة. على أنه قد يكون انحرافات غير مستقرة. ومن الواضح أن ذلك غير ممكن عملياً 
اً  ك ممكن م يكن ذل تقرة. ول ات مس ى انحراف ة عل ا المحتوي من الممكن في تلك الحاالت النظر في استمرار الخالي

رة إالّ عن طريق  نوات كثي ة س وويطيل يط الن ر من  التنم وان المستحضراتللكثي . والشريطية المحصورة األل
داد  ت دراسة التھابوبھذه األساليب كشف ى امت الفقار الروماتويدي عن أن مستوى ھذه الخاليا ظل ثابتاً تقريباً عل

ات ١٤٥) [Awaالسنوات الثالثين التي شملتھا المتابعة. وأشار آوا ( ردد االنحراف ين ت وي ب اط ق ى وجود ارتب ] إل
المحتوية على َعد انتقائياً الخاليا المنقسمة للجرعة لدى الناجين من القنبلة الذرية. وُتسَتب DS86المستقرة وتقديرات 

ام ال انحرافات غير مستقرة يعن طريق االنقس تقرة بمرور  فتيل ات المس ادة االنحراف ر زي ر االنفصالي. وُتفّس غي
دل، ولكن  على أساس افتراضالوقت  نفس المع تقرة تختفي ب أن الخاليا المحتوية على أضرار مستقرة وغير مس

ه انقسامات دون عائق من اختفاء الضرر المس عتقر يقابل ووي  تجم يط الن اً التنم َتبَدل حالي ة. وُيس ا الجذعي الخالي
ل للتحقق من وجود  التھجين الموضعي بالفلورسينالمجّمع في شكل شرائط  ك ھو األسلوب األمث باعتبار أن ذل
رة في أثن انتقاالت كروموسومية وجي مستقرة نادرة وعشوائية وغير بنيوية بأعداد كبي اس البيول رجعي. الاء القي

  .١٠ويرد بيان ذلك في القسم 
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  والمجزأالتعرُّض الممتد   ٥-٤-٧-٩

ر االنحرافات الكروموسومية تخفيض ناتجلتمديد وأو تجزئة التعريض أن يسفر عن يمكن أيضاً    ا مم أكث
لطاقة، حيث العالقة بين الجرعة الجرعات الحادة. وفيما يتعلّق باإلشعاع ذي االنتقال الخّطي المرتفع لفي حاالت 

أثير  دل للجرعة أو أي ت ع أي مع ة، ال يتوّق ةواالستجابة قريبة من خّطي ة اإلشعاعات ذات  .للتجزئ ا في حال وأّم
د الجرعة  أثير تمدي ع الجرعة،  يخفضاالنتقال الخّطي المنخفض للطاقة فإن ت ل تربي ة βمعاِم اتج، في معادل  الن

ي ال االنيمثل ھذا الحّد و). ٢( ات اإلصالح الت ق آلي ديلھا عن طري ي يمكن تع أ، الت ة المنش ا الثنائي حرافات، ربم
ضات الحادة المتقطعة. وكشف ليزال أمامھا وقت  لعمل في أثناء التعرُّض الممتد أو في الفترات الواقعة بين التعرُّ

ية اً.  وحيدة متوسط مدتھا عدد من الدراسات عن أن تناقص ترّدد االنحرافات يتبع فيما يبدو دالة أُسِّ ساعتان تقريب
ن  ك م ر ذل ي غي اح ف م إصالحھا أو ال تت د ت ومية ق ات كروموس ى انحراف ة إل ل ة األضرار المتحوِّ ون أغلبي وتك

  الحاالت للتفاعل في غضون ما يتراوح بين خمس وست ساعات بعد التعرُّض.

ي و كاتش   ايد (واقَترح ل اِمالً ز١٤٦) [Lea and Catchesideس ة ] مع اً ُيعَرف بالدال اً تابع ين من  Gمني للتمك
الي السماح  ع الجرعة وبالت ل تربي ديل معاِم أثيراتتع ة  بحدوث ت ة الخّطي ديل المعادل د الجرعة. ويمكن تع تمدي

  ):١٨) كما ھو مبيَّن في المعاَدلة (٢التربيعية (
2)( DxGDCY          )١٨(  

  حيث:

]1[
2

)(
2

xex
x

xG         )١٩(  

  و

0t
tx             )٢٠(  

  حيث:

t  ،مدة حدوث التشعيع  

t0   ١٤٧، ٩٦ساعة [ ٢~متوسط عمر االنقسامات التي تبيَّن أنھا تبلغ[  

ي استغرقھا التعرُّض  دة الت ة طول الم ة التشعيع المستمر معرف ى سبيل ولذلك يلَزم في حال ذلك، عل وك
ل الجرعة في أثبقاء  التبسيط، افتراض اء التعرُّض معدَّ ذكرن ر ي ه دون تغيي ى حال ذا عل اإلجراء ال يستحق . وھ

ام. ومن الواضح  ساعاتبما يكفي وما لم تكن مدة التعرُّض  كبيرة الكليةكن الجرعة تالتجربة ما لم  أو بضعة أي
ل من  ضات الصغيرة (أق ة، حت ٠٫٣أنه في حالة التعرُّ نخفض للطاق ال الخّطي الم ى غراي) لإلشعاع ذي االنتق

يقترب وإن تلقاه الشخص في جرعات حادة، تحدث أغلبية االنحرافات بسبب مرور مسارات تأيينية وحيدة بحيث 
ة  Y = αDمن  الناتج ة، تتضاءل قيم رة طويل داد فت ى امت  G(x)على أية حال. وعندما يتلّقى الشخص جرعة عل

ذلك ى إذا كا تقريباً إلى الصفر. ول ر من حت ة (أكث اتج يصبح  اي)غر ١نت الجرعة قوي إن الن اً ف ، Y = Αdفعلي
ةوالخالصة أن ي حال ن ف ي  ه يمك ة الت ضات المتقّطع تمرالتعرُّ د علل تس رات تزي زاء فت ين أج اعات ب ى ست س
ضات ضات باعتبارھا تمّثل عدداً من التشعيعات الحادة  التعرُّ ا  المعزولةالنظر إلى التعرُّ ٍل منھ التي يضاف إلى ك

ت نواتج ات المس ضات االنحراف ين أجزاء التعرُّ دة قصيرة ب في  G(x)عن  يمكن االستعاضةَحّثة. وإذا كانت الم
ة ( األُس (١٨المعادل د وآخرون ( t1) حيث t1/t0–) ب ين األجزاء. وعرض لوي دة ب ] ٩٦) [Llodyd et alھي الم

 .G] أدلّة تجريبية تؤّيد فرضية الدالة ١٤٧) [Bauchinger et alوبوشنغر وآخرون (

  الداخلي للنويدات المشّعة الترسب  ٦-٤-٧-٩

ادة   د المصحوب في الع  عدم التجانس الشديد في بمضاعفات يشكِّل ذلك نوعاً خاصاً من التشعيع الممت
دة  ّعة وم دة المش ب النوي تعرُّض الجسم. ويرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من العوامل التي تؤّثر على مواقع ترسُّ

ة اإلشعاع المنبعث،  -الدخول إلى الجسم، والشكل الفيزيائي بقائھا. وتشمل ھذه العوامل مسار  ائي، ونوعي الكيمي
  والمسارات األيضية التي قد تلتحم من خاللھا النويدة، وحالة وظائف الجسم في الشخص.
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د عن    ي تزي ات الكروموسومية الت ة في األشخاص المصابين  مستوياتويمكن مالحظة االنحراف الخلفي
اكأنه بالنظر إلى وجود الكثير من بتلّوث داخلي. على  ر استخدام عوامل اإلرب ذَّ اتج، يتع تقاق  ن ات الش االنحراف

ة  تقدير معقول للجرعة اإلشعاعية التي يتلقاھا الجسم بكامله أو التي تتلقاھا أعضاء معيَّنة في الجسم. ويمكن إحال
ع فيه الكريات اللم -االنحرافات إلى منحنى جرعة  ناتج فاوية داخل المخَتَبر باستخدام النويدة المشّعة استجابة تشعَّ

ة  دورة الدموي ي ال رة ف ة المنتش ات اللمفاوي ي الكري ّي ف م الح ة الجس دير جرع ى تق ك عل اعد ذل د يس ة، وق المعيَّن
ريللم ا عرضه دوف ك م ة ذل ه ١٤٨) [DuFrain et alن وآخرون (ريض. ومن أمثل ] بخصوص حادث أصيب في

اق ن ع النط ّوث واس ل بتل يومرج رُّض لمصدر أميريش ة التع ات ٢٤١-تيج ا الكري ي تتلقاھ ة الت ى أن الجرع . عل
ا واألنسجة عن بشكل صحيح  تعبرربما ال اوية، خاصة في حالة مبتعثات ألفا، اللمف ا الخالي ي تتلقاھ الجرعة الت

  األخرى في الجسم.

الي و   ً بالت ا ة الخل تظل عموم االت ادراسات الوراث ي ح ة ف دودة القيم ة مح ّعة وي دات المش بةلنوي  المترس
ك نظائر  ة ذل داخلياً. وتوجد استثناءات عندما تتشتت النويدات المشّعة بانتظام إلى حٍد ما في الجسم. وتشمل أمثل

اً في كل لسيزيوم والماء المعالَج بالتريتيا ع تقريب وزَّ زه في العضالت ويت ى السيزيوم تركُّ أجزاء وم. ويغلب عل
ى ط الجسم ه وُيسَتخلَص عل تخلُّص من ّدل ال غ مع ان، و  ١٠ورين ويبل دره يوم ة بعمر نصفي ق في  ٩٠في المائ

ا [نت النويدة التي انطلقت في حادث جيوم. وكا ١٠٠المائة بعمر نصفي قدره   -] ھي السيزيوم ١٥٠، ١٤٩واني
ي في ١٣٧ وث البيئ ة عن التل ر في الجرعة الناجم ا التريت١٥١ل [تشرنوب، وساھمت بدور كبي ذي ]. وأم وم ال ي

ِتج تشعيعات  الي ين اء الجسم وبالت التريتيوم فيتحد مع م الَج ب اء أو غاز مع ةيدخل إلى الجسم في شكل م  متماثل
وجي  ره النصفي البيول غ عم اً. ويبل الي  ١٠تقريب اً، وبالت ام تقريب ىأي ن النظر إل ّرض،  يمك ةالتع ي حال ا ف  مثلم

ى  اعتباره ُمزِمناً ويتوّقع عملياً أنبالسيزيوم،  د منحن م يوَج ة. وإذا ل ين الجرعة واالستجابة خّطي ة ب تكون العالق
ر ذي ت الجرعة والتأثير في حالة التريتيوم داخل المخَتَب ينية ال ى األشعة الس إن منحن راوح ف ين ت ة ب ه الفلطي ذروت

و ٣٠٠و ٢٠٠ ت بر كيل اً. وأثب يكون كافي ط س رون (وفل يه وآخ ة١٥٢) [Prosser et alس ة بيولوجي بية  ] فعالي نس
ينيةأو معدالت جرعة التريتيوم  عندما تكون الجرعة ضعيفة ١٫١٣قدرھا  ة لألشعة الس  عندما تبلغ الذروة الفلطي
  فلط. كيلو ٢٥٠

  أمثلة لتقديرات الجرعة  ٥-٧-٩

  التعرُّض الحاد في الجسم بكامله  ١-٥-٧-٩

] حادثة انطوت ١٥٣) [Preston et alستون وآخرون (]، وبر٩١) [Brewen et al( وآخرون وَصف بروين  
ي  ٦٠ -على مصدر كوبالت  عت فيھا جرعة قوية بتجانس نسبي في مقّدمة الجسم. وكان متوسط الجرعة الت توزَّ

ن  تغرق زم داً عن المصدر. واس ار بعي تدار الرجل وس دما اس و اآلخر عن رَّض ھ ه تع ل، ولكن ر أق ا الظھ تلّقاھ
ة واحدة. وأُِخالتعرُّض اإلج ات ذت عدة مالي أقل من دقيق ين ست سامن عّين رات تراوحت ب ى فت دم عل عات ال

ً  وثالث سنوات بعد الحدث. وظلّ  دة من الست  ناتج االنحراف ثابتا رة الممت ى نوعاً ما خالل الفت  ٣٢ساعات حت
رة  ك الفت ات  ٧يوماً، وأُِخذت خالل تل ل من العّين م تحلي ع  ٣٠٠دم وت د تجمي ة. وبع طور استوائي من كل عّين

زيين ٤٧٨العّينات السبع لوحظ وجود بيانات  ات كروموسوما ذا قسيمين مرك ة. واستخَدم خل ٢ ١٠٠في  وحلق ي
  ):R، بالرونتغن (Dالجرعة، عن  فيه عبرواألشعة غاما  مختبري واستجابةجرعة األخصائيون منحنى 

  
Y = 3.93 x 10–4 D + 8.16 x 10–6 D2      )٢١(  

ك تم ٠٫٠٠٩٥=  رونتغن ١رونتغن ( ١٤٤ تبلغلتقدير متوسط جرعة  ه. ويتفق ذل اً غراي) في الجسم بكامل ام
غ ذي بل تغ ١٢٧ مع التقدير المادي ال ه الرجلرون ان يحمل ذي ك وميض الحراري ال اس ال ادة  ن من مقي د إع وبع

تخدام  دث باس بحالح از ش غ جھ ّرض بل ع تع دم م ي ال ي لوحظت ف ة الت رات العام اً التغيي َقت أيض  ١٥٠. واتس
  رونتغن.

  حادث حرجية  ٢-٥-٧-٩

ذا القسم حادث ح   ه نتناول في ھ ة فُِحَصت في وحظ ١٠٠رجي ة ول ه  خلي كروموسوما ذا قسيمين  ١٢٠في
ة  وبلغتلكل خلية.  كروموسوما ١٫٢، أي مركزيين اً للقياسات الفيزيائي في  ٣:٢نسبة النيوترونات إلى غاما وفق

ة الممتصة.  ددتالجرع ة وح ة للجرع ة الخلوي ديرات الوراثي ات التق تخدام منحني ات طيف  باس ايرة لنيوترون مع
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غ  طاري بل ت ميغ ٠٫٧انش ن مصدر كوبال ا م عة غام ط وأش رون فل ان ٦ -ا إلكت ان التاليت تخِدَمت المعادلت . واس
  المنحنيات: ناتج ھذهلتحديد 

  Y = 0.0005 + 8.32 x 10–1 Dالنيوترونات: 

  Y = 0.0005 + 1.64 x 10–2 D + 4.92 x 10–2 D2أشعة غاما: 

  :١-٤-٧-٩وباتباع الخطوات المبيَّنة في القسم   

  غراي من النيوترونات؛ ١٫٤٤ لكل خلية المركزي القَُسْيمثنائيات من  ١٫٢٠يعاِدل   )١(

)١٫٤٤  )٢ x غراي من أشعة غاما؛ ٢٫١٦=٣/٢  

  لكل خلية؛ المركزي القَُسْيمثنائيات من  ٠٫٢٦٦غراي من أشعة غاما يعادل  ٢٫١٦  )٣(

  الناجمة عن النيوترونات؛ المركزي القَُسْيمثنائيات ، أي حصيلة ٠٫٩٣٤=  ٠٫٢٦٦ - ١٫٢٠  )٤(

  غراي من النيوترونات. ١٫١٢لكل خلية يعادل  المركزي القَُسْيمثنائيات من  ٠٫٩٣٤  )٥(

رارات،  .وھكذا غراي من أشعة غاما ١٫٦٨٣=  ٣/٢× ١٫١٢ فإن، ٢وبتكرار الخطوة    د بضعة تك وبع
غراي من أشعة غاما. ويرد التسلسل  ١٫٨٢غراي من النيوترونات، و  ١٫٢١ين قدرھما تم الحصول على جرعت

  .١٠الكامل في الجدول 

ة  وأسفر ذلك عنالنھج حيث  وتم التثبت مختبريا من ھذا   رة للجرعة النيوتروني تقديرات جيدة بدرجة كبي
  ]١٥٤، ١٣٧في حوادث الحرجية [ والجرعة الغيمية الفعلية في التمارين الدولية لمقارنة قياسات الجرعات

  
  واإلشعاع النيوترونيغاما  أشعةتقدير جرعات خليط  خطوات: تسلسل ١٠الجدول 

  

 ٤الخطوة  ٣الخطوة  ٢الخطوة  ٥و  ١الخطوتان 

 النيوترونات ناتج أشعة غاما ناتج جرعة أشعة غاما النيوتروناتجرعة 

في  المركزي القَُسْيمثنائيات ( (غراي) )غراي(
 )خليةكل 

في  المركزي القَُسْيمثنائيات (
 )كل خلية

٠٫٩٣٤ ٠٫٢٦٦ ٢٫١٦ ١٫٤٤ 

١٫٠٣٢ ٠٫١٦٧ ١٫٦٨ ١٫١٢ 

٠٫٩٩٩ ٠٫٢٠١ ١٫٨٦ ١٫٢٤ 

١٫٠١١ ٠٫١٨٩ ١٫٨٠ ١٫٢٠ 

١٫٠٠٦ ٠٫١٩٤ ١٫٨٢ ١٫٢١ 

  
  التعرُّض الزائد لجرعات ضعيفة  ٣-٥-٧-٩

ر إشعاعي يعمل في االختبارات غير المتلفة باستخدا قام   بإعادة مقياس  ١٩٢ -م مصادر اإليريديوم مصوُّ
ضاً إشعاعياً مخيعمل بالوميض الحراري ل تعرُّ وة ، وكان المقياس قد سجَّ ي سيفرت ٢٥٠ترقاً بق ل ملل م ُتسجِّ . ول

ضات.  ه بانتظام أي تعرُّ ون مع انوا يعمل اك وأجھزة قياس الجرعات التي كان يحملھا زمالؤه الذين ك م يكن ھن ل
ل أي دليل يثِبت حد ى التحلي ة إل دة. وأحيلت الحال ُنظم أو أي تفسير آخر لشارة الجرعة الزائ ل في ال وث أي خل
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ة في  ١ ٠٠٠ الذي فحصالوراثي الخلوي  ك الطور االستوائي وكشف عن عدم حدوث أي أضرار خلي في تل
دير الخاليا ك ھو أفضل تق ى . وأشار التقرير إلى أن ذل +  ٠٫٠٠١=  yلجرعة صفرية، ولكن باستخدام المنحن

٠٫٠١٦٤ D  +٠٫٠٤٩٢ D
ى، ٢ ة األعل د الثق غ ح فر بل ي  ٩٥ للص ة ف ي المائ ة ف درھاجرع راي.  ٠٫١٢ ق غ

ة  شكوكالباحثون  توانتاب ل قد تعرَّض بالفعل لإلشعاع وبالتالي فقد كان مفيداً في ھذه الحال حول ما إذا كان الرجُّ
ة الصفر = ٢-٤-٧-٩في القسم جحية المبيَّن تقديم النتائج بطريقة مختلفة. وباستخدام نھج نسبة األر إن أرجحي ، ف

  تقريباً. ١: ١ ٣٠٠

  التعرُّض الحاد غير المتجانس  ٤-٥-٧-٩

دما    د عن وي يكفي إلحداث حروق في الجل امحدث تشعيع غير متجانس أسفر عن تعرُّض موضعي ق  ق
كوري) ووضعه  ٦٫٧بكريل ( غاجي ٢٥٠ قوته ١٩٢ -ريديوم يمصدر إبالتقاط عامل ال يعمل في مجال اإلشعاع 

ه [ وراً وفُِحَصت ١٥٥في جيب ة من دم العامل ف ذت عّين توائي؛  ١ ٠٠٠]. وأُِخ ا االس ة في طورھ ات لمفاوي كري
ة:  ٩٩وتبيَّن أن  تقرة التالي ر المس ات غي ى االنحراف وي عل ة كانت تحت ات من  ٨٦من ھذه الكريات اللمفاوي ثنائي

  :المركزي القَُسْيمثنائيات قَُسيماً مركزياً زائداً. وفيما يلي توزيع  ٦٠ية، و حلقة مركز ٢و ، المركزي القَُسْيم

  
  غير متجانس بعد تعرُّض حاد المركزي القَُسْيمثنائيات : توزيع ١١الجدول 

  

 في كل خلية المركزي القَُسْيمثنائيات عدد  

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ 

 ١ ١ ١ ٩ ٥٦ ٩٣٢ عدد الخاليا

  
  مخَتَبر الفحص:رعة واالستجابة المخَتبرية في جوفيما يلي منحنيات ال  

222 1000.51057.1 DDYdicentrics
                       )٢٤(  

  
222 1090.31030.2 DDYacentrics

       )٢٥(  

  
ث، (القسم    دير ١األسلوب ، ٣-٤-٧-٩وباستخدام األسلوب البواسوني الملوَّ ة العظمى) ُيشَتق تق  األرجحي
ْيمثنائيات  لناتج ا ، YF،  المركزي القَُس ق االستعاضة عن في الخالي ّععة عن طري ة المش ال بالمعادل ات المث بيان

ة في  المركزي القَُسْيمثنائيات من  ٠٫٤٨٩=  YF). وعن طريق التكرار، فإن ١٢( ذه كل خلي ل ھ ّععة، وتقاِب مش
  غراي في منحنى الجرعة واالستجابة. ٢٫٩٧القيمة 

ّعع،  وُيحسب   ق حل اYFحجم الجزء المش ة (، عن طري ال ١٣لمعادل ذا المث ا في ھ تج عنھ ي ين =  f) الت
ذه٠٫١٧٦ ديل ھ يَّن تع اة، يتع د الحي ى قي ي تشّععت وبقيت عل ا الت ل مجموعة الخالي ة تمّث ذه القيم  . ولما كانت ھ

ا المشعّ ١٤القيمة حسب ما ھو مبيَّن في المعادلة ( ار الخالي اة اختي ل ) لمراع اً لعوامل من قبي ا  موتعة تبع خالي
ر االنقسام ال الطور ة ١٤٧. وھناك بعض األدلة التجريبية [فتيليالبيني وتأخُّ ار دال ذا االختي ى أن ھ ] التي تشير إل

دير الجرعة  ٢٫٧٠=  D0أُّسية للجرعة، حيث  ي تق ال، يعن ذا المث غ نحوغراي. وفي ھ ي تبل ا  غراي أن ٣ الت م
ّععة (في المائة  ٣٣ يقرب من ا المش ا)) ١٤ة (في المعادل kفقط من الخالي م تحليلھ ى ت ة حت . ويساوي بقيت حي

ة، ويتم ٠٫٣٩٣، Fالجزء المعرَّض في األصل، وھو  ذه القيم ى ھ ة ( الحصول عل ق حل المعادل ). ١٤عن طري
غراي  ٣في المائة بجرعة متوسطة قدرھا  ٤٠ولذلك فإن الجزء المشعع من الجسم، باألرقام التقريبية، يبلغ نحو 

  تقريباً.

ات المركزي القَُسْيمثنائيات حاصل أسلوب وعند استخدام    )، ينبغي مالحظة أن ٣-٤-٧-٩(القسم  والحلق
ى القُسيمات  والحلقات المركزي القَُسْيمثنائيات ناتج المخَتَبر القائم بالفحص لم يكن في العادة يستخِدم  باإلضافة إل
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ْيمثنائيات  حاصلوحدھا، أي  المركزي ْيمالقُسَ ثنائيات بدالً من ذلك  استخدمالحلقية في تقدير الجرعة، ولكنه   القَُس
 المركزي القَُسْيمثنائيات تالحظ إالّ في حاالت نادرة مقارنة بال  بالنظر إلى أن الحلقات تمّثل انحرافات .المركزي
ة ا والقَُسْيمات ْيملزائدة العديم أثير طفيف.  المركزي القَُس ى ت ديل ال ينطوي إالّ عل ذا التع إن ھ تف ذلك ين ج عن ول
  ) وحذف الحلقات المركزية ما يلي:١٦المعادلة (بالقَِيم  استبدال
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ة    ى قيم ة عل دره  Dويمكن أن نحصل من المعادل دير للجرعة ق رار وتق ق التك غراي.  ٣٫١٩عن طري
ث. باستخدامغراي المشتقة  ٢٫٩٧ويتفق ذلك تماماً مع القيمة    أسلوب بواسون الملوَّ

ر أخذ عّينات الدم  ٥-٥-٧-٩   تأخُّ

  فيما يلي مثاالن لحسابات الجرعة في الحاالت التي يتأّخر فيھا أخذ عّينات الدم.  

  المركزي القَُسْيمثنائيات تعديل حصيلة 

ألشعة ] إلى وقوع حادث تعرَّض فيه رجالن بانتظام تقريباً ١٥٦) [Stephan et alخرون (أشار ستيفان وآ  
مللي  ١٧٠، و ٤٧٠ سجلتلمدة خمس دقائق. وكان الرجالن يحمالن شارة قياس  ٦٠ -لت من مصدر كوبا غاما

دم سيفرت ات ال ه أن عّين ا يؤَسف ل ، واتفقت ھاتان القيمتان بدرجة كبيرة مع الحسابات الفيزيائية للجرعتين. ومم
ة ١٠٣يوماً في حالة الرجل الذي تلّقى جرعة قوية وبنحو  ٢١٥تأخرت لمدة  ا  أيام في حال م فحص م ه. وت زميل

ثنائيات من  ٠٫٤٦و  ٠٫٤٧بلغت  ، إذشبه متطابقة النواتجطور استوائي من كل رجل وكانت  ١ ٥٠٠يقرب من 
  االستجابة: -غراي في منحنى الجرعة  ٠٫١٣خلية. وتقاِبل ھذه القيمة  ١٠٠لكل  المركزي القَُسْيم

264 1000.51000.3 DDY          )٢٧(  

ْيمثنائيات  ناتجديل واختار المؤلِّفون تع   دار  المركزي القَُس أخير.  ٢×و  ٣×بمق اة الت والي لمراع ى الت عل
روين وآخرين [ ات ب ى بيان رار إل ذا الق تند ھ عيع ١٥٣] وبريستون وآخرين [٩١واس م العارض] من التش  للجس

ات  ناتج. وبلغ تقدير الجرعة بعد تعديل ١-٥-٧-٩بكامله حسب ما جاء في القسم  يْ ثنائي و  ٠٫٣١ المركزي مالقَُس
ذي تعّرض إلشعاع  ٠٫٢٢ ا الرجل ال ي تلقاھ وجي للجرعة الت دير البيول ك يجعل التق غراي. وبالرغم من أن ذل

أخ ،أقوى أقرب إلى التقدير الفيزيائي ات الت ون استخدام بيان ار المؤلِّف و اخت ر يال يزال ھناك بعض التضارب. ول
ق ع]١٤٣من دراسة التھاب الفقار الروماتويدي [ ا أمكن تطبي دره امل تصحيح ب، لربم بحيث  ١٫٤حد أقصى ق

ري يزداد التضارب بين التقديرين البيولوجي  أثير االلتھاب الفق ى ت النظر إل والفيزيائي لجرعة الرجل األول. وب
  أيام أي تصحيح. ١٠٣أسبوعاً، لم يتطلّب التأخير لمدة  ٢٠الذي استغَرق نحو 

  والحلقات المركزي قَُسْيمالثنائيات حاصل استعمال أسلوب   

] حادثاً خطيراً ُنقِل فيه مصدر تصوير إشعاعي صناعي ١٥٧) [Ishihara et alوَصف إيشيھارا وآخرون (  
وتشععت أجزاء من الجسم لدى الشخصين ن تشعيع ستة أشخاص. إلى مسكن مما أسفر ع ١٩٢ -ريديوم يمن اإل

ً  اللذين تلقيا أخطر جرعتين ك أيضاً في من خال وكان ذلك واضحا ل الحروق التي ظھرت في الجلد. وانعكس ذل
ات حاصل ن باستخدام أسلوب انات االنحرافات حيث بلغت الجرعتان المقّدرَتابي ْيمثنائي ات المركزي القَُس  والحلق

راي ١٫٥٠و  ١٫٩٥ رغ ى بكثي ان أعل ان القيمت ن . وھات م م ة الجس ي جرع ا  قيمت ه، وھم  ٠٫٥٤، و ١٫٥٢بكامل
َيم والحلقات في  المركزي القَُسْيمثنائيات  ناتج المحسوبتين منوالي، على الت غراي ة. وتفاوتت قِ ات كل خلي ثنائي
د أول شھرين والحلقات لكل خلية نوعاً ما خالل  المركزي القَُسْيم ض، وأصبحت القَِيم أكثر استقراراً بع بعد التعرُّ

ى  والحلقات المركزي مالقَُسيْ ثنائيات حاصل ستة أشھر. وفي المقابل، ظلت قَِيم  و  ٤٠٠ثابتة نسبياً منذ البداية حت
  يوماً، على التوالي، عندما توقَّفت الفحوص األخرى. ٢٠٠

  التعرُّض الممتد والمجّزأ  ٦-٥-٧-٩

انون األول/ديسمبر    ر في ك ة  ١٩٩٨وقع حادث خطي دما ُكسر مصدر إسطنبولفي مدين  سابق من عن
ة [ وفتح المصدرج اإلشعاعي كان يستخدم في العال ٦٠ -كوبالت ال ع الخردة المعدني ]. وأّدى ١٥٨في فناء لتجمي

راوح زمن  وم واحد، وت م في ي ى تشعيع عشرة أشخاص، معظمھ ين ساعتين وسبع ساعات ذلك إل التعرُّض ب
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دة تعّرضه ١٥٩[ ال، إذ بلغت م ا أحد األشخاص المعّرضين كمث رّدد  ٧]. واستخدم ھن غ ت ات ساعات، وبل ثنائي
عة من أربعة مختبرات  المركزي ْيمالقُسَ  ة =  ٦٨٨في  ١٥٧من النتائج المجمَّ ة. في كل  ٠٫١٨±٠٫٢٢٨خلي خلي

  االستجابة و الحادة ومن منحنى الجرعة
2060.0003.0001.0 DDY         )٢٨(  

يالً بتجاھل  وجرى تبسيطغراي.  ٠٫١± ١٫٧انحراف معياري) =  ±اشُتّقت تقديرات الجرعة الحادة ( ة قل الريب
  ، حيثGاالستجابة. وبتطبيق الدالة و أي أخطاء في منحنى الجرعة

5.32
7

0
 t

tx            )٢٩(  

  االستجابة اآلنو ، ُيصبح منحنى الجرعة٠٫٤١٣=  G(x)حيث 
2025.0003.0001.0 DDY         )٣٠(  

  غراي. ٠٫١± ٢٫٥ساعات من التعرُّض لجرعة بلغت  ٧اآلن  المركزي القَُسْيمثنائيات ويقاِبل ترّدد   

  الداخلي للنويدات الُمشّعة الترسب  ٧-٥-٧-٩

اً ١٦٠) [Lloyed et alيصف لويد وآخرون (   ه  استنشقت] حادث ةفي ً عارٍضإشعاعاً في مصنع  عامل غ  ا بل
التريت ١ ~( كريلب جيغا ٣٥ نحو الَج ب اء مع اوم. يكوري) من قطرات م وم من جسمھا  ومم ة التريتي سّرع بإزال

راز  وحددت. للبول ار القسريرداستخدام اإل دل إف ز ومع اس تركي جرعة مودعة في النسيج الرخو عن طريق قي
يسالتريتيوم في الب اتج ول. وق ات  ن ْيمثنائي د  المركزي القَُس ة بع رات مختلف ى فت ذت عل ي أُِخ دم الت ات ال في عّين

ين  ي تراوحت ب ات الت اس البي ٥٠و  ٤٠الحدث، واسُتخِدمت البيان اً في القي د يوم وجي للجرعة حيث كانت ق ول
ا المركزي القَُسْيمثنائيات  ناتج وأحيلتلّقت كل الجرعة الموَدعة في ذلك الوقت.  ل مع غ يرة إلى معاِم ×  ٥٫٣٧بل

٢-١٠D دير لجرعة متوسطة بلغت  المختبرية بين الجرعة واالستجابةخّطية العالقة لل  ٠٫٥٨، ونَتج عن ذلك تق
ة. و ات اللمفاوي ي الكري ي غراي ف ة ف ذه القيم يَّن ضرب ھ ل اختالف ٠٫٦٦تع ذا العاِم تقاق ھ ي اش . ويراعى ف

االنحرافات على أساس جرعة  ناتجعاَير فاوية. ويمحتويات الماء في الجسم بكامله والنسيج الرخو والكريات اللم
ى األنسجة الرخوة ف ينقلالكريات اللمفاوية حيث  اً إل تج عن الماء المعالَج بالتريتيوم الجرعة أساس ي الجسم. وَن

بتھا  ٠٫٣٨ھذا التصحيح تقدير بيولوجي للجرعة بلغ  ة نس ة  ٩٥غراي في حدود ثق  ٠٫٢٨، و ٠٫٤٨×في المائ
ز ٢٠ ±غراي  ٠٫٤٧غراي، ومقاَرنة أكثر واقعية مع جرعة بلغت  ل تركي ول. وسمح تحوي % من قياسات الب

  ].١٦٠محتوى الماء في النسيج الرخو [ التريتيوم في البول إلى جرعة في النسيج الرخو أيضاً بحساب
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  االنتقال الكروموسوميتحليل   - ١٠

  

ات  في فحوصمن العيوب المعروفة    ْيمثنائي اتالو المركزي القَُس ام الناشئة عن وقف نوي ولي انقس  الھي
د به الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي بنفس المعدل ال تجمعولذلك فإنه يزول من عدم استقرار الضرر،  ذي تتجدَّ

ل ). ومن المعروف أ٤الخاليا (انظر القسم  َزم تحلي واع األضرار األشدنه يل ل أن االت الكروموسومية، مث  االنتق
ة األجل. وُتكَتَشف  ة أو الطويل وجي للجرعات في التعّرضات القديم اس البيول االت المستقرة، لمعالجة القي االنتق

ذي ينطوي على الرغم من ذلك على مشقة كبيرة تجعل من الصعب عن طريق التنميط النووي ال الكروموسومية
] إمكانية ١٦١[ التھجين الموضعي بالفلورسيناستخدامه روتينياً في القياسات البيولوجية للجرعات. وأتاح إدخال 

  بوسائل بديلة. االنتقاالت الكروموسوميةكشف 

ووي يم   دة من الحمض الن اتكن استخدامھا وتعتمد ھذه التقنية على سالسل محدَّ يَّن من  كمجّس لجزء مع
ة. وتظھر ‘ تلوين’الجينوم وتثبَّت فيھا بعد ذلك ملّونات فلورية مختلفة إلبراز أو  االت المناطق بألوان مختلف االنتق

 ٢٦سكوب الفلوري (كما ھو مبيَّن في الشكلين وفي شكل تكوينات ملّونة يعاد ترتيبھا تحت الميكر الكروموسومية
  ).٢٧و 

  

  
  

ى ٢٦الشكل  وي عل م ال: طور استوائي بشري يحت ّون  ٢كروموسوم رق يانات الفلورالمل اللون (إيزوثيوس سين، ب
م  وم رق ر)، والكروموس م  ٤األخض وري) ورق ر الفل يانات ٨(األحم ينالفلور (إيزوثيوس وري،  س ر فل + أحم

ال كروموسوميَحظ حدوث وأصفر)، وتظھر بقية الكروموسومات ملّونة بطريقة دابي إلظھار التباين. ويال  انتق
  .٢الكروموسوم رقم  في] t(Ba),t(Ab)[ انتقال ثنائي االتجاهبسيط، أو 
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م ٢٧الشكل  ه الكروموسومات رق ون وموسومة بصبغة  ١١و  ٤، و ١: طور استوائي تظھر في ة الل  Cy3أحادي
رز  ر)، وتب ْيمات(أحم تخدام  القَُس ة باس سالمركزي توم مج ز ببانس يانات يزإير مميَّ ين (أخضر)، الفلوروثيوس س

ي. ويالَحظ  َنت سائر الكروموسومات بطريقة داب ال كروموسوميولُوِّ دو بسيطاً، أو  انتق ال كروموسومييب  انتق
  .١الكروموسوم رقم  في] t(Ba),t(Ab)ثنائي االتجاه [

ر لفلورسينالتھجين الموضعي باالكثير من تطبيقات  في الطب والوراثة الخلوية األساسيةويستخدم    . غي
رة من  د مجموعة كبي وجي للجرعات. وتوَج اس البيول ي القي ا ف ى تطبيقھ ذا المنشور يقتصر عل اتالأن ھ  مجّس

ة أو محدودة من كل كروموسوم بشري. ويمكن التي المتاحة حالياً  يمكن عن طريقھا اختيار تلوين مناطق كامل
ي موا ة ف ب متباين ة بِنَس ات فلوري ن ت ملوِّ ق تثبي ن طري ة ع ورة متزامن اطق بص ف المن راز مخَتل ّددة إب ع مح ق

وان.  ل وباستخدام مجموعة واسعة من األل رة، مث وان كثي وب استخدام أل  التھجين الموضعي بالفلورسينمن عي
ا mFISHالمتعدد األلوان ( ه تمييزھ ر مع ذَّ ذي يتع در ال ة بالق ين ) أن الفروق بين درجات األلوان قد تكون طفيف بع

ان ذلاإلنس وان . ول تخدام أل ا باس ة لرصد الصور وإظھارھ م إلكتروني تخدام ُنظ زم اس ةك يل كالن  كاذب  ٢٨(الش
  ).٢٩و
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ة ٢٨الشكل  ن بطريق وَّ توائي مل ين: منظر طور اس ين الموضعي بالفلورس وان التھج دد األل ألوان المتع . ألف: ب

  الضوء األساسية التي التقطتھا آلة التصوير.

  

ن بطريقة : منظر طور استوا٢٩الشكل  اء: نفس الطور المتعدد األلوان التھجين الموضعي بالفلورسينئي ملوَّ . ب
   االستوائي ولكن باستخدام لون كاذب في كل زوج من الكروموسومات.

  الخاليا وإجراءات التثبيت عزر -١-١٠

إلجراءات عن ا ةمثبطال تختلف إجراءات الحصول على الدم وزراعة الكريات اللمفاوية وجمع الخاليا ال  
ات المركز (القسمان  ار ثنائي تقرار ٢-٩و ١-٩المبيَّنة في اختب الرغم من اس االت الكروموسومية). وب في  االنتق

ياالنقسام ال أثناء ليمة فتيل ل ا، من الممارسة الس توائية تحلي ىألطوار االس ة خاصة ألن األول ك بأھمي . ويتسم ذل
ت ر مس ات غي ى انحراف ة عل ا المحتوي دان الخالي ام الفق اء االنقس ي أثن يقرة ف ردد  فتيل ط ت وه متوس ن أن يش يمك

ومية االت الكروموس إن االنتق ك ف ى ذل الوة عل ومي. وع ال الكروموس رددات  االنتق تقر وت ات المس ْيمثنائي  القَُس
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، التھجين الموضعي بالفلورسينمن نفس العينة. وفي حالة تحليل أحياناً غير المستقرة قد تكون مطلوبة  المركزي
ا الم ق الخالي زين معلَّ ل تخ ردةة مثبتن األفض زين المب ن تخ حات . ويمك رائح مس ى الش ة عل ع ا الموزَّ الخالي

ان.  ٢٠المجھرية. وينبغي االحتفاظ بھا عند درجة حرارة  دھورھا في بعض األحي الرغم من مالحظة ت مئوية ب
  أخرى.ى مختبرات ة إلمثبتومن األنسب نقل معلقات الخاليا ال

ة أزواج من وال يلوَّ    ل ثالث وم (مث وجي للجرعات سوى جزء من الجين اس البيول ة القي ن عموماً في حال
. المركزي القَُسْيمثنائيات بفحص ). ويتطلب ذلك فحص عدد أكبر من األطوار االستوائية مقارنة اتكروموسومال

ة إعداد شرائح يحتوي كل منھا على عدد كبير من األط واألقل تكلفةولذلك من المفيد  ة قابل توائية بنوعي وار االس
  للفحص.

  اتتلوين الكروموسوم -٢-١٠

كروموسومات باألسلوب واأللوان الفلورية المتاحة تجارياً إبراز كل ال مجّساتاليمكن باستخدام مجموعة   
وان ( التھجين الموضعي بالفلورسينالمعروف باسم  دد ا ألل يط ١٦٢) [mFISHالمتع إجراء تنم ك ب ]. ويسمح ذل

ْيماتالتي تتم بين الكروموسومات. ويمكن أيضاً إبراز  االنتقاالتكامل وبالتالي فحص كل نووي  ة القَُس  المركزي
  بصورة منفصلة. الطرفية في كل الكروموسوماتو

ق طرفيال بات، مثل االنقالداخل الكروموسوماالنتقاالت ويمكن كشف    وينة المركزية عن طري  األذرع تل
ي  ة ف اً  وموسومالكرالقصيرة والطويل اً انتقائي ة [تلوين ألوان مختلف ادة الترتيب ١٦٣ب ]، ويمكن كشف حاالت إع

ى طول الكروموسوم  mBANDباستخدام أسلوب  ةداخل الذراع الواحد وان عل دد األل حيث يتم إجراء تحزيم متع
ادالت بينھ١٦٥، ١٦٤[ ل ]. ويشار إلى أن زيادة تردد التبادالت داخل الكروموسومات بالنسبة للتب ‘ بصمة’ا تمث

ة [ ع للطاق ة في ١٦٦أثر اإلشعاعات ذات االنتقال الخطي المرتف ات معيَّن ا تطبيق اليب لھ ذه األس إن ھ الي ف ] وبالت
  بحث تأثيرات النوعية اإلشعاعية. 

أثر رجعي الكشف فقط عن و   وجي للجرعات ب االت ال يكفي في معظم تطبيقات القياس البيول ين االنتق ب
المتعدد األلوان الحد األقصى من  التھجين الموضعي بالفلورسينالمثالي أن يوفر أسلوب الكروموسومات، ومن 

ة  راز األذرع الكروموسومية الفردي ى يمكن إب ك حت المعلومات من كل طور استوائي. ويمكن أيضاً توسيع ذل
ة ( ألوان مختلف ذا اإلجراء ١٦٧) [pq-Mfishب ن ھ ى] ولك اج إل ً  يحت ا تغرق وقت رة ويس ات كبي ب وطويالً  نفق يتطل

وين عدد محدود من األزواج  رت ممارسة تل ذلك تطوَّ جھوداً كبيرة في ُنظم رصد وتداول الصور المتطورة. ول
ألوان  ة ب وين الكروموسومات المتبقي وان منفصلة وتل الكروموسومية سواًء باستخدام نفس األلوان أو باستخدام أل

تخدام  ايرة. ويوصى باس لمغ امل لك يم مجس ش ةالقُس ومات ١٦٨[ ات المركزي وان الكروموس ع أل التزامن م ] ب
  ). ٣٠بدقة أكبر (الشكل  االنتقاالت الكروموسوميةو المركزي القَُسْيمثنائيات الكاملة للتمييز بين 
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كل  م ٣٠الش ومات رق ى الكروموس وي عل ري يحت توائي بش ور اس ون  ١١و ،٤، و١: ط ة الل ومأحادي ة وموس
بغة راء)،  Cy3 بص ر(حم تخدام  وتظھ ة باس يمات المركزي سالجس ادة  مج وم بم امل موس ياناتش  إيزوثيوس
ون  سينالفلور نت سائر الكروموسومات بل اين(أخضر)، ولوِّ ي. ويالحظ  مب ْيمباستخدام أسلوب داب مركزي  قَُس

ى  قَُسْيماً . ويوجد أيض١] يحتوي على الكروموسوم رقم dic(BA),ace(ab)[ يبدوبسيط فيما  مركزي باإلضافة إل
  .مباينملونة بلون الكروموسومات ال فيال مركزي  قَُسْيم

  

)، أي نحو ٧انظر الشكل  - ١٢حتى رقم  ١وعموماً فإن تلوين ثالثة من أكبر الكروموسومات (من رقم   
اءة بنحو ٣و ٢في المائة من الجينوم (انظر الجدولين  ٢٠ ى كف ة في ٣٣)، يفضي إل االت كشف  في المائ االنتق

ر نسبة الجينوم التي  الكروموسومية وم من‘ يلونھا’عند استخدام لون وحيد. وتقدَّ  كل خليط بالنسبة لمجموع الجين
رددات ١٦٩األطوال الفيزيائية للكروموسومات [ خالل دير مجموع ت االت]. ويمكن تق اً لصيغة  انتق وم وفق الجين

ين  ھذه الصيغة تنطبق]، و١٧٠) [Lucas et alمعيارية اقترحھا لوكاس وآخرون ( ادالت بسيطة ب على افتراض تب
االت، مجسال ةفي مجموع ١٤أو الكروموسوم  ٧األزواج الثنائية. ويستصوب عدم إدراج الكروموسوم   كانتق

ور اء التط ي أثن ّي ف م الح ي الجس ومات ف ك الكروموس ن تل ئة ع رى الناش ات األخ أ االنحراف ن أن تنش  اتويمك
  ]. ١٧٢، ١٧١د تربك بالتالي قياس التأثير اإلشعاعي [المناعية وق

ون في  تھجينوفي القياس البيولوجي للجرعات بأثر رجعي، يكفي، فيما يبدو،    موضعي فلوري وحيد الل
الخليط الثالثي للكروموسومات المستھدفة. ويؤدي تلوين الثالثية بألوان متعددة إلى زيادة كفاءة الكشف (إذا كانت 

وم ن  ١٢، و٤، و١ات الكروموس ارزة م و ب ى  ٣١نح ة إل ي المائ ة)  ٣٤ف ي المائ ين كشف وف االت تحس االنتق
ق المعدالت  الكروموسومية ة. ويمكن تطبي المعقدة التي يمكن مواجھتھا بعد وقوع تعرضات حديثة لجرعات قوي

  اللون والمتعدد األلوان.للتحويل إلى مكافئ الجينوم الكامل على التلوين الوحيد  ٤-١٠الواردة أدناه في القسم 

  معايير الفحص -٣-١٠

  اختيار الخاليا القابلة للفحص  -١-٣-١٠

ا    ر خالي بالرغم من عدم وجود توافق قوي في اآلراء حول األطوار االستوائية التي ينبغي فحصھا، تعتب
ْيماتالقُ مناسبة للفحص إذا كانت تبدو سليمة، وإذا كان شكل  مْسَحةالطور االستوائي الجيدة ال ة يسمح  َس المركزي
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ا يكفي  اً بم ة متألق ات الفلوري بكشفھا، وإذا كانت موجودة في كل الكروموسومات الملونة، وإذا كان الوسم بالملون
  ].١٠٧لكشف التبادالت بين الكروموسومات الموسومة بألوان مختلفة [

ايرة، ول   ألوان مغ ة ب ال الكروموسومات الملون ي اكتم اً ف احثين يرفضون وال ُينظر روتيني م الب كن معظ
  جسيماً. ٤٠ عن كأن يقل مثالً الطور االستوائي إذا كان من الواضح أنه يفتقد عدة كروموسومات، 

احثين أن   ى  ه ينبغي فحصويرى بعض الب ك ينطوي عل الرغم من أن ذل ة الموجودة ب ادة الملون كل الم
راوح  التھجين الموضعي بالفلورسينا درجة معيَّنة من التقدير ألن حدود الوضوح باستخدام تكنولوجي ة تت الحالي

ين  دي [ ١٥و ١١ب ون زوج قاع إن بعض ١٧٣ملي الي ف ومية]. وبالت االت الكروموس ي  االنتق دو ف اظرة تب المتن
رة من  القَُسْيمات مجّساتظاھرھا ناقصة ولكن الفحوص التي أُجريت باستخدام  الطرفية كشفت عن أن نسبة كبي

تبعد ٦٢كاملة [ انتقاالت كروموسوميةالتي تبدو ناقصة ھي في الواقع  يةاالنتقاالت الكروموسوم ]. وينبغي أن تس
ي  ا الت ن الفحص الخالي ة أو م ادة الملون ن الم رة م بة كبي ى نس ر إل ا تفتق ن الواضح أنھ ْيماتم ة  القَُس المركزي

  الموسومة.

رددات    االت الكروموسووتبيَّن في قياس الجرعات بأثر رجعي أن ت ي ميةاالنتق تقرة الت ا المس  في الخالي
 تكون مركزيةال قَُسْيماتأو حلقات مركزية أو  ات ذات قسيمين مركزيينومكروموسال تحتوي على  تعّرف بأنھا
تقرة ت [ مس رور الوق ى ١٧٤، ٦٤بم ذلك يوص جيل]. ول ي  بتس ة الت ت الخلي ا إذا كان دثم ا  يح ال فيھ االنتق

  مستقرة أم غير مستقرة.  الكروموسومي

  التسميات وبيانات التسجيل  -٢-٣-١٠

التلوين، واستخدمت أيضاً االنحرافات الكروموسومية  لتوصيفتم استحداث نظامين مستقلين    المكتشفة ب
وي الروتي وراثي الخل يتوصيفات المصطلحات التقليدية المتبعة في الفحص ال ]. وأُدخلت ١٧٨ - ١٧٥، ١٧٣[ ن

ماء، إذا ثبت  م تصنيف األس لبُنظ د التحلي ة،  ع ر كافي ة غي وم أن المصطلحات التقليدي ي للجين دوالجزئ أن  إذ يب
ة  ا طريق فت عنھ ي كش اط الت ن األنم ر م ينالكثي ين الموضعي بالفلورس ر التھج دات أكث ى تعقي ن  تنطوي عل م

  المتوقع. 

م   ‘١’ ه اس ق علي ام أُطل تحدث نظ ل  PAINTاس ى توصيف ك ْيميقتصر عل ور  ُجَس ي الط رف ف ون منح مل
على حدة دون اإلشارة إلى الجسيمات المنحرفة األخرى في  ُجَسْيم]. ولذلك يوصف كل ١٧٥[ االستوائي

دأ التسمية األبجدية الخلية. وُيطلق حرف من حروف  ايرة. ويشير  أبجدياعلى كل لون وتب األلوان المغ ب
ذي يحمل  ْيمالحرف الكبير إلى المكون ال وي القَُس د استخدام التل الي، عن ون، المركزي. وبالت د الل ن الوحي

ْيممن  ءثنائي اللون مؤلف من جز ُجَسْيمإلى  t(Ab)يشير الرمز  ون المركزي في الكروموسوم ال القَُس مل
ر مباينبلون  ْيم، وجزء من غي إن  القَُس ل ف ون. وفي المقاب ھو جسم  t(Ba)المركزي في كروموسوم مل

ق إدراج يكون فيه الجسيم المركزي على المكون الملون. ويتم استيعاب  التلوين المتعدد األلوان عن طري
ى ١٧٥) [Tucker et alكر وآخرين (االمزيد من األحرف في التسميات. ويحال القارئ إلى ت ] لالطالع عل

ى  دعو إل اً آخر ي ام. ويتضمن البحث اقتراح ي النظ تخدمة ف ل المختصرات المس ة لك التوصيفات الكامل
اً احتساب التقاطعات اللونية مؤشراً للضرر  ق عملي ك ال ينطب ذي يمكن أن يتصل بالجرعة، ولكن ذل ال

  على قياس الجرعات بأثر رجعي.

] مصطلحات تتألف من أرقام وحروف ١٧٧، و١٧٦) [Savage and Simpsonاقترح سافيدج وسيمبسون (  ‘٢’
ادل ه أبجدية تصف كل تب ى عدد . بكامل ام إل ة، ويعبِّ الجسيماتوتشير األرق ادة ملون ى م ة عل ر المحتوي

إالّ  S&Sالترتيب األبجدي للحروف عن مدى توقع شيوع األنماط. وال ينطبق ھذا النظام المعروف باسم 
ة،  على أنماط األلوان الوحيدة. على أنه يمكن استخدام ھذا النظام مع األنماط ذات األلوان الثنائية والثالثي

ت األخرى بغض النظر عن وإن كان ال بد من فحص كل كروموسوم ملون بمعزل عن الكروموسوما
]. وھذه التسمية لھا استخدامات كثيرة في الدراسات الميكانيكية، ال سيما، على سبيل ١٣١ألوان األنماط [

  المثال، في فھم التعديالت المعقدة.

ة    تخدام مصطلحات تقليدي ن اس ومية تصفويمك االت الكروموس ا االنتق ة أو  بأنھ ةمتبادل ة  طرفي أو بيني
م ]. وأُطل١٧٩[ ين اس طلحين األول ى المص اً عل وميةق أيض االت الكروموس اه  االنتق ة االتج ة أو الثنائي الكامل

والي.  ى الت اه عل دة االتج ة أو وحي ة ووالناقص مية الثالث رزاتالتس ات والغ مل االنقالب وي تش ال . وينط االنتق
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ومي ر الكروموس ة. وألغ اھيم ميكانيكي ى مف ادل/الطرفي عل اقص أو المتب وجي الكامل/الن اس البيول اض القي
االتللجرعات، تفضل اإلشارة إليھا  ا البصري دون أن  كانتق ى مظھرھ اداً فقط عل اه اعتم دة االتج ة أو وحي ثنائي

تنطوي على أي معاٍن ميكانيكية. والواقع أن الدراسات الميكانيكية قد أظھرت أن األنماط الوحيدة االتجاه ال توفر 
ي ١٨٠م اكتمال التبادل [تقديراً موثوقاً فيما يتعلق بعد ة الت ب ديالت المركَّ رة للتع واع الكثي ]. ويمثل الغرز أحد األن

  ]. ١٧٧تعرَّف رسمياً بأنھا تنشأ عن ثالثة انكسارات أو أكثر في كروموسومين أو أكثر [

ميات وُطبقت مقارنات بين التس ،وال يوجد تعارض بين التسميات المبيَّنة أعاله، بل يكمِّل كل منھا اآلخر  
  ].١٧٥على مجموعة مشتركة من البيانات [

اذ كوحدة    توائي ش ام ھي وصف كل طور اس ذه األي ي ھ ات ف ر استخداماً لتسجيل البيان يلة األكث والوس
ا] ١٧٥[ PAINT تسميات نظامباستخدام  ة عليھ ديالت طفيف د إدخال تع ة وراء ١٧٨[ بع ات الكامن ] تراعي اآللي

تخدم  ات. وتس وين االنحراف ام  صراتمختتك ين  PAINTنظ ات ب ود ارتباط ى وج ار إل ن يش يماتولك ي  الجس ف
جوانب المصطلحات التقليدية ھي األخرى. وتصنَّف انحرافات الكروموسومات  وتشمل بالتاليالطور االستوائي 

ة انكسارات أو دما يتطلب إحداث الشذوذ الملحوظ ثالث  كانحرافات بسيطة أو معقدة، وُينظر في النوع الثاني عن
دما  ة عن ات كامل ر االنحراف ر. وتعتب ومين أو أكث ي كروموس ر ف ودأكث ورة تع ل األجزاء المكس ام ك ى االلتح ، إل

  لم يلتحم مرة أخرى.  ءوتعتبر غير كاملة عندما يبدو أن جزءاً واحداً أو أكثر من جز

ثالً أن    ك م ر  t(Ab)مع  t(Ba)من ذل االً تعتب اه انتق ائي االتج امالً بسيطاً أو ثن رده  ،ك ر كل نمط بمف ويعتب
االً  ان  انتق ي بعض األحي توائي ويصحبه ف ي طور اس رده ف رى بمف دما ي اه عن د االتج يط أو وحي ل بس ر كام غي

ل ace(b)باإلضافة إلى ، t(Ba)، ملون ذي قسيمين مركزيين كروموسوم دة  االنتقاالت الكروموسومية. وتسجَّ المعق
ل ins(Aba)(أي  اتعلى ھذا النحو وتوصف بأنھا غرز  ace(ab)مع  t(Ba))، أو باعتبارھا تعديالت أكثر تعقيداً مث

  .t(Ab)مع  dic(BA)أو 

لويالحظ أن   ات مث إن انحراف ى  t(Ba) ه عند تلوين عدد محدود من الكروموسومات ف  t(Ab)باإلضافة إل
ً ’تعتبر بسيطة  ً ’واستخدمت عبارة  .‘ظاھريا ا ‘ظاھريا دو بسيطة ولكنھ ات تب د  ألن ھذه االنحراف يمكن أن تكون ق
دهوھو ما ال يمكن  انحرافات معقدة نشأت عن وين الكروموسوم الكامل  تحدي ةإال بتل التھجين الموضعي  بطريق
  ].١٨٢، ١٨٢[ المتعدد األلوان بالفلورسين

  معالجة البيانات -٤-١٠

غ ] ١٧٠) [Lucas et alاشتق لوكاس وآخرون (   ام لوكاس ودن وم وق افئ الجين  Lucas(معدالت حساب مك

and Deng] (تلخيصھا. ب] ١٨٣  

الويحسب في العادة تردد    وم [ انتق ة في الجين ة األجزاء الملون وم باستخدام معادل ى النحو ٣٢الجين ] عل
  التالي: 
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            )٣١(  

  حيث:

FG  انحراف الجينوم الكاملتردد ،  

Fp  التھجين الموضعي بالفلورسينيقة المكتشفة بطر االنتقاالت الكروموسوميةتردد ،  

fp ] مع مراعاة نوع جنس الشخص.١٧٠جزء الجينوم المھجن [  

  

  أدناه. ١-٤-١٠القسم  في ويعالج ذلك باستفاضة كاملة  

د    ات أو عن ين البيان ع ب د الجم ل عن وم الكام افئ الجين ى مك ات إل ل البيان راء تحوي تخدام إج ويوصى باس
ائج ا ين النت ات ب راء مقارن ا مجموعات إج تخدم فيھ ي تس االت الت ي الح رات ف ا مختلف المختب ي تتوصل إليھ لت

انضتلوين الكروموسومات الكاملة. وتتمثل الفر مجّساتمختلفة من  باسم صيغة  ية المشار إليھا في بعض األحي
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ال واه من الحمض  لوكاس، في أن احتم يَّن في إحداث انحراف يتناسب مع محت ون مع اشتراك كروموسوم مل
راض  ،]١٨٦-١٨٤النووي. وُبحثت ھذه المسألة بحثاً مستفيضاً [ ذا االفت ول، من حيث الجوھر، أن ھ ومن المقب

ام  هيتيح تقريباً معقوالً. ومع ذلك يسود توافق ع ووي) في صيغة لوكاس  في أن وى الحمض الن باستخدام (محت
ات التب ر في انحراف ة بالكروموسومات يمكن المبالغة في تقدير دور الكروموسومات األكب ادالت البسيطة مقارن

دالً من استخدام  ٢/٣]. ولذلك فإن استخدام (محتوى الحمض النووي)١٨٨، ١٨٧األصغر [ في صيغة لوكاس ب
(محتوى الحمض النووي) يسمح بالتوصل إلى نتائج أدق. ويرى بعض المؤلفين أن ھذا النوع من التناسب يمكن 

اطق الكروموسومات [أن يكون دليالً على حدوث تبادالت ت اتين القريب من حدود من اً الكروم -١٨٦شمل أساس
رد١٨٨ ي  ]. وت ون (ف ي ]٣٢) [Mortonمورت ووي ف بية للحمض الن ات النس ة بالمحتوي ات المتعلق  أفضل البيان

م  ٣و ٢، وُحسبت القيم الواردة في الجدولين اإلنسانكروموسومات  ه رق واردة في جدول ات ال ، ٤باستخدام البيان
  .٢عمود ال

  التلوين الوحيد اللون  -١-٤-١٠

  (األزرق). مباين، بلون f-1، من الجينوم (باللون األخضر) ويلون الجزء المتبقي، fيلون جزء،   

  .f) أعاله، للتبسيط، إلى ٣١دلة (افي المع fp: اختصرت ملحوظة  

  تبادالت بين األخضر واألخضر    f2    وسوف تكون ھناك   

          (1 – f)2     بين األزرق واألزرقتبادالت  

          f) –2f(1   تبادالت بين األزرق واألخضر  

  ١المجموع           

  
  

دد    وع ع غ مجم ات. ويبل ل االنقالب وم، مث س الكروموس ي نف ادالت ف مل تب وع يش ذا المجم ى أن ھ عل
ومات  ين الكروموس ادالت ب تخدام نفس فر ٠٫٩٧٤التب ي ضباس ابات ف ر الحس ووي (انظ يه تناسب الحمض الن

رد  االنتقاالت الكروموسومية]). ومن ھنا فإن جزء ١٧٠) [Lucas et alوآخرين ( لوكاس بين األزرق واألخضر ي
   ):٣٢في المعادلة (
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  حيث:

FP و FG ردد ال الكروموسوميھما على التوالي ت اً ب االنتق ردد  التھجين الموضعي بالفلورسينمقاس االتوت  انتق
  وم الكامل.الجين

  . الخضراء-الكروموسومات ذات القسيمين المركزين الزرقاءوتنطبق نفس المعادلة على  

  

  مثال

ومية    رض أن األزواج الكروموس ذكر)  ٤، و٢، و١يفت ا (ال ل منھ ووي لك وى الحمض الن ة. ومحت ملون
  . ٠٫٠٦٣٩، و٠٫٠٨٠٤، و٠٫٠٨٢٨ھي  ٢استناداً إلى الجدول 

  .٠٫٣٦٠= FP/FG ، و٠٫٢٢٧١=  fولذلك فإن   

ومات    ن الكروموس ة م ذه المجموع اءة ھ غ كف اس  ٣٦وتبل د قي ة عن ي المائ وميةف االت الكروموس  االنتق
م الناتج الملحوظ على    الجينوم الكامل. انتقالللحصول على ناتج  ٠٫٣٦الثنائية اللون. ولذلك يقسَّ
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  التلوين الثنائي اللون  -٢-٤-١٠

اللون األخضر، و( f2آخر،  اً ون األحمر، وجزء، ملون باللf1يفترض أن جزءاً،    ون ب  f1 – f2 = (f3 – 1مل
  .مباينملون بلون أزرق 

f1  وسوف يكون ھناك:   
  تبادالت بين األحمر واألحمر    2

        f2
  تبادالت بين األخضر واألخضر    2

        f3
  تبادالت بين األزرق واألزرق    2

        2f1f2    تبادالت بين األحمر واألخضر  
        2f1f3    تبادالت بين األحمر واألزرق  
        2f2f3    تبادالت بين األخضر واألزرق  

غ ومرة أخرى فإن مجموع    إن جزء كل الوب ٠٫٩٧٤التبادالت بين الكروموسومات يبل الي ف االت ت االنتق
د بالمعادلة التالية: الكروموسومية   الثنائية اللون يحدَّ
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  مثال  

ومو   ر، واألزواج  ةملون ٤، و٢، و١ية يفترض أن األزواج الكروموس اللون األحم اللون  ٦، و٥، و٣ب ب
 f1ھي  ٢األخضر، وبقية األزواج الكروموسومية ملونة باللون األزرق المغاير. واألجزاء المأخوذة من الجدول 

  : ٠٫١٨٦= f2 ، و٠٫٢٢٧= 
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ه االنتقاالت الكروموسوميةائة في كشف في الم ٨٥وتبلغ نسبة كفاءة ھذه المجموعة    . وينبغي مالحظة أن
  . منفردعندما يحدث تبادل ثنائي االتجاه بين كروموسومين ملونين بلونين مختلفين فإن ذلك ال يحتسب إالّ كحدث 

  التلوين بأكثر من لونين  -٣-٤-١٠

وين ب   مل التل ابات لتش يع الحس ن توس ينيمك عي بالفلورس ة المتع التھجين الموض ي حال وان. وف دد األل
  استخدام ألوان كثيرة، تصبح المعادلة كالتالي:
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دير الجرعات  برنامجوتتاح كل الحسابات المفصلة في ھذا القسم كجزء من    رهتق وارد ذك ـفي القس ال م ــ
٣-٨.  

  مستوى ضبط االنتقاالت الكروموسومية -٥-١٠

ى المركزي القَُسْيمثنائيات لمستويات الضابطة العن  لالنتقاالتضابطة تزيد المستويات ال   ك إل رد ذل ، وم
و أن  ا ھ د م وميةح االت الكروموس ة  االنتق اة خلفي م مراع ن المھ ذلك م ات. ول ن االنحراف تمراً م اً مس ل نوع تمث

أثر ، ال سيما بعد التعرض لجرعات ضعيفة عند محاولة إجراء قياس بيواالنتقال الكروموسومي وجي للجرعة ب ل
  رجعي. 

مجموعة الإلشعاعات عارضة أو من  قبل تعرضهوبطبيعة الحال ال تتاح عينة دم ضابطة من الشخص   
ى أساس موضوع  الي الدراسة، ولذلك يتعيَّن استخدام قيمة مفترضة عل ة. ومن المث ات االستقصائية النوعي البيان

ك  أن يجھِّز المختبر قاعدة بياناته الضابطة الخاصة ه ذل ا يتطلب عة نظراً لم وداً موسَّ به، وإن كان ذلك يتطلب جھ
ل اإلحصائي وجود خاصة عوامل اإلرباك، من تناول عدد من  يح التحلي مجموعة واسعة من الفئات العمرية. ويت
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ة مصنَّفة ١٠٧) [Sigurdson et alالشامل الذي نشره سيغوردسون وآخرون ( ات دولي اً أفضل مجموعة بيان ] حالي
ائج  حسب ين نت العمر ونوع الجنس والعنصر وعادات التدخين. ويشمل التحليل بيانات من دراسة سابقة جمعت ب

  ].١٨٩بعض المختبرات األوروبية [

ة الخاصة ب   رددات الخلفي دد ت ل رئيسي يح ر عام تين أن العم ا الدراس ن كلت دو واضحاً م االت ويب االنتق
  ). ٣١عاماً (الشكل  ٦٠وزن التي تزيد كثيراً لدى من يتجا الكروموسومية
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  ].١٠٧كدالة للعمر [ االنتقاالت الكروموسومية: عدد ٣١الشكل 

اً للعمر من عدد  االنتقال الكروموسوميومن المھم مراعاة الخلفية وطرح معدل    ع تبع االت المتوق االنتق
ص. وعالوة على التأثير المختبري المؤكد، كشفت الدراسة وية للشخافمالملحوظة في الكريات الل الكروموسومية

ع. ومن ١٠٧التي أجراھا سيغوردسون وآخرون [ ة الرئيسية األرب اطق الجغرافي ين المن اوت ملموس ب ] عن تف
أثير لألصل العرقي يأ يالحظالناحية األخرى، لم  ارن فقط  ت دو من الجوھري أن تق ذلك يب وع الجنس. وب أو ن

  .االنتقال الكروموسوميدة من نفس المختبر عند دراسة العوامل المؤثرة على معدل البيانات المستم

 تعتبر]، ١٩٠، ١٨٩، ١٠٧ومن بين الدراسات القليلة التي تتناول تأثير نوع الجنس على معدل االنتقال [  
اع مع١٨٩[) Whitehouse الدراسة التي أجراھا وايتھاوس وآخرون ( ال ] الوحيدة التي تكشف عن ارتف دل االنتق

ة  ٢٩و ٢٠في الرجال مقارنة بالنساء في الفئات العمرية التي تتراوح بين  ات العمري ر عن الفئ ارق كبي عاماً، بف
ين  راوح ب ي تت اً ( ٣٩و ٣٠الت دى p <0.05عام ال ل دل االنتق ع مع ة األخرى، يرتف ات العمري ق بالفئ ا يتعل ). وفيم

تأثير نوع يس ملموساً. ولم تتوصل الدراسات األخرى التي تناولت النساء عنه بين الرجال بالرغم من أن الفرق ل
  الفئات العمرية. حتى حسبولو ] ١٩١، ١٩٠، ١٠٧الجنس إلى أي دليل يثبت وجود أي فروق [

ا وبينما تتفق الدراسات باإلجماع    ي توصل إليھ ائج الت إن النت دم العمر ف زداد بتق على أن معدل االنتقال ي
ذه الدراس تعراض ھ رى اس ل األخ بب بعض العوام ن الوضوح بس در م ذا الق يس بھ اه ل ذا االتج ين أن ھ ات تب
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  المركزي القَُسْيمثنائيات و: ملخص تأثيرات عوامل موضوع الدراسة على إحداث االنتقاالت ١٢الجدول 

 عامل اإلرباك
الدراسات الھامة والمراجع 

المتصلة بھا 
 مراجع إضافية

 لوالكح
Badr and Hussain  ]١٩٢[   

Burim et al ]١٩٣[  

  التبغ

Ramsey et al  ]١٩١[  Tawn and Cartmel  ]١٩٥[  
Bothwell et al  ]١٩٤[ Van Diemen et al ]١٩٦[  
Sigurdson et al ]١٠٧[ Pressl et al. ]١٩٠[  

  Tucker et al ]١٧٩[  
  Whitehouse et al ]١٨٩[  
  Maeng et al ]١٩٨[  
  Beskid et al ]١٩٩[  
  Pluth et al ]٢٠٠[  

 مبيدات اآلفات
Steenland et al  (المطبقون)

]٢٠١[
Tucker  ]١٩٧[  

 البنزين

Smith et al  جزءاً  ٣١(أكثر من
  ]٢٠٣في المليون) [

Kim et al ]٢٠٢[  

  
Smith et al  جزءاً  ٣١(أقل من 

  ]٢٠٣[ في المليون)
  Zhang et al ]٢٠٤[  

 تلوث الصناعيال
Beskid et al ]١٩٩[  Beskid et al ]٢٠٥[  
Sram et al ]٢٠٦[    

 المعادن الثقيلة

Maeng et al.   ،الكروم)
  ]١٩٨المدخنون فقط) [

Dulout et al. ٢٠٨[ رنيخ)ز(ال[  

Doherty et al.  (الكروم) ]٢٠٧[ 
Maeng et al.  الكروم، غير)

  ]١٩٨المدخنين فقط) [
  

ا جاء في الدراستين ل ھو اوالكحو   االت حسب م ادة في االنتق ي تتسبب في إحداث زي لمادة الوحيدة الت
ات ( ٨/١١( في حاالت التدخينذلك الموضوع. ولم يالحظ ھذا االتجاه  اتناولتاللتين  دات اآلف  ١/٢دراسة) أو مبي

ا  ة). وأم ودراس زين فھ ي  البن ومات ف ى الكروموس ت عل يالت أُجري ة ألن التحل ة خاص راض حال االت األم ح
ادالت ك أن التب ين فقط كروموسومين تحدث في المرتبطة تحديداً بالتعرض. ويعني ذل م  اثن م  ٨(رق أو  ٢١ورق

م  م  ١٤رق ات [١٨ورق ي بعض الدراس جلت ف أثير ٢٠٤-٢٠٢) ُس ود ت ى وج ثالث إل ات ال ارت الدراس ]. وأش
دت ) من حيث مع١٨؛ ١٤( t) و٢١؛ ٨( t اقتصر الفحص علىملموس عندما  دِّ د ُح ك فق ع ذل ال. وم دالت االنتق

م يكشف أيٍ  ثالث دراسات فُحصت فيھا االنتقاالت بين ھذه الكروموسومات وكل الكروموسومات األخرى، ول
  منھا عن نتائج ملموسة. 

إ   تعمالھا ب اء اس تعمل ويس ي تس واد الت ؤثر الم اقير  ةدراوال ت غ والعق ل التب ى والكحوالشخص، مث ل، عل
ة استھالكھا كروموسومية االنتقاالت ال ان في الشره والمزمنإالّ في حال ر من األحي ا تتسبب في كثي ى أنھ . عل

واع أخرى من العناصر زيادة ملموسة في معدالت االنتقال الكروموسومي  رتبط عندما تجتمع مع أن دما ت أو عن
ةبھا (مثل الفلزات والمواد الكيميائية التي تتسبب في إحداث طفرات  آزرة ١٩٢) [وراثي أثيرات المت وحي الت ]. وت

دل  ن مع د م دخين يزي ى أن الت ات إل ا بعض الدراس ارت إليھ ي أش تعمالھا الت اء اس ي يس واد الت ة عن الم الناجم
ذين يتعرضون إلشعاعات  ى األشخاص ال ك عل ق ذل ي. وينطب االنتقال الكروموسومي الناجم عن التعرض المھن

أثير ١٩٨]، والكروم [١٩٧واآلفات [] ١٩٤نة [مؤيِّ  آزر]. والت م تكشف  المت ر وضوحاً حيث ل دخين ھو األكث للت
ال الكروموسومي.  معظم الدراسات التي تناولت تأثيرات التدخين وحده عن أي زيادة ملموسة في معدالت االنتق

زداد صعوبة  رى ت ة األخ ن الناحي اتوم أثير  إثب آزر الت انالمت ة إدم ي حال ول ف ولألن  الكح دمني الكح ا  م قلم
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ل ألن عدد من يقتص ى األق ادة واحدة أو عل ان م واد أخرىرون على إدم دمنون م ى  ال ي ل من أن يساعد عل أق
ر  ال  الكحولإجراء تحليل مقارن باستخدام مجموعة ضابطة. ولذلك من المفيد دراسة أث دل االنتق ى مع وحده عل
اكن  واد السامة المستخدمة في أم زين، الكروموسومي. وغالباً ما يتناسب تأثير الم ات، والبن دات اآلف العمل (مبي

يط من  يَّن أيضاً أن التعرض لخل والفلزات) على عدد االنتقاالت الكروموسومية مع الجرعة ومدة التعرض. وتب
ة  ة الوقاي د ثبتت فعالي راً فق د. وأخي ائي وحي ر من التعرض لعنصر كيمي المنتجات يتسبب في إحداث ضرر أكب

ات و ازات والكمام ة (القف دالفردي دل لالت التب وى مع ي أق ل) ف دالت العم ي دريب/ب ومي ف ال الكروموس النتق
  . المطفرةمجموعات األفراد المعرضين لھذه األنواع من المواد 

وع  ٣٢ويبين الشكل    ة لن االت الكروموسومية كدال دل االنتق ى مع أثر العوامل التي تناولتھا الدراسات عل
  .مل وكدالة للتعرض وكدالة للدراسةالعا
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LDB : Translocation rate obtained in the Laboratoire de Dosimetrie Biologique for given radiation dose (Cobalt 
exposure, dose rate of 0.5 Gy/min). 
* Studies where the difference between the exposed and the control group is significant 
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: مقارنة بين معدالت االنتقال الكروموسومي الناجمة عن عناصر مختلفة ومعدل االنتقال ٣٢الشكل 
  .التشعيع داخل المختبرالكروموسومي الناجم عن 

  

ة في المجموعة الضابطة وفي  ١ ٠٠٠وتشير كل دراسة إلى معدل االنتقال الكروموسومي في كل    خلي
ات المجموع ة المعرضة. وعالوة على ذلك، يعرض الشكل أيضاً معدل االنتقال الكروموسومي بعد تعريض عين

ه من  ٠٫٧، و٠٫٥، و٠٫٢دم إلشعاعات داخل بيئة المختبر بجرعات تبلغ  ى أن غراي لمقارنة معدالت الحث. عل
ي  عيعات ف دوث التش ى ح ارة إل دةالضروري اإلش ادة  م الل تعرضات ح ن خ يرة وم ة قص ين أن زمني ي ح ف

ة.  ولللكح اتالتعرض ون مزمن زين تك ات أو البن دات اآلف دخين أو مبي ونأو الت دما  وتك ة عن التعرضات مزمن
ً يتعرض الشخص    طيلة عمره أو في جزء كبير منه (أسلوب الحياة أو التعرض المھني). لمواد سامة جينيا

ين   كل  ويب ي ا ٣٢الش ومية ف االت الكروموس دالت االنتق اً أن مع ة للكحأيض ات المعرض ل ولمجموع
ك  والتدخين ومبيدات اآلفات أقل كثيراً منھا في حالة البنزين، وخاصة في حالة التعرض للكروم. وعالوة على ذل

معدل االنتقال الكروموسومي في المجموعة الضابطة

ضة معدل االنتقال الكروموسومي في المجموعة المعرَّ
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 Laboratoire deمختبر القياس البيولوجي للجرعات: معدل االنتقال الكروموسومي المحدد في مختبر القياس البيولوجي للجرعات (

Dosimetrie Biologique غراي/دقيقة) ٠/٥للكوبالت، معدل الجرعة ) في حاالت التعرض لجرعة إشعاعية معيَّنة (التعرض  
 * الدراسات التي يتسع فيھا الفرق بين المجموعة المعرضة والمجموعة الضابطة 
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دات والمعرضة للكح اتفإن قيم الجماعات الضابطة مشابھة نسبياً للقيم الملحوظة في المجموع دخين ومبي ل والت
ة ا ع المجموع ة م ات. وبالمقارن غ اآلف ة تبل ؤين بجرع عاع الم ة لإلش ال  ٠٫٥لمعرض دل االنتق إن مع راي، ف غ

ين  خاص المعرض ي األش ومي ف ولالكروموس ا أن  للكح اً. ويمكنن ون منخفض ات يك دات اآلف دخين ومبي والت
ى  اً إل ون راجع ن أن يك ك يمك إن ذل ومي ف ال الكروموس دل االنتق اع مع وحظ ارتف ه إذا ل ك أن ن ذل تخلص م نس

أثر رجعي للتعرض التشعيع. ومن ال اء إجراء دراسة ب ين األشخاص شعاعات مؤيِّ إلناحية األخرى، في أثن ة ب ن
ي. المعَّ  ال الكروموسومي اإلشعاعي والبيئ ين معدالت االنتق ز ب رضين بقوة للكروم أو البنزين، لن يتسنى التميي

جراء استبيان مالئم يغطي تحديده عن طريق إ ويمكنعلى أنه من غير الشائع حدوث تعرض للبنزين أو الكروم. 
  األنشطة المھنية السابقة والراھنة.

  استمرار االنتقاالت الكروموسومية -٦-١٠

م   ن أھ وب م لوب عي ص أس ات  فح ْيمثنائي زي القَُس خاص  المرك ي األش ات ف اتج االنحراف اقص ن تن
عتالمستحثة في  المركزي القَُسْيمثنائيات المعرضين بمرور الوقت بعد التعرض. وتزول  ات اللمف جم ة االكري وي

تقرة في  في الدورة الدموية الطرفية بموت الخاليا ويتميَّع بتجدد خاليا ر مس ات غي ارة عن انحراف الدم، وھي عب
ام ال اء االنقس يأثن االت  فتيل إن االنتق ل ف ي المقاب ا. وف ي الخالي ررة ف مات المتك الل االنقس اذ خ تطيع النف وال تس

اً ف تقرة عموم ومية مس مات الالكروموس اء االنقس تقرة (فتيليي أثن ل مس ة كك ون الخلي دما تك ن CSة وعن )، يمك
دورة  ة الناضجة في ال ات اللمفاوي ة أن تمر خالل الكري ا الجذعي لالنتقاالت الكروموسومية المستحثة في الخالي

ردد  دل ت ردد يشبه مع ات الدموية. وتستحث االنتقاالت الكروموسومية في البداية بمعدل ت ْيمالقُ ثنائي ، المركزي َس
  ولكن استقرارھا بعد التشعيع ھو الذي يجعلھا أنسب للقياس البيولوجي للجرعة بأثر رجعي.

وع ع نقاش وموضوظل استمرار تردد االنتقاالت الكروموسومية    لفترة طويلة. وبعد عدة سنوات من وق
ادث  اح ل م جواني ومية أق االت الكروموس ردد االنتق يَّن أن ت ل، تب ي البرازي ردد ف ات ن ت ْيمثنائي زي القَُس  المرك

اً في ٢١٠، ٢٠٩الملحوظة بعد التعرض مباشرة [ لية لم يكن متاح ]. على أن ناتج االنتقاالت الكروموسومية األوَّ
اك  ووي في ماي أيٍ من ھاتين الدراستين. وتبيَّن في دراسة أُجريت بأثر رجعي للعاملين في المجال الصناعي الن

وب األورال) أن ال ؤات منح(جن ن تنب ل م اً أق ت أساس ة كان ات التقديري االت نجرع بة لالنتق ايرة بالنس ى المع
ي تناولت األشخاص ٢١١الكروموسومية السارية البسيطة في ظاھرھا [ ]. وكشفت دراسات المتابعة األخرى الت

م يالحظ أي  المعرضين إلشعاعات عارضة أن تردد االنتقاالت الكروموسومية ظل ثابتاً نسبياً بمرور الوقت. ول
د ص الذين تعرضوا لإلشعاع في تشرنوبفي األشخاتغيير كبير في ترددات االنتقاالت الكروموسومية  أو  ٥ل بع

وع الحادث [ ٨ ذين تعرضوا ٢١٢سنوات من وق االت الكروموسومية في األشخاص ال رددات االنتق ]. وظلت ت
تق تونيا مس ع في إس دا شخص واحد إلشعاعات في الجسم بكامله نتيجة حادث وق ا ع نتين فيم دة س ا لم اً م رة نوع

ى٢١٣تعرض إلشعاعات ممتدة في الجسم بكامله وكذلك إشعاعات غير متجانسة [ االت  ]. عل ردد كل االنتق أن ت
وع نفس الحادث  ع سنوات من وق د مرور أرب الكروموسومية في الخاليا المحتوية فقط على تعديالت بسيطة بع

اه ظلت ف ٦٥تراجعت في المتوسط إلى  لية، ولكن االنتقاالت الكروموسومية الثنائية االتج ي المائة من قيمتھا األوَّ
ي إصرارھا  يالً ف وى قل ةأق االت الكروموسومية [ب مقارن وع االنتق االت ٢١٤مجم ردد االنتق اقص ت ]. ويرجع تن

ع المتو ذلك ويتفق ،الكروموسومية بمرور الوقت إلى تشعيع جزء من الجسم ات لافق مع فكرة التوزي ْيمثنائي  القَُس
ك التعرضات [ المركزي ي تل االت الكروموسومية ف دير جرعة ٢١٦، ٢١٥واالنتق ك أن تق ] ويستخلص من ذل

الجسم بكامله بعد مرور مدة زمنية طويلة من حدوث تعرضات في أجزاء من الجسم ويتجه نحو االنخفاض مع 
  ].٢١٥ازدياد الجرعة [

ا بدرجة ملحوظة حاالت تناقص اإلنسانات العارضة في ووصفت في حاالت أخرى من التعرض   ت فيھ
االنتقاالت الكروموسومية في ظل ازدياد الجرعة؛ واستمر تردد االنتقاالت  تردداتبعد التشعيع  مع مرور الوقت

وى [ ٣-١بمرور الوقت في حالة الجرعات التي كانت تقل عن  د الجرعات األق ، ٢١٧غراي، ولوحظ تراجع بع
وح٢١٨ االت ]. ول اتج االنتق ي ن اقص واضح ف عاعي تن العالج اإلش الجون ب ذين يع دى مرضى السرطان ال ظ ل

ديھم  ذين ازدادت ل ي األشخاص ال اقص وضوحاً ف ذا التن عيع، وازداد ھ د التش ت بع رور الوق ومية بم الكروموس
االت الكروموسومية. [ ة لالنتق لي ذه المالحظات ف٢٢٢-٢١٩الترددات األوَّ ذين ]. ويمكن تفسير ھ ي المرضى ال

يعالجون باإلشعاع بسبب تلقيھم جرعات مميتة في الخاليا الجذعية وإعادة تجديد ھذه المنطقة بخاليا غير مشععة 
االت الكروموسومية  ي لالنتق ل اتج األوَّ ى أن الن االً إل ائج إجم ذه النت من خارج الجزء المشعع في الجسم. وتشير ھ

 ً   في كل الحاالت بمرور الوقت بعد التشعيع. في الجرعات القوية قد ال يكون ثابتا
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ويمثل االكتمال والتعقد عاملين يمكنھما المساھمة في اختفاء االنتقاالت الكروموسومية بمرور الوقت بعد   
ات ستختفي  ك االنحراف ي تحمل تل ا الت إن الخالي ذلك ف ال ول التشعيع. وأغلبية االنحرافات المعقدة غير قابلة النتق

  ].٢٢٦-٢٢٣، ٢١٥، ٢١٣د التشعيع [بمرور الوقت بع

االت    دوث االنتق زامن ح ومية ت االت الكروموس تمرار االنتق ي اس اھم ف ي تس رى الت ل األخ ن العوام وم
ذلك  ة. ول رح اواالنحرافات غير المستقرة في نفس الخلي اولقت ا في  تن دالً من مجموع الخالي تقرة ب ا المس الخالي

االت الكروموسومية، تقدير الجرعة بأثر رجعي، ويجري النظر  ي لالنتق ل اتج األوَّ اقص الن راح. وتن في ھذا االقت
ى  ا، إل د النظر في كل الخالي تونيا، عن ي تناولت ضحايا حادث إس حسب ما جاء في إحدى دراسات المتابعة الت

د اشارت]. ٢١٤في المائة بعد انقضاء سنتين [ ٧٠نحو  في نفس المجموعة  أجريت دراسة أخرى ومع ذلك فق
ى أعو تقرة إل ر مس ات غي ى انحراف يد فيھا تحليل الصور الرقمية للخاليا التالفة الختيار الخاليا التي ال تحتوي عل

سنوات لم يختلف عن الناتج في أول سنتين. على أن ھذه الدراسة كانت  ٧أن ناتج االنتقاالت الكروموسومية بعد 
م ي ت ا الت ى أضرار في  محدودة، إذ كان عليھا أن تعتمد على صور الخالي وي عل ا كانت تحت ا ألنھ اظ بھ االحتف

ة. وتعذر إجراء أي تصحيح للخاليا التي الملونةالكروموسومات  ة’ اعتبرت في البداي ادة ‘ طبيعي ق بالم ا يتعل فيم
د  ن في صورة رقمية. على أن ھذه الدراسة، إلى جانب االحتماالت النظرية التي ترى أنه بع نة ألنھا لم تخزَّ الملوَّ

رور تقرة،  م ا المس وى الخالي ى س ن يتبق ة ل ة طويل رة زمني رىفت االت  ت اتج االنتق ي ن ر ف و النظ أن األنسب ھ
ا. وال يمكن  الكروموسومية في الخاليا المستقرة بدالً من النظر في ناتج االنتقاالت الكروموسومية في كل الخالي

التوازي ليمة ب ة الس يالت  التھجين الموضعي بالفلورسينمع  حسم ذلك نھائياً إالّ من خالل دراسات المتابع وتحل
  االنحرافات غير المستقرة في ضحايا حوادث التشعيع فوراً بعد حدوث التعرض. 

  المعايرة  منحنيات -٧-١٠

ر    اج كل مختب ديحت تخدام  عن فة باس االت كروموسومية مكتش دير الجرعات المصحوبة بانتق التھجين تق
ات ھي نفسھا نالمنح توفيقياته الخاصة به. والرياضيات المستخدمة في ن، إلى إنشاء منحالموضعي بالفلورسين ي

ى إنشاء). وينبغي ٣-٨والتي سبق وصفھا (القسم  المركزي القَُسْيمثنائيات المستخدمة مع  باستخدام نفس  المنحن
ك دون تقصيالمستخدمة روتينياً في  التھجين الموضعي بالفلورسين مجّساتخليط  الحاجة  الحاالت. ويحول ذل

  بعض الريبة اإلضافية. تنشأ عنهيمكن أن إلى التحويل إلى مكافئ الجينوم الذي 

، مع مراعاة الخاليا المستقرة أو الخاليا الكلية، معايرة االنتقاالت الكروموسومية منحنيات وعندما أنشئت  
ً االنتقاالت الكروموسوميفي الت عند النظر فقط المعامِ  توفيقأي فروق في  لم تنشأ في حاالت  ة البسيطة ظاھريا

ل المجھري، يوصى ٢٢٨، ٢٢٧[ اإلشعاعات ذات االنتقال الخطي المنخفض للطاقة اء التحلي ه في أثن ى أن ]. عل
ات المكتشفة في كل مجموعة الكروموسومات  ىبفحص كل االنحراف ؤثرة  وعدم االقتصار عل ات الم االنحراف

دير  ]. وسوف يتيح ذلك فرصة٦٤[ الملونةعلى المادة  يح تق للتأكد مما إذا كان االقتصار على الخاليا المستقرة يت
  الجرعات بطريقة أكثر واقعية.

ر الجرعات باستخدام    دة ال القوية ولكنالجرعات  حالةعموماً في  التھجين الموضعي بالفلورسينوتقدَّ ممت
ى النقيض ظھور أي أع دونعلى امتداد فترة زمنية طويلة أو بعد التعرض إلشعاعات ضعيفة  ة. وعل راض طبي

الخطي  αخطية تربيعية، يتسم الحد  منحنياتمن قياس الجرعات في حاالت التعرضات الحادة التي تستخدم فيھا 
ار  ه في القسم  Fفي منحنى الجرعة واالستجابة بأھميته الحاسمة. ويمكن استخدام االختب د  ٣-٨المشار إلي لتأكي

المعايرة المنشورة، إن وجدت، على ما يكفي من  منحنياتى القليل من موثوقية المعامل الخطي. وال يحتوي سو
ة  افي وبنطاق ثق در الك وق بالق ى معامل خطي موث القياسات في نطاق الجرعة الضعيفة بما يسمح بالحصول عل

ة للجرعة ]. و٦٤صغير [ ات خطي وين عالق نخفض عن يتطلب تك ي ت اط للجرعات الت اي غر ١تسجيل عدة نق
ة كبير من الخاليا،  باستخدام عدد اً طرح عدد من االفتراضات المعقول وھو ما يتطلب جھداً كبيراً. ويمكن مؤقت

ات لحسم ھذه المشكلة. وتبلغ نسبة تكوين  ْيمثنائي االت الكروموسومية  المركزي القَُس اً [ ١: ١واالنتق ، ٢٢٩تقريب
ير ا٢٣٠ تجابة. وتش ة واالس ة للجرع امالت مماثل ع مع ن توق ذلك يمك ات ] ول ف البيان ن مختل تمدة م ة المس ألدل

أن  ورة بش ات المنش ْيمثنائي زي القَُس ايرة الخطي  المرك ل المع ى أن معام ين إل اً ب راوح تقريب االً  ٢٠و ١٥يت انتق
ة من مكافِ ١ ٠٠٠كروموسومياً في كل  وم لكل غراي خلي ة [ منآت الجين ة الطاق ا القوي ]. ومن ٥١أشعة غام

ال الجرعة والتأثير يتأثر أساساً  تلمنحنيا المعروف كذلك أن الحد الخطي ي يحددھا االنتق بالنوعية اإلشعاعية الت
يتوقف على معدل الجرعة (كما ھو مبيَّن في تصحيح الحد الذي  βعن المعامل  التقوس بينما ينشأ، الخطي للطاقة
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G  م ي القس تخدام ٩-٧-٤-٥ف تق باس ي المش ل الخط ى أن المعام ير إل ة تش ة أدل ة الت). وثم زمن للبيئ رض الم ع
ادة المختبرية  شريطة أن يكون في درجة حرارة الجسم ال يختلف في حالة الحد الخطي لالستجابة للجرعة الح

ة اإلشعاعية ٢٣٣[ ه باستخدام نفس النوعي تم الحصول علي ذي ي ]. وبالتالي من المعقول استخدام الحد الخطي ال
اتالمستخدمة في  ايرة  منحني ات مع يْ ثنائي امِ  المركزي مالقَُس ى مع ادة لحين الحصول عل ة الح ة موثوق الت خطي

تخدام  ومية باس االت الكروموس ينلالنتق ين الموضعي بالفلورس ة  التھج ايرة الجرع ارب مع ي تج تجابة وف االس
  المنخفضة في الظروف المختبرية.

ل من حدوث التعر   د وقت طوي ادة إنشاء الجرعة بع ة إع دير الجرعة في حال ى وسوف يعتمد تق ض إل
ّي ستظھر  ة المشععة في الجسم الح دم الجذعي افتراض أن الكريات اللمفاوية المشععة في بيئة المختبر وخاليا ال

المؤكد ما إذا كانت الحساسية اإلشعاعية للخاليا الجذعية غير في االنتقاالت الكروموسومية. ومن ترددات مماثلة 
أثير من انقس من المحتمل حدوثأو ما إذا  متطابقةوالكريات اللمفاوية الناضجة  ة حيث ات ا المتداخل مات الخالي

ر  ات غي ى انحراف تقرة. ويفترض سيجري التخلص من الخاليا المحتوية عل أثر رجعي مس اس الجرعات ب أن قي
ل ذه ال تشكل عوام ية ھ اك رئيس ع  ،إرب ي الواق ة ف ى أي أھمي ك ال ينطوي عل ى أن ذل وتشير آخر الدراسات إل

  ]. ٦٤العملي [

تقرة أسلوب    ا المس االت الكروموسومية في الخالي ى أساس االنتق والخالصة أن إعادة إنشاء الجرعة عل
ى أُسس راسخة [ تند إل دة ١٧٤يس د التعرض لجرعات ممت دة بع ه أداة جي دو أن ود. ويب ى قي ه ينطوي عل ] ولكن

يم راض  نومنخفضة يھ ن افت ت يمك دبير مؤق ايرة. وكت د الخطي لمنحى المع ا الح ة قعليھ د يم تق الح ن المش م
د المركزي القَُسْيمثنائيات استجابة  -جرعة منحنيات ادة، ق ة، خاصة الجرعات الح . وبعد التعرض لجرعات قوي

ى تقدير الجرعة بقيمة أقل من الواقع يؤدي االقتصار على الخاليا المستقرة إلى  وي عل ي تحت ألن عدد الخاليا الت
ر اانتقاالت كروموسومية في  دة. وعالوة الخاليا غي ات المعق ى جنب مع عدد االنحراف اً إل تقرة سيزداد جنب لمس

ي ال  ا الت على ذلك فإن ھناك حداً للجرعة العليا التي يمكن إجراء المعايرة على أساسھا نظراً الزدياد ندرة الخالي
  تحتوي على ضرر غير مستقر.

تخدامات  -٨-١٠ ة الس ينأمثل عي بالفلورس ين الموض اس ا التھج ي القي ي ف وجي الرجع لبيول
  للجرعات

دوى    ات لبحث ج ذه الدراس ممت ھ تخدام فحص ُص ومية باس االت الكروموس ين الموضعي االنتق التھج
ين ي بالفلورس اس الرجعي للجرعات ف ي القي ي ف م تخضع١( :اآلت ي ل ا ) المجموعات الت اسات ألي قي جرعاتھ

دي٢؛ (بيولوجية أو فيزيائية سابقة ديھا تق ة للجرعات؛ () المجموعات التي ل ة معلوم ) المجموعات ٣رات فيزيائي
دي  ل التقلي تخدام التحلي ات باس ة للجرع ة معلوم ديرات بيولوجي ديھا تق ي ل وماتالت يمين  للكروموس ذات القَُس

رددات  المركزيين ا مع ت ة لمقارنتھ ر موثوقي رة ھي األكث ات المجموعة األخي ر بيان بعد التعرض مباشرة. وتعتب
  سومية من أجل تحديد استقرار االنتقاالت.االنتقاالت الكرومو

ي: (   ن اآلت ة م ات الدراس ن مجموع ات م ع مجموع ت أرب ة؛ (١وتألف وى النووي ال محطات الق ) ٢) عم
راد أو مجموعات ٤؛ (تشرنوبل) عمال التنظيف في ٣المجموعات التي تعيش في مناطق ملوثة؛ ( راد) األف  األف

  عارضة.إلشعاعات  المعرضين

ية التي لم تخضع من قبل لقياسات السكان المجموعاتاس البيولوجي الرجعي للجرعات في القي  -١-٨-١٠
  شخصية للجرعات

رداً  ١٥تطلب إجراء تقديرات رجعية للجرعات اإلشعاعية تحديد تردد االنحرافات الكروموسومية في    ف
ً تشرنوبلمن المعروف أنھم تعرضوا إلشعاعات شديدة نتيجة لحادث  ا ة  ، وعولجوا جميع من أعراض المرحل

  المتأخرة لمتالزمة اإلشعاع الجلدي.

ام  ١٩٩١وبدأت ھذه الدراسات في عام    ى ع ا حت ]. وفي ٢٣٤، ٢٣٣، ٢١٢[ ١٩٩٤وأُجريت متابعة لھ
ردد ، ُحددت تقديرات مكافِ ١٩٩١عام  اس ت ق قي ات آت الجرعة البيولوجية سواًء عن طري ْيمثنائي  المركزي القَُس

تخدام أ ات باس لوب والحلق ات حاصل س ْيمثنائي زي القَُس ات المرك االت  أو والحلق ردد االنتق اس ت ق قي ن طري ع
ووي المحدد التھجين الموضعي بالفلورسينالكروموسومية المستقرة باستخدام  ات الحمض الن  ةمن خالل مكتب

ة، و ب ة المركَّ ومات الكامل سالكروموس ووي  مج ض الن امل الحم ْيماتالش ة.  للقَُس تخوالمركزي ذين باس دام ھ
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ين  ١٢غراي في  ٥٫٨، و١٫١األسلوبين، تم الحصول على تقديرات فردية متماثلة تراوحت بين  رداً،  ١٥من ب ف
نھم [ ة م ي ثالث ات ف رددات االنحراف ي ت اع ف ر أي ارتف م يظھ ا ل رددات ٢٣٤بينم ة ت ت دراسات المتابع ]. وبحث

ة دة زمني رعين خالل م بتمبر  االنتقاالت الكروموسومية لدى نفس المتب  ١٩٩١بلغت ثالث سنوات من أيلول/س
ين  ١١في حيث ظلت الترددات ثابتة نوعاً  ١٩٩٤حتى تموز/يوليه  ديرات  ١٢من ب ك بتق ة. وسمح ذل ةحال  قابل

  ]. ٢١٢للمقارنة من مختلف فترات أخذ العينات [

االت الكروم   وسومية بسبب وال يمكن أن تستخلص من ھذه الدراسات نتيجة مباشرة بشأن استقرار االنتق
ى أن  ة). عل ائي للجرع وجي والفيزي اس البيول رض (أي القي د التع رة بع ة مباش ات مرجعي ود أي بيان دم وج ع
ن  ن زم نوات م س س د خم ة بع ل ثابت ن أن تظ ومية يمك االت الكروموس ى أن االنتق ير إل ة تش ات المتابع دراس

  التعرض وبمستويات مختلفة للجرعات.

وجي الر  -٢-٨-١٠ اس البيول كانية أو المجالقي ات الس ي المجموع ي ف عاعات جع ة إلش ض ات المعرَّ موع
  مصحوبة بتقديرات فيزيائية للجرعاتمھنية 

دة   ت ع دير أُجري اً لتق ممت أساس ات ُص ة دراس ات الممتص رددات و ،الجرع ات ت ذه الدراس ت ھ تناول
ة في  دى ضحايااالنحرافات الكروموسومية في الكريات اللمفاوية، مثل االنحرافات الكروموسومية ل القنبلة الذري

يما وناغ ف ھيروش ال تنظي دى عم ان) أو ل رنوبلازاكي (الياب االت تش رددات االنتق دو ت ا يب ت فيم . واقترب
ة  ات التقديري ن الجرع تمدة م ة المس يم المتوقع ن الق ة م ة الذري ن القنبل اجين م دى الن جلة ل ومية المس الكروموس

ذلك ١٤٥مقارنة بمنحنى الجرعة واالستجابة داخل المختبر [ )DS86( ١٩٨٦المحددة بنظام قياس الجرعات  ]. ول
ل وجود  يَّن في المقاب ه تب ى أن ة. عل دة طويل فقد أيَّدت ھذه الدراسات فكرة استمرار االنتقاالت الكروموسومية لم

ة)  Y-12فرق ملموس في العمال األربعة المشععين خالل حادث  ات المتحدة األمريكي دج (الوالي في في أوك ري
ام  ا دون  ١٩٥٩ع ى م راً إل اً كبي ومية انخفاض االت الكروموس رددات االنتق نوات ت دة س د ع ث انخفضت بع حي

  ].١٧٠المستويات المتوقعة [

ت   ام  وأُجري ي ع ة  ١٩٩٤ف ة تجريبي ودراس ف  ٦٠ لنح ي تنظي ل ف تونيا للعم ن إس اً م امالً متطوع ع
لتحديد ما إذا كانت  مللي سيفرت ٣٠٠صفر و بجرعات مسجلة تراوحت بين ١٩٨٧أو  ١٩٨٦في عام  تشرنوبل
يالت  ات تحل ْيمثنائي زي القَُس جلة [ المرك رعتھم المس د ج ن أن تؤك ومية يمك االت الكروموس ي ٢٣٥واالنتق ]. وف

وين  ٥٢مجموعة أخرى من الفحوص، أُجريت دراسة تناولت  ة التل ا عملي ال التنظيف واستخدمت فيھ من عم
ينب م]. ٢٣٦[ التھجين الموضعي بالفلورس ديرات  ول د تق ات تع ْيمثنائي االت  المركزي القَُس صالحة، ولكن االنتق

ذين تعرضوا إلشعاعات  قللتحقالكروموسومية يمكن استخدامھا  اس المبكر للجرعات في األشخاص ال من القي
ر  رسينالتھجين الموضعي بالفلوأقوى. وتبيَّن في األغلبية الواسعة من األشخاص الذي تلقوا جرعات أقل أن  غي

ة الجرعات الفردية. ومع ذلك فقد ا عملي في قياس بعض األھمي ا تتسم ب ار أنھ ة باعتب ذه الطريق قترح استخدام ھ
ة [ ا أيد٢٣٥في التمييز بين مجموعات األشخاص المعرضين لجرعات مختلف ه] وھو م ال  ت دراسة تناولت عم

  ].٢٣٧، ٩٢إستونيا [ فيالتنظيف 

اك    ات عن مجموعة أخرى من البياوھن اك أتيحت بخصوصھم قياسات الجرعات  ٧٥ن ال ماي من عم
امي  ين ع ا ب ية فيم اتھم الرئيس دثت تعرض ة وتح ى أن ٢٣٨[ ١٩٦٣و ١٩٤٨الفيزيائي ارير إل ارت التق ]. وأش

ين  ة تراوحت ب ة التراكمي ات الخارجي ين  ٩٫٩١و ٠٫٠٢الجرع وم ب ال البلوتوني يفرت وتراوحت أحم  ٠٫٢٦س
و ١٨٫٥و د كيل ل. وتح د بكري ومية بع االت الكروموس رددات االنتق د  ٤٠أو  ٣٥دت ت رض الممت ن التع نة م س

ومات  وين الكروموس ابير تل تخدام مس ع  ١٢، و٤، و١باس االقتران م سب ل مج امل لك ْيمات ش . ةالمركزي القَُس
ة بالمجموعة الضابطة. اعمال ماي لدىوكشفت النتائج عن ارتفاع تردد االنتقاالت الكروموسومية  ى ك مقارن عل

يات نأن نطاق ناتج االنتقاالت الكروموسومية انخفض عموماً عن المتوقع من الجرعات الشخصية المسجلة ومنح
  ].٢٣٨، ٢٣٥المعايرة [

ري    وينوأُج تخدام  تل ينباس عي بالفلورس ين الموض م  التھج ي ت توائي الت ور االس يرات الط ي تحض ف
ينشخصاً من  ٧٣الحصول عليھا من  ى طول المعر السكان المقيم دة عل ضين لإلشعاع في المستوطنات الممت

ى  رعيتين تعيشان في مستوطنات عل وعتين ف أو  ٧ مسافةضفاف نھر تيشا. وتألفت مجموعة الدراسة من مجم
ومتراً أو  ٦٠ ى كيل د عل ين  ١٤٨أو  ٧٨ُبع ز ب رى التميي ر. وج ب النھ اه مص ي اتج ق ف ن المرف ومتراً م كيل
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ين المجم رعيتين وب وعتين الف ابطتين المجم ال ووعتين الض رددات االنتق ط ت ي متوس ر ف اع كبي وحظ ارتف ل
  ]. ٢٣٩الكروموسومي [

ن    رة م ي الفت ت ف ى  ١٩٩١وأُجري ت  ١٩٩٤حت ات تناول املين دراس ات الع وجي لجرع اس البيول القي
ين  ه ب ة في الجسم بكامل ووي حيث بلغت جرعات مدى العمر التراكمي  ١٧٣اإلشعاعيين في موقع سيالفيلد الن

ى ا، وزادت جرعمللي سيفرت ١ ١٠٨و نھم، عل ة م تثناء ثالث اً، باس ي سيفرت ٥٠٠تھم جميع م ملل دما قسِّ . وعن
ادةوالعامل االت الكروموسومية عن زي رددات االنتق  ن إلى مجموعات حسب نطاقات الجرعات، كشف متوسط ت

رددات  تكن في المقابل لمالتراكمية  مدى العمر جرعات ملموسة في فئات الجرعات. على أن ات مرتبطة بت ثنائي
  ]. ٢٤٠المركزية [ المركزي القَُسْيم

ات    وي للجرع وراثي الخل اس ال ي والقي دوران اإللكترون ين ال اس رن ين قي وي ب اط ق ود ارتب يَّن وج وتب
ي  االت الكروموسومية ف رددات االنتق تخدام ت انوا  ٤٠باس ذين ك يما ال ي ھيروش ة ف ة الذري اجين من القنبل من الن

 ١٠عمرھم وقت االنفجار  وكانكيلومتر تقريباً) من مركز االنفجار النووي  ٢ن على مسافة قريبة (بلغت يعيشو
ى استمرار ٢٤١[ على األقل سنوات يما إل ة في ھيروش ة الذري ]. وتشير الدراسات التي تناولت الناجين من القنبل

ذكورة أعاله االنتقاالت الكروموسومية المستقرة. ومع ذلك يمكن أن نستنتج من ال جزءاً أن دراسات األخرى الم
  ما من االنتقاالت الكروموسومية قد تراجع، فيما يبدو، بمرور الوقت بعد التعرض.

أثر رجعي  -٣-٨-١٠ ا ب ذين  األشخاص في قياس الجرعات بيولوجي ةأجريت ال ة معلوم ديرات بيولوجي  تق
ات باستخدام تحليالت  لجرعاتھم ْيمثنائي ةالتق المركزي القَُس رب ليدي د فت زةة ع من تعرضھم  وجي
   لحوادث

  تريتيوم الحادث   

ا (القسم زالتعرضات البأثر رجعي فُحصت أيضاً    ي سبق بيانھ التريتيوم الت الج ب ائدة العارضة للماء المع
ة من خالل ٢٤٢[ التھجين الموضعي بالفلورسينوذلك باستخدام ) ٧-٥-٧-٩ ات ]. واتضح في البداي ْيمثنائي  القَُس

د  ٠٫٤٧غراي وتشابھت ھذه الجرعة كثيراً مع جرعة بلغت  ٠٫٣٨ بلغ أن متوسط الجرعة كزيالمر غراي بع
دمج  ي الجسم حيث ين ي األنسجة الرخوة ف يم متوسطات الجرعات ف ذه الق ل ھ ول. وتمث ي الب وم ف اس التريتي قي

ي التريتيوم مع ماء الجسم ويتسبب في تعرض متجانس تقريباً في كل األنسجة الرخوة.  دم الت ات ال وكشفت عين
غ  المركزي القَُسْيمثنائيات أُخذت الحقاً عن انخفاض متوقع في ناتج  ذي بل اء ال بما يتفق مع العمر النصفي لالختف

  سنة. ٣٫٣

ن خالل    ة م ين وبعد ُمضي ست سنوات وإحدى عشرة سنة بعد الحادث، أُجري قياس للجرع التھج
ين واتج مجمَّ  الموضعي بالفلورس تخدام ن ومية باس االت كروموس ة النتق اهع ادي االتج اه أح ة االتج . وثنائي

ومات  تخدام الكروموس ى باس رة األول ي الم ه ف رات تحليل د المختب ون،  ٤، و٢، و١وأجرى أح دة الل الوحي
ومات  بغ الكروموس ام بص ر ق ر آخ ع مختب تراك م ة باالش رة الثاني ي الم ل ف ري التحلي . ٥، و٣، و٢وأُج

ة ديرات الجرع ت تق د  وأُجري ي أح وم ف تخدام التريتي ت باس ي أُجري ة الت ايرة المختبري ى المع ارة إل باإلش
ة  ومية الكلي االت الكروموس ي االنتق تجابة ف ة واالس ي للجرع ى خط ن منحن ك ع فر ذل رين وأس المختب

ي الجي ثنالمصححة ف ل حي ة من كل Y = C + (5.26 ± 0.49) x 10–2D وم الكام ع ات المجمَّ تج عن البيان . ون
  غراي. ٠٫٤٨تقدير للجرعة بلغ  التھجين الموضعي بالفلورسينالتي أُجريت باستخدام  الفحوص

  حادث جوانيا  

ل،    ا (البرازي ي جواني ع ف ذي وق عاعي ال ادث اإلش ي الح رض ف دد )١٩٨٧تع خاص  ع ن األش ر م كبي
دما انك عاع عن عاعي لإلش الج إش در ع ر مص نس ألف م ان يت يزيوم ك ؤال١٥٠، ١٤٩[ ١٣٧-الس كَّل ھ ء ]. وش

 ١٢٩من  اللمفاوية. وُحللت فوراً بعد اكتشاف الحادث الكريات موضوع دراسة متابعةلاألشخاص مجموعة جيدة 
درت الجرعة في تسعة وعشرين شخصاً  المركزي القَُسْيمثنائيات شخصاً مصاباً لتحديد ترددات  ات. وقُ والحلق

وا٢٤٣غراي [ ٥٫٩أو  ٣بنحو  راد تلق الرغم من أن معظم األف ه  ]. وب ا أشار إلي ر متجانس وھو م تعرضاً غي
ات. فقد وجود إصابات موضعية في الجلد،  ع بواسوني لالنحراف ا، توزي ظھر في كل الحاالت، باستثناء ستة منھ

(فوراً) فضالً  المركزي القَُسْيمثنائيات ھؤالء الضحايا على مر السنوات عن طريق فحص ترددات بعض  وتوبع
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ومي االت الكروموس ن االنتق تخدام ع ينة باس ين الموضعي بالفلورس ة  التھج اس الجرع نوات) لقي د خمس س (بع
  ].٢٠٩اإلشعاعية بأثر رجعي [

االت الكروموسومية (باستخدام مختلف مجموعات    رددات االنتق ات ت اتويمكن مقارنة بيان ي  المجّس الت
رددات مبا التھجين الموضعي بالفلورسينفي المائة من الجينوم) من خالل  ٨٠تغطي نحو  ة مع الت شرة بالمقارن

زييناألصلية األساسية ل يمين المرك رددات ٢٠٩من نفس األشخاص [ لكروموسومات ذات القَُس ]. وانخفضت ت
ام  د سنوات من التعرض اإلشعاعي (من ع ة  ١٩٩٢االنتقاالت الكروموسومية الملحوظة بع ده) في حال ا بع فم

ن  ر م وى (أكث ات األق دار  ١الجرع راي) بمق رتين غ رات م الث م ةأو ث وماتب مقارن ة الكروموس لي ذات  األوَّ
ام  القَُسيمين المركزيين ل من ١٩٨٧المحددة في ع ا أق دِّرت بأنھ ي قُ ق بمستويات التعرض الت ا يتعل  ٠٫٩. وفيم
بين ترددات االنتقاالت الكروموسومية  محتوية على قسيمين مركزيين صغيرة كروموسوماتغراي، تبيَّن وجود 

ق فحص للكروموسومات ذات القسيمين المركزيين وليةاأل نواتجالو ديرات عن طري ذه التق ة ھ ادة دق . ويمكن زي
ل  ى أن عوامل من قبي ا. عل ةستمرار اعدد أكبر من الخالي ات اللمفاوي ة ل الكري االت الكروموسومية الحامل النتق

راد بيني مع حجم الكروموسوم والتفاوتات ممستويات االنتقال الكروموسووعدم تناسب  يصاألف ى تقل ؤدي إل  ، ت
اء  اه في أثن ة االتج اه والثنائي دقة ھذه التقديرات. ولم يتبيَّن أي تراجع في االنتقاالت الكروموسومية الوحيدة االتج

ة [ ة ب٢٠٩المتابع ات المتعلق ن الدراس ك ع ف ذل رنوبل]، وال يختل تروم. وتش ام س رون ( ق ) Straume et alوآخ
يم ضحيتين ٢٤٤[ اً بتقي تخدام ] أيض ن التعرض باس نة م د س ا بع ادث جواني ن ضحايا ح ين الموضعي م التھج

رددات بالفلورسين ات . وعندما قورنت البيانات مع ت ْيمثنائي د  المركزي القَُس ا مباشرة بع م الحصول عليھ ي ت الت
  الحادث، لوحظ انخفاض ترددات االنتقاالت الكروموسومية. 

  حادثان في ألمان وإستونيا  

ة  ١١أُجريت بعد  ]٢٤٥[، كشفت دراسة أخرى في المقابل   ه ثالث وع حادث تعرض ل السنة من وق  عم
عاعيين تخدام  ،إش د اس ومية بع االت الكروموس رددات االنتق تقرار ت ن اس ينع ين الموضعي بالفلورس ع  التھج م

رددات ولم تظھر فروق ملموسة عن متوسط ت ةالمركزي للقُسْيماتالشامل  مجسوال ٨، و٤، و٢الكروموسومات 
ى  الفلورسينالتي حددتھا طريقة التلوين التقليدية باستخدام  ثنائيات القَُسْيم المركزي زاالمضاف إل رة  الغيم د فت بع

في المائة من االنتقاالت الكروموسومية باعتبارھا ثنائية االتجاه.  ٧٥وجيزة من اكتشاف الحادث. وتم تحديد نحو 
د ١٩٩٤ام وبعد وقوع حادث إشعاعي في إستونيا في ع م بع د شھر واحد ث يالت كروموسومية بع ، أُجريت تحل

ھرين، و ة أشخاص  ٢٤، و٢٢، و١٧، و١٢، و١٠، و٦ش ن تعرض خمس ھراً م م ش ى أنھ ديرات إل ارت التق أش
اه ٢٤٦، ٢١٣غراي [ ٣و ١تلقوا جرعات تراوحت تقريباً بين  ة االتج ]. وظلت االنتقاالت الكروموسومية الثنائي

ات المتابع ي دراس االت ف ي االنتق وس ف اقص ملم وحظ تن ة ول خاص الخمس ل األش ي ك بياً ف تقرة نس ة مس
في كل األشخاص إلى نحو  المركزي القَُسْيمثنائيات الكروموسومية الوحيدة االتجاه في شخص واحد. وانخفضت 

لية بعد سنة من التعرض [ ٥٠ السنوات  ]. وأشارت دراسة متابعة أخرى شملت٢٤٦في المائة من تردداتھا األوَّ
دو االالسبع التي أعقبت الحادث إلى أن فحص  ا يب تقرة ألغى فيم ا المس االت الكروموسومية في الخالي وطنتق  ھب

ان ن االنتقاالت الكروموسومية تقرة تاالملحوظة في كل الخاليا. وك ا المس االت الكروموسومية في الخالي ج االنتق
  ].١٧٤عة [الزمن خالل السنوات األولى من المتاب عنمستقالً 

  إسطنبولحادث   

 ٦٠-بالوصف حالة تعرض فيھا عدد من األشخاص لإلشعاع من مصدر كوبالت ٦-٥-٧-٩يتناول القسم   
رع  . وأصيب إشعاعيةبخردة معدنية. وانقضى شھر قبل أن تكتشف السلطات حدوث تعرضات  ومختلطغير مدَّ

ذين  المركزي القَُسْيمات ثنائيالمرضى بانخفاض شديد في عدد خاليا الدم. وأشار تحليل  في األشخاص الخمسة ال
ة  ٣٫١و ٢٫٢أصيبوا بأخطر مستويات التعرض إلى أن الجرعات تراوحت بين  ك تكييف الدال غراي. ويشمل ذل

G  أنه عند  ٤-٤-٧-٩االستجابة لمراعاة التعرضات الممتدة لعدة ساعات. ويالحظ في القسم  -مع منحنى الجرعة
اتج حدوث تعرضات كبيرة بد إن ن دم، ف ا ال ل انخفاض عدد خالي ات رجة كافية إلحداث آثار قطعية، من قبي ثنائي

  قد يھبط بدرجة ملحوظة خالل بضعة أسابيع. المركزي القَُسْيم

ي  التھجين الموضعي بالفلورسينوأجري أيضاً قياس للجرعة عن طريق    دم الت ات ال باستخدام نفس عين
ي  تخدمت ف ات فحص اس ْيمثنائي رات [المركزي القَُس ة مختب ي ثالث ل ف ائج ١٥٨. وأُجريت التحالي تندت نت ] واس

أخوذة من  اه الم ة االتج اه والثنائي دة االتج االت الكروموسومية الوحي واتج االنتق تقديرات الجرعات إلى مجموع ن
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ق  ي أُجريت عن طري ديرات الجرعة الت ي شملت التھجين الموضعي بالفلورسينالمختبرات. وارتفعت تق  والت
  .المركزي القَُسْيمثنائيات في المائة عن القيم المشتقة من  ٣٠و ٢٠بنسبة تراوحت بين  Gأيضاً تعديل الدالة 

اس للجرعة التھجين الموضعي بالفلورسينوعادة ما ُينظر في استخدام    أثر رجعي كمقي دما تؤخذ  ب عن
ة األجل نتيجة اتحدث فيھا تعرضعينات الدم على امتداد سنوات بعد وقوع التشعيع أو في الحاالت التي  ت طويل

ة بيَّنت بوضوح أن  ذه الحال ى أن ھ دات مشعة. عل يساھم  التھجين الموضعي بالفلورسينمثالً لتلوث البيئة بنوي
أيضاً بدور في الحاالت التي يتلقى فيھا الشخص جرعات قوية ويتأخر فيھا أخذ العينات نوعاً ما خالل مدة زمنية 

  في الجرعات األقل كافياً إلى حد ما. المركزي القَُسْيمثنائيات فحص  عادة ما يعتبر فيھا

  حادث جورجيا  

إلشعاعات عارضة من مصدر واحد أو عدة مصادر من  الشبابتعرض أحد عشر من حراس الحدود   
ان  ١٥٠التي لم يتجاوز نشاطھا اإلشعاعي  ١٣٧ -السيزيوم  دريب العسكري. وك و للت جيغا بكريل في مركز ليل

دة تقترب من السنة من ا لغرض من ھذه المصادر ھو التدريب ومعايرة األجھزة. وتعرض الضحايا لإلشعاع لم
  ]. ٢٤٧[ ١٩٩٧حتى نيسان/أبريل  ١٩٩٦منتصف عام 

ا حيث أُجريت   ي فرنس ى المستشفى ف ر األشخاص تعرضاً إل ة من أكث ل أربع م ونق ة  لھ فحوص وراثي
  ). ١٣] (الجدول ٢٤٨[ ١٩٩٧خلوية في تشرين الثاني/نوفمبر 

   ألكل خلية قرة وتردداتھا الواردة بين قوسين: أعداد االنحرافات الكروموسومية غير المست١٣الجدول 

  

 المريض
الخاليا 
 المفحوصة

 القَُسْيمثنائيات 
  المركزي

 الحلقات
 القَُسْيمات
 الالمركزية

 uاختبار 

 القَُسْيمثنائيات الجرعة، 
  المركزي

موضعي التھجين الالجرعة، 
 بالفلورسين

 %]٩٥غراي [فترة ثقة  %]٩٥غراي [فترة ثقة 

١٫٠-٠٫٤[٠٫٧]٠٫٦-٠٫٢[٠٫٤٣٠٫٤-)٠٫٠٢٢(١١)٠٫٠٠٠(٠)٠٫٠٣(١٤ ١٥٠٠[  
٠٫٧-٠٫١[٠٫٤]٠٫٧-٠٫٤[٠٫٥٩٠٫٥-)٠٫٠٣٠(١٥)٠٫٠٠٢(١)٠٫٠٤(١٩ ٢٥٠٠[ 
١٫١-٠٫٦[٠٫٨]١٫٣-٠٫٩[٤٫٦٨١٫١)٠٫٠٤٨(٢٤)٠٫٠٠٨(٤)٠٫١١(٥٥ ٣٥٠٢[ 
١٫٩-١٫٤[١٫٧]١٫٥-١٫١[٣٫٦١١٫٣)٠٫٠٤٨(٢٥)٠٫٠٠٨(٤)٠٫١٥(٨٠ ٤٥١٨[ 
تقديرات الجرعات  واشتقت. ١٫٩٦ u ؛ أو نقص في التشتت، حيث  ١٫٩٦ u ملموس، حيث  زائدإلى تشتت  uيشير االختبار  أ

  واالنتقاالت الكروموسومية الثنائية االتجاه. المركزي القَُسْيمثنائيات من 
  

) من مصدر كوبالت ١-غراي. دقيقة ٠٫٥وقد استخدم منحنى معايرة في ظروف مختبرية لجرعة حادة (  
زيينل ٦٠ - يمين المرك ومات ذات القَُس اء  لكروموس ادة بن ة إع ارت عملي ات. وأش دير الجرع ي تق ات ف والحلق

ات كده توزيع قوي، وھو ما لم يؤ موضعيتعرضا إلشعاع  ٢و ١الجرعة فيزيائياً إلى أن الشخصين  ْيمثنائي  القَُس
افتراض تعرض متجانس ١٣، الجدول ١٫٩٦ u في كل خلية ( المركزي ). ولذلك فإن الجرعات التي ُحسبت ب

ة  ديرات الجرع ن تق راً ع ل كثي اد تق ي ٤و ٣ الشخصينح ات  الت زت توزيع اتميَّ تتھا ( انحرافاتھ رط تش  u بف
اؤھا )، وھو ما يوحي بحدوث تعرض في جزء من ال١٫٩٦ د إنش جسم. ويتفق ذلك مع ظروف التعرض التي أعي

  من خالل القياس الفيزيائي للجرعة. 

انون ھبوط   ة يع ً وربما كان كل المرضى األربع ى في  ا ل وصولھم إل دم قُبي ة في ال ا اللمفاوي عدد الخالي
تن ديرات اس ل من التق ه أق ات فرنسا وبالتالي يمكن أن تكون تقديرات متوسط جرعة الجسم بكامل ى االنحراف اداً إل

م  تقرة (القس ر المس اً ٤-٧-٧-٩غي ت أيض ذلك أجري ملت). ول وص ش االت فح تخدام  االنتق ومية باس الكروموس
ل، التھجين الموضعي بالفلورسين ا  وشمل الفحص ك م يقتصرالخالي تقرة ول ا المس ى الخالي ة عل بغت ثالث . وُص
م  لقُسيماتكل الشامل  مجس) معاً ب١٢، و٤، و٢أزواج من الكروموسومات ( في الشخص  تالحظالمركزية. ول

رة باستخدام  ٢رقم  ات أي اختالفات في الجرعات المقدَّ ْيمثنائي االت الكروموسومية  المركزي القَُس اتج االنتق أو ن
 القَُسْيمثنائيات عن قيم  التھجين الموضعي بالفلورسين، ازدادت قيم ٤و ١). وفيما يتعلق بالشخصين ١٣(الجدول 

ى أن جرعة الشخص إحصائية أھميةذات ، ولكن الفروق لم تكن كزيالمر ديرات إل د أشارت التق ك فق ع ذل . وم
م  ى  ٣رق ت أعل يكان ات فحص  ف ْيمثنائي زي القَُس ىالمرك روق إل ذه الف ع ھ ا ترج زؤ . وربم انس و تج دم تج ع

ت  اتالتعرض ي اختلف ةالت ن توزيع بدرج الي م لت بالت دَّ ر، وع ى آخ ريض إل ن م ة م االت ملحوظ ات االنتق



 

١٠٢ 

بي ل اء النس الي االختف ذلك بالت تقرة، وك ر المس ا غي ي الخالي ومية ف يمين الكروموس ومات ذات القَُس لكروموس
  مقارنة باالنتقاالت الكروموسومية. المركزيين

) بالرغم من أن العينات لم تكن متاحة من كل ٣٤و ٣٣وأُجريت متابعة أخرى للوراثة الخلوية (الشكالن   
  مناسبة.  شخص في كل
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 : التغيُّرات في تقديرات الجرعة المشتقة من ثنائيات القسيم المركزي بمرور الوقت بعد التشعيع٣٣الشكل 

االنتقاالت الكروموسومية الثنائية االتجاه بمرور الوقت بعد  : التغييرات في تقديرات الجرعة المشتقة من٣٤الشكل 
  التشييع
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ل،  المركزي القَُسْيمثنائيات وكما كان متوقعاً، لوحظ ھبوط في ناتج  بمرور الوقت في كل المرضى. وفي المقاب
اقص  ة. وتن لم يحدث أي ھبوط في تردد االنتقاالت الكروموسومية الثنائية االتجاه لدى ثالثة من المرضى األربع

ى، ولكن نظراً لجوانب  ١رقم تردد االنتقاالت الكروموسومية في الشخص  دم األول ة ال بعد شھرين من أخذ عين
ى  ك ال ينطوي عل إن ذل ة، ف ةالريب ومية إحصائية أي أھمي االت الكروموس ام لالنتق تقرار الع ر االس ا يعبِّ . وربم
ا  اللمفاويةالالحقة عن سرعة تجدد الكريات  ةالمرتبط بھبوط عدد الخالي تخلص م اللمفاوي دم وسرعة ال ن في ال

ات  تقرة. ويمكن أن تشير بيان ر المس ات غي ي  التھجين الموضعي بالفلورسيناالنحراف ى الجرعة الت رة إل األخي
  تلقتھا الخاليا الجذعية في النخاع العظمي.
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  الكروموسومي المبتسرتحليل التكثف   - ١١

  

ل    ق تحلي ن طري اً ع ات بيولوجي اً الجرع اس عموم ات تق ْيمثنائي زي القَُس االت و/ المرك أو االنتق
د التحول البالستي في  فتيليالكروموسومية في أول انقسام  اغلوتينينبع ذه  الفيتوھيم ر. وتنطوي ھ داخل المختب

ام ال ياالختبارات على العديد من المشاكل المعروفة، وھي تتمثل تحديداً في تأخر االنقس المستحث باإلشعاع  فتيل
تم إجراؤه ويومين  ستغرقي الذي الزرعالخاليا في أثناء  وموت ى وجه الخصوص ي ة،  عل د الجرعات القوي بع

ات ٢٥٠وھو ما يمكن أن يتسبب في انخفاض كبير في تقدير جرعة التعرض اإلشعاعي [ ]. ويبين ھذا القسم تقني
يل حدوث أول انقسام ، أي قبالمبتسرحث الكروموسومات على التكثف  يص، فتيل ذلك يمكن تقل اء أو وب دة  إلغ م

  أو موت الخاليا. فتيليلتالي فرصة تأخر االنقسام الوبا الزرع

  فتيليعن طريق االندماج ال المبتسرالتكثف الكروموسومي  -١-١١

ات  الكروموسومي المبتسريمكن عن طريق حث التكثف    اج الكري ةمن خالل إدم البشرية مع  اللمفاوي
ا ال اج،فتيليالخالي ل إدم ود عام ي وج يني ف داد الص يض الق ي مب ل ة ف ولال مث دد غليك ين المتع اس اإليثيل ، قي

ذا و]. ٦٦أو الزرع [ تحفيز االنقساماالنحرافات الكروموسومية مباشرة بعد التشعيع دون الحاجة إلى  باستخدام ھ
لوب ل  األس ة، مث ات التقليدي ع التقني االقتران م وميب زيم الكروموس ينأو  التح ين الموضعي بالفلورس ع  التھج م

 يمكنأو بدونه  شامل لكل القُسيمات المركزية مجسخاصة بالكروموسومات باستخدام مكتبات الحمض النووي ال
والحلقات فضالً عن االنتقاالت الكروموسومية. واقترح ھذا االختبار  وثنائيات القُّسْيم المركزيكشف االنقسامات 

ادة اال ات الكروموسومية، أي زي رددات االنحراف ل ت ق تحلي اس الجرعات عن طري أداة لقي امات ك ات نقس وثنائي
ْيم  زي القُّس ومية [المرك االت الكروموس ذا ٢٥٠، ٧٥، ٧٢، ٦٧واالنتق د ھ رض  الفحص]. ويفي د التع ي تحدي ف

ال  اة نتيجة لإلشعاعات ذات االنتق داً للحي ي تشكل تھدي للجرعات الضعيفة، فضالً عن الجرعات الحادة القوية الت
تعرض الجسم بكامله يميِّز بدقة بين  نأ الفحصذلك، يمكن لھذا الخطي المنخفض والمرتفع للطاقة. وعالوة على 

بدقة أكبر عن نسبة  الفحص]. وبالنظر إلى أن عدد الخاليا الطبيعية يعبِّر في ھذا ٧٥[ وتعرض أجزاء من الجسم
ى األجزاء الصغيرة بكفاءتهغير المشععة فإن ھذا األسلوب يتسم  اللمفاويةالكريات  ر المشععة في كشف حت  غي

ى  ي تصل إل ة).  ٥(الت ي المائ ذا الفحص ف ن خالل ھ ل م ن بالمث يويمك اس كم راء قي لحروق الموضعية ل إج
  .بدقة أكبر الصغيرة الناشئة عن التعرضات في أجزاء من الجسم

  الخاليا دماجناالخاليا وظروف  زرع  -١-١-١١

   الفتيليةالصيني  القداداستخدام خاليا مبيض   -١-١-١-١١

ل التكثف  الفتيليةاليا مبيض القداد الصيني ينبغي إعداد خ   في  وتجھز. الكروموسومي المبتسرقبل تحلي
رة التعامل ، وھي متاحة السالالت األصليةالعادة مزارع خاليا مبيض القداد الصيني من  ومن السھل بدرجة كبي

ا م ١٢حياة الخلية قصيرة، إذا تبلغ نحو  دورةمعھا كما أن  داد الصيني في ساعة. ويمكن زراعة خالي بيض الق
ر ٧٥٠ سعتھا دّوارة استزراع زجاجةأو  دورق ار مصل و، F-10كامل (مؤلف من زرعي في وسط  ملليلت أبق

حيوية). ويمكن الحصول على الخاليا المنقسمة فتيلياً عن طريق إضافة ومضادات %، ١٥حديثة الوالدة بتركيز 
دما تكون المزرعة  ٦و ٤) لمدة تتراوح بين يلترمللميكروغرام/ ٠٫١الكولسيميد (بتركيز نھائي قدره  ساعات عن

ا المنقس ك الخالي د ذل ة وتفصل بع ة من منصف ممتلئ ا الفتيلي اً. ويمكن عزل الخالي دورقة داخلي أو الزجاجة  ال
تم  د ي ر الوسط بوسط جدي ة تغيي ا الفتيلي الدوارة عدة مرات يومياً؛ ولذلك ينبغي بعد كل مرة يتم فيھا عزل الخالي

ويفي  ميديلسوبالككميليه ت دورق المحت رة  ال ات كبي ة بكمي ا الفتيلي ة. ويمكن تحضير الخالي ا المتبقي ى الخالي عل
ين راوح ب ة تحت الصفر ١١٠و ٨٠ مسبقاً واالحتفاظ بھا في جھاز تجميد عند درجة حرارة تت ل  درجة مئوي قب

  استخدامھا.

  اللمفاويةعزل الكريات   -٢-١-١-١١

ل ف اللمفاويةلعزل الكريات الفيكول ھايباك دام ينبغي عموماً استخ   يَّن من قب ى النحو المب ـعل ـي القســ م ــ
ا،  إمكانية استخدام جزء من الكريات اللمفاوية . ومن مزايا ھذه التقنية٢-٥-١-٩ فوراً عندما يعزل عدد كاف منھ
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ين  في ويمكن تجميد الجزء المتبقي الستخدامھا  ة تحت الصفردرجة مئوي ١٢٠و ٨٠ –درجة حرارة تتراوح ب
  في المستقبل عند اللزوم.

  عامل اإلدماج   -٣-١-١-١١

ين غليكولالينبغي عموماً استخدام    دد اإليثيل ه الجز المتع غ وزن ذي يبل ي يال راوح ١٤٥٠ئ ، ويفضل أن تت
، تمعزول بالفوسفامحلول ملحي أو  بدون مصل، F-10في المائة (في وسط  ٥٠و ٤٠بين  تركيزه الحجمينسبة 

   بدون مصل). HEPES دارئمضافاً إليه  RPMI-1640أو يفضل في 

  عمليات اإلدماج والتكثيف الكروموسومي   -٤-١-١-١١

ةإدماج الكريات  مي المبتسروالتكثف الكروموسإحداث يتطلب    داد الصيني مع اللمفاوي ا مبيض الق  خالي
ة  بة الفتيلي ى أن ١ : ٥(بنس ى) عل وي عل ام الفت تحت ز االنقس يمحف ود  يل ي وج ولالف دد غليك ين.  المتع اإليثيل

ة في  ائق فقط (دقيق ع دق ولالوتستغرق عملية اإلدماج أرب دد غليك ين  المتع م يضاف الوسط اإليثيل  F-10وحده، ث
دريجياً) ع الكولس ويحض ،ت ل م ي وسط كام دة ف اعة واح دة س رارة يلم ة ح ي درج ة [ ٣٧ميد ف ، ٧٢، ٦٧مئوي

٢٥١.[  

  ثبيتإجراءات الت  -٥-١-١-١١

توائية (القسم    دأ األسلوب المستخدم في حاالت األطوار االس ك من حيث المب ) مع وجود ٢-٩يشبه ذل
ةالمثلى. وينبغي معالجة الكريات ات والتركيزاختالفات طفيفة في التوقيتات  د البوتاسيوم  اللمفاوي ول كلوري بمحل

وتر ( نخفض الت ئ (عن0.075Mالم ائي داف ام م ي حم ه ف اظ ب رارة ) واالحتف ة ح دة  ٣٧د درج ة) لم  ٤أو  ٣مئوي
  ).٣ : ١دقائق، ويمكن بعد ذلك تثبيت الخاليا بعد إجراء طرد مركزي في خليط من حمض الخليك والميثانول (

األخرى  الفحوصالطريقة المستخدمة في  ال تختلف عنالشرائح باستخدام التقنية المعيارية التي  وتجھز  
  ).٢-٩التي سبق بيانھا (انظر القسم 

  إجراءات التلوين   -٦-١-١-١١

  يتوقف اختيار تقنية التلوين على نقطة النھاية البيولوجية المراد تحليلھا على النحو التالي:  

  تحليل االنكسارات الكروموسومية المعيارية.  )١(

ات الكروموسومية كألغراض  نكسارات كروموسومية مستحثة باإلشعاع، يمكن صبغ اتحليل االنحراف
الغيمزا الشرائح ة ( ب نة Gurr R66التقليدي ة المحسَّ ى  الفلورسين) أو تقني زاالمضاف إل ى النحو  الغيم عل

المضاف  الفلورسين]. واستحدث بروتوكول ٢٥٢، ٦٧) [٣٥(الشكل  ٢-٣-٩المبيَّن من قبل في القسم 
ي في  الكروموسومي المبتسرالستخدامه في التكثيف  الغيمزاإلى  ا الت ايالخالي داخل فيھ ً  ت ا ان  تمام المتمم

ات الكروموسوميان المندمجان ة الكري ك في تقني زم ذل ة. وربما ال يل ة ھ اللمفاوي ا ألن مجموعتي المبيَّن ن
ز  يمكن مالحظةحيث  ٣٥في مجموعتين كما ھو مبيَّن في الشكل  يانالكروموسومات تبق ة التميي إمكاني

وم ين الكروموس ن بوضوح ب يط. وم دة الخ رية الوحي وات البش وين بعي ىب التل ين المضاف إل  الفلورس
زا ك فحص  الغيم ل ذل د يعرق اخ وق ى االنتف ل إل ومات تمي زاءأن الكروموس ف  أج ومي التكث الكروموس
  جاورة أن تتالمس وتبدو كھيكل واحد.تحيث يمكن للجسيمات المنتفخة الصغيرة الم بدقة المبتسر
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كل  ر: ٣٥الش ومات بش ل األوانكروموس ة قب ور  ية متكثف ي الط بعض ةمصحوبو G0ف ع ب ا ( القط ار إليھ المش
  .فتيليأسلوب االندماج الب المتكونة )باألسھم

  الكروموسومي. التحزيمباستخدام  المركزي القَُسْيمثنائيات تحليل   )٢(

امات    ى االنقس ة باإلضافة إل ن أيضاً رؤي ومية، يمك ات الكروموس ْيمثنائي زي القَُس ك  .المرك ب ذل ويتطل
م  ول ملحي (القس اريوم ومحل يد الب بقاً بھيدروكس رائح مس ة الش ك بصبغة ٣-٣-٩معالج د ذل ن بع وَّ ) وتل

ة  غيمزا رز منطق ي تب ْيماتالت ين  القَُس ز بسھولة ب ى يمكن التميي ة في كل الكروموسومات حت المركزي
ات  ْيمثنائي زي القَُس ين المرك ة  وب ومات المحتوي ى الكروموس ْيمعل د  قَُس زي واح كل مرك ) ٣٦(الش

]٧٩ ،٧٠  .[  
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ويظھر فيھا قسيمان  ملونة بأسلوب التحزيم الكروموسومي كروموسومات متكثفة قبل األوان: ٣٦الشكل 

  ).d( مركزيان

  كروموسومي.التلوين ال فحصباستخدام  المركزي القَُسْيمثنائيات تحليل االنتقال الكروموسومي و  )٣(

ردد    د ت ن أيضاً تحدي ومية يمك االت الكروموس ات واالنتق ْيمثنائي عاع عن  المركزي القَُس تحثة باإلش المس
ا  التھجين الموضعي بالفلورسينباستخدام تقنية  الكروموسومي المبتسرطريق التكثيف  ي تستخدم فيھ الت

ات ع ال مجّس االقتران م دھا أو ب ومي وح وين الكروموس سالتل امل  مج يماتالش كل  ةالمركزي للقس (الش
ذا ال). ٣٧ يح ھ ومية و مجسويت االت الكروموس ين االنتق ز ب ي التميي ر ف ة أكب اني دق ات الث ْيمثنائي  القَُس

  ].٧٢[ المركزي
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ون التھجين الموضعي بالفلورسينباستخدام  كروموسومات متكثفة قبل األوان: ٣٧الشكل  ائي الل ق  الثن عن طري

م  ومي (رق وين الكروموس ين التل ع ب امل  والمجس) ٨الجم ل الش ْيماتلك ي  ةالمركزي القَُس ل ف ومالك ي . وجين ف
واس  مبتسركروموسومي  تكثف) A( المجموعة الضابطة غير المشععة طبيعي. وفي الخاليا المشععة، تشير األق

)Bل األوانوالكروموسفي  ات) إلى زيادة االنكسار ة قب ات C(؛ وace(b) مات المتكثف ْيم) ثنائي  dicلمركزي ا القَُس

(BA)نائية اللون، ث شظية، وace(ba))؛ وD ،حلقة (r(B))؛ وE)و ،(F ،ي  t(AB)، وt(BA)) انتقال كروموسومي طرف
]٨.[  

  

  التحليل  -٢-١-١١

امعايير تحليل الشرائح    ابه في جانب منھ ة في القسم مع  تتش ايير المبيَّن ز الشرائح،  ٤-٩المع (أي ترمي
ارومسح  ن متراالب ك). ويمك ى ذل ا إل انات، وم د مك ة  َحاتمْس تحدي ومات المتكثف ل األوانالكروموس واء  قب س

ة أو الطرق اليدوي توائية اآل ب اد األطوار االس تخدامھا (القسم ليباستخدام ُنظم إيج ي يشيع اس ]. ٧٥) [٣-١٣ة الت
ى رسم أو يسيويستصوب ت يم كل جزء كروموسومي عل ر الفحص عن طريق استخدام نظام تسجيل يسمح بتوس

َحات ) لتصوير كاميرا. ويمكن استخدام أداة ملحقة بالمجھر (ي المبتسرالكروموسومف التكثصورة   اتفالتكثمْس
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وتجھَّز بعض ُنظم إيجاد مقياس رسم أكبر كثيراً وتسجيل العالمات في رسم تصويري. ب ةالمبتسر ةالكروموسومي
ة. وينبغي تسجي ى الصور الرقمي داثيات األطوار االستوائية بتطبيقات متخصصة تسمح بوضع شروح عل ل إح

ة  مْسَحاتمرحلة المجھر التي توضع فيھا  ى الشرائح، المبتسرةالكروموسومات المكثَّف أ عنوينبغي أالّ  عل  ينش
  أي تحيُّزات تشوه ناتج االنحرافات. المبتسرةوموسومات المكثَّفة الكر مْسَحاتأسلوب اختيار 

ا بسھولة وماتيدات وحيدة ركالعناصر الكروموسومية التي تبدو ويشمل التحليل تحديد عدد    يمكن تمييزھ
داد الصيني في ل الفتيليةعن كروموسومات الخاليا  َحاتمبيض الق ل األوانالكروموسومات  مْس ة قب في  المتكثف

ة غيمزاالطور البيني البشري بعد التلوين بصبغة  دما تستخدم تقني ى  الفلورسين. وعن زاالمضاف إل ر، غيم  تظھ
يوغة بلون داكن بينما يبدو على خاليا مبيض القداد الصيني التي تكون قد نمت الكروموسومات البشرية مصب  ف

ل بصبغة  دينأكثر من دورتين من دورات الخلية في وسط مكمِّ و ديوكسي يوري رقش بروم دو مصبوغة  تب وتب
كل  ر الش رة (انظ ة كبي اتح بدرج ون ف ار ٢٢بل تخدم اختب دما يس ين). وعن ين الموضعي بالفلورس ن ، يمكالتھج

ى تظھر  إلخفاء كل اإلشارات في كروموسومات cot-1استخدام الحمض النووي للقداد  داد الصيني حت مبيض الق
  ).٣٧(الشكل  قبل األوانالمتكثفة  المالئمة الكروموسومات البشريةفقط 

  معايير الفحص  -٣-١-١١

ا يمكن   ة وقت معالجتھ ات اللمفاوي ا من تحديد حالة دورة الخلية بسھولة في الكري دو خالل مظھرھ . وتب
دوحيد، وككروموسومات مسحوقة  كروماتيدك G2، وS، وG1الخاليا في األطوار  والي.  وثنائية الكروماتي ى الت عل

تخدام  ات باس وجي للجرع اس البيول ي القي ةوال تفحص ف رات الملون بغة ب المستحض زاص ا  غيم وى الخالي س
ات اللمفا دة، أي الكري دات وحي ى كروماتي ي عولجت في المحتوية عل ة البشرية الت ل كل G0/G1الطور وي ، ويمث

  ).٣٥عنصر كروموسوماً بشرياً واحداً (الشكل 

ر المشععة ولذلك  عنصراً. ويسجل عدد عناصر الكروموسومات  ٤٦يفحص في الكريات اللمفاوية غي
ر التردد المستحث وذلك   منالحصول عليھا  طرح القيمة التي يتمببساطة عن طريق في العينات المعرضة، ويقدَّ

العينات غير المعالجة. وفي حاالت االشتباه بوقوع تعرضات في أجزاء من الجسم، استحدث أسلوب تحليلي بديل 
لوب  و أس رةھ ومية المبتس ات الكروموس ل التكثف ادة حاص اتج زي ل ن مل تحلي ذي يش ظايا، ال ات  ش التكثف

ا ال ي الخالي رة ف ومية المبتس ةالكروموس ة ع معطوب ى (المحتوي ظايال ومية  ش ات الكروموس ن التكثف دة م زائ
رة) [ ي مفھوم٧٥المبتس لوب ف ذا األس ابق ھ لوب ه ] ويتط ع أس ات حاصل م ْيمثنائي زي القَُس ات المرك ذي  والحلق ال

د ٣-٤-٧-٩] (انظر القسم ١٤٢) [Sasaki and Miyataاستحدثه ساساكي ومياتا ( الكروموسومي أو  التحزيم). وبع
ة  ل لكل القُسيمات المركزيةالشام المجساستخدام  ومكتبات الحمض النووي المحددة كروموسومياً باستخدام تقني

ات ، يمكن فحص الشرائح للتأكد من وجود التھجين الموضعي بالفلورسين ْيمثنائي االت  المركزي القَُس و/أو االنتق
  .٤-١٠و ٤-٩مين ) وتسجيلھا وتحليلھا على النحو المبيَّن في القس٣٧الكروموسومية (انظر الشكل 

  باستخدام الحث الكيميائي  الكروموسومي المبتسرالتكثيف  -٢-١١

  كروموسومات الطور البيني ل الفحص السريع  -١-٢-١١

دم  الفحصبھذا    ة عن ال ة المعزول ات اللفماوي ة. وتوضع الكري تنتفي الحاجة أيضاً إلى الزرع لمدة طويل
ى دار زرعي) في وسط ٢-٥-١-٩(القسم  ھايباكباستخدام أسلوب الفيكول  فاتاز ئيحتوي عل ل حمض يفُْس ، مث

ة نويوضع في حاض Bكيناز السيكلين /p34cdc2ين ومحلول ز، وثالثي فوسفات األدينوAولين يساألوكاديك أو الكال
ى درجة  ٣٧ درجة حرارتھا انا وآخرون ( ٣مئوية لمدة ال تزيد عل  ]٧٦) [Prasanna et alساعات. ويصف براس

د التثبيت وإعداد الل الكامل. وتتّ البروتوكو توائية عن َحاتبع اإلجراءات العادية المستخدمة في األطوار االس  مْس
انول وحمض الخليك بنسبة (كلوريد البوتاسيوم المنخفض التوتر؛ ى شرائح  ؛ ويوضع١: ٣ وخليط من الميث عل

  نظيفة). 

وين    د التھجين الموضعي وتل الكروموسومات باستخدام الفحص ويحلل الضرر المستحث باإلشعاع بع
  ).٣٨المجھري الفلوري (الشكل 
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ة: صور ٣٨الشكل  م  مجھري ين الكروموسوم البشري رق م  ١تب ة  ٢(األحمر) ورق ونين بطريق (األخضر) المل

ومصورة  ٦٠ -غاما من مصدر كوبالت  ةشعأفي كريات لمفاوية بينية مشععة ب التھجين الموضعي بالفلورسين
ي [السريع ل صالفحباستخدام  ين ت]. و٧٨كروموسومات الطور البين ة أنتجت بقعت ة طبيعي ظھر في الصورة خلي

ين حمر ١)، والكروموسوم المنحرف رقم bو aوين (اوين وبقعتين خضراحمر ر من بقعت )، cوين (اوقد أنتج أكث
وم  ذي المنحرف ٢والكروموس ين خضر ال ن بقعت ر م تج أكث ى أكثdوين (اأن وي عل ا تحت ة )، وخالي ن بقع ر م

راء ( ة حم ن بقع ر م د fو eخضراء وأكث انا، معھ اك وبراس ن باث داء م ا) (إھ ابع  بحوث البيولوجي عاعية الت اإلش
  للقوات المسلحة، الواليات المتحدة األمريكية).

  
تظھر أكثر من بقعتين في يمكن أن سوم، بينما موظھر في الخاليا الطبيعية بقعتان متألقتان في كل كروتو  
ا ادالت)  الخالي ة (انكسارات وتب ات ھيكلي ى انحراف ة عل يالمحتوي كروموسوم محدد (كروموسومات محددة)  ف
ل  ون ( مجستقاب اتمل تخدام  مجّس ي اس ة). ويكف وجي  مجسملون اس البيول ي القي د ف ر وحي ومي كبي كروموس

ن الحساسية  مجس]. على أن استخدام أكثر من ٧٦للجرعات [   ].٧٨[كروموسومي يحسِّ

  الكروموسومي المبتسراختبار حلقات التكثَّف   -٢-٢-١١

وجي للجرعات إجراًء  الكروموسومي المبتسرتشمل أساليب التكثف    اس البيول المستحث كيميائياً في القي
ات ةالكروموسومات  في بسيطاً ومفيداً يتمثل في فحص الحلق الغيمزا الملون ة تتطلب زرع ب ذه التقني ى أن ھ . عل

دا وآخرون (الكريات اللمفاوية، ويو زارع تستغرق ٦٨) [Kanda et alصي األسلوب الذي بينه كان  ٤٨] إجراء م
ات التكثف  فحصساعة. ولذلك فإن ھذا األسلوب ال يوفِّر وقتاً، ولكن  ق بشكل  الكروموسومي المبتسرحلق تنطب

ا  ي تكشف فيھ ات الت ي النطاق ة ف دة القوي ى الجرعات الزائ تجابةخاص عل ي  الجرعة واالس دي الفحف ص التقلي
غراي  ٢٠مات تشبع. وجرت معايرته واستخدامه مع الجرعات التي تصل إلى عن عال المركزي القَُسْيمثنائيات ل

بالقدر الذي يتعذر والقطع المستحثة  المركزيالقَُسْيم ثنائيات زداد في ھذه الجرعات تاألشعة السينية. ومن مكافئ 
راً تصل . على أن الحالوثوق بهيمكن  معه إجراء فحص لقات في الكريات اللمفاوية تستحث عند ترددات أقل كثي

، وھو ما يجعل فحص الحلقات نقطة المركزي القَُسْيمثنائيات في المائة من تردد  ١٠ ~في كثير من األحيان إلى 
  نھاية ممكنة عملياً بعد التعرض لجرعات قوية للغاية.

  



 

١١٢ 

  عداد الشرائحزرع الخاليا والمعالجة الكيميائية وإ  -١-٢-٢-١١

  يتضمن المرفق الثالث برتوكوالً مفصالً يتناول ذلك بالوصف التفصيلي. 

  إعداد المواد الكيميائية  

ذه A الكالسيولينينبغي إعداد مثبطات فسفرة الحمض النووي، من قبيل حمض األوكاديك أو    . وتتسبب ھ
ا. ويمكن طات األمان المالفي اإلصابة بالسرطان، ولذلك ينبغي اتخاذ احتيا الكيمائيةالمواد  ئمة عند التعامل معھ

د بفعا الكروموسومي المبتسرالتكثف  A الكالسيولينستحث يأن  ة تزي رة ع ٢٠لي ىم الرغم حم ل ض األوكاديك ب
بعية الجرعة والتشكل الكروموسومي نظراً لت الكروموسومي المبتسرمن احتمال تشابھھما في آليات حث التكثف 

ول DMSO( أكسيد الكبريتفي ثنائي ميثيل  A الكالسيولينألوكاديك أو الناشئ. ويذاب حمص ا ه بمحل ) بعد تخفيف
  ).ميكرو موالر ١٠و ٥تراوح مثال بين ي( مركزمئوية كمحلول درجة  ٢٠الوسط وتخزينه في درجة حرارة 

  المزرعة  

ة عمو الكروموسومي المبتسريتطلب التكثف    ات اللمفاوي اً في الكري ا. المستحث كيميائي دوير الخالي اً ت م
اغلوتين ز الفيتوھيم دأ بتحفي راء يب إن اإلج ذلك ف دة  ينول ا لم ة الخالي ل  ٤٨وزراع لوب مماث تخدام أس اعة باس س

م  ي القس يَّن ف لوب المب ف  ١-٩لألس ن أن التكث الرغم م توائية. وب وار االس ى األط ومي للحصول عل الكروموس
ة عزلفإن  يمكن حثه في مزارع الدم الكامل المبتسر ات اللمفاوي ز مستحضرات الكري ى تجھي أنظف  يساعد عل

يَّن في القسم الحصول على و ا ھو مب ا (حسب م ر من الخالي الي ٢-٥-١-٩الكثي راً ). وبالت عزل  يستصوب كثي
  الكريات اللمفاوية، خاصة في حالة التعرض لجرعات قوية للغاية.

انو  ٥٠٠بدأ بإضافة حمض األوكاديك (ي الكروموسومي المبتسروالبروتوكول المعياري لحث التكثف    ن
يط  المزرعة) إلى موالرنانو  ٥٠-٢٠( A الكالسيولين) أو موالر ك خل أ عن ذل رة، وسوف ينش في الساعة األخي

ف  ا التكث ن خالي رم ومي المبتس اة الخ الكروموس ل دورة حي ل مراح ي ك واد لف ة الم ى أن فعالي ى. عل ة األول ي
ى الكيميائية قد تتوقف على ظروف ال ى عل رة المعالجة المثل ز وفت مزرعة ونوعية العقاقير. وينبغي تحديد التركي

ر. ويسفر عدم  مبكرأساس ما تبديه الخاليا من تكثف كروموسومي  ونوعية التشكل الكروموسومي في كل مختب
ا  ل بينم ة للتحلي ا القابل رتكفاية المعالجة عن نقص الخالي ى كروموسومات غي دة إل واضحة  ؤدي المعالجة الزائ

عن اإلجراءات المتبعة في  غيمزاوشديدة التكثف. وال تختلف إجراءات التثبيت وإعداد الشرائح والتلوين بصبغة 
  األساليب المستخدمة مع األطوار االستوائية.

  معايير الفحص  -٢-٢-٢-١١

ينلمفاوية مكريات  في مزرعة القابلة للتحليلتتراوح معظم الخاليا    ة ب  G2الطور  عرضة إلشعاعات قوي
ا الطور االستوائي ساعة ٤٨عندما تكون مدة المزرعة  المتأخر والطور االستوائي وث في خالي د يحدث تل . وق

ي  ة ف ومات الحلقي ر الكروموس ة بمظھ عيفة. ومقارن ات ض رض لجرع االت التع ي ح َحاتف ور  مْس ا الط خالي
أخر والطور االستوائي  G2الطور  في الكروموسومي المبتسر)، تكون حلقات التكثف ١١االستوائي (الشكل  المت

ات التكثف A ٣٩(الشكل  ا في فحص حلق ذه الخالي ذلك تفضل ھ ا. ول الي التعرف عليھ ) ضيقة ويسھل ذلك بالت
ق إضافة أو  G2. ويمكن تمييز خاليا الطور الكروموسومي المبتسر ا الطور االستوائي عن طري أخر وخالي المت

  ).B ٣٩والي (الشكل على الت شقيقةالكروماتيدات الفصل 



 

١١٣ 

  
ة مشععة  الكروموسومي المبتسر: أمثلة تبين التكثف ٣٩الشكل  ات لمفاوي المستحث بحمض األوكاديك في كري

ة من  ي أطوار مختلف اة  دورةف ةحي ي الصورة (الخلي ر ف ا التكثف A. ويظھ ي  الكروموسومي المبتسر) خالي ف
في الطورين االستوائي/االنفصالي وتظھر  سومي المبتسرالكرومو) خاليا التكثف B/االستوائي، و( G2الطورين 

  ].٦٨حلقية [الكروموسومات المنفصلة. وتشير األقواس إلى  شقيقةعليھا كروماتيدات 

  
راً  الكروموسومي المبتسروال تختلف ترددات حلقات التكثف    اً كبي اعاختالف أخر  G2 الطور ن خالي المت

  ذه البيانات.وخاليا الطور االستوائي ويمكن تجميع ھ

. وال يمكن الكروموسومي المبتسرويفحص كروموسوم دائري الشكل باعتباره حلقة من حلقات التكثف   
ْيماترؤية  ا التكثف  القَُس ة بوضوح في خالي ة  الكروموسومي المبتسرالمركزي الغيمزاالملون الي ال  ب فقط وبالت

  ية أو ال مركزية.إلى أشكال مركز الكروموسومي المبتسرتصنَّف حلقات التكثف 

ات التكثف ٣-٤-٧-٩(القسم  المركزي القَُسْيمثنائيات ومثلما في حالة    ع حلق يح توزي الكروموسومي )، يت
ة بتجانس التعرض إلشعاع ذي  المبتسر ع البواسوني بعض المعلومات المتعلق ة مع التوزي ا بالمقارن بين الخالي

هالذي ض للطاقة أو نوعية اإلشعاع فانتقال خطي منخ أخر  ينطوي علي ل ت  الكشفالحادث. وفي حاالت من قبي
دم،  ات ال ين التشعيع وأخذ عين اتج  ينبغيعندما توجد فجوة زمنية ب ديل الن ابات العمر النصفي لتع استخدام حس

ات  زر يسير من البيان الملحوظ حتى يمكن الحصول على تقدير وتردد الحلقات األصلية. وال يوجد حالياً سوى ن
دة الت اي المؤك اجين من حادث توك ي أحد الن ة ف ة الخلوي ة الوراث ى أن دراسات متابع ك. عل د ذل ورا  -ي تؤي مي

  ].٢٥٣من األشھر [ ٨٫٧العمر النصفي بلغ نحو أن أشارت إلى 

  
  الكروموسومي المبتسرفحص حادث إشعاعي باستخدام أسلوب حلقات التكثف  -٣-١١

اً عقب نشر    ات ممكن ا ب اتسرعان م ات ال تقني ايرة  ]٦٨[ الكروموسومي المبتسرتكثف حلق إجراء مع
ر ل المختب اب داخ ينية فلطيتھ عة س و ٢٠٠ أش ر ف كيل عاعي خطي ادث إش ط لفحص ح تخدامل داث باس لوب إح  أس

ة من الضحايا  الكروموسومية المبتسرةالتكثفات  بحمض األوكاديك. وأُجري القياس البيولوجي للجرعة لدى ثالث
  ].٢٥٤[ ١٩٩٩ميورا الذي وقع في اليابان في عام  -ي حادث حرجية توكاي المعرضين إلشعاعات خطيرة ف

وع الحادث،  ١٠٠وتم الحصول على ترددات الحلقات في كل    خلية من العينات بعد تسع ساعات من وق
ر من ، وأفضت ھذه الترددات على التوالي إلى تقديرات للجر٢٤، و٧٧، و١٥٠وبلغت الترددات  عات بلغت أكث

ة (حد  ٧٫٤، و٢٠ ة)، و( ٩٥ثق ي المائ افئ ) ٢٫٨-١٫٨( ٢٫٣) و٨٫٢- ٦٫٥ف راي. وينبغي أالّ يغيب عن المك غ
اس الجرعة واألذھان أن التعرضات نجمت عن مزيج من مجال غاما وإشعاعات ني م قي ر المالئ ترونية، ومن غي

م االمك يفرت (القس ة بالس اط٢فئ ديرات مخ ى تق تند إل ا تس ة ألنھ ك الجرعات القوي ي تل وائية ) ف أثيرات العش ر الت
ز ل بية لتميي ة النس ة البيولوجي لجرعات الضعيفة. وُحددت على وجه الخصوص جرعة العضو المرجحة بالفعالي



 

١١٤ 

ً تعرض ال يم عن جرعة ممتصة في العضو والفعالية البيولوجية النسبية  لجرعات قوية باعتباره ناتجا من أجل تقي
سيفرت من األشعة  وكيل ٢٠٠الفعالية البيولوجية النسبية في  ]. وتصل١٥بداية حدوث تأثيرات صحية قطعية [

ويطلق عليھا في  ١-ووحدة الجرعة المرجحة بالفعالية البيولوجية النسبية ھي جول لكل كيلوغرام ، ١السينية إلى 
). وتسنى في حالة الشخص المعرض ألقوى جرعة إجراء تقريب إلى أكثر Gy-Eq( مكافئ الغراي] ١٥المرجع [

كشفت عن انحسار (تشبع)  التي أجريت داخل المختبر ]٦٨مكافآت الغراي ألن المعايرة المنشورة [من l ٢٠من 
بية ياالستجابة الخطي الترب -في منحنى الجرعة  ة النس عي في جرعات الجسم بكامله المرجحة بالفعالية البيولوجي

و ٢٠٠مكافئات الغراي في من  ٢٠بما يقترب من  ينية (أو سيفرت من األشع كيل غراي من الجرعة  ٢٠ة الس
  ). ١الممتصة في الجسم بكامله حيث الفعالية البيولوجية النسبية =

دي وأُجريت أيضاً تحليالت م   دم باستخدام الفحص التقلي ات ال ة لعين يمين  للكروموسوماتوازي ذات القَُس
ا وبالنظر ) في األطوار االستوائية. dic+rc( المركزية والحلقات المركزيين ة وم ك التعرضات القوي وع تل إلى وق

قأعقبھا من ھبوط سريع في عدد الكريات اللمفاوية الطرفية، فقد ُزرعت الخاليا باستخدام أسلوب  ى  يحق د إل يزي
ة الحصول د أرجحي توائية [ أقصى ح وار اس ى أط ة ١٢٣عل ات اللمفاوي ز الكري لوب تركي ذا األس ي ھ تم ف ]. وي
اك يَّن في القسم  ،باستخدام عمود الفيكول ھايب ك في المريض ٢-٥-١-٩وھو يشبه األسلوب المب تج عن ذل . ون

 ٧٨في  المركزي القَُسْيمعديمة + حلقات  حلقة مركزية ١٨٨و المركزي القَُسْيممن ثنائيات  ٧١٥األكثر تشععاً، 
واتج المق ة في الشخصين اخلية في الحاالت التي تعرض فيھا كل طور استوائي للضرر. وبلغت الن اآلخرين بل

ات ثنائياً من  ٤٧٩ ْيمثنائي ة في  ٥٥، والمركزي القَُس ة و ١٧٥حلق ات ذات القسيمين ممن الكروموسو ١٩١خلي
ات زين والحلق ي  المرك دول  ٣٠٠ف ص الج ة. ويلخ ع [ ١٤خلي ن المرج أخوذ ع ة ٢٥٥الم ديرات الناتج ] التق

ق القياسات الفي يالت تنشيط ايزباستخدام األساليب الوراثية الخلوية وكذلك عن طري ا تحل ي استخدمت فيھ ة الت ئي
  صوديوم.ال

  
رة بمختلف المؤشرات١٤الجدول   : مقارنة الجرعات المقدَّ

 المريض
رة في الجسم بكامله والمرجحة بالفعالية البيولوجية النسبية (مكافئ الغراي)  عن طريق ما يلي  أالجرعة المقدَّ

الحلقات، تكثفات 
 كروموسومية مبتسرة

 المركزي لقَُسْيماثنائيات 
 + المركزي القَُسْيمثنائيات 

 مركزيةالحلقات الحلقات/ال
24Naب  

A ٢٤–١٧ ٢٤٫٥ ٢٢٫٦ ٢٠أكبر من 
B١٣–٨٫٧ ٨٫٣ ٨٫٣ )٨٫٢-٦٫٥(٧٫٤ 
C٣٫٦–٢٫٥ )٣٫٢-٢٫٨(٣٫٠ - )٢٫٨-١٫٨(٢٫٣ 

  لف وباء) أو أشعة غاما (المريض جيم).ضان أيللفعالية البيولوجية النسبية في حالة األشعة السينية (المر ١ُحددت القيمة  أ
ر الفعالية البيولوجية النسبية للنيترونات بما يتراوح بين ٢٥٥) [.Ishigure et alإيشيغور وآخرون ( ب   .٢و ١٫٥]، حيث تقدَّ
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   الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسامفحص   - ١٢

  

  الخلفية -١-١٢

وين    ي تك ؤين ف عاع الم بب اإلش ظايايتس وميةكرو ش ة  موس ْيمعديم زي القَُس ى  المرك ة عل ر محتوي (غي
أخر القطع الكروموسومية  سوءوكذلك، بدرجة محدودة،  مركزية) قَُسْيمات ة. وتت فصل الكروموسومات الكامل
عن الطور االنفصالي،  والكروموسومات غير الكاملة القادرة على التفاعل مع المغزل المركزي القَُسْيمالعديمة 

أخرة أو الكروموسوم  ونتيجة لذلك فإنھا ال ُتدرج ضمن النوى الوليدة الرئيسية وتشكل القطع الكروموسومية المت
  الكامل نواة منفصلة صغيرة، ومن ھنا جاءت تسمية المصطلح بالنوية.

ات  حصفبالوصف  ] أول من تناوال٨٢) [Countryman and Heddleوھدل (تريمان وكان كن   ات الكري نوي
دم  يالاللمفاوية في ال ق استخالص طرف ات عن طري زارع الُنَويَّ ي تستغرق  في م ة الت ات اللمفاوي رات الكري فت

د أتمت بالفعل انقس مھا اقصيرة. على أن ھذا األسلوب األصلي لم يحاول تحديد ما إذا كانت الخاليا المفحوصة ق
ا ال  النووي في ظروف المختبر وبالتالي أصبح ھذا االختبار غير موثوق ألن الضرر الكروموسومي في الخالي

ى أساس  استخالصهيمكن  ة عل ر موثوقي ة المطاف نھج أكث ا. واستحدث في نھاي إالّ كنويات إذا انقسمت الخالي
بط  تخدام مث ااس ة الخالي ين  حرك ورلي (Bسايتوكاالس يش وم ن فين تخدام Fenech and Morley. وتمكَّ بط ) باس مث

انقساماً واحداً يمكن مراكمتھا والتعرف  تكمل] أن الخاليا التي ٨٤، ٨٣[ ١٩٨٥أن يثبتا في عام  Bخاليا حركة ال
ة اتحديداً وبكف الُنَويَّات. ويمكن بعد ذلك فحص النواةعليھا كخاليا ثنائية  ا الثنائي ذه الخالي واةءة في ھ  نفسفي  الن

ي الذي تستبعد فيه الخاليا األحادية النواة غ الوقت ذرير المنقسمة الت اتاستخراج  تع اُنَويَّ ر (الشكل  ھ داخل المختب
ترددات الخاليا المنقسمة  بتفاوت). وبالتالي فإن النتائج التي يتم التوصل إليھا باستخدام ھذا االختبار ال تتأثر ١٩

ى ألخرىمن فرد آلخر ومن تجربة  اً عل أثيراً قوي ؤثر ت ه ي يَّن أن ا تب ردد الملحوظ، وھو م اتفي  الت ، ٨٤[ الُنَويَّ
امفحص ]. وأصبح ٢٥٨، ٢٥٦ ن وقف انقس ئة ع ات الناش ولي النوي ل الھي اس األس ي قي ع ف اري المتب وب المعي
  .المستزرعةيات في الكريات اللمفاوية النو

ي و   عالكريات اللمفاوية الت دم ھي نفسھا ناتجة عن انقس من تجم ة ال ة في الجسم الحيّ اعين  .مات خلوي
ات. وولذلك يمكن ت ى نوي واء بعضھا بالفعل عل ع احت ين وق الي أن فحص تب اتبالت ة  الُنَويَّ ات اللمفاوي في الكري

دى  وراثي ل ة يمكن أن يساعد بشكل خاص في رصد الضرر ال دم التقليدي واة من خالل فحوص ال األحادية الن
ة [ ورة مزمن ة بص ض ات المعرَّ ك ٢٦٣-٢٥٩المجموع ى ذل الوة عل تخدا]. وع اً اس ن أيض اتفحص  ميمك  ُنَويَّ

  ].٢٦٣، ٢٦٢[ الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسامفحص نويات الخاليا األحادية النواة كبارامتر في 

ة في  القَُسْيماتفحص واستحدث في تسعينات القرن الماضي    امالمركزي ات الناشئة عن وقف انقس  النوي
ةوالمجس ال التھجين الموضعي بالفلورسينباستخدام  ھيوليال ْيماتلتصوير  شامل لكل القُسيمات المركزي  القَُس

م ة. ويس ين النوالمركزي التمييز ب لوب ب ذا األس ى ح ھ ة عل ات المحتوي ظاياي ة  ش ْيمعديم زي القَُس  المرك
ات الناشئة عن  فحص]. وبتطبيق ھذا األسلوب فإن حساسية ٢٦٧-٢٦٣، ٨٥، ٦٩وكروموسومات كاملة [ النوي

] (انظر القسم ٢٦٧، ٢٦٦، ٨٥ادتھا زيادة كبيرة في نطاق الجرعات المنخفضة [يمكن زي الھيولي وقف انقسام
٢-٤-١٢.(  

ذا ال   ايتوم فحصتعرف باسم  فحصواستحدثت مؤخراً نسخة أشمل من ھ ات الناشئة عن وقف  س النوي
ى جانب فحص]، ويشمل ھذا ال٨٦وتم التحقق منھا [ ھيوليال انقسام ات، إل ة واأل ُنَويَّ ا الثنائي واة، الخالي ة الن حادي

ور ق اس جس واة ي ولي الن كل (ھي ي C ١٩الش واة الت ة الن ا الثنائي ي الخالي ة ف راعم النووي ر) والب ات تعتب  عالم
ك، ٨٦م الجينات [] وتضخ٨٩[ المركزي القَُسْيملثنائيات بيولوجية  ى ذل والي. وعالوة عل  يشمل فحص] على الت
ام سايتوم ات الناشئة عن وقف انقس ولي النوي ددة  الھي واة والمتع ة الن واة والثنائي ة الن ا األحادي وىنسبة الخالي  الن

ذي يمكن النخرية وخاليا الموت المبرمجفضالً عن الخاليا  ا ال ، ويتيح ذلك قياس االنتشار الخلوي وموت الخالي
ً أن يساعد أيضاً في    ].٢٦٨، ٨٨[ قياس الجرعات بيولوجيا

ص    اً فح ن أيض اتويمك ي  الُنَويَّ ات االف راء كري ةلحم ة كعالم دوث بيولوجي ى ح دل عل ب ت  عط
ات  ١كروموسومي، مع مالحظة أن ھذا األسلوب ينطوي على حد أعلى للكشف قدره  ع العين غراي، ويتعيَّن جم

ار الفي أقرب وقت ممكن بعد التعرض بسبب تثبيط تكون  ى اختب ديالت عل ؤخراً تع راء. وأُدخلت م كريات الحم
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اس  قالنويات الجسم الحي في قي ران الناضجة الستخدامھا في البشر عن طري دى الفئ راء ل ات الحم د  كري تقيي
يم ٢٦٩) [Tf-Ret; CD71الموجبة المستقبلة ( الشبكيةيات كي يقتصر على تحويل الخاليا فحص النو ]. ويكشف تقي

ذا األسلوب  اختبار الخاليا الشبكية لدى المرضى الذين يعالجون باليود المشع من سرطان الغدة الدرقية عن أن ھ
  ]. ٢٧١، ٢٧٠يمكن أن يفيد في رصد األفراد بعد االشتباه في تعرضھم إلشعاع عارض [

  الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسام فحوصزرع الكريات اللمفاوية الستخدامھا في  -٢-١٢

ى األطوار ١-٩يشبه أسلوب زرع الكريات اللمفاوية األسلوب المبيَّن في القسم    توائية.  للحصول عل االس
أو  ٢٤بعد  المزرعةإلى  B سايتوكاالسينالضاف ي ‘١(’على أن الفروق الرئيسية بين األسلوبين تكمن في اآلتي: 

ى  ٢٤ساعة (يفضل بعد  ٤٤ ساعة عند إجراء قياس بيولوجي للجرعات اإلشعاعية من أجل ضمان االقتصار عل
دينديوك بروموال يستخدم ‘ ٢’مات األولى)، اخاليا االنقس ى ‘ ٣’، د، والكولسيميسي يوري رة المزرعة إل د فت دَّ تم

ل المعالجة المنخفضة التوتر وعمليات التثبيت والطرد المركزي للحفاظ على  ٧٢ وليساعة وتعدَّ ى  ھي ة حت الخلي
واة.  ة الن زايمكن التعرف بسھولة على الخاليا الثنائي ديا صبغة غيم في حاالت الفحص المجھري  وتستخدم تقلي

دين الف أو تستخالخفي وري. ويمكن أيضاً دم صبغة فلورية مثل األكري الي في الفحص المجھري الفل ادة برتق زي
لكل  والمجس الشامل التھجين الموضعي بالفلورسينالمركزية باستخدام  القَُسْيماتإلبراز  تحسين المستحضرات
  . وترد البروتوكوالت المفصلة في المرفق الرابع.القُسيمات المركزية

  الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسامفحص معايير   ٣-١٢

ة بكل    اتُنشرت معايير الفحص المفصلة المتعلق ة في فحص  العالم ايتومالبيولوجي ]. ويقتصر ٨٦[ الس
ايير فحص  ى مع م عل ذا القس اتھ وليوجسور  الُنَويَّ ا أفضل  ھي واة ألنھ ة الن ا الثنائي ي الخالي واة ف اتالن  العالم

  نة.يمكن استخدامھا في القياس البيولوجي لجرعات اإلشعاعات المؤيِّ التي  بيولوجيةال

  نوياتھامعايير اختيار الخاليا الثنائية النواة التي يمكن فحصھا لقياس تردد   -١-٣-١٢

ا   م خالي ي أن تتس ا  ينبغ ف فيھ ي يتوق ام الت وليانقس ردد  ھي اس ت ھا لقي راد فحص ي ي واة الت اتالن  الُنَويَّ
  ):١٩لتالية (الشكل بالخصائص ا

  ).BNينبغي أن تكون ثنائية النواة (  (أ)

  الخلية. ھيولين داخل نفس حدود اسليم ننوويا نغشاءا الخلية الثنائية النواةينبغي أن يكون للنواتين في   (ب)

  التلوين. ن تقريباً في الحجم ونمط التلوين وشدةيمتساويت الخلية الثنائية النواةفي ن اينبغي أن تكون النوات  (ج)

ر من  تكونا متصلتينمنفصلتين ويمكن أن  الخلية الثنائية النواةفي يجوز أن تكون النواتان   (د) بواحد أو أكث
  النووي الدقيق، بحيث ال يزيد عرضھا عن ربع قطر النواة. الھيوليجسور 

واةفي  أن تكون النواتان الرئيسيتانيمكن   (ھـ) ة الن ة الثنائي الي ، وإن متالمستين الخلي ان من المث الّ يحدث أك
تداخلتين فقط إذا تعذر التمييز بين حدود النواة حص الخلية المحتوية على نواتين متداخل بينھما. ويمكن ف

  في أيٍ من النواتين. 

اء ينبغي أن يكون حد الھ  (و) وي أو غش ولي الخل ةي زه بوضوح عن  الخلي ليماً ويمكن تميي واة س ة الن الثنائي
  لوي في الخاليا المجاورة.الخ الھيوليحدود 

  الُنَويَّاتمعايير فحص   -٢-٣-١٢

اتتتطابق    ا (الشكل من حيث  الُنَويَّ ا أصغر منھ ية ولكنھ وى الرئيس ع الن ز أيضاً ١٩الشكل م ). وتتميَّ
  بالخصائص التالية:

ةيتراوح في العادة قطر   (أ) ين  الُنَويَّ ة البشرية ب ات اللمفاوي واة  من متوسط ١/٣و ١/١٦في الكري قطر الن
  من مساحة نواة رئيسية واحدة في خلية ثنائية النواة على التوالي. ١/٩و ١/٢٥الرئيسية، ويقابل ذلك 

ات  (ب) ا بسھولة عن  الُنَويَّ الي يمكن تمييزھ ة للكسر وبالت ر قابل ل االصطناعية الجسيماتغي ْيمات، مث  ُجَس
  التلوين.
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  الرئيسية.غير مرتبطة أو متصلة بالنوى  الُنَويَّات  (ج)

يات وحدود يمكن التمييز بين حدود النوويمكن أن تلمس النوى الرئيسية ولكنھا ال تتداخل معھا،  الُنَويَّات  (د)
  النوى.

وين   (ھـ) اتال تختلف في العادة كثافة تل ر  الُنَويَّ د يكون أكث وين ق وى الرئيسية ولكن التل وين الن ة تل عن كثاف
  كثافة في بعض األحيان.

  . الُنَويَّاتتسجيل بيانات  إلحدى صحائفنسقاً بسيطاً  ١٥دول ويبين الج

  ) من عينة دم وحيدة٢و ١دوجة (زفي المزارع الم الُنَويَّاتتسجيل نتائج فحص  صحيفة: نسق ١٥الجدول 

  رقم العينة:
  الفاحص:
  التاريخ:

رقم 
 الشريحة

 توزيع نويات في الخاليا الثنائية النواة 
مجموع عدد 
ئية الخاليا الثنا
 النواة

مجموع عدد 
 الُنَويَّات

ال توجد 
 نويات

 ُنَويَّة
 واحدة

 نويات ٥ نويات ٤ نويات ٣ نويتان
أكثر من 

 نويات ٥

٥٠٠        ١  

٥٠٠        ٢  

١٠٠٠        ٢ + ١  

  مالحظات:

  

  نواة الخلية ھيوليمعايير فحص جسور   -٣-٣-١٢

وى في ) ھو ھيكل مسNPBنواة الخلية ( ھيوليجسر    ين الن ربط ب ووي وي ى الحمض الن وي عل تمر يحت
(الناتجة عن سوء إصالح انكسارات  المركزي القَُسْيمثنائيات ن عالنواة  ھيوليالخلية الثنائية النواة. وينشأ جسر 

في المركزية نحو األقطاب العكسية  القَُسْيماتفيھا  وتتجهالطرفية)  القَُسْيماتنھايات  اندماجالحمض النووي أو 
  ). وتتميَّز ھذه الجسور بالخصائص التالية:ألف وجيم ١٩أثناء الطور االنفصالي (الشكل 

وى داخل  ١/٤نواة الخلية تفاوتاً كبيراً ولكنه ال يتجاوز في العادة  ھيوليقد يتفاوت اتساع جسر   (أ) قطر الن
  الخلية.

  ي تتميَّز بھا النوى الرئيسية.نواة الخلية نفس خصائص التلوين الت ھيوليينبغي أن يكون لجسر   (ب)

  النواة داخل خلية واحدة ثنائية النواة. ھيولينادرة أكثر من جسر من جسور  لةيمكن أن يالحظ في حا  (ج)

ولييمكن أن تحتوي الخلية الثنائية النواة التي يوجد بھا جسر من جسور   (د) ة  ھي واة الخلي ةن واحدة أو  ُنَويَّ
  أكثر. 

  ظة خاليا ثنائية النواة بھا جسر واحد أو أكثر وال توجد بھا أي نويات.يمكن أيضاً مالح  (ھـ)

  تسجيل بيانات جسور ھيولي نواة الخلية.  إلحدى صحائفنسقاً بسيطاً  ١٦ويبين الشكل   
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) من عينة ٢و ١نواة الخلية في المزارع المزدوجة ( ھيولي: نسق صحيفة تسجيل نتائج فحص جسور ١٦الجدول
  دم وحيدة

  عينة:رقم ال
  الفاحص:
  التاريخ:

رقم 
 الشريحة

 نواة الخلية في الخاليا الثنائية النواة  ھيوليتوزيع جسور 
مجموع عدد 
الخاليا الثنائية 

 النواة

مجموع عدد 
 ھيوليجسور 

ال توجد  نواة الخلية
 أي جسور

جسر 
 واحد

 جسران
٣ 

 جسور
٤ 

 جسور
٥ 

 جسور

أكثر من 
٥ 

 جسور

٥٠٠        ١  

٥٠٠        ٢  

١٠٠٠        ٢ + ١  

  مالحظات:

وى متماسة،  الھيوليوقد يكون من األصعب فحص جسور    ى ن وي عل ي تحت في الخاليا الثنائية النواة الت
رب ققد فحص في كل الخاليا الثنائية النواة بغض النظر عن  الھيوليولذلك من المعقول تحديد ما إذا كان جسر 

ي  النوى واة أو ما إذا كانتداخل الخلية الثنائية الن ىالنو واة الت ة الن ا الثنائي ك الخالي ى حدة في تل قد فُحصت عل
ة  ى اآلن أدل وى متماسة. وال توجد حت ى ن وي عل ي تحت يوجد فيھا انفصال واضح بين النوى والخاليا الثنائية الت

ي ال ييافية تثبت استصواب فحص جسور الھك واة الت ة الن ا الثنائي ين ولي وحدھا في الخالي ا تالمس ب حدث فيھ
  النوى.

  الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسامفحص معالجة بيانات  -٤-١٢

  االستجابة -الجرعة   -١-٤-١٢

ه في القسم ومعايرة الجرعة  منحنياتال تختلف إجراءات إعداد    ا جاء بيان ر عم االستجابة داخل المختب
دد ٨ رة عن أن ع ات. وكشفت دراسات كثي عاعية المس الُنَويَّ ة اإلش اً بالجرع اً قوي رتبط ارتباط عاع ي تحثة باإلش

رات في عدد ٢٧٥ - ٢٧٢، ٨٧ونوعية اإلشعاع [ ين المختب ات ب ى وجود اختالف النظر إل ه ب ى أن ات]. عل  الُنَويَّ
ر  ك، ينبغي ألي مختب ى ذل ا إل ايير الفحص وم المرتبطة بالجرعة واالستجابة بسبب اختالف البروتوكوالت ومع

ات  الفحوصاء قياس بيولوجي للجرعات، مثلما في يعتزم إجر د منحني ذا المنشور، أن يع ة في ھ األخرى المبيَّن
ى  ل عل  ٥جرعات في نطاق  ٨معايرة الجرعة واالستجابة المختبرية الخاصة به. ومن المثالي استخدام ما ال يق

ة في القسم  وتستخدمغراي.  قل ٨اإلجراءات المبيَّن ات نالمنح توفي اداً ي ى اعتم اذج الخطي عل (اإلشعاع ذو  ةالنم
ة  ة) والخطي ع للطاق اد الخطي المرتف ة -االنتق ين التربيعي ة). ويب نخفض للطاق ال الخطي الم عاع ذو االنتق  (اإلش

كل  ة ل ٤٠الش ة النمطي د األمثل ي أح ال الخط عاعات ذات االنتق ي اإلش ات ف تجابة للنوي ة واالس ى الجرع منحن
  غراي/دقيقة). ٠٫٥جرعة  لبمعد ٦٠ -مصدر كوبالت  المنخفض للطاقة (أشعة غاما من
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عي الخاص بالنويات في أشعة غاما من مصدر يالترب : منحنى الجرعة واالستجابة النمطي الخطي٤٠الشكل 
عة من : المتصلالمنحنى  .٦٠ -كوبالت  ة العليا والدنيا متقطعة: حدود الثقاليات نمتبرعاً؛ المنح ٤٧بيانات مجمَّ

  في المائة. ٩٥
  

  تردد الخلفية  -٢-٤-١٢

ة    ردد خلفي اتيشار إلى أن ت ر الُنَويَّ ين صفر و متغي يم تراوحت ب رة؛ وسجلت ق في كل  ٤٠بدرجة كبي
ردد ٢٧٧، ٨٤]. ويمثل العمر ونوع الجنس [٢٨٦-٢٥٧خلية ثنائية النواة [ ١٠٠٠ ى ت ؤثرين عل املين م م ع ] أھ
ة [ الُنَويَّاتخلفية  ى جانب العوامل الغذائي ى ٢٧٦إل ؤدي إل ي ت ة الت ] والتعرض لنطاق واسع من العوامل البيئي

  .نيوجين)أ( والعوامل التي تؤدي إلى اختالل الصيغة الكروموسومية (كالستوجين) تكسير الكروموسومات

اتق عن أن نواتج اوكشفت دراسات الرصد البيولوجي الواسعة النط   زدالياآل الُنَويَّ دم ة ت د بانتظام مع تق
ين  ة ٠٫٣٥العمر. وُسجلت في مجموعة ضابطة من الذكور قيم تراوحت ب واة ١٠٠٠في كل ُنَويَّ ة الن ة ثنائي  خلي

 ً نوياً  ١٠٠٠في كل  ُنَويَّة ٠٫٤٤و، سنويا والي في دراسة خلية س ى الت املين في محطة عل ةشملت ع وى نووي  ق
فى ع الدر٢٨٠ -٢٧٨[ ومستش يم م ذه الق ق ھ يش (]. وتتف ا فين ي أجراھ عة النطاق الت ة الواس ] ١٠٨) [Fenechاس

رددات  ةللمتغيرات المؤثر ى ت اتعل ة ٠٫٣١ حيث بلغت األساسية الُنَويَّ ً  ١٠٠٠في كل ُنَويَّ نويا . وسجلت في س
ً  ُنَويَّة ٠٫٥٨مجموعة ضابطة من اإلناث زيادة أكبر بلغت  رة أخرى مع ٢٧٩[ في سنويا ادة م ذه الزي ]، وتتفق ھ

ً ١٠٠٠في كل ُنَويَّة ٠٫٥٢ التي سجلت ]١٠٨ة فينيش [دراس ات للتعرف سنويا ذي أُجري للنوي . وكشف التحليل ال
ْيماتعلى وجود  ق استخدام  قَُس ة عن طري ة المجسمركزي التھجين من خالل  الشامل لكل القُسيمات المركزي

رددات ٤١(الشكل  الموضعي بالفلورسين ادة ت ات) عن أن زي ي الُنَويَّ اً األساس ادة العمر يمكن أن ترجع كلي ة بزي
دم  القَُسْيماتبة من حيث الموج الُنَويَّاتتقريباً إلى  دان الكروموسومات بتق ادة فق ر عن زي ا يعبِّ المركزية، وھو م

  ].٢٨٠، ٢٧٩، ٢٦٦العمر [
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). b( المركزي) ونوية موجبة الجسيم a( المركزي ْيمالقُسَ سلبية  ُنَويَّة: خاليا ثنائية النواة تظھر فيھا ٤١الشكل 

باستخدام  مباين(الطيف البرتقالي) وصبغت النوى والنويات بلون شامل بمجس المركزية  القَُسْيماتوصبغت 
  طريقة دابي.

ك ٢٨٢، ٢٨١ھو المسؤول وحدة تقريباً عن فقدان الكروموسومات تلقائياً [ Xوالكروموسوم    ]. ويفسر ذل
ا  الُنَويَّاتتالف ترددات أيضاً اخ غ متوسط عمرھ ، ٤١٫٤التلقائية بسبب نوع الجنس حيث وجد في مجموعة يبل

ذكور و ١٦٫٤سنة أن متوسط الترددات التلقائية للنويات ھو  ٤١٫٨و واة  ١٠٠٠لكل  ٢٣٫٥بين ال ة الن ة ثنائي خلي
رق في  إن الف ل ف اتبين اإلناث على التوالي؛ وفي المقاب ْيمالذات  الُنَويَّ ، إذ ليست ملموسة المركزي السالب قَُس

  ].٢٧٩[ ٧٫٧مقابل  ٦٫٧ بلغت

كمقياس بيولوجي للجرعات  الُنَويَّاتض قيوداً على استخدام رومن الواضح أن ھذا التفاوت في الخلفية يف  
ن أن  فت ع ديرات كش ت تق ة. وأجري ة الفردي رددات الخلفي ا ت رف فيھ ي ال تع االت الت ي الح  فحصالضعيفة ف

الّ التعرضات المختبرية التي رته األساسية ال يمكنه أن يكتشف إفي صو الھيولي ويات الناشئة عن وقف انقسامالن
  ].٢٨٣، ٢٦٦، ٨٧غراي من األشعة السينية [ ٠٫٣-٠٫٢تزيد على 

ْيمعديمة  شظاياالمستحثة إشعاعياً تنشأ بالدرجة األولى عن  الُنَويَّاتتبيَّن أن معظم و   ا  المركزي القَُس بينم
ى كروموسوما الُنَويَّاتتحتوي  ة [ تالتلقائية بشكل خاص عل إن] ٢٦٧-٢٦٤، ٨٥كامل ذلك ف  فحصاستخدام  ول

ة القَُسْيماتفي  ولييھالنويات انقسام  راً من حساسية  المركزي د كثي ات الجرعات  الفحصيزي دما تكون نطاق عن
تينالشامل  مجسال]. وباستخدام ٢٦٦، ٨٥ضعيفة [ ا الدراس ة  ]٢٦٦، ٨٥[ في كلت اتكانت أغلبي ة  الُنَويَّ التلقائي
ة  ْيمموجب ا كانت معظم  ٧١و ٧٣) (MNCM+veالمركزي ( القَُس والي) بينم ى الت ة عل ي المائ اتف تحثة  الُنَويَّ المس

ة  MNCM+ve) ولم يكشف عدد MNCM-veالمركزي ( القَُسْيمإشعاعياً سالبة  ة للغاي ادة طفيف الجرعة في إالّ عن زي
دوي  ١٠٠٠لكل غراي في كل  MNCM-ve ٥٫٣و ٣٫٧( ق الفحص الي والي). وعن طري خلية ثنائية النواة على الت

ت ٢٠٠٠في  MNCM-veالذي شمل  ق مس واة، يمكن تحقي ة الن ة ثنائي بته خلي ة نس ة في المائ ٩٥وى كشف بحد ثق
  ].٢٦٧، ٢٦٦غراي [ ٠٫١لجرعة نطاقھا 

  النقسام النوويالرقم القياس ل  -٣-٤-١٢

ولي الھ انقسام التي يحصر فيھاالكريات اللمفاوية  مستحضراتفحص  دعنيالحظ    وي  وجودي ا تحت خالي
د تطور دورة٣، و٢، و١على  ا لتحدي بية للخالي رددات النس اة  ، إلخ، من النوى الرئيسية. ويمكن استخدام الت حي

  .فتيليية بعد تحفيز االنقسام الالخلية في الكريات اللمفاو

ا يكفي  الرقم القياسي]. وھذا ٢٨٤النقسام النووي [الرقم القياسي ل ويشار إلى ذلك باسم اً بم يس قوي في حد ذاته ل
دة  الستخدامه مباشرة كمقياس بيولوجي للجرعات. على أن االختبار يستخدم في كثير من األحيان كأداة بحثية مفي

(a)  (b) 
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ببات . وسوف يشير إلى اضطرابات قد تحدأثناء الزرعلفھم حركية دورة الخلية في  ث بسبب التعرض ألحد مس
دون  الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسام فحص، مثل اإلشعاع. وتنشأ البيانات مباشرة من وراثيةالطفرات ال

  األسلوب في ھذا المنشور. وھو ما دعا إلى تناول ھذاأي جھود مختبرية إضافية، 

ة   -١-٣-٤-١٢ واة والثنائي ومعايير فحص الخاليا األحادية الن ددة الن واة والمتع ى  ىالن ادرة عل ال دورة الق إكم
  حياتھا

  ھذه األنواع من الخاليا بالخصائص التالية:  تتميز  

  امھي خاليا قادرة على  والثنائية النواة والمتعددة النوىالخاليا األحادية النواة ا إتم وي  دورة حياتھ وتحت
وي عوسليم وشكل نو ھيوليعلى  واة واحدة أي طبيعي يحت ى ن الثل واتين أو ث ى  و ن ر عل وى أو أكث ن

 التوالي.

  ن ر م دة أو أكث ى واح وي، عل وي، أو ال تحت ا أن تحت ذه الخالي ن لھ اتيمك ة  الُنَويَّ راعم النووي أو الب
)NBUDوي) ويمكن للخاليا الثنائية والمتعددة ال وي ،نوى أن تحت رع ،أو ال تحت ى ب ووي واحد أو عل م ن

  أكثر. 

درج ضمن ا ي إالّ ُت وت وينبغ ا الم ة وخالي ا النخري ا الخالي ال دورة حياتھ ى إكم ادرة عل ة الق ا المفحوص لخالي
  المبرمج.

دة دورة    ويالحظ في حاالت نادرة وجود خاليا متعددة النوى تحتوي على أكثر من أربع نوى إذا كانت م
  ن الالزم.م وقتاً أطول انقسام الھيولي وقف استغرقحياة الخلية أكثر كثيراً من المعتاد أو إذا 

  النووي لالنقسام الرقم القياسيحساب   -٢-٣-٤-١٢

واة واحدة  ةخمسمائتفحص    ى ن ة عل ا المحتوي ردد الخالي د ت ا لتحدي ام دورة حياتھ أو خلية قادرة على إتم
  ):٣٦باستخدام المعادلة ( الرقم القياسي لالنقسام النوويويحسب  نوى نواتين أو ثالث أو أربع

    
N
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            )٣٦(  

  حيث:

M1  إلىM4  نوى،  ٤و  ١بين ما يتراوح عدد الخاليا المحتوية على  

N .مجموع عدد الخاليا المفحوصة القادرة على إتمام دورة حياتھا  

اليب حساب    ا ُنشر من أس ار فيم ين االعتب ة بع ذ الريب م تؤخ وويول ام الن رقم القياسي لالنقس ]. ٢٨٤[ ال
فيما يبدو أسلوب الشتقاق الريبة. ولذلك فقد تناوله ھذا المنشور بالوصف، ونظراً لتعقده،  بعد والواقع أنه لم ُينشر

  .٤ -يرد مثال كامل في المرفق الرابع 

ة في M4حتى  M1ونظراً لوجود ارتباط بين القيم    ام ، ال يمكن حساب جوانب الريب رقم القياسي لالنقس ال
ة باستخدام تحليل الخطأ المعياري.  النووي يس كيفي ذي يق اير ال ار التغ ين االعتب وبدالً من ذلك، يجب أن يؤخذ بع

ى  M1اعتماد المتغيرات كل على اآلخر. ويمكن افتراض أن القيم من  وويفي  M4حت ام الن رقم القياسي لالنقس  ال
الثتشكل توزيعاً متعدد الحدود ك وجود عدد ثابت (ث ي ذل دد ال ، ويعن ة لع ائج الممكن ر) من النت وى في أو أكث ن

اين (٤، أو ٣، أو ٢، أو ١الخلية، أي  ك حساب التب د ذل ة. ويمكن بع ذه الحال اير (var، في ھ ) لكل covar) والتغ
  ):٣٩) حتى (٣٧دالت من (ا، باستخدام المعM4حتى  M1متغير، 

    )p(np`)(M iii  1var              )٣٧(  

    jiji pnpMMar `)`,(cov            )٣٨(  

  ٤أو  ٣أو  ٢ أو ١=  jو  iفي حالة 

  حيث: 
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M1`، أو M2` أو ،،M3` أو ،M4`  

  ،M4×  ٤، وM3×  ٣، وM2× ٢، وM1×  ١ھي قيم 

n  ام ھو حاصل جمع عدد الخاليا مضروباً في أعداد نويات كل منھا (ما يكافئ بسط معادلة رقم القياسي لالنقس ال
  )، النووي

pi و pj  ھما احتماليMi` و Mj` ن للقيمتين االمساويMi`  أو Mj`  على  ينمقسومn .  

اين    ات أن تب ك إثب د ذل اير، يمكن بع تخدام تعريف التغ وويوباس ام الن رقم القياسي لالنقس ى  ال د عل يعتم
  :٣٨و ٣٧دلتين ايرات المحسوبة باستخدام المعاالتباينات والتغ

      


4

1

4

1

4

1

2 `)``cov(`2)var(`)var(
i i ij jijiii MMMMMMNDI    )٣٩(  

ھولة ب   راؤه بس ن إج ن يمك بياً، ولك د نس ذا الحساب معق د مجموعات األدوات اإلحصائية وھ تخدام أح اس
  .٣-٨في القسم  الذي ورد ذكرهالمتاحة على نطاق واسع أو برنامج تقدير الجرعات 

  في القياس البيولوجي للجرعات الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسام فحصتطبيق  -٥-١٢

  مرضىالدراسات   -١-٥-١٢

ة    ن إمكاني ق م تخدامللتحق ات افحص  اس امالنوي ف انقس ن وق ئة ع ولي لناش وجي  الھي اس البيول ي القي ف
ة من ١( كل من: لدى طرفيالفي الكريات اللمفاوية في الدم  الُنَويَّاتللجرعات، قيست نواتج  ) مجموعات مختلف

عاعياً  اً إش ون عالج ذين يتلق رطان ال امرضى الس رحم،  مجزئ ق ال تاتا وعن ل البروس م، مث ن الجس زاء م ي أج ف
  ].٢٩١-٢٨٩دة الدرقية الذين يعالجون باليود المشع [غ) مرضى سرطان ال٢]، و(٢٨٨-٢٨٥[ومرض ھودجكن 

ذه ال   فت ھ رة وكش دَّ ات المق ات عن أن الجرع تخدام دراس ات باس ع متوسط جرع اً م ق تمام ات تتف النوي
ات  ات الجرع ى مخطط افة إل عاعي باإلض الج اإلش ط الع تخدام خط بت باس ي ُحس ة الت م بكامل ا -الجس م األحج

  ]. ٢٩٢، ٢٨٧-٢٨٥التراكمية [

ة [ دة الدرقي رطان الغ ى مرضى س ز عل ذي رك ل اإلحصائي ال ن أن حث ٢٨٩وكشف التحلي ات] ع د  الُنَويَّ بع
ا يثبت أن  ات الناشئة فحص اإلشعاع ازداد بأكثر من ثالثة أضعاف مقارنة بالتردد السابق للتشعيع، وھو م النوي

ة نتيجة  حساس بما يكفي الھيولي عن وقف انقسام دورة الدموي لكشف الضرر الوراثي في الخاليا اللمفاوية في ال
  للتعرض لجرعة إشعاعية ضعيفة في الجسم بكامله من مصادر إشعاعية داخلية. 

  دراسة حالة اليود المشع  -١-١-٥-١٢

ولي النويات الناشئة عن وقف انقسامفحص اسُتخدم    دى ر الھي ة ل ات اللمفاوي جل لدراسة استجابة الكري
دةر استئصال إث ١٣١ -باإلشعاع التدميري باستخدام اليود  هتعاماً بعد معالج ٣٤يبلغ من العمر  ة  كل الغ الدرقي
ة ٢٩١السرطان [ببسبب إصابتھا  ه بعين ]. وكان ھذا المريض قد تبرع مصادفة قبل عدة أشھر من تشخيص حالت

ة الستخالص  اتدم لدراسة مختبري د تعرض خارجي لج الُنَويَّ يبع ي  ١٩٨ة (نيرعات متدرجة من أشعة س ملل
 ٦/دقيقة). وكشف تردد الخلفية (خط أساس ما قبل العالج) في المزرعة غير المعرضة عن تردد متوسطه غراي
يم  ١٠٠٠لكل  ُنَويَّة ة ٧٥٫٥، و٦١، و٤١، و٢٩، و١٨٫٥خلية ثنائية النواة، بينما بلغ متوسط الق  ١٠٠٠لكل  ُنَويَّ

ينية بلغت خلية ثنائية النواة ب ي غراي ٢٥٠، و٢٠٠، و١٥٠، و١٠٠، و٥٠عد جرعات من األشعة الس ى  ملل عل
ة  ة خطي ة مع دال ات متطابق ذه البيان يَّن أن ھ والي. وتب رالت ة للجرعة  غي  ;Y = 3.714 +2.783Dاالستجابة (وعتبي

r=0.99٤٢مبيَّن في الشكل ( ھو ) كما.(  
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ات٤٢الشكل  تجابة للنوي ى الجرعة واالس ي  : منحن ينية ف ي جرعات منخفضة من األشعة الس ر ف داخل المختب
اليود  ه ب د عالج خيص وبع ل التش ريض قب دى الم ة ل ات اللمفاوي ز  ١٣١ -الكري تون، مرك ن ليفينغس داء م (إھ

  المساعدة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية/موقع التدريب، الواليات المتحدة األمريكية).

اليود جلسة ل يوماً من أو ١١وأُخذت عينة دم بعد    ّي باستخدام  ١٣١ -عالج ب ي ٤٨في الجسم الح  ملل
جيغا بكريل) وشھرياً بعد ذلك، وفي نھاية المطاف كل ثالثة أشھر ثم كل خمس سنوات. وكشفت  ١٫٧٨كوري (

ن  ة ع د المعالج ا بع ة م ة ٣٥٫٥عين ل  ُنَويَّ ي ك واة،  ١٠٠٠ف ة الن ة ثنائي يرخلي ادة وتش اوزت خط  الزي ي تج الت
د ستة مللي غراي ١١٠ستة أضعاف عن جرعة في الدم الطرفي بلغت نحو  بمقدار للعالج السابقاألساس  . وبع

غ ١٣١ -أشھر من أول عالج باليود  اً بل اً ثاني ي ٣٩٠، تلقى المريض عالج ا بك ١٤٫٤٦(كوري  ملل ل)، رجيغ ي
دد أو ي ع ادة أخرى ف ك عن زي فر ذل اتس داد الُنَويَّ ذبت أع ات. وتذب ذ الُنَويَّ رور الوقت وازدادت تذب راً بم باً كبي

  ). ٤٣الشكل سنوات من المتابعة ( ٥أضعاف عن خط األساس السابق للعالج بعد  ١٠بمقدار 
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داء و ١٣١ -لمدة خمس سنوات لدى المريض قبل معالجته باليود  الُنَويَّات: متابعة ٤٣الشكل  في أثنائه وبعده (إھ

  ت الطوارئ/موقع التدريب، الواليات المتحدة األمريكية).من ليفينغستون، مركز المساعدة في حاال

اني  ١٥وبعد أكثر من    فيَ سنة من تلقي العالج الث دة.  ُش ع بصحة جي ات يتمت المريض من السرطان وب
ذي  تنتاج ال ىوتؤيد نتائج ھذه الدراسة االس ذھب إل ات الناشئة عن وقف انقسامفحص أن  ي ولي النوي ل  الھي يمث

م ً واس ً  ا ا د  بيولوجي ى تحدي ادرة عل ر ق ات غي ك الدراس ى أن تل عاعي. عل رض اإلش اً للتع اً وكمي ريعاً وحساس س
ى  ة باإلضافة إل ة متبقي ا درقي ة أي خالي ذه الحال الجرعة الموضوعية التي يتلقاھا النسيج المستھدف، وھو في ھ

  األطوار االستوائية الناشئة عن الغدة الدرقية. 

  دراسات الرصد البيولوجي  -٢-٥-١٢

ق  في الجسم الحيبعد التحقق من المقياس البيولوجي    دأ تطبي فحص في العديد من دراسات المرضى، ب
ولي النويات الناشئة عن وقف انقسام ْيمات فحصفضالً عن  الھي ة المرك القَُس ات الناشئة عن وقف في زي النوي

املين المعَّ  الھيولي انقسام ين الع ى نطاق واسع ب وجي عل ة،رفي الرصد البيول ال  ضين إلشعاعات مھني ل عم مث
ة وموظفي المستشفيات [ وى النووي ذه الدراسات عن  ت]. وكشف٢٩٥-٢٩٣، ٢٨٠ - ٢٧٨، ٢٦٦محطات الق ھ

على الجرعة التراكمية التي يتلقاھا الشخص على مر السنوات قبل بزل الوريد. وكشفت الدراسة  الُنَويَّاتاعتماد 
ـز وآخرون ( ا ثيرين ي أجراھ رددات  انحدار] عن ٢٨٠) [Thierens et alالت اتخطي لت ة المصححة  الُنَويَّ الفردي

خلية ثنائية  ١٠٠٠لكل  ُنَويَّة ٠٫٠١٧٥زيادة بلغت  وكشف ذلك عن ،)٢-٤-١٢(انظر القسم  العمرلمراعاة تأثير 
 في ةزيالمرك اتالقُسيم فحص. وأسفر تطبيق ٠٫١٠عندما تكون قيمة معامل ارتباط بيرسون  مللي سيفرتالنواة/

ا  الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسام ز وآخرونفي دراسة أجراھ ال إشعاعي٢٩٥[ ثيرين ى عم ن عن ي] عل
ة ٠٫٠٢٥باستخدام جرعة بلغت  الُنَويَّاتنفس الزيادة تقريباً في  واة/ ١٠٠٠لكل  ُنَويَّ ة الن ة ثنائي ، مللي غرايخلي

ون ةأن  وأثبت المؤلف ذه الجرعة راجع تبعي ً  ةھ ا ى  تمام أث MNCM-veإل ى ت ي تشير إل ؤيِّ يالت ي ر اإلشعاع الم ن ف
ا  الُنَويَّات. وتبيَّن أيضاً توقف تكسير الكروموسومات ي من خالل دراسة أجراھ على الجرعة في التعرض المھن
رون ( اغلينوف وآخ ادة بلغت ٢٩٦) [Vaglenov et alف دوث زي ى ح ون إل ار المؤلف ة ٠٫٠٣]. وأش ل  ُنَويَّ ي ك ف

ات فحصبين دراسات الرصد البيولوجي الواسعة النطاق أن . وتُ مللي غرايية ثنائية النواة/خل ١٠٠٠ ادر  الُنَويَّ ق
ة تتجاوز  مجموعاتعلى إثبات الضرر الوراثي على مستوى  ة مھني ون جرعات تراكمي ذين يتلق راد ال  ٥٠األف

 . مللي غراي

  

األولخط أساس ما قبل العالج 

  ١٣١ -دراسة الُنَويَّات الناتجة عن التعرض المتعدد لليود 

الثانيالقيمة بعد العالج
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  دراسات الحوادث  -٣-٥-١٢

   تشرنوبلحادث   -١-٣-٥-١٢

د  ھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسامم أيضاً اختبار استخد   نواة الخلية بنجاح في تقييم التعرض الممت
ة.  وى النووي ة من محطة تشرنوبل للق اطق القريب رة لدى سكان إحدى المن الناجم عن اندماج نويدات مشعة معمِّ

ً شخص لثمانين وأجريت فحوص كيلومتر من تشرنوبل وقت  ٢٠٠و ١٠٠بين  تراوحتعلى مسافة كانوا يقيمون  ا
ام  الُنَويَّاتلمعرفة تردد  ١٩٨٦وقوع الحادث في عام  رة من ع  ١٩٨٩في الخاليا اللمفاوية الثنائية النواة في الفت

ه  ١٣٧ -والسيزيوم  ١٣٤ -جرعات السيزيوم  وشملت ھذه الفحوص]. ٢٩٧[ ١٩٩١حتى عام  في الجسم بكامل
دى  اتالُنَويَّ حتى يمكن الربط بين تردد  دد االنحدارات ل اً صشخ ٨٠وجرعة الجسم. وكشف تحليل البيانات المتع

) و(ب) الجرعة p = 0.004ارتباطاً قوياً بمستوى نشاط السيزيوم المشع ( ارتبطت الُنَويَّات(أ) ترددات  اآلتي:عن 
ين  ي تراوحت ب ة (الت ي غراي ٩٫٢و ٠٫٦الممتصة الداخلية التقديري اً ملل اقو) ارتبطت ارتباط ردد  ي اً بت وموجب

  ).R = 0.71( الُنَويَّات

   إسطنبولحادث   -٢-٣-٥-١٢

ي  المركزي القَُسْيمثنائيات فحص استخدام معظم المختبرات  تختار رادفي الحوادث الت يالً من األف  تمس عدداً قل
ائج  وال تمثل فيھا ى النت ةسرعة الحصول عل الغ األھمي ر عن اعامالً ب م ُينشر الكثي الي ل اتستخدام . وبالت  الُنَويَّ

ع في  ذي وق ك تشمل الحادث ال ة ذل ى أن أمثل وع حادث. عل د وقت قصير من وق كمقياس بيولوجي للجرعة بع
ه في القسمين ١٥٩، ١٥٨[ إسطنبول دما ٣-٩-١٠، و٦-٥-٧-٩] الذي سبقت اإلشارة إلي تعرض عشرة من  عن

ر  ى مصدر كوبالت عمال الخردة المعدنية لإلشعاع من جھاز عالج إشعاعي سابق غي وي عل ان يحت ع ك درَّ  -م
ق الُنَويَّاتشھر من التعرضات للكشف عن  ١ ~. وفحصت عينة الكريات اللمفاوية التي أُخذت بعد ٦٠  عن طري

ام فحص ف انقس ن وق ئة ع ات الناش ولي النوي ن  ھي ة فضالً ع واة الخلي ات ن ْيمثنائي زي القَُس االت  المرك واالنتق
تخدام  ومية باس ينالتالكروموس ين الموضعي بالفلورس ن ھج تقة م ات المش ديرات الجرع ت تق ات. وأجري  الُنَويَّ

رين  ة من مختب ع قباستخدام البيانات المجمَّ ي كانت تتعل ة أشخاص وتراوحت قيم والت ابثماني ين  ھ  ٢٫٧و ٠٫٧ب
ات من مع الجرعات التي تم الحصول وكانت بذلك متفقة إلى حد بعيد غراي  ْيمثنائي وحظ في المركزي القَُس . ول
ديرات الجرعات ٣-٩-١٠القسم  ي  أن تق االت م الحصول عليھ د  التھجين الموضعي بالفلورسين من ت كانت تزي

، المركزي القَُسْيمثنائيات في المائة عن تقديرات الجرعات التي استندت إلى نواتج  ٣٠و ٢٠بنسبة تراوحت بين 
وط الشديد في عدد خالي ى الھب اً إل ك راجع ان ذل دير وربما ك ل نحو تق ذا المي دى ھؤالء األشخاص. وھ دم ل ا ال

وأنھا ھي األخرى تمثل فئة من  الُنَويَّاتتلك الحاالت ينطبق أيضاً على فحص  بقيمة أقل من الواقع في الجرعات
  األضرار المحدودة في استمرارھا داخل ظروف المختبر، خاصة بعد الجرعات القوية.

  يباالتينسكسيمموقع االختبارات في   -٣-٣-٥-١٢

دادتعرض موقع االختبارات سيميباالتينسك لتلوث كبير بسبب غبار إشعاعي متساقط    ى امت سنة  ٤٠ عل
لحة ( تمر لألس ار المس ن االختب ع ). ١٩٨٩ - ١٩٤٩م ن الموق القرب م ون ب انوا يعيش ذين ك راد ال وتعرض األف

دى األشخاص  ن المركزيينذات القَُسيمي للكروموسوماتوخارجية. وأجري تحليل إلشعاعات داخلية  ات ل والنوي
اع نسبة ضالذين يعيشون في مختلف القرى الملوثة وفي قرية  يَّن ارتف ات ابطة واحدة. وتب ْيمثنائي  المركزي القَُس

دات مشعة  دو، عن نوي والنويات لدى المقيمين في المناطق الملوثة ونجمت ھذه اإلصابات الكبيرة أساساً، فيما يب
  ].٢٩٨داخلية [

   كيلو فلط ٥٠تالمسي يعمل بأشعة سينية جھدھا  إشعاعيعالج حادث جھاز   -٤-٣-٥-١٢

اماستخدم فحص    ولي النويات الناشئة عن وقف انقس ام  ھي ة في ع يم رجعي لجرعة  ٢٠٠٣الخلي في تقي
از عالج إشعاعي تالمس  يتلقاھا عامل في إحدى المستشفيات كان قد تعرض بصورة عارضة إلشعاع من جھ

دھا يعمل بأش ينية جھ و ٥٠عة س ط كيل از [ فل اء صيانة الجھ ا ٢٩٩في أثن دِّرت الجرعة بأنھ غراي  ٠٫٧٣]. وق
بتھا  ة نس دود ثق ين  ٩٥بح ة تراوحت ب ة لجرع ي المائ ات فحص  وكشفغراي.  ٠٫٩٦، و٠٫٥٤ف ْيمثنائي  القَُس

ك بدرجة فق غراي) وتت ٠٫٩٠و ٠٫٥٤اوح بين غراي (في نطاق تر ٠٫٦٢عن جرعة قُدرت بأنھا  المركزي ذل
رة باستخدام اختبار  نواة الخلية. وتبيَّن من إصابة  ھيولي النويات الناشئة عن وقف انقسامكبيرة مع الجرعة المقدَّ

ات  د في بيان تنتج من التشتت الزائ د في جزء من جسمه. واس ه تعرض إلشعاع زائ جلدية في ظھر العامل أن



 

١٢٦ 

ل من الجسم لإلشعاع. ولم يكن ممكناً  في المائة ٤٩تعرض  المركزي القَُسْيمثنائيات  وع من التحلي تطبيق ھذا الن
رطتكشف باستمرار عن تشتت  الُنَويَّاتألن  الُنَويَّاتعلى بيانات  يَّن  مف ه. وتب ة تشعيع الجسم بكامل ى في حال حت

لغ العمر النصفي تناقص بمرور الوقت بعد التعرض. وب الُنَويَّاتمن عينة دم ثانية آُخذت بعد سنة واحدة أن ناتج 
ة  ٣٧٧ھذا العمر النصفي كثيراً من القيمة التي بلغت يوماً؛ ويقترب  ٣٤٢لالختفاء  اً في حال ات يوم ْيمثنائي  القَُس
ى نحو  الُنَويَّات. وتتفق ھذه النتيجة مع انخفاض تردد المركزي د التشعيع إل د  ٦٠بمرور الوقت بع ة بع في المائ

  ].٢٩٢مرضى العالج اإلشعاعي [ سنة من العالج، وھو ما يالحظ في

  الحوادث اإلشعاعية الواسعة النطاق  -٥-٣-٥-١٢

ات من األشخاص   ا المئ د يتعرض فيھ ي ق اطق الت  من المھم في حاالت الحوادث اإلشعاعية الواسعة الن
ين إلى عالج طبي مبكر و يحتاجونغراي) الذين  ١ بين األفراد المعرضين تعرضاً شديداً ( لإلشعاع أن نميز ب

ؤخراً  األشخاص األقل تعرضاً. ولھذا الغرض، يلزم إجراء قياس بيولوجي سريع للجرعة. وفي دراسة أُجريت م
اكنللنويات في حالة الفرز السكاني السريع في  لي]، تأكدت فعالية الفحص اآل٨٧[ رد  األم ددة المراكز. وي المتع

لة في القسم    .٣-٣-١٣المزيد من المعلومات المفصَّ
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  الفحوص الكروموسومية ةتتمأ  - ١٣

  

 جماعيةلتصدي لألحداث اإلشعاعية التي تنطوي على إصابات وا التأھبالحتمي من أجل كفاءة  بات من  
ة نظراً أساليب التقييم الوراثي الخلوي للجرعات من أجل تحسين  ةأتمت ذه الفحوص من  اإلنتاجي ا تستغرقه ھ لم

ة سنتحوقت وما تتطلبه من مشقة. وعالوة على ذلك  ة وضمان الجودة. و األتمت ى ھي أيضاً مراقب باإلضافة إل
اً.  أمان العاملين في المختبرات، إذ تزيد منذلك  اً مھني ل خطراً بيولوجي ذي يمث يشمل البروتوكول معالجة الدم ال

ي: ( ا يل رات م ة ١وتشمل األتمتة الوراثية الخلوية في المختب ة) ٢البسيطة، ( المستحضرات) أتمت ل، التح أتمت لي
  ].٣٠٠) وضع نظام إلدارة معلومات المختبر لتتبع العينات ومعالجة البيانات [٣(

  أتمتة تجھيز العينات    -١-١٣

ات لياآلالتجھيز    د  للعين ة ق ة الخلوي رات الوراث ألف من أيٍ من يفي مختب ة أو  محطاتت دات التالي المع
توائية،  حاصدة‘ ٤’حاضنات،  ‘٣’غطاء للسالمة البيولوجية، ‘ ٢’مناول دم آلي،  ‘١’كلھا:   ةفارش‘ ٥’أطوار اس

  ملون شرائح. ‘ ٦’أطوار استوائية، 

  مناول الدم اآللي  -١-١-١٣

عينات الدم ل اإلنتاجيةالمرتفع  تجھيزاليمكن عن طريق استخدام جھاز آلي مخصص لمناولة السوائل عند   
أحد العوامل الھامة المقيِّدة للمعدالت في  ستبعاداوعزل الكريات اللمفاوية من الدم الكامل الطرفي أن يساعد على 
ة السوائل .]٣٠٠تجھيز العينات المستخدمة في التقييم الوراثي الخلوي للجرعات [ زة مناول ويمكن تخصيص أجھ

دم  وك ال زة تستخدم خصيصاً في بن دم، وھي أجھ ات ال المتاحة تجارياً والقادرة على توزيع وتخفيف وشفط عين
]. ٣٠٢العينات الملوثة [ تؤثر علىا في األغراض المرجوة. وھذه الُنظم مضبوطة ودقيقة وال ] واستخدامھ٣٠١[

از  ذا الغرض وجھ رة مصممة خصيصاً لھ ة عمل كبي ويمكن تجھيز محطة مناولة الدم اآللية المخصصة بطاول
ل  طية (باركود) للحفاظ على تسلسل المسؤوليات عن العينات، وأذرع آليةيلقراءة الشفرة الخ لمناولة السوائل ونق

ة لغسل أطراف  زي، ومحط رد مرك ب ط واء، وأنابي ن الھ ة م غ ات المفرَّ اتالحاوي ج الماّص ن أيضاً دم . ويمك
ة في  ات اللمفاوي ة الكري ا لتصحيح كثاف ام دورة حياتھ ى إتم ة عل درة الخلي ل ق از تحلي اء الجھاز اآللي مع جھ أثن

زارع  اء الم راء إنش زي وإج رد المرك ياآلالط ي ل دلو  ف أرجحال درج ل المت تخدام م ة باس ات اللمفاوي زل الكري ع
ة  زة داخل بيئ ك، يجب وضع كل األجھ ع ذل ة. وم ة المعزول ات اللمفاوي زارع للكري يراعي الكثافة عند إنشاء م

ى  تصميمھا الھندسي اظ عل ات والحف يم العين المستوى الثاني من مستويات األمان البيولوجي من أجل ضمان تعق
  ].٣٠١لمھني للعاملين في المختبر. ويجب أن يتيح النظام سلسلة إيجابية من المسؤوليات [األمان ا

  األطوار االستوائية حاصدة  -٢-١-١٣

ى    ة عل ة موثوق تمرار وبطريق ول باس ةللحص ودة فائق توائية بج وار اس دات أط تخدام حاص ن اس ، يمك
ذه  مْسَحاتلجمع ال األطوار االستوائية المتاحة تجارياً والمصممة بمواصفات خاصة دم. ويمكن بھ من مزرعة ال

امتكررة المھام العاملة كثيفة عن طريق إجراء  تخلص من العمليات التي تتطلب أيداألجھزة ال ي يتطلبھ ع  الت جم
تخلص المزرعةاألطوار االستوائية من  ة وال واد الطافي ا، وشفط الم ات الخالي ل الطرد المركزي لمعلق ، من قبي

وتر، وتثبمنھا بطريقة مأم يط حمض الخلييونة، والمعالجة بالمحاليل المنخفضة الت ا بخل انول.  كت الخالي والميث
وتجري ھذه الخطوات في ظروف بيئية مراقبة باستخدام بروتوكول من خطوة واحدة دون تدخل من المستعمل، 

  ].٣٠٠وبالتالي تعزيز جودة العملية ونتائجھا [

  األطوار االستوائية ةفارش  -٣-١-١٣

]. ويتيح النظام ٣٠٣األطوار االستوائية على الشرائح الزجاجية بدرجة الحرارة والرطوبة [ توزيعيتأثر   
ى الشرائح  توزيعطوبة في أثناء الرمثلى فيما يتعلق بدرجات الحرارة ونسبة  ةظروفاً بيئي لياآل ا عل معلق الخالي

لموازنة درجة  مجھريعلى معالج  ةت الفارشيتثب الزجاجية مع تحقيق خرج أكبر مما يمكن تحقيقه يدوياً. ويمكن
ا،  ذي يناسب وظيفتھ االقتران مع شكلھا ال الحرارة والرطوبة ومدة التجفيف والتحكم فيھا بدقة. وھذه الضوابط ب

يح ماصةتتيح لمختلف المستعملين الحصول على نتائج متسقة بشأن الخاليا البشرية والحيوانية على السواء.   وتت
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عمبيتة في ا ات  لفارشة ويمكن أغالقھا بإحكام توزي ً العين ا ا متجانس ع حدوث  توزيع ى من ادلوالمساعدة عل  أي تب
   بين العينات.

   اآلليملون الشرائح   -٤-١-١٣

غِّ    ذكر من المش دخل ُي زا دون ت وين الشرائح بصبغة غيم قاً لتل لين. وتسمح يتيح ذلك أسلوباً سريعاً ومتس
لھا  ٥٢٠الياً بتخطيط ذكي ومرن لتلوين ما يتراوح بين شريحة واحدة والملونات التلقائية المتاحة ح شريحة وغس

 خاصية ويمكن من خاللل وباستخدام نفس البروتوكول أو باستخدام بروتوكوالت مختلفة. دون تدخل من المشغِّ 
د وتحضيرترتيب العينات  أولويات تحديد خل من مجموعات محددة من العينات قبل مجموعات أخرى دون أي ت

ة ة الثابت ة االحتياطي ن للبطاري تعمل. ويمك ي  المس دة الت از لم غيل الجھ مح بتش ة ٤٠تس ل نأ دقيق تمرار  تكف اس
  العينات في حال انقطاع التيار الكھربائي. تحضير

ً تحليل الصور   -٢-١٣   آليا

ر  لياآلال يستخدم حالياً التحليل    ة في الكثي ا المجھر بصورة روتيني ي يلتقطھ رات للصور الت من المختب
عند إجراء قياس بيولوجي للجرعات بالرغم من أن استخدامھا سيزداد على األرجح في ظل تحسن الُنظم. وُبذلت 

  جھود ألتمتة عمليات التحليل في كل الفحوص األربعة المبيَّنة في ھذا المنشور.

  إيجاد األطوار االستوائية وتسجيل الصور  -١-٢-١٣

 صة التي يمكن االعتماد عليھا بالكامل في فحلياآلاً في تطوير محطات التحليل بينما ال يزال العمل جاري  
ة  توائية العالي وار االس ين األط زة تعي إن أجھ وي ف وراثي الخل رر ال ةالض ات الفحص  اإلنتاجي ةومحط  التابع

ة  المستخدمة في راً من إنتاجي ن كثي دوي بمساعدة الحاسوب يمكن أن تحسِّ ل الي يالشخص التحلي . وتساعد الفن
األطوار االستوائية على الشرائح وعرضھا بوضوح داخل  مْسَحاتين األطوار االستوائية على تحديد يأجھزة تع

  ]. ٣٠٥، ٣٠٤البؤرة بدرجة تكبير عالية حتى تكون جاھزة للتحليل [

از    دي للصور من جھ حاسوبي ويمكن أن يتألف نظام تعيين األطوار االستوائية القائم على التحليل التقلي
ودة، ومنصة  ائق الج ر ف ة، ومجھ ة الدق ة عالي ة تصوير رقمي يم آليوآل ي لتلق از آل ة وجھ ؤرة تلقائي دة بب زوَّ ة م

امج تعي وب برن از الحاس ي جھ ل ف رائح. ويحمَّ توائية يالش وار االس ً ن األط ا ائيوالفحص  تلقائي ا التلق لي، عالتف
توائية أن تفحص األطوار وبرنامج شرح تحليل االنحرافات الكروموسومية. ويمكن أل جھزة تعيين األطوار االس

ىاالستوائية  دورة الواحدة [ ١٥٠ الموزعة عل اء الفحص (الصور ٣٠٠شريحة في ال ائج في أثن ن النت ]. وتخزَّ
ك في محطات الفحص  مْسَحاتوأماكن ال د ذل اً بع ةالمحتملة) في الحاسوب المركزي لنقلھا تلقائي ددة  التابع المتع
ا لتحليلھا كر جلت فيھ ي ُس ة الت ة الدق ك تشفير الصور االفتراضية العالي دالً من ذل َحاتوموسومياً. ويمكن ب  مْس

ق  ا عن طري اً ونقلھ توائية رقمي ين األطوار االس زة تعي األطوار االستوائية التي تم الحصول عليھا باستخدام أجھ
وع  ذا الن اج ھ د. ويحت د’من شبكة خاصة افتراضية لتحليلھا وتقييمھا عن ُبع ايير منسقة ‘ الفحص عن ُبع ى مع إل

  لضمان التوصل إلى نتائج قابلة للمقارنة.

  المركزي القَُسْيمثنائيات فحص  ةأتمت  -٢-٢-١٣

تغرق   وما يس ري للكروموس ل المجھ زيين تالتحلي يمين المرك ه فاحصون  ذات القس ويالً ويجري اً ط وقت
دَّ  اس ام راء القي ى إج ون عل داً ومتمرس دريباً جي ة، ربون ت رات بصورة روتيني ي المختب ات ف وجي للجرع لبيول

اً. ويجب في حا ا يومي ات من الخالي ل بضع مئ يھم تحلي ةويتعيَّن عل ر من  ل ل عدد كبي الجرعات الضعيفة تحلي
 المركزي القَُسْيمثنائيات االستراتيجية الرئيسية في تحسين أسلوب أتمتة فحص  تكمناألطوار االستوائية وبالتالي 

  لوقت، خاصة عند تقييم التعرض للجرعات اإلشعاعية المنخفضة. توفيراً ل

رن الماضي لتطوير ُنظم للفحص    ات الق ياآلوبدأت عدة محاوالت في ثماني ]. وأصبحت ٣٠٨-٣٠٦[ ل
يط  توائية والتنم اد األطوار االس ا وحدات حاسوبية راسخة إليج في غضون ذلك عدة ُنظم تجارية متاحة وتقابلھ

وع من الفحص المجھري بمساعدة الحاسوب يسھِّل  النووي في الكثير ذا الن ة. وھ ة الخلوي رات الوراث من مختب
توائية تفحص الشريحة كثيراً ھذا النوع من العمل. و نخفض، وتكشف األطوار االس ر م دل تكبي ة بمع في البداي

ر  ة غي ي عملي داثياتھا ف ن إح زَّ ةوتخ ة مراقب د مجموع راء تولي ذا اإلج اء ھ ي أثن ن ف وار . ويمك ن صور األط م
دوياً  ل ي د مكان الخاليا وتحل اظاالستوائية المكتشفة. وبينما يحدَّ ي  من السھل االحتف بصحائف الفحص اإللكترون
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ى حدة  ة عل افي كل حال ا وطبعھ ة االستجابة السريعة للطوارئ اإلشعاعية  وحفظھ ات. ويمكن في حال أن كملف
 ً فوراً. وإجماالً فإن استخدام جھاز تعيين  وتحفظرقمية  إلى صور وتحّولالخاليا المنحرفة الملحوظة  تسجل يدويا

  ]. ٣٠٤األطوار االستوائية يمكن أن يقلل مدة الفحص بمقدار النصف [

ومن المعروف منذ عھد بعيد أن عمليات تعيين األطوار االستوائية والتقاط الصور وغيرھا من العمليات   
ي للصور حت اينبغي أن يعقبھ ل إلكترون ل تحلي راء تحلي ن إج يى يمك ك فحص  آل ي ذل ا ف للكروموسومات، بم

اك عدة المركزي القَُسْيمثنائيات  ا طواتخ. وھن د من اتخاذھ د إجراء  ال ب ي لعن لكروموسومات فحص إلكترون
توائية. وفي الخطوة  في البداية، تفحص الشريحةف. ذات القَُسيمين المركزيين باستخدام جھاز تعيين األطوار االس

ك صور الثان د ذل م بع ة. وتقسَّ ة عالي ة بدق ى صور رقمي ل إل اً وتحوَّ توائية المكتشفة تلقائي ية، تلتقط األطوار االس
ْيمثنائيات األطوار االستوائية إلى مقاطع لتحديد الكروموسومات و ن في  المركزي القَُس م تكن تخزَّ المرشحة. ول

ا تحقق المرشحة وإحداثياتھا. وأما اآلن  زيالمرك القَُسْيمثنائيات تسعينات القرن الماضي سوى صور  في ظل م
إن التطور في  ك ف ى ذل اءة. وعالوة عل ر كف راً وأكث ذا اإلجراء أسرع كثي ات ھ من تقدم في التصوير الرقمي ب

  تكنولوجيا األقراص الصلبة يجعل من الممكن اآلن تخزين كل خاليا شريحة واحدة بدقة عالية. 

ا  المركزي القَُسْيمثنائيات فحص  برامجتجربة استخدام  وتظھر   ي ينطوي عليھ ة الت مدى الصعوبة البالغ
ا  تج عنھ اطع ين ى مق ة إل ة الكامل كروموسوماً  ٤٦إيجاد خوارزميات ھرمية متعددة الخطوات تسمح بتقسيم الخلي

ف]. ٣٠٩، ٣٠٨[ ن ُتكش داخ ول بب ت ومات بس ض الكروموس اً بع ات لعموم ا كمجموع بب تقاربھ ھا أو بس
البة( المركزي القَُسْيمثنائيات مية. ولذلك تفقد بعض كروموسو ات ). ويمكن أيضاً تجاھل بعض ةالكاذب الس ثنائي

ا تكون أصغر من الكروموسوم  المركزي القَُسْيم ل من Xمنھجياً ألنھ ى أق ق عل ا يمكن أن ينطب في  ٨، وھو م
ب بالتثبت من  ات المائة. وينبغي أن يقوم فاحص مدرَّ ْيمثنائي ً  المكتشفة لمركزيا القَُس ا ، المرشحة للفحص تلقائي

المرشحة موسومة  المركزي القَُسْيمثنائيات أسرع كثيراً وأسھل من الفحص اليدوي. وتظھر  وھذه العملية تكون
ة  ٤٤بعالمة على الشاشة (الشكل  يم. ويمكن بسھولة رفض معظم الصور الموجب ك بسرعة التقي أ) ويسمح ذل

وب، وال ل العي ة (مث كل الكاذب ر الش ة، انظ ومات المتداخل ب).  ٤٤كروموس
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 (a) 

  

يم أسھل وأسرع. ب)  المكتشفة لمركزي المرشحة القَُسْيم) ثنائيات : أ٤٤الشكل  ات ثناتلقائياً تجعل التقي ْيمئي  القَُس
دات  المركزي ة والكروماتي المرشحة الموجبة الكاذبة يمكن التعرف عليھا بسھولة (مثل الكروموسومات المتداخل
مة إلى مقاطع) ويمكن رفضھا. الملتوية   أو األجسام غير المقسَّ

ى فحص الخاليباليدوي الفحص معيار يقضي ( لعدم تحليل الخاليا بالكاملونظراً    ة االقتصار عل ا الكامل
ً  ٤٦التي تحتوي على  ة قسيما ك من ريب ى اآلن استخدام الفحص اآل ،مركزياً) وما ينشأ عن ذل خ حت م يترسَّ يل  ل

ى ني. ويكأسلوب روت ينالمركزي للكروموسومات ذات القُسيمين ات ال بد باإلضافة إلى ذلك من الحصول عل بيان
ا إذا  المركزي ْيمالقُسَ ثنائيات لتحديد ما إذا كان التردد المكتشف في  دد الكروموسومات المكتشفة أو م رتبط بع م

ر عدد في كل خلية،  احتسابھا كروموسومات ذات قسيمين مركزيينكان يمكن  الكروموسومات مع مالحظة تغي
ك تساؤالت بشأن استخدام  ة. ويطرح ذل ي كل خلي ة ف رقم القياسيالمقيَّم رط ال ي  للتشتت المف ات ف ْيمثنائي  القَُس

) وبالتالي إمكانية استخدام ھذا األسلوب في كشف التشعيعات التي تتعرض لھا أجزاء ٣-٤-٧-٩(القسم  المركزي
زداد عدد الكروموسومات  ة تحضير الشرائح. وي من الجسم. ومن الجوانب األخرى المثيرة لالھتمام تأثير نوعي

ل األطوار االستوائية. ويلزم ھنا المزيد من الف مْسَحاتالمكتشفة بزيادة  ى الوضع األمث حص ويمكن الوصول إل
  البرنامج الحاسوبي.في  المركزي القَُسْيمثنائيات مصنِّف  ضبط إعداداتعن طريق 

ة. وتثبت  المركزي القَُسْيمثنائيات كشف  أتمتة وتتيح   رة من التكراري التوصل إلى نتائج تتسم بدرجة كبي
دوي وشبه اآلالمقارنات بين منحنيات الجرعة والتأثير التي يتم إجرا ا باستخدام الفحص الي يؤھ اط  ل وجود ارتب

اءة كشف  ات قوي بدرجة كبيرة بين األسلوبين. وتشير التقارير إلى أن كف ْيمثنائي ُنظم  المركزي القَُس باستخدام ال
  ].٣١١، ٣١٠في المائة [ ٧٠و ٥٠ة تتراوح بين لياآل

ن المركزي القَُسْيمثنائيات ويمكن ألتمتة فحص    دم فحص ألكأداة مفيدة  هأن تحسِّ ات ال رة من عين عداد كبي
ي حاال ا  تف يَّم فيھ ه تق ة ل ز تابع د بمراك ل واح ز عم ل مرك عاعية الواسعة النطاق. ويمكن تكمي الطوارئ اإلش
رز أن تساعد المركزي القَُسْيمثنائيات الخاليا  ، وھو ما يزيد من قدرة وإنتاجية النظام. ويمكن باستخدام نمط الف

ائج الفحص  المركزي القَُسْيمثنائيات أتمتة فحص  اً نت ائج تمام بدرجة كبيرة في تقليص مدة التحليل وتضاھي النت
  ].  ٣١١، ٣١٠، ٣٠٠اليدوي [
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ً فحص   -٣-٢-١٣    النُّويَّات آليا

ل الصور اآل   ات لتحلي دة خوارزمي ل ع تحدثت بالفع ي فحص لياس امة ف ئة عن وقف انقس ات الناش  النوي
ود انماومع ذلك فقد كشف ھذان النظ]. ٣١٣، ٣١٢لقرن الماضي [في تسعينات ا ھيوليال ة  عن قي ل عدم الدق مث

ل  الكبيرة نة لتحلي نسبياً في تصنيف الخاليا الثنائية النواة. واستحدثت في السنوات األقرب عھداً ُنظم جديدة ومحسَّ
اماً في اختبارات آليالصور  وليال النويات الناشئة عن وقف انقس د ھي دِّ ين . ويح امج الحاسوبي في نظام تعي البرن

م  روف باس توائية المع وار االس ركة MSearchاألط اً ش وقته تجاري ه وس رت ذي طوَّ تمز وال  Metasystems ميتاسيس
واة (إحدى شركات تصنيع ُنظم التصوير المجھري) ة الن ا الثاني ً آلي الخالي ايير  ا ةوالمباستخدام المع من  رفولوجي

ات ُيحسب عددين ملونتين بنفس طريقة نظام دابي. وفي خطوة ثانية، متجاورت نواتينظھور  خالل اً في آلي الُنَويَّ
دة حول  ة ٣١٥، ٣١٤في الخلية الثنائية النواة [ النواتينمنطقة دائرية محدَّ ا الثنائي ] (انظر مجموعة صور الخالي

واتج ). وال يلزم من الفاحص إجراء تقييم آخ٤٥النواة المحتوية على نويات، الشكل  اتر لن المكتشفة. ومن  الُنَويَّ
النويات الناشئة عن  فحصخالفاً لمعايير الفحص البصري المستخدمة في  Metasystemالمھم مالحظة أن برنامج 

ام ولي وقف انقس ولي، ال يستخدم حدود الھي ه يفترض ببساطة أن  ھي واة، ولكن ة الن ا الثنائي د الخالي ة لتحدي الخلي
اً لاقتراب نويتين من بعضھ ارما (وفق ة ات محددة في مصنِ متراب د الخلي اط) يكفي لتحدي ى األنم فات التعرف عل

د االقتضاء تصو ن عن ة؛ ويمك واة بدق ة الن دود يالثنائي ولير ح اين  ھي ري المتب تخدام الفحص المجھ ة باس الخلي
ه إيستموند وت ة كشف  ] للتحقق من٢٨٤) [١٩٨٩) (Eastmond and Tuckerكر (ااألطوار حسب ما أوصى ب دق

  الخاليا الثنائية النواة.

  

  .آلي: خاليا ثنائية النواة بنويات وبدونھا الُتقطت بنظام ٤٥الشكل 

ل    ين لتحلي ور ومحطت اط الص ة اللتق تخدم محط اتوتس رون  الُنَويَّ ه وآخ تحدثه ديكورديي ام اس ي نظ ف
)Decordier et al] (م الح٣١٦ وجي لتعرض الجس ي الرصد البيول تخدامه ف رات ] الس ببة لطف ل المس ّي للعوام

ذا النظام أوالً  د ھ دِّ وليوراثية. ويح م يكشف عدد  الھي زا ث ة بصبغة غيم ن ا الملوَّ اتفي الخالي ة،  الُنَويَّ في الخلي
  في خطوة ثالثة. الُنَويَّةويفحص  يا الثنائية النواةالخال ويحدد بعد ذلك
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د  لي] مالءمة وميزة الفحص اآل٨٧[ )Willems et alمز وآخرون (اوأثبتت دراسة أجراھا ويلي   للنويات عن
راد  ين األف ز ب م التميي ن المھ ث م عة النطاق حي عاعية الواس ي حاالت الطوارئ اإلش كانية ف رز مجموعات س ف

ل  ١ المعرضين بشدة ( ين األشخاص األق رة وب غراي) الذين يحتاجون إلى متابعة طبية وعالج في مرحلة مبك
  تعرضاً.

ً  الُنَويَّاتحص وارتبطت نتائج ف   ا ة تمام ة آلي ائج  التي تجري بطريق اً بنت اً قوي رة ارتباط في الدراسة األخي
]. وكشف منحنى الجرعة واالستجابة ٨٧[) وأثبتت أن التثبت البصري غير مطلوب r2 = 0.917الفحص اليدوي (

ات  اآلليالمرجعي باستخدام الفحص  اتعلى أساس بيان راد عن أ الُنَويَّ دى عشرة أف د ل ة المرتبطة بتحدي ن الريب
ة  ٠٫٢غراي تبلغ  ١جرعة قدرھا  ة البالغ ين حدود الثق داخل ب ة في الجرعتين  ٩٥غراي. ولم يحدث ت في المائ

ي غراي. وتحققت أيضاً تقديرات دقيقة للجرعة في حاالت  ١البالغتين صفراً من الغراي و وى الت الجرعات األق
غ  الُنَويَّات نظام فحص يستطيعغراي. ولذلك  ٣و ٢بلغت  غراي.  ٣، أو ٢، أو ١تمييز التعرضات لجرعات تبل

شريحة)  ١٢٠عينة دم ( ٦٠فاحصين بتجھيز ما ال يقل عن  قياموأشارت التقديرات في ھذه الدراسة إلى إمكانية 
  ساعة. ١٢في نوبة عمل مدتھا 

ةل عمويمكن عموماً زيادة عينات الدم زيادة كبيرة باستخدام المزيد من وحدات ال   . ويمكن الحصول اآللي
دات ونفس  نفس المع دة ب زوَّ ة الم ب رات المدرَّ زة تصنيفعلى نتائج قابلة للمقارنة من خالل شبكة من المختب  أجھ

ات ة الُنَويَّ ادة إنتاجي ن زي لوب يمك ذا األس ً . وبھ ا ات آلي االت الطوارئ  فحص النوي ريع لح ماح بالتصدي الس للس
  اإلشعاعية الواسعة النطاق.

  الكروموسومي المبتسرالتكثف  فحص  -٤-٢-١٣

باستخدام طريقة تعيين األطوار االستوائية  المركزي القَُسْيمثنائيات ال يختلف ھذا النھج أساساً عن تحليل   
]. وتمرر الصور بعد ذلك على المشغل لفحصھا بالعين المجردة. ٧٥اً في التحضيرات الملونة بصبغة غيمزا [آلي

  بمقدار ثالثة أضعاف تقريباً عن التحليالت التي تجري بطريقة آلية تماماً.وتزيد سرعة التحليل 

  التھجين الموضعي بالفلورسين باستخداماالنتقاالت الكروموسومية  فحص  -٥-٢-١٣

وين ب   تخدام التل ل باس اح ھائ ق نج ينتحق عي بالفلورس ي  التھجين الموض ن  ٤أو  ٣ف أزواج م
دة نظام م واسُتحدث]. ٧٥الكروموسومات [ ك الشحن ةمتقارنؤلف من جھاز حاسوبي وآلة تصوير مبرَّ . ويستند ذل

ك كشف ال اين، ويعقب ذل وري مب ون فل توائية باستخدام مل ين األطوار االس نھج إلى خطوتين، حيث يتم أوالً تعي
مرشحة ملونات الكروموسومات الكاملة. وقيست من قائمة االنتقاالت البموسومة الكروموسومات ال فياالنتقاالت 

اً)  ١٠الكريات اللمفاوية المتفلورة ( مستحضراتمعدالت موجبة كاذبة ومعدالت سالبة كاذبة في  ة تقريب في المائ
الغيمزا [ المركزي القَُسْيمثنائيات مثلما في حالة  ة ب وري ٣١٧المناسبة على الشرائح الملون ألق الفل ]. ويتطلب الت

ائق آليدقيقة لضبط البؤرة  ٢٥حة، ومنھا مدة زمنية أطول في الفحص تبلغ ساعة لكل شري ة مع بضع دق اً مقارن
ة التصوير  ع آل ر م تخدم شريحة أكب ذلك تس اطعة. ول احة الس تخدام الفحص المجھري بالس ل شريحة باس ي ك ف

الشحن لزيادة سرعة الفحص. وعند كشف ألوان الكروموسومات، يكفي فيما يبدو استخدام عتبة بسيطة  المتقارنة
ى بياً عل ف  نس ة لكش ات المورفولوجي ض العملي ع بع االقتران م ة ب يم الرمادي ع الق ط توزي اس مخط أس

ومة ب ومات الموس زاء الكروموس ومات أو أج سالكروموس ل [ مج وين الكام ذا ٣١٨التل ة ھ رت مالءم ]. واختب
ينية في ا لكروموسوم النظام لفحص االنتقاالت الكروموسومية في دراسة لكشف االنتقاالت المستحثة باألشعة الس

اءة الفحص اآل لي. وأُجريت مقارنة بين الفحص اآل٤رقم  يوالفحص اليدوي، وتبيَّن أن كف اً  ل غ تقريب في  ٩٠تبل
  الفحص اليدوي. ب مقارنةالمائة 

ه ويمكن زيادة حساسية ھذا األسلوب عن طريق زيادة عدد ا   ى أن نة بلون واحد. عل لكروموسومات المھجَّ
داخل عند زيادة عدد الكروموسو مات الملونة فإن إجراءات فصل التالمس الذي يحدث في نھاية المطاف و/أو الت

ايبر وآخرون (٣١٩بين الكروموسومات تكون أساسية [ اد ٣٢٠) [Piper et al]. وأشار ب از إيج ى إنشاء جھ ] إل
وني كس. واستخدمت أطوار استوائية متفلورة باستخدام معدات متاحة تجارياً ومحطة عمل معيارية تعمل بنظام ي

م  ة رق ومات الثالث ن الكروموس ة م م  ١مجموع م  ٢ورق فت  ٤ورق دوي. وكش ع الفحص الي ة م ت مقارن وأُجري
ين  از تعي ك كشف جھ ى ذل دار الثلث. وعالوة عل د تقلَّصت بمق ل ق ة للتحلي ة المطلوب النتائج عن أن المدة الزمني

ة لل مْسَحاتاألطوار االستوائية عن عدد أكبر من ال ي القابل ز الفحص اآلل ة بالمسح البصري. ويتميَّ فحص مقارن
توائية  وار االس ور األط ا أن ص ن أبرزھ افية، م ا إض ةبمزاي اً  الرقمي اعد أحيان ىتس ديالت  عل ل التع تحلي
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ذلك  ذا النظام ك ل ھ الكروموسومية، إذ يمكن إعادة النظر بسھولة في الخاليا إلعادة فحصھا وزيادة تحليلھا. ويعدَّ
ا ٣٢١رة قرارات ثنائية لتصنيف األطوار االستوائية الملحوظة ولتحسين دقة المسح [باستخدام شج ]. ومن المزاي

 ً ا ك في  ،األخرى للصور الرقمية الملونة المحتفظ بھا في الحاسوب إمكانية تحسينھا إلكتروني ويمكن أن يسمح ذل
  ل مما يمكن تحقيقه بالعين.كروموسومية البالغة الصغر بصورة أفضالنتقاالت البعض األحيان بتمييز ا

ل    و تحلي ه ھ ذي يجري بحث ع الواضح ال ين مستحضراتوالتوس ين الموضعي بالفلورس دد  التھج المتع
ل  اتالقَُسْيمواأللوان عن طريق الجمع بين مكتبات الحمض النووي المحددة الكروموسومات  المركزية في التحلي

  في آن واحد. المركزي مالقَُسيْ ثنائيات الكروموسومية ولالنتقاالت  لياآل

  نظام إدارة المعلومات المختبرية   -٣-١٣

ن    ب أن يشكل أداة ال يمك اً والمصمم حسب الطل اح تجاري ة المت ات المختبري ام إدارة المعلوم ن لنظ يمك
ك،  ى ذل ات. وباإلضافة إل ة إعداد/تحليل العين ادة إنتاجي االستغناء عنھا في التغلب على التحديات الناشئة عن زي

ن  اميمك ذا النظ ايرة  لھ راد ومع دريب األف ة بت ة المتعلق ة العام جالت المختبري ى الس اظ عل ى الحف اعد عل أن يس
ات  ام إدارة المعلوم ن خالل نظ ة م ات اإللكتروني يح إدارة البيان ك. وتت ى ذل ا إل ائي، وم رد الكيمي زة والج األجھ

وارث المختبرية فوائد تشمل القدرة على الربط والبحث واسترجاع الب د الك ائج بع يانات واإلبالغ بسرعة عن النت
  اإلشعاعية. ويوجد العديد من الوحدات وفيما يلي وصف موجز لكل منھا:

  د الشفرة الخيطي الفريد للعينات. -تحديد العينات  يعيَّن محدِّ

  ات د  -نقل العين ة لقي اقوالب منظم ل بيان د وصولھا (مث ا وعن اء نقلھ ات في أثن ات ظروف العين ت بيان
 مسجل درجة الحرارة).

  ل  -تحديد الفحوص ة (مث ة معيَّن ة المناسبة ألي عين ة الخلوي تعيين فحوص المعالجة والفحوص الوراثي
ارات  ة؛ واختب ات اللمفاوي زل الكري ل أو ع دم الكام ة ال ات مزرع ْيمثنائي زي القَُس ارات  المرك أو اختب

 ).ھيوليال النويات الناشئة عن وقف انقسام

 املين محددين  -ات جدولة العين ناد الحاالت لع تحديد أولويات تحليل العينات تبعاً لمدى االستعجال وإس
 في المختبر.

  ا  -األمن تعملين مزاي نح المس اشتراط التحقق من ھوية المستعملين من خالل الكلمات السرية. ويجوز م
 مختلفة داخل النظام الفرعي.

  تتبع السجالت والتعديالت. -المراجعة 

 ى سالمة السجالت وضمان  - الحفظ الحفاظ على كفاءة عمل قاعدة البيانات والمساعدة على الحفاظ عل
 االحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات العلمية في أماكن آمنة.

  قة التي يمكن إبالغھا إلى الطبيب المعالج. -اإلبالغ  توليد تقارير الحالة الفردية المنسَّ

  أخطاء  احتماالت وقوعاً وترتيبھا مباشرة من الوحدات للحد من آليت يمكن جمع األدوا -تكامل األدوات
اء  ي أثن اقھاف ات واتس ة البيان ين دق ى تحس ك عل اعد ذل خ. ويس مانالنس امالن حاس ا ع اء  ، وھم ي أثن ف

 .جماعيةالتصدي لحدث ينطوي على إصابات 

ة متخصص في لمختبر قابل للتوسيع وغزير اإل ي] رسم تخطيط٣٠٢، ٣٠١[ ٤٦ويرد في الشكل    نتاجي
  ة. ليالفحوص الوراثية الخلوية اآل
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ة باستخدام شبكة نظام آليلمختبر فحوص وراثية خلوية غزير اإلنتاجية يعمل بطريقة  ي: رسم تخطيط٤٦الشكل 

 ً إلى محطات/مختبرات  إدارة المعلومات المختبرية. ويمكن نقل الشرائح المجھزة في المختبر المركزي ماديا
بعھد لتحليلھا (إھداء من راماكوما وبراسانا،  المستلمة الفحص أو نقل الصور الملتقطة إلكترونياً إلى المختبرات

  التابع للقوات المسلحة، الواليات المتحدة األمريكية). بحوث البيولوجيا اإلشعاعية
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  أحداث اإلصابات الجماعية  - ١٤

  

راد إلصابات تتجاوز يعرَّف حدث اإلصابات ا   لجماعية بأنه الحدث الذي يتعرض فيه عدد كاٍف من األف
إن ٣٢٢،٣٢٣قدرة المتصدين المحليين على التصدي [ ]. وعندما ينطوي ھذا النوع من األحداث على إشعاعات ف

راوح النتيجة يمكن أن تمس مجموعة كبيرة من السكان الذين ربما يتلقون نطاقاً من الجرعات اإلشعاعية الت ي تت
يم  ى تقي بين مستويات الخلفية والجرعات الكبيرة التي يمكن أن تنجم عنھا عواقب طبية. ويحتاج ھؤالء األفراد إل

   ].٣٢٦-٣٢٤، ٣٢٢، ٤لمستويات التعرض من أجل تحديد ما إذا كان التدخل الطبي مطلوباً [سريع 

ه ، وإائييذمل إويمكن أن تنشأ األحداث التي تنطوي على إشعاعات عن حادث أو ع   ا فإن ذا وقع أي منھم
ل اإلصابات  تكون ھناكأن يتسبب في إصابات بين الجمھور العام. ويمكن أن  يمكن أيضاً عوامل إرباك، من قبي

ا من البدنية التقليدية،  اس الجرعات وغيرھ ى أنشطة قي ويكون للتعامل مع اإلصابات التي تھدد الحياة أسبقية عل
  ].٣٢٧األنشطة [

ة بأ التأھبالتخطيط وويتسم    ي حال ة. وف داث اإلصابات الجماعي ال ألح ي التصدي الفع مة ف ة حاس ھمي
ا ي ة م ة المقبول ة العام رق تصدوقوع طارئ إشعاعي، تشمل الخطوط التوجيھي دريب ف ي: أ) إنشاء وت ة  ل محلي

نھج التشخيصي المالئ ق ال ة وتطبي مة، ب) معرف دادات الحاس دات واإلم زة بالمع ة مجھَّ يم ووطني اح لتقي م والمت
إمكانية الرجوع إلى المختبرات المرجعية، بما فيھا المختبرات المتخصصة اإلصابات والجرعات اإلشعاعية. ج) 

وجي [ وي والبيول وراثي الخل اس ال ق القي ن طري ات ع يم الجرع ي تقي ات ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٢ف ن المكون ]. وم
اً تحد‘ مفھوم عمليات’الحاسمة في  يم قياس الجرعات بيولوجي ي ستستخدم في التقي ات الت ار العين ات اختي د أولي ي

وظفي  ين وم دين الطبي ين المتص اً ب الً دينامي ي تواص ذي يقتض رز وال ات الف ريع لجرع وي الس وراثي الخل ال
  المختبرات المرجعيين المختصين بالقياس الوراثي الخلوي البيولوجي للجرعات.

  سيناريوھات التعرضات اإلشعاعية المحتملة  -١-١٤

   ئيةااإليذاألحداث   -١-١-١٤

ة للتعرض اإلشعا   يناريوھات ممكن ة وُحددت عدة س ة إجرامي ى ني ذي ينطوي عل ا في يعي ال صنَّف ھن
  ].٣٢٦، ٣٢٤، ٣٢٢ثالث فئات عريضة [

عة في بيئة ما ولك رأجھزة التعرض اإلشعاعي تشمل المصاد  (أ) نھا ال تشكل تھديداً بحدوث المختومة الموزَّ
  ان من المتوقع أن ينخفض عدد األفراد الذين يتعرضون لجرعات قوية.وإن ك، تلوث

زة متفجرة أو ميكاني  (ب) ةأجھزة نشر اإلشعاعات تستخدم أجھ ا يسفر عن  كي ادة اإلشعاعية، مم ع الم لتوزي
وث  عاعية شكل تل ذ التعرضات اإلش بياً ويمكن أن تتخ ة صغيرة نس أثر منطق وث مشع. ويمكن أن تت تل

  إن كان من المتوقع أن تنخفض الجرعات عن المستويات الھامة طبياً. داخلي وخارجي و

حدث انفجارات نووية. ويمكن أن يتسبب النووية االرتجالية الصنع تشمل مادة نووية يمكن أن تُ  األجھزة  (ج)
ذين  ات والضحايا ال ر من الوفي ا عدد كبي تج عنھ ة ين ذلك في إشعاعات واسعة النطاق وإصابات حراري

  جرعات إشعاعية قوية. وتتسبب ھذه األحداث في عواقب كارثية. يتلقون 

  األحداث العارضة  -٢-١-١٤

  ]: ٣٢٦[ ما يلي يمكن أن تسفر التعرضات اإلشعاعية عن عدة سيناريوھات تشمل، ولكن ال تقتصر على  

د ويمطوارئ المفاعِ   (أ) رِّ د المب كن أن تسفر الت المصحوبة بتصدع في عناصر الوقود المشععة في أثناء فق
ى تلوث  ؤدي إل ن أن ت ع، ويمك القرب من الموق ور ب ة الجمھ املون وعام ا الع ة يتلقاھ عن جرعات قوي

  يفضي إلى جرعات منخفضة بين عامة الجمھور على مقربة من مكان الحدث (مثل تشرنوبل).

ة  سمححوادث الحرجية عندما تأ يمكن أن تنش  (ب) ات كافي ادة عن غير قصد بحدوث انشطار في كمي من م
افة ونووية خاصة. ويسفر ذلك عن مستويات مرتفعة من التعرض في األشخاص الذين ي ى مس جدون عل

  مورا). قريبة من الحادث (مثلما في توكاي



 

١٣٦ 

ى مصادر   (ج) ي تنطوي عل ة’يمكن أن تسفر حاالت الطوارئ الت د من ‘ يتيم ودة أو مسروقة عن العدي مفق
اط وة النش اً لق يناريوھات التعرض تبع ذا  س ؤدي ھ ع المصدر. ويمكن أن ي دة التعرض وتوزي وطول م

وث  هالنوع من حاالت الطوارئ إلى تلقي جرعات قوية في الجسم بكامله أو في أجزاء من فضالً عن تل
  داخلي أو خارجي (مثل جوانيا).

  التجربة التاريخية  -٢-١٤

ا    يم القياسات اھناك العديد من األمثلة في الماضي القريب استخدمت فيھ ة لتقي ة الخلوي ة الوراثي لبيولوجي
  ).١٧التعرضات اإلشعاعية عقب الحوادث العارضة التي انطوت على إصابات متعددة (الشكل 



 

١٣٧ 

ة ١٧الجدول  : أمثلة مختارة استخدمت فيھا القياسات البيولوجية الوراثية الخلوية في الحوادث اإلشعاعية المنطوي
  على إصابات متعددة

 وقوع سنة
 الحادث

 ع الحادثموق
عدد األشخاص 
الذين شملھم 
 الحادث

 حاالت الفحص الوراثي الخلوي

 القَُسْيمثنائيات   المراجع
 المركزي

التكثف 
الكروموسومي 

 المبتسر

التھجين 
الموضعي 
 بالفلورسين

النويات 
الناشئة 

عن وقف 
 انقسام
 الھيولي

١٩٨٦ 
تشرنوبل، 
 أوكرانيا

<٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢[    ٤٣٦ ١٠٠ ٠٠٠[ 

 ١٧٥٥     

   ٣٤٧، ٢٣٦، ٢٣٥[  ٩٧[ 

 ]٢٩٧، ٢٦٠، ٢٥٩[ أ١٤٠    

 ليلو، جورجيا ١٩٨٧–١٩٨٦
٢٤٧[    ١١ ١١[ 

   ٢٤٨[  ٤[ 

 ]٣٥٠[    ١٢٩ ٢٥٠ جوانيا، البرازيل ١٩٩٧

 ، تركياإسطنبول ١٩٩٥
٣٤٩[   ١٠ ٢١ ٢١[ 

   ١٥٨[ ١٠ ٥[ 

١٩٩٨ 
ماتخوجي، 
 جورجيا

 ]٣٣٣[    ٨٥  متعددون

١٩٩٩ 
ورا، يم -توكاي 

 اليابان

٣٥١[    ٤٣ ٤٣[ 

  ٢٥٣[   ٣[ 

     ]٢٥٤[ 

 ]٣٥٢[   ٢٨ ٢٨  متعددون بانكوك، تايلند ٢٠٠٠

٢٠٠٥ 
ون، بسيسكون

 شيلي
٣٥٣[  ١  ٤٥ ٢٣٣[ 

 ]٣٥٤[    ٣٣ ٦٣ داكار، السنغال ٢٠٠٦
 بأثر رجعي. أ

  

رة معروفاً مثالً حدثاً فجائياً  ويمكن أن تتميَّز الحوادث بخصائص مختلفة، كأن تكون   تقع فيه إصابات كثي
ا  أخر فيھ ر ويت بطء أكث ور ب ة تتط رنوبل)، أو حال ل تش يرة (مث ة قص دة زمني ي م ددة ف افمح راد  اكتش األف

ى بضع حاالت حقيق ة يالمعرضين (مثل جوانيا). ويمكن أيضاً للحادث أن يقتصر عل ة مصحوبة بضغوط عام
ً بيولوجي توسيع قياس الجرعاتلھائلة  ليشمل المجتمعات المجاورة حتى وإن لم يكن ھناك سوى القليل من األدلة  ا

ة، إن ك اإلجراء المادي ر ذل ل ( وجدت أصالً، لتبري ورامث اي م ة، تمكَّ)توك ذه الحال ي ھ ر القياسات  ن. وف مختب
ا البيولوجية الوراثية الخلوية التابع للمعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية من تحديد الجرع شخصاً  ٢٦٥ات التي تلقاھ

ات  ي أي جرع دم تلق أنتھم بع اء الحدث وطم ي أثن اكنھم ف ن خالل مسح أم ة [م ]. وخضعت أيضاً ٣٣٠ملموس
ى أساس قياسات  ٤٣من  مجموعة ة عل د تعرضھم لجرعات طفيف وم تأك ز اليوراني شخصاً في أحد مرافق تجھي

  ات الكروموسومية.في الجسم بكامله عن طريق تحليل االنحراف ٢٤ -الصوديوم 

ل    ة للجرعات من خالل تحلي ة الخلوي ة الوراثي اريخ القياسات البيولوجي ات واستخدمت على مر الت ثنائي
د التعرضات  التعداد، إلى جانب المركزي القَُسْيم دير الجرعات بع لي لتق الروتيني لخاليا الدم البيضاء كفحص أوَّ

ددة (انظر ى إصابات متع ي تنطوي عل ة ١٧الجدول  العارضة الت د استخدمت الفحوص الوراثي ك فق ع ذل ). وم
ات الناشئة عن وقف ، والكروموسومي المبتسر، والتكثف التھجين الموضعي بالفلورسينالخلوية األخرى ( النوي

  لتأكيد تلك التقديرات، وغالباً ما أُجريت تلك الفحوص بعد شھور أو سنوات من وقوع الحادث. )الھيولي انقسام



 

١٣٨ 

  القياس البيولوجي دور  -٣-١٤

  أساليب تقييم التعرض اإلشعاعي  -١-٣-١٤

اً نطوي على إصابات جماعية ت اإلشعاعية التي األحداث في أعقاب   ائيون أساس ى يعنى الفيزي اظ عل بالحف
ق رارات العالج. وينطب اذ ق ادة في  الحياة وتقييم العالمات واألعراض الطبية للتعجيل باتخ ى اإلشعاعات الح عل

اًء  ]٣٢٩، ٣٢٧ - ٣٢٥، ٣٢٢، ٢٥، ٦األولى [األطوار  ي قيِّمت بن العديد من تقييمات التعرضات اإلشعاعية الت
يم وافق دولي في اآلراء بين الخبراءعلى ت اليب التقي . وتبعاً للسيناريو اإلشعاعي والموارد المتاحة ينبغي تنفيذ أس

  لى إصابات جماعية.اإلشعاعي المالئمة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية التي تنطوي ع

  مفھوم عمليات القياس البيولوجي  -٢-٣-١٤

ذان أصدرتھما   ة يتناول المرجعان الل ة الوكال ة الذري ة للطاق ع الشبكي ٣٢٣، ٣٢٢[ الدولي ذلك الموق ] وك
ة  ات المتحدة األمريكي ا يخص  ]٣٣١[لوزارة الصحة في الوالي ة فيم ة العام دقيق الخطوط التوجيھي بالوصف ال

ي تن لطالئع المتصدين‘ ملياتمفھوم الع’ ةفي الحادثات اإلشعاعية الت ى إصابات جماعي ذ طوي عل ى أن تنفي . عل
ج نَ  ارھ ن الب ددة م ة متع تخدام مجموع اً باس ات بيولوجي يم الجرع ي اتقي االت مترات ف عاعية ح وارئ اإلش الط

كِّ  ن أن يش ة يمك ابات جماعي ى إص ة عل تعالمنطوي تم االس م ت ا ل ر م اك كبي ل إرب راء ل عام ن الخب رق م انة بف
ين الشكل ٣٢٣، ٣٢٢المتخصصين [ ابع لمركز مكوِ  ٤٧]. ويب دريب الت ع الت ات استراتيجية المساعدة في موق ن

ي  تراتيجية المعالجة ف عاعية واس ي حاالت الطوارئ اإلش اعدة ف عاعيةمالمس ا اإلش د بحوث البيولوجي ابع  عھ الت
وجي  للقوات المسلحة في الواليات المتحدة األمريكية اس البيول ق باستعمال القي ات المتعل وم العملي إلى جانب مفھ

  ]. ٣٢٩مترات [االمتعدد البار



 

١٣٩ 

  

 

: مفھوم عمليات القياس البيولوجي للجرعات في أثناء إدارة الطوارئ اإلشعاعية المصحوبة بإصابات ٤٧الشكل 
ع خطوات اإلجررضية أو أمراض. ويبين الشكل وظائف القياس البيولوجي في  ة موق اءات الفردية في خوارزمي

وات  عھد بحوث البيولوجيا اإلشعاعيةمالمساعدة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية و التدريب التابع لمركز التابع للق
  ].٣٢٩‘ [عالج المرضى من اإلشعاع’المسلحة األمريكية بشأن 

يم التعرضات اإلشعاعية والتكنول   ة في تقي ة المتبع اليب الحالي ات الناشئة أن تساھم في ويمكن لألس وجي
رز التشخيصي من أجل  وم الف د من البحث والتطوير لترسيخ مفھ تقييم اإلصابات والجرعات اإلشعاعية. وال ب
ي تنطوي  وجي للجرعات في حاالت الطوارئ اإلشعاعية الت اس البيول ات القي تيسير بلورة مفھوم وظيفي لعملي

لي ألغراض الفرز اإلشعاعي سريعاً (فحص واحد ]. ويجب أن يكون ال٣٢٩على إصابات جماعية [ فحص األوَّ
في كل دقيقة أو أقل) ويجب أن تستخدم أجھزة محمولة باليد، ومن المثالي أن تشمل اختبار االستخدام الذاتي. وقد 
ر من  اً أطول (أكث د تستغرق وقت ر وق رات أكب ة خب تتطلب فحوص اإلشعاعات من الدرجة الثانية والدرجة الثالث

  ھا ولكنھا تتسم بخصوصية إشعاعية أكبر.مواحد) الستخدا يوم

اس    إجراء قي د تعرضوا لإلشعاع، يوصى ب وا ق ذين يمكن أن يكون ى المرضى ال وحالما يتم التعرف عل
اً في  وي أساس وراثي الخل بيولوجي لجرعاتھم لتأكيد االشتباه بتعرضھم وتحديد مستوى الجرعة. ويھدف الفرز ال

ة التصدي األول ل مرحل دير سريع لجرعة كل مريض محال لتكمي ى إجراء تق ة الطوارئ اإلشعاعية إل ى لحال
ا  إن الھدف منھ رة ف ة بدرجة كبي التقييم اإلكلينيكي المبكر. وبالرغم من أن ھذه التقديرات األولى قد ال تكون دقيق

ى  ١لجرعات (لنطاقات ضمن واحدة من أربعة  المريضتصنيف  غراي،  ٤ى غراي إل ٢غراي، و ٢غراي إل
ى غراي  ٤و ر من  ٦إل ي  ٦غراي، وأكث ة الت ى األوساط الطبي ديم معلومات في الوقت المناسب إل غراي) لتق

]. ويمكن أيضاً في ھذه المرحلة رفض العينات الموجبة الكاذبة بسبب ٤يمكن االستعانة بھا في معالجة المريض [
ً  ئالناشيل القيء بأعراض من ق ي تصيب  عن أسباب أخرى. ويمكن أيضا د التعرضات الت في ھذه المرحلة تحدي

  جزءاً من الجسم.

ل المرضى    اس التقييمي السريع يمكن مواصلة تحلي ى القي ة إل لي زول الحاجة الملحة األوَّ وبمجرد أن ت
  للحصول على تقديرات أدق.الذين يحددون بأنھم تلقوا جرعات ملموسة 

د تعرضوا لإلشعاع، تستمر رعات من يحدّ إجراء قياس أدق لجوحالة الطوارئ  انتھاءوبعد    دون بأنھم ق
في حاجة إلى أي جرعات ولكنھم  لم يتلقواجرعات منخفضة بدرجة كبيرة أو الذين  تلقوامتابعة األشخاص الذين 

ة ات أطمأن تخدام تقني ة باس ة وبائي ات متابع راء دراس اً إج زم أيض وف يل ل . وس رى مث عي خ ين الموض التھج
 .بالفلورسين

  

  ال  نعم

 التسجيل الطبي 
 المسح اإلشعاعي 
 عينات الفحص اإلشعاعي 

الوصول إلى المشاكل التي تشكل تھديداً
 للحياة والسيطرة عليھا

 التسجيل الطبي 

 التسجيل الطبي 
  العالمات واألعراض

  اإلكلينيكية
 دراسة الدم 
 كيمياء الدم 
  عينات الفحص الحيوي

 اإلشعاعي
 لبديلة لتقييم الفرز الفحوص ا

 اإلشعاعي

لي والتعر على المشاكل فالتطھير األوَّ
والوصول بحالة الطبية ومعالجتھا 

 المريض إلى مرحلة االستقرار

 
 العالج الطبي في حاالت الطوارئ

 التسجيل الطبي 
 المسح اإلشعاعي 
  عينات الفحص الحيوي

   اإلشعاعي
أولويات إزالة التلوث والبدء في ترتيب

 الة التلوثإز

 
 التقييم الطبي والمتابعة

 التسجيل الطبي 
  ةاإلكلينيكيالعالمات واألعراض
 دراسة الدم 
 كيمياء الدم 
  البيولوجيعينات الفحص 

 اإلشعاعي
  قياس الجرعات عن طريق

 الفحوص الوراثية الخلوية
  الفحوص البديلة لتقييم الفرز

 اإلشعاعي

 تلوث خارجي؟



 

١٤٠ 

  التواصل مع األوساط الطبية   -٣-٣-١٤

رات التواصل بي   ة ومختب اسالن األوساط الطبي وجي ل قي تمالبيول ة. وينبغي أن ي ألة جوھري  لجرعات مس
تقدمھا األوساط الطبية لمساعدة ]. ويمكن االستفادة كثيراً من أي معلومات ٤، ٣ذلك في كنف من السرية الطبية [

اس أخصائي القياسات البيولوجية في تحدي رات القي در اتصال مختب نفس الق ات. ومن األساسي ب ات العين د أولوي
ذه  ة المرضى. وھ ا بشأن معالج اذ قراراتھ ي اتخ اعدتھا ف ي الوقت المناسب لمس ة ف وجي باألوساط الطبي البيول
اء التصدي للحدث. ومن األساسي وجود ات في أثن ة العين ة متابع ة دق  الحاجة إلى التواصل المستمر ُتبرز أھمي
يَّن في  ة المب ل نظام إدارة المعلومات المختبري ات (مث ز العين ة لترمي نظام فريد ويقوم على أُسس راسخة وموثق

ة. ٣-١٣القسم  ى األوساط الطبي ا إل الغ نتائجھ ا وإب ا وتحليلھ ى تجھيزھ ا حت ) حتى يمكن تتبع العينات منذ جمعھ
. ويحتاج ماءالطبيون مع أسبينما يتعامل المھنيون  عمياءالوراثية الخلوية مع عينات وتتعامل مختبرات الفحوص 

ائق  ة أو الوث ى المعلومات من نظام إدارة المعلومات المختبري ذين سيحصلون عل راد ال د األف ى تحدي ر إل المختب
المماثلة إلبالغھا إلى المھنيين الطبيين. وسوف يتعيَّن على ھؤالء األفراد فك شفرة الترميز حتى يمكنھم االتصال 

ل عدم اشتراكھم في فحص العينات.باأل   طباء الفيزيائيين وبالتالي ربما يفضَّ

  االستراتيجيات القائمة بشأن اإلصابات الجماعية  -٤-١٤

  يالفحص التقييم  -١-٤-١٤

اس  الوراثيةيمكن تطبيق الفحص التقييمي السريع على العديد من االختبارات    الخلوية المستخدمة في القي
ق فحص  البيولوجي للجرعات. ه عن طري ة (أو  ٥٠وثبت أن ات  ٣٠خلي ْيممن ثنائي ) في فحص المركزي القَُس

دة.  تقدير، يمكن المركزي القَُسْيمثنائيات  ديرات مفي ة بتق يَّن أيضاً الجرعات بدقة كافية لتزويد األوساط الطبي وتب
]. ومقارنة ٣٣٣، ٣٣٢غراي [ ١ الحصول على تقديرات لجرعات في حدودھذا األسلوب في الفحص يمكن ب هأن

ذا األسلوب التقييمي  ١٠٠٠و ٥٠٠في عدد يتراوح بين  المركزي القَُسْيملثنائيات بالفحص الكامل  د ھ ة، يزي خلي
) بإدخال أسلوب Flegal et alمن اإلنتاجية بعشرين ضعفاً. وسعياً إلى زيادة سرعة الفحص، قام فليغال وآخرون (

ذي ال QuickScanالمسح السريع ( ة دون اشتراط وجود يُ ) ال ذي يصيب كل خلي ه سوى الضرر ال  ٤٦فحص في
 ً دة الفحص  قسيما ذا األسلوب م ل ھ ة. ويقل دو كامل ي تب ا الت ذا األسلوب سوى الخالي مركزياً، وال يفحص في ھ

  ].٣٣٤المجھري بمقدار سدس آخر [

د بشكل خاص استخدام التكثف    دير التعرض الكروموسومي المبتسرومن المفي ة في لجر لتق عات قوي
ات التكثف  أن حاالت اإلصابات الجماعية. وتبيَّن اس التقييمي  الكروموسومي المبتسرأسلوب حلق د في القي مفي

حلقة  ٥٠أو  الكروموسومي المبتسرخلية من خاليا التكثف  ٣٠٠غراي، حيث يقيس  ٦للجرعات التي تزيد على 
  جرعات الضعيفة.]. على أن ھذا الفحص له قيوده بالنسبة لمنطقة ال٣٣٥[

امويمكن أيضاً تطبيق الفحص التقييمي على اختبارات    ولي النويات الناشئة عن وقف انقس . ويوصى ھي
اري فحص  وجي المعي اس البيول ؤخراً أن فحص  ١٠٠٠في القي ه ثبت م ى أن واة. عل ة الن ة ثنائي ة  ٢٠٠خلي خلي

ى  وب لفحص  ]٣٣٥[غراي  ١ثنائية النواة يسمح بتحديد الجرعات التي تزيد عل غ الوقت المطل ة  ٢٠٠ويبل خلي
ات أسرع كثيراً من الفحص التقييمي  ودقيقة تقريباً وبالتالي فھ ١٥اة ثنائية النو ْيملثنائي زال  المركزي القَُس وال ي

ل من  منأسرع قليالً  دريباً أق رة وت ه يتطلب خب ذا األسلوب أن ا األخرى لھ أسلوب المسح السريع. ومن المزاي
بسرعة  عليه وبالتالي يمكن تدريب الفاحصين المركزي القَُسْيمدريب المطلوبين في فحوصات ثنائيات الخبرة والت

  في حاالت اإلصابات الجماعية.

  األتمتة   -٢-٤-١٤

وارد البشرية ١٣نوقشت األتمتة بالتفصيل في القسم    وفر الم ة وت د اإلنتاجي . ومن الواضح أن األتمتة تزي
ذلك أتمتة تجھيز الدم وحصد في أثناء أحداث اإلصابات الجماعية. ويمكن أن يشمل إلجراء مھام أخرى مطلوبة 

  .الُنَويَّاتاألطوار االستوائية، وتعيين األطوار االستوائية، وفحص ثنائيات المركز أو 

  الشبكات   -٣-٤-١٤

ق الفحوص ال   ات عن طري اس الجرع ي قي ة متخصصة ف رات مرجعي دة دول مختب أت ع ة أنش بيولوجي
رات  وقامتراثية الخلوية. الو ذه المختب ؤخراً بعض ھ دراتھا [بإنشاء م ز ق ة لتعزي ة وإقليمي ، ١١٨شبكات وطني
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رات أخرى موار٣٣٨، ٣٣٧ ة [د]. واستعرضت مختب بكة إقليمي وين ش ة بغرض تك دراتھا الوطني ا وق ]. ٣٣٩ھ
ة ة، ومنظم ة الذري اً  وأنشأت أيضاً وكاالت األمم المتحدة (الوكالة الدولية للطاق م تعاون دِّ ي تق ة) الت الصحة العالمي

ة [ ة الخلوي وجي للجرعات شبكات للفحوص الوراثي ). ١٨] (الجدول ٣٤١، و٣٤٠دولياً في مجال القياس البيول
رات  ذه المختب ولى ھ ة، وتت ة الخلوي ر للفحوص الوراثي ويوجد عدد قليل جداً من البلدان التي لديھا أكثر من مختب

ة أساساً وظيفة إجراء الق ة في مجال الوراث رة الفني ر من الخب د يوجد الكثي ه ق ياس البيولوجي للجرعات. على أن
ة  ةالخلوية في معاھد بحثية أخرى، خاصة في أقسام الوراث ة  اإلكلينيكي ذت الشبكات الوطني في المستشفيات. ونفَّ

ة  هخالل نالذي يمكن م ن وكندا) ترتيبات شملت التدريب(في بلدان مثل فرنسا وكوريا واليابا رة الفني ة الخب تعبئ
فوراً تحت قيادة مختبر مرجعي متخصص في القياس البيولوجي للجرعات. ويتطلب التواصل بين ھذه الشبكات، 
يح  ات، واالتصاالت. وتت تية، وإدارة البيان سواًء على المستوى الوطني أو الدولي، تنسيق البنية األساسية اللوجس

اً متم ذه الشبكات منطلق ق األداء المناسب في أيضاً ھ ة لضمان تحقي رين والدراسات المقارن زاً للتم ري  كل مختب
بكات  اسالوش وجي قي تخدام ل البيول ات باس ةلجرع ة الخلوي بكات الفحوص فحوص الوراث تخدام ش زز اس . ويع

وي  عن طريق التحليل الوراثي التقييمية والمرجعيةالجرعات  تقديراتاستخدام  القدرة علىالوراثية الخلوية  الخل
  في األحداث اإلشعاعية التي تنطوي على إصابات جماعية. 
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  دة ومعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسبرامج الجو  - ١٥

  

  الجودة ومراقبة األساس المنطقي لبرنامج ضمان   -١-١٥

ة المستخدمة في    ة الخلوي اً في الفحوص الوراثي يثبت ھذا المنشور عدم وجود أي إجراءات متبعة عالمي
اً.  اقياس الجرعات بيولوجي ي تنتھجھ اليب الت اً األس ابه عموم رات وتتش د النظر في التفاصيل المختب ، ولكن عن

ؤثروتات ايتبين وجود بعض التف لھذه األساليب الدقيقة ول  التي يمكن أن ت الي من المعق ائج. وبالت ى جودة النت عل
امج للجودة يضمن  ة بتطوير برن ذه الخدم م ھ دِّ ي تق رات الت ر من المختب ه قتوقع قيام كل مختب ة إجراءات وة ودق

  وإمكانية تكرارھا.

   ً ةلجرعات ل البيولوجي قياساللجودة مخرجات مختبرات  وضمانا ة طويل رات زمني ، يجب على امتداد فت
يح  بقوة إلىعملياتھا  ترتكزأن  امج الجودة المبادئ العلمية والتحقق من األساليب والتثبت من المنتجات. ويت برن

ر سواًء أكانت قياسات أم خدما ذه الكامل استراتيجية لضمان جودة منتجات المختب إن ھ ك ف ى ذل ت. وعالوة عل
درات  ع ق ة م ة دوري درات تقتضي مقارن رات الالق ن خالل فحوص مختب ا م ات بيولوجي اس الجرع ة بقي المعني

ة  ة الخلوي ةالوراث مالمؤھل بة، وأن تتس ؤھالت مناس رات بم ذه المختب ع ھ تقرارعمليات ، وينبغي أن تتمت ا باالس ، ھ
ً تقييم  وينبغي   بالمواصفات المحددة سلفاً.  اوفائھ تأكيدل منتجاتھا النھائية دوريا

ين   ة ب رات الواقع ي الفت تقرار التشغيل ف ة اس ة وإجراءات الجودة الموثق ران الدوري ات األق د تقييم  وتؤك
  المعايير الموثقة في إطار برنامج داخلي لضمان الجودة. على أساستقييمات الكفاءة الرسمية 

دا   ة العمل ويجب أن يوفر برنامج ضمان الجودة ال ئ بيئ رامج، ويجب أن يھي ةخلي تقييمات للب ، المالئم
ايرة،  زالومؤھالت العاملين، واألجھزة، والمع وفر  واخت ات. وت الغ عن البيان ات، ونظام السجالت، واإلب البيان

رى  يلة أخ اءة وس ات الكف ين تقييم ة ب رات الواقع ي الفت ة ف ة الخلوي وص الوراثي ات الفح ة عملي مان مراقب لض
اجودة بعلى منتجات نھائية الحصول  ل. يمكن تكرارھ ي في إدارة الجودة ويكف نھج كل استمرار تحسين  األخذ ب

  العمليات من.

ة    ات البيولوجي رات القياس ا بمختب ق مقارنتھ ن طري ات ع اق القياس اً اتس اءة دوري ارات الكف يِّم اختب وتق
المؤھالت ال ة ب اءة والمتمتع ا بالكف ھود لھ ة المش ة الخلوي ابع) الوراثي ق الس بة (انظر المرف رمناس ر  وتختب المختب

ع من الجودة.  تقديموقدراته للتحقق من أنه يستطيع  منتجات و/أو خدمات، أي تقديرات للجرعات، بمستوى رفي
ك، يمكن استخدام  بنجاح االختبارات إجراءومن العناصر األساسية  ى ذل ضمن حدود الدقة المحددة. وعالوة عل

من جودة المخرجات التي تحققھا خدمات/منتجات المختبر. ويمكن في المجال المحدد لقياس  عملية القياس للتثبت
ة ترسل) ١ن الختبار كفاءة القياس: ييتالجرعات بيولوجياً استخدام استراتيج ضة  إلى مختبر الخدم ات المعرَّ العين

ة عاعية معلوم ة إش رداخ لجرع عاع ،ل المختب ة اإلش ة، ونوعي دل الجرع ترك٢ا، لتحليلھ ومع ي  ) يش ر ف المختب
ع  رات تتمت اءة أو مختب ا بالكف ھود لھ رات مش ى مختب لة إل ات المرس مل العين رات تش ين المختب ة ب ة مقارن دراس

ر جرى التحليالت وتعقد المقارنات بين القيمة التي يقدمھا بالمؤھالت المناسبة لتحليلھا. وفي كلتا الحالتين، تُ  مختب
. ويرسل بعد ذلك تقرير إلى المختبر إلبالغه بنسبة الفرق. ويقتصر ر القائم باختبارهالمقدمة من المختبوالقيمة  ما

لھا المختبر  يفحصة األخرى، عندما االختبار المباشر على قدرات القياس في المختبر. ومن الناحي منتجاته ويرس
ات المختبر القائم باالختبار للحصول على قياسات تأكيدية وتتبعية صريحة فإ أيضا إلى ن ذلك يعني اختبار العملي

  التحليلية وقدرات القياس في كال المختبرين.

ذه االستراتيجيات    ويمكن ضمان جودة وسالمة قياسات أو خدمات المختبرات من خالل الجمع بين كل ھ
ةفي ضمان الجودة. وتتمثل إحدى االستراتيجيات الرئيسية في التركيز على برامج ضمان الجودة  ة الداخلي القوي

وتقييمات الخبراء النشطة والشاملة داخل الموقع، والتقيُّد الصارم بمعايير التشغيل الموثَّقة، وتقييم المختبرات من 
ة تحت السيطرة في حدود أھداف ‘. العمياء’خالل الفحوص  وسوف تضمن ھذه الفحوص بقاء العمليات التحليلي

إجراء ذلك التقييم  ائي دورياً (كل سنة أو ثالث سنوات) يمكنالدقة المحددة. وبالرغم من اشتراط تقييم المنتج النھ
  .العمليات التحليلية تحت السيطرة تبقىعندما  على فترات أطول قدر المستطاع

  لجرعات العناصر التالية:ل البيولوجي قياسالوينبغي أن تشمل خطط ضمان جودة مختبرات خدمة   
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  تحديد وإعداد العينات 

 األساليب  وأاءات التثبت من سالمة اإلجر 

 القياس 

 اختزال المعطيات 

 التوثيق  

اس أو اإلجراء    ة في أن القي ة الكافي ة لضمان الثق وينبغي أن تشمل خطة ضمان الجودة إجراءات منھجي
  سينفَّذ بطريقة ُمرضية.

ك   ياغة تل د وص بة لتحدي ة المناس ي الجھ اييس ھ د المق ة لتوحي ة الدولي ح أن المنظم ن الواض ان م  وك
ة توضع المعايير في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسوعة من القواعد المشتركة. المجمو ادئ عام  على أساس مب

ذلك يخضع مشروع كل معيار الستعراض من األقران في  تغطي المجال برمته. وعالوة علىوطوعية وتوافقية 
ة. ويجو ار استخدامه فريق عامل متخصص، ثم البلدان المشاركة من خالل ممثليھا في المنظم د نشر المعي ز بع

ام  ي ع رح ف ة. واقُت ايير الوطني ذه ضمن المع رة أو تنفي اس  ١٩٩٨مباش د القي ي بتوحي ل معن ق عام اء فري إنش
، ٨٥ضمن اللجنة التقنية رقم  ١٩٩٩البيولوجي للجرعات ووافقت عليه المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في عام 

ق العامل  ٢لفرعية رقم الطاقة النووية، على مستوى اللجنة ا ة من اإلشعاعات. ويشمل الفري ة بالوقاي  ١٣المعني
م  ١١أخصائياً من  ار رق م المعي دِّ ة. ويق ة الذري ة للطاق ة الدولي ل عن الوكال ى ممث ذي  ١٩٢٣٨بلداً باإلضافة إل ال
ايير الموحدة ل ٢٠٠٤ُنشر في عام  رات لالمع ةمختب ي تجري قياسات  الخدمي ة الجرعةالت م استخدام ب الحيوي عل

  ].٣[ الخلوي الوراثة

د   -٢-١٥   ]٣[ ١٩٢٣٨الھيكل الحالي لوثيقة المعيار الموحَّ

  حافلة بالمعلومات.ھى فصالً و ١١تنقسم الوثيقة في شكلھا الراھن إلى   

  وتتناول السمات الرئيسية المبيَّنة في ھذه الوثيقة ما يلي:  

  سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بما يلي:  (أ)

ل   ‘١’ ذي يمث ب ال ن الطبي د م رض الزائ روف التع المريض أو ظ ة ب رية المتعلق ات الس ل البيان نق
  المريض (أو المريض نفسه) إلى المختبر.

  سرية نتائج التقرير.الحفاظ على عدم اإلفصاح عن ھوية صاحب عينة الدم و  ‘٢’

  السرية داخل المختبر. التزام  ‘٣’

ي يمكن أن تكون مُ المخاطر المحتملة التي يتكبدھا   (ب) دم الت ة. موظفو المختبر في أثناء تجھيز عينات ال عدي
د  دو، لتأكي ا يب وبينما ال تقتصر ھذه المشكلة على قياس الجرعات بيولوجياً في حد ذاته فإنھا أساسية، فيم

  . الميكروبيولوجي والكيميائي والبصري األمانالحد األدنى من متطلبات 

ر الداخل  على األقل ة مالئم واحدمعاير منحنىيمثل إنشاء   (ج) دير الجرعة.  الخدميمختب ياً لتق شرطاً أساس
ر  بصفة خاصةويتعيَّن  ي يستخدمھا المختب إعداد ھذا المنحى باستخدام نفس البروتوكوالت المختبرية الت

ق تجربةفي كل تقديرات الجرعات. ويجب أن يشمل التقرير ظروف  ى توفي ة  منحن ل طبيع ايرة، مث المع
  صدر، ومعايرة المصدر فيزيائياً، ونطاقات الجرعة، ومستويات الكشف الدنيا. الم

الھا،  المختبر الخدميبينما ال يسيطر   (د) ة إرس أخوذة وطريق دم الم ة ال على بعض الظروف، مثل جودة عين
ر يرا فإن عليه راً إعداد تقري دير للجرعة، وأخي ه فور تلقيه العينة تجھيزھا بطريقة سليمة وإجراء تق جع

  ويعتمده خبير مؤھل.

ً ينبغي أن يتضمن تقرير المختبر   (ھـ) ا دمھا  روتيني لأي معلومات ذات صلة يق د  العمي ذه المعلومات ق ألن ھ
ؤثر على تفسير االستنتاجات. ويجب أن يشمل التقرير كل االنحرافات الكروموسومية الملحوظة ويجب ت

  نحرافات الكروموسومية المستحثة باإلشعاع.تفسيرھا وفقاً للفھم السائد بشأن آليات تكوين اال



 

١٤٥ 

ةينبغي أن تشمل خطط ضمان جودة   (و) رات الخدمي تقرار األداء  المختب ة واس ة لضمان دق إجراءات داخلي
ات ى تقييم ل باإلضافة إل ل الطوي ى األج ران عل ةال األق ايرات ال/دوري ي المع امج مرجع ع برن ة م مقارن

ة التالي الج العناصر العام ارجي. وتع راءات أو خ المة اإلج ن س ت م ات، والتثب داد العين د وإع ة: تحدي
  األساليب، والقياسات واألجھزة، وتفسير البيانات، وحفظ السجالت، والوثائق. 

  تطبيق الفرز السكاني  -٣-١٥

إن إمكانية وقوع طوارئ نووية وإشعاعية تنطوي على إصابات جماعية ف ١٤كما جاء من قبل في القسم   
اً  اإليذائيةأو األعمال بسبب الحوادث  ك الحوادث إكلينيكي اب تل راد في أعق يَّم األف حاضرة باستمرار. وسوف يق

ة  لي ات وأعراض أوَّ ى أساس أي عالم ى ويصنفون عل ير إل ات تش ى المعلوم د باإلضافة إل حدوث تعرض زائ
تصدي للطوارئ اإلشاعية المتاحة عن تأثير الطوارئ عليھم. ومن المناسب أيضاً في ھذه المرحلة المبكرة من ال

يم  الكروموسوميإجراء فرز وراثي خلوي، أي استخدام الضرر  راد لتقي ا األف ي يتلقاھ الجرعات اإلشعاعية الت
لي للضحايا. ياإلكلينيكتقييماً تقريبياً وسريعاً من أجل تكميل التصنيف    األوَّ

ت أدق سواًء للجرعات الضعيفة أو إلى تقديرا بمرور الوقت ونيحتاج األخصائيين اإلكلينيكيين على أن  
المخاطر المتصلة بحدوث آثار عشوائية متأخرة وكذلك بالنسبة للجرعات األقوى تحسباً ألي تفاعالت شديدة في 

اً و ديراً أدق كمي اني تق وي الث ة تثبت أن األنسجة. ويتوقع أن يحقق الفحص الوراثي الخل يبحث أيضاً عن أي أدل
  عدم تجانس التعرض.

ى أن   ة،  عل ة المحلي ات البيولوجي ات الجرع رات قياس وارد مختب اً م اوز أيض ن أن يتج دث يمك ذا الح ھ
-١٤(انظر القسم  من مختبرات القياس البيولوجي للجرعاتفي إطار شبكة ويتطلب تدخالً من مختبرات أخرى 

د من ٣-٤ رات ). وأجرى العدي وجيمختب اس البيول ديرات سريعة  للجرعات القي تقلةتق ة في حاالت وناجح مس
ى فحص  اً عل ائم أساس نھج الق ذا ال ة. وشمل ھ ى إصابات جماعي ي تنطوي عل رين الت ات الطوارئ أو التم ثنائي

 ، تخطيطاً مسبقاً، وتكديساً للكواشف، وتجھيزاً بسيطاً للعينات، وأتمتة، ومعايير فحص، وتواصالالمركزي القَُسْيم
رات  رات األخرى. وب المتخصصةعبر الشبكات مع المختب زمالرغم من أن المختب د ب تلت ار الموحَّ ادئ المعي مب

وب ٣[ ١٩٢٣٨ دقيق مطل ول ال ن البروتوك اً ع روج أحيان إن الخ دي ] ف رعة التص رط س اء بش دير للوف وتق
  .الجرعات

م    د جديد صدر عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس تحت رق واستناداً إلى ھذه الخبرة، عرَّف معيار موحَّ
وي التي تجري فرزاً  األداء للمختبراتمعايير ” ٢٠٠٨ر في عام وُنش ٢١٢٤٣ ة الخل م الوراث يم باستخدام عل لتقي

ي حا ة ف ةاإلصابات الجماعي ى فحص  ل ا عل ة وتطبيقاتھ ادئ العام ة. المب عاعية أو النووي ات الطوارئ اإلش ثنائي
  ].٤“ [المركزي القَُسْيم

رز وُكتب ھذا المعيار في شكل إجراءات يتم اتباعھ   ا عند إجراء قياس بيولوجي للجرعات في حاالت الف
د االقتضاء،  ة عن عندما تكون المعايير المطلوبة لتلك القياسات متوقفة في العدة على تطبيق النتائج: اإلدارة الطبي
ل  راء تحلي ثالً إج ك م ن ذل ة. م ات الطبية/القانوني جالت، والمتطلب اظ بالس عاعية، واالحتف ة اإلش وإدارة الوقاي

ارةخمجموعة مل ّدر  من ت اً، تق ة؛ وثاني م لجرعة قوي يم أدق لتعرض جزء من الجس ى تقي الحاالت للحصول عل
  . ١٩٢٣٨رضين تحت عتبة اآلثار القطعية باستخدام المعيار الموحد الجرعات في األشخاص المعّ 

  : ٢١٢٤٣ر الموحد محتوى المعيا ملخصفيما يلي   

  سؤولية عن اآلتي:قبل الحدث، تقع على كل مختبر الم  )١(

ادراً   (أ) االحتفاظ بمخزون من الكواشف المطلوبة والمواد المختبرية المستھلكة األخرى أو يجب أن يكون ق
  الوطني أو من مورد تجاري. على الحصول عليھا فوراً من المخزون المحلي أو الحكومي أو

  ية/الحكومية/االتحادية.االحتفاظ بخطوط اتصاالت ثابتة مع مرافق الرعاية الصحية المحل  (ب)

ذي  (ج) ر ال املين في المختب ؤثر  نتحديد وتوثيق المسؤوليات واألدوار والعالقات المتشابكة بين كل الع ى ت عل
  يولوجي للجرعات في حاالت الطوارئ.بلى جودة القياس العوظائفھم 

  د).فيما يتعلق بتجھيز العينات (الوقت مقابل العد القصوىمعرفة قدرات اإلنتاج   (د)



 

١٤٦ 

  خاص لمراقبة وضمان الجودة.االحتفاظ ببرنامج   (ھـ)

  في برامج التعليم والتدريب والتمرين ذات الصلة ،المشاركة، حسب االقتضاء  (و)

  المشاركة في دراسات المقارنة الدورية بين المختبرات.  (ز)

  في أثناء الحدث:  )٢(

ر   (أ) ب المختب ييطل اون م المرجع ة تع دير الجرع ن تق ؤول ع دد المس اوز ع دما يتج بكة عن رات الش ختب
  الحاالت المطلوب فحصھا قدراته.

وم   (ب) عندما يصدر قرار تنشيط الشبكة، يصبح المختبر المرجعي محور تركيز االتصاالت بين الشبكة. ويق
ً  ويحددونالمختبر المرجعي بإبالغ الشركاء بظروف الحادثة    مدى التعاون المطلوب.  معا

ار الحاالت يتم إجراء فحص ورا  (ج) اء. وتخت ى طلب من األطب اًء عل دير الجرعة بن ثي خلوي ألغراض تق
ديري  ة، وم ة الخلوي الفحوص الوراثي ات ب دير الجرع راء تق ين خب ة ب د مناقش يجري فحصھا بع ي س الت

  مسرح األحداث، واألطباء.

ن خالل الفحوص يناقش المختبر المرجعي ومختبرات الشبكة تفاصيل تقاسم العمل في قياس الجرعات م  (د)
  البيولوجية.

ات   (ھـ) ل أخذ عين الج، حسب االقتضاء، قب م من كل شخص أو من الطبيب المع م موافقة خطية عن عل تقدَّ
  الدم. وينبغي إيالء اھتمام خاص لحماية الخصوصية طوال فترة إجراء ھذه المھمة.

م المختبر المرجعي أخذ عينات الدم وإرسالھا إلى الشركاء أو  (و) ذه  ينظِّ ولي ھ يكلف وكالة أخرى مناسبة بت
  المسؤولية.

ة كل تُ   (ز) ر جرع دَّ ر وتق ر من مختب ي أكث ان) ف ي بعض األحي ة ف ديرات الجرع ائج الفحص (وتق راجع نت
  شخص على أساس نتائج المراجعة.

ع   (حـ) ات توزي املة بيان ة ش لي ات األوَّ ي البيان ر المرجع ى المختب ة إل رات المعاون ل المختب اتاالنحرترس  اف
ا من  ي تحصل عليھ ديرات الجرعات الت رات أيضاً تق ىالكروموسومية. وترسل المختب ايرة  منحن المع

األنسب لنوع اإلشعاع ذي الصلة بعد تعديل تلك الجرعات عند اللزوم لمراعاة طول مدة الجرعة أو عدم 
  تجانسھا.

  صل/مركز االتصال مع األطباء.يتلقى المختبر المرجعي نتائج شركاء الشبكة ويقوم بدور ھمزة الو  (ط)

د من   (ي) ين، إلجراء المزي فحوص اليجوز اختيار بعض المرضى، بعد استعراض ذلك مع الموظفين الطبي
ز التعرضات  الخلوية ديرات الجرعات وتحسين تميي ا يتصل بتق ة اإلحصائية فيم الالزمة لتحسين الريب

د الزائدة غير المتجانسة. وُتتبع معايير األداء المبيَّ  الفحوص عند إجراء تلك  ١٩٢٣٨نة في المعيار الموحَّ
  األخرى.

ي٤٨(الشكل  االنسيابييبين الشكل البياني و   ق الطب ر المرجعي والشبكة والفري ين المختب اعالت ب  ) التف
 ً   .لترتيب مختلف العناصر تبعا



 

١٤٧ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يبين التفاعالت بين المختبر المرجعي القائم بإجراء قياس بيولوجي للجرعات : مخطط بياني انسيابي ٤٨الشكل 
د  (باللون  ١٩٢٣٨والشبكة والفريق الطبي في سياق تقدير جرعات عدد قليل من األفراد (المعيار الموحَّ

د ٣األزرق) [ د للمنظمة ]) (نقالً عن المعيار الموحَّ ٤(باألحمر) [ ٢١٢٤٣]) أو إصابات جماعية (المعيار الموحَّ
بتصريح من الرابطة الفرنسية لتوحيد المقاييس بالنيابة عن  ٢٠٠٨: ٢١٢٤٣الدولية لتوحيد المعايير رقم 

  والنشر). التأليفالمقاييس بحقوق  لتوحيدالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. وتحتفظ المنظمة الدولية 

المختبر المرجعي يقرر ما يلي:

 إجراء تحليالت كاملة فقط

 استيفاء التحليالت

 إبالغ الفريق الطبي بالجرعة النھائية 

الفرز وحده 

لية  إبالغ الفريق الطبي بالبيانات األوَّ

القرار المشترك بين المختبر المرجعي 
 الفريق الطبي بشأن التحليل الكاملو

المختبر يستكمل التحليالت

 تقارير الجرعة النھائية إلى الفريق الطبي

 تنشيط الشبكة

الشبكة تجري تحليالت باستخدام منوال 
 الفرز

المختبر المرجعي يرتب البيانات بسرعة

لية إلى الفريق الطبي التقارير األوَّ

المختبر المرجعي يستكمل 
 التحليالت

 الشبكة تستكمل التحليالت

 المختبر المرجعي يرتب البيانات

تقارير الجرعة النھائية إلى الفريق الطبي

القرار المشترك بين المختبر المرجعي 
 والفريق الطبي بشأن التحليل الكامل

)١٠٠<> ١٠أفراد كثيرون ( )١٠بعض األفراد (أقل من  )١٠٠إصابات جماعية (أكثر من 

طلب إجراء قياس بيولوجي للجرعة

 رعاية طبية إلى يحتاجونالمرضى الذين 





 

١٤٩ 

  أمان موظفي المختبرات  - ١٦

  

لوصف مبادئ وتكنولوجيات وممارسات االحتواء المنفذة ‘ المختبري ولوجيالبياألمان ’يستخدم مصطلح   
ي لمنع التعرض عن غير قصد  ة الت لمسببات األمراض والسموم أو انطالقھا العارض. وأبرزت األحداث العالمي

ا وقعت في الماضي القريب ضرورة حماية المختبرات والمواد التي تحتوي عليھا تلك المختبرات من المساس بھ
ان عمداً بطرق يمكن أن تضر باألشخاص أو الحيوانات أو الزراعة  الزم توسيع األم أو البيئة. ولذلك بات من ال

  المختبري. البيولوجيمن خالل إدخال تدابير األمن  البيولوجي

ا ‘ يرالمختب البيولوجياألمن ’ويصف    اءلة عنھ ا والمس ة والسيطرة عليھ ة المھم واد البيولوجي حماية الم
ل مسارھا في  تعمالھا أو تحوي اءة اس المختبرات من أجل منع الوصول إليھا دون إذن أو فقدانھا أو سرقتھا أو إس

  ].٣٥٥أو إطالقھا عمداً. [

ة مختبراتالبيولوجي واألمن البيولوجي في يرد عرض شامل لألمان و   ل  فحوص الوراثة الخلوي في دلي
رات الصادر عن من ي المختب ة ف وان إدارة السالمة البيولوجي ه بعن ة المصاحبة ل ة، والوثيق ة الصحة العالمي ظم

ق  رات ومراف ل تصميم المختب ن قبي رات، م ي المختب وجي ف ن البيول أن األم ات بش ة: توجيھ اطر البيولوجي المخ
ةومعدات المختبرات (أي مقصورات األمان البيولوجي) وممارسات العمل  ة ، والصالمأمون ة والمراقب حة المھني

تطھير والتعقيم، ومعالجة النفايات، والتعرضات الكيميائية، والحرائق، واألمان الكھربائي واإلشعاعي الطبية، وال
بشكل  ومفيدة لھاومات منطبقة تماماً على تشغيل مختبرات الفحوص الوراثية الخلوية لوأمان المعدات. وھذه المع

  ].٣٥٦، ٣٥٥خاص [

وظفي   ة، ينبغي للم ائق التوجيھي ة والمؤسسية وعالوة على الوث ة الوطني زام بالتشريعات أو األنظم ن االلت
  المتعلقة بممارسات العمل المأمونة واآلمنة في المختبرات. 

ة    مات الخاصة المتعلق ي بعض الس ا يل انوفيم ليط  بأم ديرة بتس ة الج ة الخلوي رات فحوص الوراث مختب
  الضوء عليھا.

  العدوى  -١-١٦

النظر وينبغي ة في كل الحاالت عند التعامل مع الدم البشري، يعالموتطبيق االحتياطات الينبغي استخدام   
ات ل العين ى ك دوى إل ة للع ادر محتمل ا مص ان باعتبارھ ي مقصورات أم ا ف ات ومناولتھ غ العين ي تفري . وينبغ

  بيولوجي مستخدمة استخداماً مالئماً وخاضعة للصيانة ومعتمدة.

ل من  ذات األطراف وينبغي أن يكون استخدام األدوات   الحادة، مثل إبر الحقن تحت الجلد، محدوداً للتقلي
ة للثقب  ر قابل ة غي ة في أوعي مخاطر اإلصابات الناشئة عن وخذ اإلبر. وينبغي دوماً جمع األدوات الحادة الملوث

اح  ة. وينبغي أن تت دة بأغطية وتعامل كنفايات معدي راتمزوَّ واد المنسكبةمناسبة للتعامل مع  مطھ ر  الم وتطھي
ي ا ة واألوان ات البيولوجي ل النفاي يم ك ات. وينبغي تعق ز العين د تجھي دات بع ل والمع ي العم تخدمة ف ألسطح المس
ل لبالستيكية التي ال تستعمل إالّ ا مرة واحدة، وذلك مثالً باستخدام التعقيم قبل التخلص منھا. وإذا كان ال بد من نق

انفايات مُ  تخلص منھ ا وال رات لتطھيرھ اً عدية من المختب ة للتسرب وفق ة ومانع ات مختوم ا في حاوي ، يجب نقلھ
  ].٣٥٦لألنظمة الوطنية و/أو الدولية، حسب االقتضاء [

دم   ات أو ال وال تق ة اللقاح موم معطل ة الس ة مرخص اً والمتاح دمحلي راء  إال بع اطر إج م لمخ يم مالئ تقي
  ]. ٣٥٦للشخص [ إكلينيكيتقييم صحي إجراء التعرض المحتمل و

  انب البصريةالجو  -٢-١٦

  في إجراءات معيَّنة. ةفوق البنفسجي مصابيح األشعةقد يلزم استخدام   

وجي. وإذا اسُتخدمت  ةفوق البنفسجي مصابيح األشعةوال يلزم استخدام    ان البيول ذه في مقصورات األم ھ
ابيح، ة  المص ة أي أترب ر إلزال ن آن آلخ ا م ب تنظيفھ اخيج ن أن ت أو أي اتس ايمك ى فعاليتھ ادة  ؤثر عل ي إب ف

ا ثالجرا وق البنفسجي مصابيح األشعةيم. ويجب في الحاالت التي تستخدم فيھ دما يوجد أشخاص  ةف أ عن أن تطف
  ].٣٥٦داخل الغرفة لحماية األعين والجلد من أي تعرض غير مقصود [
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وي   اء استخدام إجراء التل ن وعندما تستخدم مصابيح األشعة فوق البنفسجية في تعريض الشرائح في أثن
د أو  اتغيمزا، ينبغي اتباع إجراءوال بالفور ر من أي تشعيع مباشر للجل ة موظفي المختب دريع والعمل لحماي الت
  العين.

م عموماً يو     المعتاد. ذاتياً في أثناء استعماله اكون مأمونيبحيث  الفلوري المجھرصمَّ

  الجوانب الكيميائية  -٣-١٦

روتينية في اإلجراءات التي يتناولھا ھذا المنشور.  ةيَّنة بصورتستخدم مواد كيميائية وصيدالنية دقيقة مع  
واد  ائي، انظر الجزء  ةالكيميائيوللمزيد من المعلومات عن الم ان الكيمي ة  التاسعالخطرة واألم ل منظم من دلي

رات  ي المختب وجي ف ان البيول ة لألم ع، الجزء ٣٥٦[الصحة العالمي ذي] التاس املة بتفاصيل  ال ة ش يتضمن قائم
  المواد الكيميائية وأخطارھا واالحتياطات الواجب اتباعھا.

ا    وين فإنھ دما تستخدم في إجراءات التل زارع أو عن ة والصيدالنية في الم واد الكيميائي وعندما توجد الم
ا  ى أنھ ى الصحة. عل اً خطراً عل ة بحيث ال تشكل عموم ات ضئيلة ومخفَّف تتكون من تستخدم في معظمھا بكمي

ن محاليل مركزة ق وتوصيفات المخاطر  ١٩. ويتضمن الجدول فيھا وتخزَّ رة للقل قائمة بالكواشف الرئيسية المثي
  ).المتفق عليھا دولياً (أرقام المخاطر

ومي.    تعمال الي ة لالس ادير الالزم ى المق رات عل ي المختب ة ف واد الكيميائي وينبغي أن يقتصر تخزين الم
  مخصصة لھذا الغرض. رف أو مبانٍ لمخزونات السائبة في غاالحتفاظ باوينبغي 

ن المواد الكيميائية وفق ترتيبھا األبجدي! [     ].٣٥٦وينبغي أالّ تخزَّ

ا ١٩الجدول  وجي للجرعات وتوصيفات مخاطرھ اس البيول رات القي : الكواشف الرئيسية المثيرة للقلق في مختب
  المتفق عليھا دولياً.

Rتوصيفات المخاطر (أرقام المخاطر،  الكاشف
  )أ

 ٢٥ ؛١٠ حمض الخليك

 ٣٨ ؛٣٧ ؛٣٦ برتقالية األكريدين

 ٣٤ ؛٢٢ ؛٢٠ كسيد الباريوموھيدر

 ٤٣؛ ٤٢ نيبنزيل بنسل

 ٦١؛ ٤٦؛ ٢٢؛ ٢١؛ ٢٠برومو ديوكسي يوريدين

 ٣٨؛ ٢٥؛ ٢٤؛ ٢٣ A نيكالسيول

 ٦٣؛ ٢٥ Aكولسيميد 

 ٦٣؛ ٢٨؛ ٢٧؛ ٢٦)B سايتوكاالسين( Bمثبط حركة الخاليا 

فينيل  ٢ - ثنائي األميدين  - ٦، ‘ ٤تلوين دابي (
 )إندول

 ٣٨؛ ٣٧؛ ٣٦

  ٣٨؛ ٣٧؛ ٣٦  )DMSO( أكسيد الكبريت ميثيل ثنائي

 ٤٣؛ ٤٠؛ ٣٤؛ ٢٥؛ ٢٤؛ ٢٣ فورمالدھيد

 ٦١؛ ٤١؛ ٣٨؛ ٣٧ فورماميد

 ٤١؛ ٤٠؛ ٢٢؛٢١؛ ٢٠ ملون غيمزا

 ٣٨؛ ٣٧؛ ٣٦ ھيبارين 

 ٣٨؛ ٣٧؛ ٣٦؛ ٢٥؛ ٢٤؛ ٢٣ تسملون ھويش
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Rتوصيفات المخاطر (أرقام المخاطر،  الكاشف
  )أ

 ٣٧؛ ٣٤يك ھيدروكلورحمض 

 ٤٣؛ ٤٢ يباكاھ

 ٣٩؛ ٢٥؛ ٢٤؛ ٢٣؛ ١١ ميثانول

 ٣٨؛ ٢٥؛ ٢٤؛ ٢٣ حمض األوكاديك

 ٤٢؛ ٣٨؛ ٣٧؛ ٣٦ بيبسين

 ٤٣؛ ٢٢؛ ٢١؛ ٢٠ نفيتوھيماغلوتيني

 ٣٨؛٢٢؛ ٢١؛ ٢٠ Aريبونوكلياز 

 ٣٥ صوديومروكسيد ھيد

 ٦١؛٢٢؛٢١؛٢٠ سلفات ستربتوميسين

 ٣٨؛ ٢١؛ ٢٠؛ ١٠ زايلين
  

R 10
ع االشتعالسري :أ
R 11:  سريع االشتغال بشكل كبير  
R 20:  مضر عند استنشاقه
R 21:  مضر عند تالمسه مع الجلد
R 22:  مضر عند ابتالعه
R 23:  سام عند استنشاقه
R 24:  سام عند تالمسه مع الجلد
R 25:  سام عند ابتالعه  
R 26:  سام جداً عند استنشاقه
R 27:  الجلد سام جداً عند تالمسه مع  
R 28:  ابتالعه دسام جداً عن
R 34:  ً يسبب حروقا
R 35:  يسبب حروقاً شديدة
R 36:  مھيج للعيون
R 37:   التنفسيمھيج للجھاز
R 38:  مھيج للجلد  
R 39:  خطر حدوث تأثيرات شديدة الخطوة غير قابلة للشفاء 
R 40:   وجود تأثير مسرطنعلى دالئل محدودة  
R 41:  للعينرر شديد خطر حدوث ض
R 42:  قد يسبب حساسية عند االستنشاق
R 43:  قد يسبب حساسية عند تالمسه مع الجلد
R 46:  قد يسبب ضرراً جينياً ينتقل بالوراثة
R 61:   للجنين ضرراًقد يسبب
R 63:  خطر محتمل بحدوث ضرر للجنين
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الوكالة ، ٢٠٠٧طبعة المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان النووي والوقاية من اإلشعاعات، 
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  المرفق األول

  المركزي القَُسْيمثنائيات فحص 

  

ات    زارع الكري ز م راء وتجھي ي إج تخدمة ف اليب المس واد واألس واع الم ف أن ت مختل فت ونوقش وص
ان اللم ران يتبع د مختب ا ال يوج الم، وربم اء الع ل أنح ي ك رات ف ي المختب ائعة ف ة الش ة. بالفاوي ضبط نفس التقني

  يمكن أن يساعد بعض المختبرات.موثوق  ألسلوبويتضمن ھذا المرفق وصفاً مفصالً 

  مزرعة الكريات اللمفاوية  -١-المرفق األول

  المواد  -١-١-المرفق األول

  لھيبارين.دم كامل معالج با  )١(

م من ھيماغلوتينينفيتو  )٢( اء معق داً، ينبغي إعادة تكوينه باستخدام م د مجمَّ ، وھو متاح تجارياً. وإذا كان يورَّ
  الرتبة التحليلية.

ز   )٣( تعمال بتركي اھزاً لالس ون ج اً ويك اح تجاري و مت ى، وھ ي األدن ل األساس ط إيغ كل  ١٠وس ي ش أو ف
زات العمل مسحوق. يَّن إضافة  وينبغي إعداد تركي د يتع ة. وق ة التحليلي م من الرتب اء المعق باستخدام الم

امينغ ز  L لوت ديل تركي يتعيَّن تع ركة المصنعة. وس ات الش اً لتعليم دروجين األسوفق ي يناسب  يالھي ك
  بيكربونات الصوديوم المعقمة.

زات. ويضاف   ‘١’ ن مرك ط المصنوع م ى الوس ة إل افة مضادات حيوي زم إض د تل ر اق ن  ملليلت م
من الوسط. وينبغي أن  ملليلتر ١٠٠محلول مركز من المضادات الحيوية في محلول محلي إلى 

ى  ز عل ول المرك وي المحل ة/ ١٠٠يحت دة دولي لين و ملليلتروح ل البنس ن بينزي  ١٠٠م
دة. ملليلترميكروغرام/   من سلفات االستربتوميسين ويمكن تخزينھا مجمَّ

دين  )٤( ر ١اف يض :)BedU( برومو ديوكسي يوري ى  ملليلت ل مركز إل ر ١٠٠من محل من الوسط.  ملليلت
ر ١٠المذاب في  برومو ديوكسي يوريدينغرام من مللي  ٦٫٤ويحتوي المحلول المركز على  من  ملليلت

تخدام مِ  ح باس زالوسط ويرشَّ ك التركي ائية. ويعطي ذل حة غش ن  رش ة م ي مزرع ائي ف رو ١٥النھ  ميك
 مئوية أو لعدة أشھر في ٤كز لمدة شھر في الظالم في درجة حرارة . ويمكن تخزين المحلول المرموالر

  .تحت الصفر مئويةدرجة  ٢٠ درجة حرارة

ل (  )٥( ار المعطَّ ين األبق ن مصل جن خَّ دة  ٥٦يس ة لم ة مئوي اً  ٠٫٥درج ذا المصل تجاري اح ھ اعة)، ويت س
داً. ن مجمَّ   ويخزَّ

ي ف ملليلترميكروغرام/ ١٠: محلول مركز من كولسيميد  )٦( ه في فيسيولوجيي محلول محل . ويمكن تخزين
  أشھر. ٦مئوية لمدة  ٤درجة حرارة 

ي الب .أوعية مزارع معقمة  )٧( ا أو األوان ل زجاجات البكتري ارات، مث د من الخي ي ويوجد العدي تيكية الت الس
  .ملليلتر ٢٠و ١٥وينبغي أن يتراوح الحجم بين  تستعمل مرة واحدة.

ةمقصورة أمان ميكروبيولوجي من الطبقة الثانية في إضاءة  ينبغي إنشاء المزارع في  )٨( ل خافت . ويمكن نق
رة واحدة ال تستخدم إالبسرنجة أو ماصة السوائل بين األوعية  رة م دم باستخدام إب ر ال يَّن تمري . وإذا تع

د من ) للتقليل إلى أدنى ح١٩ر ياعحقن تحت الجلد ينبغي إجراء ذلك ببطء باستخدام إبرة واسعة الثقب (
  على الخاليا.الواقعة  القص ةقو

  األسلوب   -٢-١-المرفق األول

  .زرعيالمعالج بالھيبارين في وعاء  من الدم ملليلتر ٠٫٣يوضع   )١(

  . برومو ديوكسي يوريدين المحتوي على المضادات الحيوية و يوسط الزرعالمن  ملليلتر ٤يضاف   )٢(

  المعاد تكوينه. الفيتوھيماغلوتينينمن  ملليلتر ٠٫١يضاف   )٣(
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  من مصل جنين األبقار. ملليلتر ٠٫٥يضاف   )٤(

  يغلق الغطاء بأحكام.  )٥(

  تمزج محتويات الوعاء عن طريق رجھا برفق.  )٦(

  ساعة. ٤٥درجة مئوية في الظالم لمدة  ٠٫٥ مئوية  ٣٧الوعاء في درجة حرارة  يحضن  )٧(

  ى المزرعة ويرج برفق.المركز إل كولسيميدمن محلول ال ميكرو لتر ٥٠يضاف   )٨(

  يعاد المحلول إلى الحاضنة ويترك فيھا لمدة ثالث ساعات أخرى.  )٩(

  التثبيت وإعداد الشرائح  -٢-المرفق األول

  األسلوب  -١-٢-المرفق األول

  ضع محتويات وعاء المزرعة في أنبوب طرد مركزي.تو  )١(

ى  gدقائق (لتحويل  ١٠لمدة  ٢٠٠gيدار األنبوب بسرعة   )٢( ة إل ة، تستخدم القيم ، g = rω2/981دورة/دقيق
  ).٦٠دورة/دقيقة/ π x ٢=  ω= نصف القطر بالسنتيمتر و rحيث 

د  ملليلتر ١٠أو  ٥الخلية في  حبيبةتنزع المادة الطافية بالشفط ويعاد تعليق   )٣(  البوتاسيوممن محلول كلوري
  .موالر ٠٫٠٧٥

  دقيقة. ٢٠و ١٥يترك في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين   )٤(

  دقائق. ١٠لمدة  ٢٠٠gبعد ذلك بسرعة  مركزيا المحلول يطرد  )٥(

ا في   )٦( ق الخالي اد تعلي ة ويع ادة الطافي ر ١٠أو  ٥تنزع الم ألف  تمثبمن  ملليلت انول وحمض يت من الميث
وة، ويفضل استخدام  تمثب. ويجب إضافة ال١: ٣الخليك بنسبة  دل ثابت مع التقليب بق بطء ولكن بمع ب

ع  ي لمن ل خالط دوام اتتكت تخدام بصيلة االخالي حبيب ا اس ل الخالي ع تكت ى من اً عل اعد أيض ا يس . ومم
  .تمثبالخاليا برفق قبل إضافة ال حبيباتمطاطية على ماّصة بسترة لمزج الالتيكس 

  الخليط مرة أخرى. يدار  )٧(

  .تمثبمن ال ملليلتر ١٠أو  ٥الطافية ويعاد التعليق في  المادةتنزع   )٨(

  يدار مرة أخرى.  )٩(

  .تمثبمن ال ملليلتر ١٠إلى  ٥تنزع المادة الطافية ويعاد التعليق في   )١٠(

  يدار مرة أخرى.  )١١(

  المتبقي. السائلالخلية في  حبيبةمنھا ويعاد تعليق  ملليلتر ٠٫٢٥تنزع كل المادة الطافية باستثناء   )١٢(

  رة.َبستَ  ماصةيسحب معلَّق الخاليا في   )١٣(

د.  بعد تخزينھاتؤخذ شريحة نظيفة خالية من أي شحوم   )١٤( از تجمي ى الشريحة وفي جھ ثلج من عل ذاب ال ي
  .بتعريضھا للھواء من الفم

  سنتيمترات. ١٠قطرة أو قطرتان من معلَّق الخاليا على الشريحة من ارتفاع ال يقل عن  توضع  )١٥(

  زرعة. يجھز ما ال يقل عن شريحتين من ھذه الشرائح من كل م  )١٦(

 في طبق ساخن. خفيفةتوضع الشرائح لتجف في حرارة   )١٧(
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  التلوين  -٣-المرفق األول

  المواد  -١-٣-المرفق األول

ون ھويش  )١( ز ٣٣٢٥٨ت سمل ول بتركي ن تخزين محل رميكروغرام/ ٥٠من  ١٠٠٠. يمك ي دارئ  ملليلت ف
  مئوية في الظالم. ٤في درجة حرارة  ٦٫٨ أّسه الھيدروجيني فوسفات

  ملون غيمزا.  )٢(
  ) مصنوع في شكل أقراص متاحة تجارياً.٦٫٨ أسه الھيدروجيني(دارئ فوسفات   )٣(
وديوم (  )٤( ي الص ترات ثالث وديوم وس د الص وديوم،  ١٧٫٥٣): x SSC 2كلوري د الص ن كلوري رام م غ

  لتر.  ١مقطر إلعداد الصوديوم، وماء  تراتسغرام من  ٨٫٨٢و
  .DPX اإلرسائيوالوسط  زايلين  )٥(
  نانومتر) أو مصباح شرائط فلورية. ٣١٠ مصباح أشعة فوق البنفسجية (  )٦(

  األساليب  -٢-٣-المرفق األول

وين    دء التل ين إعداد الشرائح وب ة ب ينبغي أن تمر بضعة أيام (تصل إلى خمسة) في درجة حرارة الغرف
ينبالفلور زا  س ون غيم تخدام مل ن اس ا يمك زا، بينم ون غيم ه مل دي بمجرد أن تجف الشرائح. المضاف إلي التقلي

ا بالفلورمئوية  ٣٧ويمكن بدالً من ذلك تجفيف الشرائح عند درجة حرارة  ى  ينسوتلوينھ زاالمضاف إل في  غيم
  اليوم التالي.

  غيمزاالمضاف إلى  ورسينلالف  
ع ت  )١( ون ھويش ١٠وض ن مل اً م رات تقريب ى سقط ز إل ول المرك ن المحل ه م د تخفيف  ٠٫٥ت بع

  ) على شريحة وتغطى الشريحة بساترة.ملليلترم/ميكروغرا
  ساعة. ٠٫٥توضع الشريحة على صحيفة من رقائق األلومنيوم تحت مصباح أشعة فوق البنفسجية لمدة   )٢(
  تنزع الساترة بحرص.  )٣(
  .٦٫٨ أسه الھيدروجينييغسل جيداً باستخدام دارئ   )٤(
  دقيقة. ٣٠و ٢٠لمدة تتراوح بين درجة مئوية  ٦٠عند درجة حرارة  x SSC 2يوضع في   )٥(
  يغسل في ماء مقطر.  )٦(
ى  ٥ غيمزا بتركيزتوضع الشرائح في ملون   )٧( ة في دارئ  ١٠إل هفي المائ دروجيني  أّس دة  ٦٫٨الھي  ٣لم

  دقائق.
  دارئ. اليشطف لمدة قصيرة في   )٨(
ر.  )٩(   يشطف لمدة قصيرة في ماء مقطَّ
  يجفف بالھواء.  )١٠(
  ت ساترة.ينظف ويوضع تح  )١١(

  غيمزا التقليدية  
  دقائق. ٥لمدة  ٦٫٨الھيدروجيني  أّسهفي المائة في دارئ  ٢ بتركيز توضع الشريحة في ملون غيمزا  )١(
  تغسل في محلول دارئ.  )٢(
  تشطف لمدة قصيرة في ماء مقطر.  )٣(
  تجفف بالھواء.  )٤(

  تنظف وتوضع تحت ساترة.  )٥(
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  المرفق الثاني

  التھجين الموضعي بالفلورسينموسومية باستخدام فحص االنتقاالت الكرو

ا    يَّن ھن راء المب ي اإلج تخدم ف اتيس اً)  مجّس ة تجاري رة (متاح ر مباش رة أو غي ة مباش ومة بطريق موس
ة  ويصف اإلجراء وين كل الجسيمات المركزي ة وتل ألوان مختلف طريقة تلوين ثالثة أزواج من الكروموسومات ب

ق الشركات المصنِّ مباينات المتبقية بلون بلون رابع وتلوين الكروموسوم ا وعة بروتوك. وتطبِّ الت يمكن قراءتھ
  باالقتران مع األسلوب الوارد أدناه. 

  المعالجة التمھيدية  -١-١-المرفق الثاني

ول    رائح بمحل ل الش يتغس زول ملح دة  مع فات لم ف  ٥بالفوس ة. وتجف رارة الغرف ة ح ي درج ائق ف دق
ين و ١٠٠، ٩٠، ٧٠( الشرائح في سلسلة إيثانول ين دقيقت راوح ب دة تت ة) لم ائق في كل خطوة في  ٥في المائ دق

  درجة حرارة الغرفة ثم تجفف بتعريضھا للھواء.

  والبيبسين ريُبوُنوْكلَيازبالالمعالجة   -٢-١- المرفق الثاني
ر ٥٠من الماء، و ميكرو لتر ٤٤٥يمزج    ز  تراتسمن  ميكرو لت ح الصوديوم بتركي  وميكر ٥و ٢٠مل

از  ن الريبونوكلي ر م رميكروغرام/ ١٠( Aلت رو لت رارةميك ة ح ي درج ظ ف بقاً ويحف يط مس داد الخل ن إع  ) (يمك
ى كل شريحة  يوضع ).تحت الصفرمئوية درجة  ٢٠ ر ١٠٠عل از باستخدام ماصة،  ميكرو لت من الريبونوكلي

  مئوية.  ٣٧دقيقة في درجة حرارة  ٦٠. تحضن الشريحة في غرفة رطبة لمدة بساترةوتغطى 

دقائق في كل مرة في درجة حرارة الغرفة).  ٥( ٢xملح الصوديوم  ستراتتغسل ثالث مرات باستخدام   
ائق في  ٥بالفوسفات لمدة  المعزولوتنزع الساترة في المرة األولى. تغسل بعد ذلك باستخدام المحلول الملحي  دق

ة بال ة المعالج ي حال ة. وف رارة الغرف ة ح ين (بيبدرج ي ٠٫٠٠٥س ي  ف ة ف ض  ١٠المائ ن حم والر م ي م ملل
ن من وروكلدرالھي وَّ يط مك لفاً خل ر ٥٠يك)، يجھز س ة)، و في ١٠من البيبسين ( ميكرو لت ر ٩٩المائ من  ملليلت

دروكلوريكمن حمض  ملليلتر ١الماء، و ز ھي يط في درجة ١ بتركي ذا الخل اظ بھ  ٢٠ حرارة. ويمكن االحتف
ائي  . ويوضعقبل استخدامه تحت الصفر مئوية ام م يط في حم ئالخل م درجة  ٣٧في درجة حرارة  داف ة ث مئوي

ع  دة  معزولعلى كل شريحة لمدة دقيقة أو دقيقتين. وتغسل بمحلول ملحي  ميكرو لتر ١٠٠يوزَّ  ٥بالفوسفات لم
  الغرفة. حرارة دقائق في درجة 

د المغنسيوم مللي موال ٥٠تغسل الشريحة باستخدام    ول ملحي ور من كلوري  ٥بالفوسفات ( ولمعزمحل
ر ٩٥من كلوريد المغنسيوم و ملليلتر ول  ملليلت زولال الملحيمن المحل دة  مع ائق في درجة  ٥بالفوسفات) لم دق

ادة الفورمالد تخدام م ل باس ة. وتغس رارة الغرف ز اھيح د بتركي يوم  ١ي د المغنيس ن كلوري يط م ي خل ة ف ي المائ ف
ول  يومحل زول ملح دة  مع فات لم ي  ١٠بالفوس ائق ف ول دق ي المحل ة. وتشطف ف رارة الغرف ة ح يدرج  الملح

 ١٠٠، و٩٠، ٧٠دقائق في درجة حرارة الغرفة. وتجفَّف بالھواء في سلسلة إيثانول ( ٥بالفوسفات لمدة  معزولال
  دقائق في كل مرة في درجة حرارة الغرفة. ٥في المائة) لمدة تتراوح بين دقيقتين و

االقتران مع  لمجسات الموضعي بالفلورسينالتھجين بروتوكول   -٣-١-المرفق الثاني تلوين الكروموسومات ب
  مجس شامل لكل الجسيمات المركزية

ن    ل درجة  ٤٢تلوين الكروموسومات حتى تصل درجة حرارتھا إلى  مجّساتتسخَّ داً قب رج جي ة وت مئوي
ة  تخدامھا. وتوضع كمي ي أاس ومي ف ون كروموس ل مل ن ك ة م دورف (بنكافي ع دارئ ) Eppendorfوب إبين م

  . مع الدوران السريعتھجين؛ ويرج جيداً 

  التمسيخ  (أ)

دقائق في  ١٠مئوية لمدة  ٦٥ملونات الكروموسومات عن طريق حضنھا في درجة حرارة  تمسيخيمكن   
ائق،  ٣تتراوح بين دقيقتين ولج لمدة ثحمام مائي. وتوضع بعد ذلك على  م دق ل ث ائي (تنق ام م ى حم درجة  ٣٧إل

  دقيقة. ٦٠مدة مئوية) وتحضن ل

ة (   االقتران مع مجس كل الجسيمات المركزي ة CPوعند استخدام ملونات الكروموسومات ب دأ تدفئ )، تب
دة  ٣٧المجس ودارئ التھجين عند درجة حرارة  ة لم ل منافسة المجس.  ٣٠مئوي ة قب خ  المجس دقيق عن وُيمّس
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راوح  يوضعثم  دقائق في حمام مائي ١٠مئوية لمدة  ٨٥طريق حضنة في درجة حرارة  دة تت ثلج لم فوراً على ال
  بين دقيقتين وثالث دقائق.

ة،  التھجين الموضعي بالفلورسينوفي حالة    وان باستخدام مجس كامل الجسيمات المركزي ي األل الثالث
يط  ميكرو لتر ٢٠و ١٨يتراوح بين  حجم نھائيينبغي استخدام  ميكرو  ٣لكل شريحة (أي لكل  التھجينمن خل

زة الث مجّساتمجس من لتر من كل  ر من دارئ ١٫٦الثة يضاف التلوين المركَّ م ميكرو لت ى  مالئ  ٢ويضاف إل
  لتر من المجس المركز).  ميكرو ٣أو 

ثالً    ك م ن ذل م أم ة رق ومات الثالث وين الكروموس د تل ه عن م ١ن م ٤، ورق م ٨، ورق وم رق  ١: الكروموس
م  يانات  ٤(بيوتين)، ورق م ، وفلورسينبيوتين/إيزوثيوس ة  ٨رق يانات، ومجس كل الجسيمات المركزي إيزوثيوس
  ، فإنھا تولِّد إشارات لونية حمراء، وصفراء، وخضراء وخضراء، على التوالي.فلورسينإيزوثيوسيانات 

  التھجين التمھيدي  (ب)

 ١٠٠. ويوضع المجّساتدقيقة تقريباً من نھاية تنافس  ٣٠ينبغي البدء في التھجين التمھيدي للشرائح قبل   
ن  ر م رو لت ز الميك د بتركي ي  ٧٠فورمامي ة ف ي المائ تراتف ز  س ح صوديوم بتركي ي  ٥٠و ٢مل والرملل ن  م م

زوع % ال١٠٠ الفورماميدميكرو لتر من  ٣٥٠بالفوسفات لكل شريحة وتغطى بساترة ( معزول ملحيمحلول  من
رارة  ة ح ي درج ن ف زَّ ات (يخ فر ٢٠األيون ت الص ة تح ن ٥٠)، ومئوي ر م رو لت يول محل ميك زول  ملح مع

ن في درجة حرارة  موالر ٠٫٥بتركيز  بالفوسفات ة تحت الصفر ٢٠(يخزَّ ر من  ٥٠) ومئوي  ستراتميكرو لت
  ). وينبغي نزع أيونات الفورماميد قبل وقت قصير من استخدامه.٢٠ملح الصوديوم بتركيز 

خ الشرائح   د درجة حرارة  ُتمّس دة  ٧٠عن ة لم تخدام طب ٢٫٥مئوي ة باس ا قدقيق خن. وتجفف الشرائح س
ة حرارة  د درج ن عن زَّ انول (تخ لة إيث ي سلس الھواء ف ة تحت الصفر ٢٠ب ز مئوي دة  ٧٠) بتركي ة لم ي المائ  ٥ف

ائق، و ين  ١٠٠، و٩٠دق راوح ب دة تت ة لم ي المائ رك  ٥و ٢ف ة. وتت ة حرارة الغرف ي درج رة ف ل م ي ك ائق ف دق
  الشرائح لتجف في الھواء.

  التھجين  (ج)

دار  مجسملونات الكروموسومات وتمزج جيداً كل    دورف. وي وب إبين ة في أنب كل الجسيمات المركزي
ميكرو لتر من الخليط على كل شريحة ويغطى بساترة ويختم  ٢٠األنبوب بعد ذلك بسرعة لبضع ثوان ثم يوضع 

غ بغراء مطاطي ويترك ليجف في الھواء. وينبغي بعد ذلك حضن الشرائح طيلة ال ة تبل ة رطب درجة ليل في غرف
  درجة مئوية. ويمكن تمديد ھذه المدة إلى يومين. ٤٢تھا حرار

  الكشف:  

ل (  ) ١( ول غس ز محل ن WSيجھَّ ترات) م ز  س ح الصوديوم بتركي وين ٤مل ى ت وي عل  ٢٠ )Tween( يحت
  في المائة. ٠٫٥بتركيز 

  في المائة (من الحجم) في محلول الغسل. ١٥) إلى BPروتين الواقي (بيخفف ال  )٢(

  روتين الواقي المخفف في تخفيف المضادات الحيوية على النحو التالي: بخدم اليست  )٣(

  )، أفيدين تكساس األحمر.٥٠٠: ١) (B3الطبقة األولى (  ١-١-٣

  عز المعالج بالبايوتين ا) مضاد أفيدين الم٢٥٠: ١) (B4الطبقة الثانية (  ٢-١-٣

٣-١-٣  F1 )األرانب. فلورسين) مضاد إيزوثيوسيانات ٢٠٠: ١  

ة  ٤-١-٣ ة  الطبق يانات  F2-FITC) ٥٠٠: ١( B3الثالث ين(إيزوثيوس اعي فلورس وبين المن  G)، البل
  الماعزي المضاد لألرانب.

٥-١-٣  F2 )١٠٠: ١.(  

دة   )٤( ي الظالم لم رعة  ١٠يحضن ف اً بس ذ مركزي ة، وينب رارة الغرف ة ح ي درج ائق ف دة  ١١g ٠٠٠دق لم
  دقائق وتستخدم المادة الطافية. ١٠
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  مئوية:  ٤٢ن المحاليل التالية إلى درجة حرارة تسخَّ   )٥(

  محلول الغسل.  ‘١’

  ٢ بتركيزملح الصوديوم  ستراتبعض   ‘٢’

  .٢ يزصوديوم بتركملح  ستراتفي المائة في  ٥٠فورماميد بتركيز   ‘٣’

  في المائة. ٠٫١ز كيصوديوم بتر ملح سترات  ‘٤’

  .٢صوديوم بتركيز ملح  ستراتى تنزع الساترات بحرص في إناء زجاجي دافئ يحتوي عل  )٦(

  تغسل الشرائح في المحاليل الدافئة على النحو التالي:  )٧(

  محلول الغسل.  ‘١’  

  .٢ملح الصوديوم بتركيز  ستراتبعض   ‘٢’  

  .٢ملح الصوديوم بتركيز  ستراتفي المائة في  ٥٠فورماميد بتركيز   ‘٣’  

واقي المخفف ع ١٠٠يوضع   )٨( روتين ال ر من الب رو لت ى كل شريحة ويغطى ميك اترةل ي  نويحض بس ف
  درجة مئوية. ٣٧دقيقة في درجة حرارة  ٢٠و ١٥غرفة رطبة لمدة تتراوح بين 

وين   )٩( زه  ٢٠تغسل الشرائح باستخدام ت ة ٠٫٠٥تركي ح  ستراتفي  في المائ ز مل دة  ٤صوديوم بتركي لم
  مئوية. ٤٢دقائق عند درجة حرارة  ٥تتراوح بين دقيقتين و

اد ١٠٠يوضع   )١٠( ام المض ن األجس ى م ة األول ن الطبق ر م رو لت اترة  ةميك ي بس ريحة وتغط ل ش ى ك عل
  درجة مئوية. ٣٧دقيقة في درجة حرارة  ٣٠و ٢٠بين  وتحضن في غرفة رطبة لمدة تتراوح

ثالث مرات لمدة  ٤ملح صوديوم بتركيز  ستراتفي المائة في  ٠٫٥بتركيز  ٢٠تغسل الشرائح في توين   )١١(
  درجة مئوية. ٤٢كل مرة عند درجة حرارة  دقائق في ٥

ا ١٠٠يوضع   )١٢( ن األجس ة م ة الثاني ن الطبق ر م رو لت ريحة االمض مميك ل ش ى ك يدة عل اترة  وتغط بس
  .ةدرجة مئوي ٣٧دقيقة عند درجة حرارة  ٣٠و ٢٠وتحضن في غرفة رطبة لمدة تتراوح بين 

ة في  ٠٫٥بتركيز  ٢٠ل الشرائح في توين ستغ  )١٣( ز  ستراتفي المائ ح الصوديوم بتركي ثالث مرات  ٤مل
  مئوية. ٤٢دقائق في كل مرة عند درجة حرارة  ٥لمدة 

ميكرو لتر من الطبقة الثالثة من األجسام المضادة على كل شريحة وتغطي بساترة وتحضن  ١٠٠يوضع   )١٤(
  درجة مئوية. ٣٧دقيقة عند درجة حرارة  ٣٠و ٢٠في غرفة رطبة لمدة تتراوح بين 

ز  ستراتفي المائة في  ٠٫٠٥بتركيز  ٢٠تغسل الشرائح في توين   )١٥( ح صوديوم بتركي ثالث مرات  ٤مل
  درجة مئوية. ٤٢دقائق في كل مرة عند درجة حرارة  ٥لمدة 

  مرة واحدة. ١٤إلى  ١١ُتكرر الخطوات من   )١٦(

ين  ١٠٠، و٩٠، و٧٠تجفف الشرائح في سلسلة إيثانول   )١٧( راوح ب دة تت ة لم ين وفي المائ ائق في  ٥دقيقت دق
  كل مرة عند درجة حرارة الغرفة.

  تترك الشرائح لتجف في الھواء.  )١٨(

اء فيكتا شيلد سوفي وسط إر ملليلترميكرو غرام/ ٠٫١٥باستخدام طريقة دابي ( مباينتلون الشرائح بلون   )١٩(
Vectashield ،(لتر لكل شريحة تحت الساترة. ميكرو ٢٥  

افي، يمكن إشارات التوإذا لم تكن    ادةلوين متألقة بالقدر الك د الخطوة ا إع ة بع ة والثالث ين الثاني  ١٤لطبقت
ن  وات م رار الخط ى  ١٢بتك وات  .١٥حت رار الخط ت، تك ط باھ د فق ون واح ان ل ك، إذا ك ن ذل دالً م ن ب ويمك

B3/الغسل/B4  بالنسبة ألحمر تكساس أوF1/الغسل/F2  الفلورسين يزوثيوسياناتإلبالنسبة.  
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  ق الثالثالمرف

  الكروموسومي المبتسرالتكثُّف 

  

  فتيلياالندماج الب الكروموسومي المبتسرالتكثف   -١-المرفق الثالث

ري   ة البش دم الطافي ا ال دمج خالي يني ال ةتن داد الص يض الق ا مب ع خالي واة م دة الن ود فتيليالوحي ي وج ة ف
ولال دد غليك ين المتع اعة واإليثيل ي س ا ف دماج الخالي ة الن دم . ونتيج ا ال ي خالي اتين ف ف الكروم ط، يتكثَّ دة فق اح

ووي  ائھا الن ل لغش ا تحل ا يعقبھ رعان م واة وس دة الن تمرالوحي ي  ويس اتين ف ف الكروم ن 2n  =46( ٤٦تكث ) م
  الكروموسومات الوحيدة الكروماتيد.

  لدى اإلنسان طرفيالعزل الكريات اللمفاوية في الدم   -١-١-المرفق الثالث

الج الاليا األحادية النواة من الدم الكامل يمكن عند فصل الخ   وب عزل ثمضادات التخبمع ر باستخدام أنب
  ھايباك لفصل الخاليا.) أو أنبوب فيكول LeucoPREP كو بريبوالكريات اللمفاوية (لي

   كو بريبولي  -ألف

ى غرار فيكومنتج لي   و، عل ا، وھ ى وسط فصل الخالي ة عل ول كو بريب ھو نظام من األنابيب المحتوي
دم الكامل  ة في ال ات المتبقي واة لفصلھا عن المكون ھايباك، يستفيد من الكثافة األقل للخاليا والصفائح الوحيدة الن

وب ثالمعالج بمضادات التخ ة ويخضع األنب ة جيالتيني وق طبق وب ف ر. ويحدث الفصل عندما يوضع الدم في األنب
ات الغسل  مركزي محدد لطرد ل عملي ة. وتقل دة معيَّن ة الصفيحات الموجودة.  الطردولم ة كمي المركزي الالحق

ات في التكثف  مستحضراتويمكن استخدام  ذه العملي أ عن ھ ي تنش اة الت ى الحي الخاليا الوحيدة النواة القادرة عل
  . الكروموسومي المبتسر

ن أنابيب   )١( ة (ملليلتر ١٠كو بريب (وليتخزَّ جة در ٢٥ - ١٨) في وضع عمودي في درجة حرارة الغرف
  مئوية). 

  يجمع الدم عن طريق سحبه بإبرة من الوريد ويوضع في أنبوب معالج بالھيبارين.  )٢(

  فصل الدم المعالج بالھيبارين في غضون ساعتين من أخذ عينة الدم. ي  )٣(

م يخضع ويلابيب ) إلى كل أنبوب من أنملليلتر ١٠إلى  ٨يضاف الدم غير المخفف (  )٤( ب، ث و بري  لطردك
  في درجة حرارة الغرفة. ٦٠٠g-٤٠٠دقيقة بسرعة تتراوح بين  ١٥ة مركزي لمد

 الھيوليالمركزي في طبقة بيضاء رقيقة تحت طبقة  الطردتتجمع الخاليا الوحيدة النواة والصفيحات بعد   )٥(
ا باستخدام  على عدمقدر اإلمكان مع الحرص  الھيوليمباشرة. ويشفط  شفط الخاليا. وتجمع طبقة الخالي

  .ملليلتر ١٠وتنقل إلى أنبوب طرد مركزي مخروطي بغطاء سعته  سّترةبَ ماصة 

از فصل دو حبيبةيعاد تعليق   )٦(  ١٠( F10مي. ويضاف الوسط االخاليا عن طريق تدويرھا برفق في جھ
ائق  ١٠لمدة  تعرض لطرد مركزيمرات ثم  ٤أو  ٣) وتمزج الخاليا عن طريق قلب األنابيب ملليلتر دق

  . ١٠٠gبسرعة 

  أخرى. مرة ٥تكرر الخطوة   )٧(

  ھايباك -نظام تدرج الفيكول   -باء

ة    غ كثاف ائي تبل ول م رغرام/ ٠٫٠٠١  ١٫٠٧٧الفيكول ھايباك ھو محل ى  ملليلت وي عل غرام  ٥٫٧ويحت
  . ملليلتر ١٠٠لصوديوم في كل ا دياتريزواتمن  غرامات ٩و ٤٠٠من الفيكول 

  عالج بالھيبارين.ل الوريد في أنبوب مزيجمع الدم عن طريق ب  )١(

  تخفف عينات الدم بحجم متساو من محلول محلي متوازن.  )٢(
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  ) دون تقليب.ملليلتر ٣) فوق الفيكول ھايباك (قطرة قطرةمن الدم المخفف ( ملليلتر ٥يوضع نحو   )٣(

  مئوية. ١٠و ٨في درجة حرارة تتراوح بين  g ٤٠٠دقيقة بسرعة  ٣٠تطرد األنابيب مركزياً لمدة   )٤(

اً بسرعة   )٥( دة  ١٠٠gُتجمع الكريات اللمفاوية (الطبقة الوسطى) وتغسل ثالث مرات (تطرد مركزي  ١٠لم
  في المائة. ٥باإلضافة إلى مصل جنين األبقار بتركيز  F10من وسط الزرع  ملليلتر ٥دقائق) باستخدام 

و   ة ف ة المعزول ات اللمفاوي تعمال الكري أو  وسومي المبتسرالكرومثف تكاً إلجراء تجارب الرويمكن اس
  تجميدھا الستخدامھا في المستقبل.

  تجميد الكريات اللمفاوية المعزولة  -٢-١-المرفق الثالث

ق فصلھا  F10الثانية باستخدام  الغسلةبعد    ا عن طري ة الخالي ق حبيب وإجراء الطرد المركزي، يعاد تعلي
وي في  ق خل ار  مصل+  F10، ١: ١دوامياً برفق وإعداد معل ين أبق ز جن ة:  ٤٠بتركي + مصل  F10في المائ

معلقات الخاليا بحيث  في المائة. وتعد ٢٠بتركيز  أكسيد كبريتفي المائة + ثنائي ميثيل  ٤٠جنين أبقار بتركيز 
از واألفضل أن يستخدممن الكريات اللمفاوية المعزولة.  x 106 8) على نحو ملليمتر ١٫٥بول (ميحتوي كل أ  جھ

ن األ ة الحرارةدرج يخفض تجميد دريجياً. وتخزَّ ة المطاف في درجة حرارة مت دة في نھاي والت المجم  ١١٠ب
  أو في نيتروجين سائل. درجات تحت الصفر

  إسالة الكريات اللمفاوية المعزولة  -٣-١-المرفق الثالث

ائي (متؤخذ أ   ام م ة).  ٣٧بوالت الكريات اللمفاوية من جھاز التجميد وتوضع مباشرة في حم درجة مئوي
ر ١٠ما تذوب قليالً، ينقل المعلق بكاملة إلى أنبوب طرد مركزي (وعند ر ١٠). ويضاف ملليلت من وسط  ملليلت

RPMI ) ز  اتدرج ٤البارد ار بتركي ين األبق ة  ٤٠مئوية) + مصل جن ىفي المائ ة،  إل ات اللمفاوي ات الكري معلق
بطُ  م  ٣٠ (في نحو ءقطرة قطرة ب ة) ث دة  يعرض لطر مركزيدقيق ائق  ١٠لم ق  .١٠٠g بسرعةدق اد تعلي ويع
ا ة الخالي ي  حبيب ر ٥ف ز  RPMIمن وسط  ملليلت ار بتركي ين أبق ذه  ٥+ مصل جن ة. ويمكن استخدام ھ في المائ

  .الكروموسومي المبتسرالكريات اللمفاوية الوحيدة النواة في تجارب التكثف 

  ة فتيليجمع وإعداد خاليا مبيض القداد الصيني ال  -٤-١-المرفق الثالث

+ مصل  F-10) في وسط كامل (ملليلتر ٧٥٠نمو خاليا مبيض القداد الصيني في زجاجات أو قنينات (ت  
ة/ ١٠٠في المائة ومضادات حيوية (بنسلين  ١٥األبقار الوليدة الجديدة بتركيز  يسين وستربتوم ملليلتروحدة دولي

رميكرو غرام/ ٠٫١يد (مولسي)). ويضاف الكملليلترغرام/ميكرو  ١٠٠ ي )ملليلت ة أس ا النامي ى الخالي ً إل ، وتجمع ا
د فتيليالخاليا ال اري بع ائي المعي زع) االنتق و  ٥أو  ٤ة باستخدام إجراء الفصل (الن ساعات. ويمكن أيضاً أن تنم

ة ( اة الخلي ين من دورات حي ل  ٣٢ ~خاليا مبيض القداد الصيني في أكثر من دورت ساعة) في وسط كامل يكمَّ
ادة  دبم و ديوكسي يوري ائي  ينبروم ز نھ والر ٥(تركي رو م ا الو). ميك ل الخالي وان ك تم فتيليتختلف أل ي ي ة الت

ا بالفلوروالحصول عليھا من مبيض القداد الصيني  د تلوينھ ا بع دو شاحبة في لونھ إن  سينتب ذلك ف زا. ول والغيم
  ة لمبيض القداد الصيني.فتيليللكريات اللمفاوية سيميَّز بطريقة أفضل بين الخاليا ال الكروموسومي المبتسرلتكثف 

  ةفتيليمبيض القداد الصيني التجميد خاليا   )١(

ة من مبيض القداد الصيني واستخدامھا فوراً في االندماج أو تؤخذ من مخزون فتيلييمكن إعداد الخاليا ال  
د في وسط كامل يستكمل بثنائي ميثيل  صغيرة  جزاءأ إلىالخاليا  وتقسمفي المائة.  ٨بتركيز  أكسيد الكبريتمجمَّ

  .تحت الصفر مئوية درجات ١١٠) وتخزن في درجة حرارة ملليلتر ١٫٥في بول م/أ٦١٠×  ٢٫٥(

  ةفتيليإسالة خاليا مبيض القداد الصيني ال  )٢(

درجة مئوية،  ٣٧ة من جھاز التجميد وتوضع في حمام مائي درجة حرارته فتيليت الخاليا الأمبوال تؤخذ  
د  ملليلتر ١٠نبوب طرد مركزي ويضاف إليه ثم ينقل معلَّق الخاليا إلى أ اً بع ول الوسط. ويطرد مركزي من محل

زع. و١٠٠gدقائق بسرعة  ١٠ذلك لمدة  ة، ويضاف الوسط ( تن ادة الطافي ر ٥الم ثلج ملليلت ى ال ه عل ) ويحتفظ ب
  لحين استخدامه. 
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  )PEG( المتعدد اإليثيلين غليكولالمحلول إعداد   -٥-١-المرفق الثالث

ع    ن  ٤٠٠يوض رام م ي غ ولالملل دد غليك ين المتع يغما، ١٤٥٠ .M.W ( اإليثيل ة  ٤٠، س ي المائ ف
ول  ٦٠٠) ويضاف ملليلتر ١٠وزن/حجم) في أنبوب طرد مركزي صغير مستدير القاعدة ( ر من محل ميكرو لت

ام بيب في ، وتترك األناF-10بالفوسفات أو وسط  معزول ملحي) أو محلول HBSSالمتوازن ( الملحيھانك  حم
دد غليكولالدقيقة. ويمكن أيضاً إذابة  ١٥درجة مئوية لمدة  ٣٧مائي درجة حرارته  ين المتع رن  اإليثيل أوالً في ف

  .F-10 محلول أو المحلول الملحي المعزول بالفوسفاتأو المتوازن  الملحيمحلول ھانك زج مع مثم ي

  دماج الخالياإ  -٦-١-المرفق الثالث

رة واحدة باستخدام فتيليوخاليا مبيض القداد الصيني ال البينيةية تغسل الكريات اللمفاو  )١( ول ھانك ة م محل
ى حدةملليلتر ٥( F-10أو المتوازن  الملحي دة  ،) كل عل اً لم ائق بسرعة  ٥وتطرد مركزي م  ١٠٠gدق ث

ا  زج الخالي دة تم تدير القاع وب زرع مس ي أنب ة. وف ادة الطافي زع الم ةتن داد البيني يض الق ا مب ع خالي  م
دة  F-10من الوسط  ملليلتر ١٠) في ١: ٥ة (فتيليالصيني ال اً لم ائق بسرعة  ٥وتطرد مركزي  ١٠٠gدق

  أكثر من الالزم). حبيبة الخاليا(السرعات األعلى قد تتسبب في تكتل 

وب   )٢( رك األنب ة ويت ادة الطافي ً تصب الم ا ف. مقلوب ق  تجف ن طري ن الوسط ع ة م رات المتبقي وضع القط
 ً   على عقب في حامل أنابيب اختبار على منشفة ورقية.  األنابيب رأسا

نت   )٣(   رة. تَ سبَ ب، ينبغي إزالتھا باستخدام ماصة في األنبو الُكرّيةھوائية فوق  فقاعاتإذا تكوَّ

ة ( اإليثيلين المتعدد غليكولالمن  ملليلتر ٠٫١٥يؤخذ   )٤( ر) ويوضع  ٢٠٠باستخدام ماصة مجھري ميكرو لت
م  خالياحبيبة المباشرة في  ك في حامل أنايث د ذل دة وضع بع ار لم رج ١٫٥بيب اختب ة. وي وب  دقيق األنب

اثانية). وتبدو  ٣٠برفق شديد، ثالث مرات فقط (كل  ة الخالي ذه النقطة مفصولة عن قاعدة  حبيب د ھ عن
ن كت   .اإليثيلين المتعدد غليكولالكبيرة في محلول  الً األنبوب لتكوِّ

بالفوسفات ببطء شديد في  معزولأو المحلول المحلي ال F-10من  ملليلتر ٢و ١٫٥يضاف ما يتراوح بين   )٥(
تغرق  دة تس ائق ( ٣م ر ٠٫٥دق ى  ملليلت ر عل ق النق ن طري ق ع ا برف ق الخالي ط معلَّ ة). ويخل ي الدقيق ف

  األنبوب.

  .١٠٠gدقائق بسرعة  ٥لمدة يطرد األنبوب مركزياً   )٦(

ين  F-10( يوسط الزرعالمن  ملليلتر ٠٫٥تصب المادة الطافية بالكامل ويضاف   )٧( ه مصل جن مضافاً إلي
راً يضاف  ١٥األبقار بتركيز  ة). وأخي ر من ال ٥٠في المائ يميدميكرو لت دره  كولس ائي ق ز نھ  ١(بتركي

وب ملليلترميكرو غرام/ ى تتكون) مع النقر برفق على األنب ار  حت وب االختب ل صغيرة. ويحضن أنب كت
ا والتكثف درجة مئو ٣٧في درجة حرارة  دماج الخالي دھا حدوث ان م بع د ت ية لمدة ساعة واحدة يكون ق

  .الكروموسومي المبتسر

  التثبيت  بروتوكول -٧-١-ثالثاً 

غرام/لتر) في  ٥٫٦من محلول منخفض التوتر (كلوريد البوتاسيوم،  ملليلتر ٨و ٧يضاف ما يتراوح بين   )١(
  درجة مئوية. ٣٧دقائق في درجة حرارة  ١٠كل أنبوب ويحضن لمدة 

  . ١٠٠gدقائق بسرعة  ٥يطرد األنبوب مركزياً لمدة   )٢(

ا في  ملليلتر ٠٫٥تنزع المادة الطافية حتى   )٣( ة. وتثبت الخالي وق الحبيب ر ٥ف انول: حمض  ملليلت من الميث
  ).١: ٣الخليك (

  .١٠٠gدقائق بسرعة  ٥يطرد األنبوب مركزياً لمدة   )٤(

  أخريين.مرتين  ٤و ٣تكرر الخطوتان   )٥(
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ةفوق  تمثبمن المحلول ال ملليلتر ٠٫٣تنزع المادة الطافية بعد آخر طرد مركزي ويترك نحو   )٦( م الكري . ث
وب تمثبمن ال ملليلتر ١أو  ٠٫٥بعد ذلك برفق ويضاف نحو  الكريةتكسر  ى األنب ر عل ق النق  عن طري

 ً   . نقرا خفيفا

  إعداد الشرائح  -٨-١-المرفق الثالث

ر الخاليا   نفخ تَ سبّ باستخدام ماصة  تقطَّ وتن، ي ات ني ا. وبمالحظة حلق ي سبق تنظيفھ ى الشرائح الت رة عل
  حمراء.شعة تحت أالھواء برفق تحت مصباح 

  برتوكوالت التلوين   -٩-١-المرفق الثالث

كن ، يمبرومو ديوكسي يوريدينغير موسومة مسبقاً باستخدام  الفتيليةعندما ال تكون خاليا مبيض القداد الصيني 
  دقائق. ٥لمدة  )R66% من محلول سائل غيمزا (دارئ غور محسن  ٣بنسبة  تلوين الشرائح

يني    داد الص يض الق ا مب ون خالي دما ال تك ةعن تخدام  الفتيلي بقاً باس ومة مس ر موس ي غي و ديوكس بروم
ة يوريدين ى، يمكن تلوين الشرائح وفقاً لتقني ة تشطف ). وف٣-٩زا. (القسم يمالغ الفلورسين المضاف إل ي النھاي

اترة  م توضع تحت س رك لتجف ث ر ٦٠×  ٢٤الشرائح في ماء مقطر وتت ه يالحظ التخوف في ملليمت ى أن . عل
وين  ٦-١-٢-١١القسم  ل ويكفي استخدام التل وين المفضَّ يس ھو أسلوب التل ان ل ر من األحي ك في كثي من أن ذل

  . غيمزاالبسيط باستخدام صبغة 

ل  الكروموسومية المبتسرة للتكثفات Cوعند إجراء تحزيم من النوع  ات (في تحلي ْيمثنائي )، ينبغي المركزي القَُس
ز  دروكلوريك بتركي دة  1معالجة الشرائح الجديدة المجھزة باستخدام حمض ھي م تغ ٥لم ائق ث حمض ل في سدق

دروكلوريك ز  ھي دة  ٠٫٢بتركي الج ٥لم ة وتع فة ورقي تخدام منش ك باس د ذل رائح بع ائق. وتجفف الش ول  دق بمحل
ك في  الغرفة.دقائق في درجة حرارة  ٣في المائة) لمدة  ٥ھيدروكسيد الباريوم (بتركيز  د ذل وتغسل الشرائح بع

ز  ستراتدقائق. وتحضن الشرائح بعد ذلك في  ٥لمدة  ٠٫٢زه يھيدروكلوريك تركحمض   ٢ملح صوديوم بتركي
ت ٣٠مئوية لمدة  ٦٠في درجة حرارة  ك باس د ذل دروجيني  األس) (Gurrخدام دارئ غور (دقيقة. وتغسل بع الھي

 الصنبوردقيقة. وأخيراً، تشطف الشرائح بماء  ٣٠في المائة لمدة  ٦ بتركيزغيمزا محلول ) وتلون باستخدام ٦٫٨
ذا ب ىوتترك لتجف وتغط اترة. ويالحظ أن ھ يَّن في القسم ي األسلوبس يالً عن األسلوب المب ، ٣-٣-٩ختلف قل

  .لنتيجةولكنھما يحققان نفس ا

تخدام    ومية اس االت الكروموس ن االنتق د الكشف ع ن عن اتويمك ة  مجّس ومات الكامل ددة للكروموس مح
توكول المستخدم في األطوار االستوائية (انظر وبرباإلضافة إلى مجس لكل الجسيمات المركزية باستخدام نفس ال

ات ). ويمكن بعد ذلك كشف ٣٧المرفق الثاني والشكل  ْيمثنائي االت الكروموسومية في آن  المركزي القَُس واالنتق
  واحد.

ً  الكروموسومي المبتسرالتكثف   -٢-المرفق الثالث   المستحث كيميائيا

  استخدام الكريات اللمفاوية المعزولة  -١-٢-المرفق الثالث

  ك. أو أنبوب فيكول ھايبا بريبمن الدم الكامل المعالج بالھيبارين في أنبوب ليوكو  ملليلتر ٣يوضع   )١(

  دقيقة في درجة حرارة الغرفة. ١٥لمدة  ٧٠٠gيعرَّض األنبوب لطرد مركزي   )٢(

ر ١٥تنقل الكريات اللمفاوية المعزولة في أنبوب اختبار سعته   )٣( ى  ملليلت وي عل ر ٥يحت من الوسط  ملليلت
  في المائة لغسله. ٢٠ويستكمل بمصل جنين األبقار بتركيز 

راو  )٤( وة طرد مركزي تت ينيعرَّض لق دة  ٤٠٠gو g ٢٠٠ ح ب ائق  ١٠لم يدق درجات  ٤درجة حرارة  ف
  مئوية.

ر ٦يعاد تعليق الكريات اللمفاوية في   )٥( ز  يوسط الزرعالمن  ملليلت ار بتركي ين األبق ويستكمل بمصل جن
  .ينغلوتينفي المائة والفيتوھيما ٢٠

رارة   )٦( ة ح ي درج ن ف دة  ٣٧يحض ة لم وات االختياري ٤٧مئوي ن الخط اعة (م افة س انو  ٤٠ة إض ن
  ساعة من الزرع). ٢٤بعد  ميديالكولسمن  ملليلترغرام/
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درجة  ٣٧ر في المزرعة ويحضن في درجة حرارة النانو مو ٥٠ تركيزه النھائي Aكالسيولين يضاف   )٧(
  مئوية لمدة ساعة واحدة.

  .٠٫٧٥ بتركيزومنخفض التوتر و درجة مئوية) ٣٧( بوتاسيوم دافئيجھَّز محلول ھيدروكسيد   )٨(

ين  ٤٠٠gو ٢٠٠gتعرَّض الخاليا لطرد مركزي بقوة تتراوح بين   )٩( راوح ب دة تت زع  ١٠و ٥لم ائق وتن دق
  المادة الطافية.

ز من كلوريد البوتاسيوم ملليلتر ٢يضاف   )١٠( ى  ٠٫٠٧٥ بتركي اإل ة الخالي وتحضن في درجة حرارة  حبيب
  دقيقة. ٢٠درجة مئوية لمدة  ٣٧

  ) وينقر على األنبوب.١: ٣من الميثانول/حمض الخليك ( رميكرو لت ٣٠ يضاف  )١١(

ين   )١٢( راوح ب وة تت زي بق رد مرك رَّض لط ين  ٤٠٠gو ٢٠٠gيع راوح ب دة تت ة  ١٠و ٥لم ي درج ائق ف دق
  حرارة الغرفة. 

ر ١٫٨يضاف   )١٣( ادة  ملليلت ة الم د إزال ك بع انول: حمض الخلي ةمن الميث عته  الطافي وب س ي أنب ل ف  ٢وينق
  .ملليلتر

ن األنبوب في درجة حرارة   )١٤(   لحين تجھيز الشرائح.تحت الصفر درجة مئوية  ٢٠يخزَّ

  استخدام الدم الكامل  -٢-٢-المرفق الثالث

  .ملليلتر ١٥في أنبوب اختبار سعته  بالھيبارينمن الدم الكامل المعالج  ملليلتر ٠٫٧٥يوضع   )١(

ين  ييضاف وسط زرع  )٢( ارمستكمل بمصل جن ة وفي ال ٢٠ أبق امائ ي  غلوتينفيتوھيم ليصبح الحجم الكل
  .ملليلتر ١٠

دة  ٣٧يحضن في درجة حرارة   )٣( ة لم ة إضافة ٤٧درجة مئوي انو  ٤٠ ساعة (من الخطوات االختياري ن
  ).الزرعساعة من  ٢٤بعد  كولسيميدالمن  ملليلترغرام/

درجة  ٣٧ي درجة حرارة ر في المزرعة ويحضن فالنانو مو ٣٠ تركيزه النھائي Aكالسيولين يضاف   )٤(
  مئوية لمدة ساعة واحدة.

ين   )٥( راوح ب وة تت زي بق رد مرك رَّض لط ين  ٤٠٠gو ٢٠٠gيع راوح ب دة تت ة  ١٠و ٥لم ي درج ائق ف دق
  حرارة الغرفة.

ر ٥يضاف   )٦( ز  ملليلت يوم بتركي د البوتاس ن كلوري ي  ٠٫٠٧٥م ة، ويحضن ف ادة الطافي ة الم د إزال  ٣٧بع
  دقيقة.  ٢٥درجة حرارة مئوية لمدة 

  حمض الخليك وينقر على األنبوب.و ميكرو لتر من الميثانول ٣٠يضاف   )٧(

ين   )٨( راوح ب ين  ٤٠٠gو ٢٠٠gيعرَّض لطرد مركزي يت راوح ب دة تت ي درجة حرارة  ٢٠و ٥لم ة ف دقيق
  الغرفة.

  .١: ٣حمض الخليك بنسبة و من الميثانول ملليلتر ٢يضاف   )٩(

  .شفافةالخاليا  ةصبح حبيبحتى ت ٩و ٨تكرر الخطوتان   )١٠(

  . ملليلتر ٢ينقل معلق الخاليا في أنبوب سعته   )١١(

ن األنبوب في درجة حرارة   )١٢(   لحين تجھيز الشرائح.  تحت الصفر درجة مئوية ٢٠يخزَّ
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  المرفق الرابع

  الھيولينقسام ا إحصارفحص نويات 

  

اليب   اك أس اً. وھن يط مناسب تمام ول قياسي بس ي بروتوك ا يل ر  فيم ة أكث مل خطوات إجرائي أخرى تش
ة [ ة المعزول ات اللمفاوي زارع الكري ا م تخدم فيھ ل ألغراض ١وتس دم الكام زارع ال تخدام م ي اس ان يكف ] وإن ك

  ي للجرعات. ينالقياس البيولوجي الروت

 ً د لفحص البرت  -١-رابعا    الھيولي النويات الناشئة عن وقف انقساموكول الموحَّ

  .تجلط الدمباستخدام الليثيوم ھيبارين لمنع ُتجمع عينة الدم   )١(

زرع ( ملليلتر ٤٫٥من الدم الكامل إلى  ملليلتر ٠٫٥يضاف عموماً   )٢( ) ويستكمل RPMI-1640من وسط ال
ومضادات  L -، وغلوتامين في المائة ١٥و ١٠بمصل جنين األبقار المعطل حرارياً بتركيز يتراوح بين 

اف  ة. ويض ن ا ١٠٠حيوي ر م رو لت اغلوتلفيتوميك ل  نينيھيم يغما، وPHA-M(مث ي  ٢٥، وس ملل
  .ملليلترميكرو غرام/ ٢٠من الماء) إلى المزرعة للحصول على تركيز نھائي قدره  ملليلترغرام/

ة ٣٧جة عند درجة حرارة زراعة أنس دورقويزرع الدم في   )٣( ه درجة مئوي غ في اني  في جو رطب يبل ث
  في المائة.  ٥أكسيد كربون 

ب ٢٠يضاف   )٤( ر من مث ا  طميكرو لت ة الخالي د ) B )Cyt-Bحرك ى المزرعة بع ز  ٢٤إل ساعة من التحفي
رميكرو غرام/ ٦للحصول على تركيز نھائية قدره نين يالفيتوھيماغلوتب ل ملليلت ز األمث ذا ھو التركي . وھ

 Bحركة الخاليا  مثبطثنائية النواة في مزارع الدم الكامل. وبالنظر إلى صعوبة انحالل اللمراكمة الخاليا 
 أكسيد الكبريتفي ثنائي ميثيل  Bمثبط حركة الخاليا في المحلول المائي، ينبغي إعداد محلول مركز من 

ل مل ٣٫٣مللي غرام من مثبط حركة الخاليا في  ٥( ائي ميثي تلي غرام من ثن يد الكبري ى أكس م إل ) ويقسَّ
ن    .لحين الحاجة إليهالصفر  تحت درجة مئوية ٢٠ في درجة حرارةكميات متساوية ويخزَّ

ين   )٥( ة ب ي المزرع اغ ٧٢و ٦٨تنتھ ز بالفيتوھيم ن التحفي اعة م ت لوس د وق ع أن يزي دتينين. ويتوق  الحص
ا المختار عدد الخاليا الثنائية النواة إلى أقصى حد ويقلل إلى أدنى حد عدد الخاليا األحادي ة النواة والخالي

  ى.المتعددة النو

دة  ١٨٠gطرد مركزي خفيف بسرعة وتعرَّض الخاليا ل  )٦( ة من سطح  ١٠لم ادة الطافي زع الم ائق وتن دق
  المزرعة.

تخدام   )٧( نخفض باس وتر م ا تحت ت الج الخالي ر ٧تع يوم ملليلت د بوتاس ارد ( من كلوري ة) ٤ب  درجات مئوي
  دقائق. ١٠لمدة  ١٨٠gلحل خاليا الدم الحمراء وتعرَّض لطرد مركزي فوراً بقوة  ٠٫٧٥بتركيز 

حمض خليك وجديد مؤلف من ميثانول  تمثبات من ملليلترتنزع المادة الطافية ويستعاض عنھا بخمسة   )٨(
ف١: ١٠( ر (ب ) مخف ول رينغ بة  )Ringerمحل وديوم ٤٫٥( ١: ١بنس د الص ن كلوري رام م  ٠٫٢١، وغ

يوم، و د البوتاس ن كلوري رام م ي  ٠٫١٢غ يوم ف د الكالس ن كلوري رام م ن ٥٠٠غ رام م ي غ اء) ملل . الم
رة أخرى لمنع تكتل الخالياتقليب الفي أثناء  تمثبال ويضاف . وتعرَّض الخاليا بعد ذلك لطرد مركزي م

   دقائق. ١٠لمدة  ١٨٠gبقوة 

رتين أو ثالث مرات  )١: ١٠حمض خليك (والمؤلف من ميثانول  المثبت الجديدتغسل الخاليا ويغيَّر   )٩( م
  المعلق الخلوي صافياً.  ولكن بدون استخدام محلول رينغر إلى أن يصبح

) يعاد تعليق الخاليا ھاالخلوية (تبعاً لحجم الكريةبعد إزالة المادة الطافية بعمق سنتيمتر واحد أو أقل فوق   )١٠(
  برفق ويقطر المعلق على شرائح زجاجية نظيفة ويترك ليجف في الھواء. 

ا بصبغة غيم  )١١( وين الخالي ل مجھري ضوئي تل د إجراء تحلي ين يمكن عن ا ب راوح تركيزھ ي  ٢٫٦زا يت ف
رك  HEPESفي دارئ ) Merck المائة (مثل محلول أزور اليوزين الميثيلين األزرق من إنتاج شركة مي

دقيقة في الظالم، ثم يشطف  ٢٠و ١٠) لمدة تتراوح بين ٦٫٥؛ وأسه الھيدروجيني موالر ٠٫٠٣(تركيزه 
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واء. وفي حاالت بسرعة في ماء مقطر وين  ويترك ليجف في الھ وري، يمكن تل الفحص المجھري الفل
بالفوسفات  معزول ملحيفي محلول  ملليلترميكروغرام/ ١٠الخاليا بدالً من ذلك في برتقالية األكريدين (

  وثالث ثواٍن.  ثانيتين) لمدة تتراوح بين ٦٫٩الھيدروجيني  أّسه

  المركزية للنويات القَُسْيماتتوكول تلوين وبر  -٢-المرفق الرابع

د   ل  عن ْيماتتحلي ي  القَُس ة ف اتالمركزي ين الموضعي الُنَويَّ اً للتھج اح تجاري تخدام مجس مت ن اس ، يمك
المركزية عن طريق تكبير  القَُسْيماتكل الشامل لمجس الالمركزية. ويمكن أيضاً عمل  القَُسْيماتالفلوري في كل 

وليميراز المتسلسل  ادئ تفاعل الب امي: (الب ) GAA GCT TAA CTC ACA GAG TTG AA-3-’5األم
  ].  ٢) [´GCT GCA GAT CAC AAA GAA GTT TC-3-´5البادئ العكسي: 

  باستخدام المجس التجاري:  يالموضعوفيما يلي أدناه بروتوكول التھجين   

د المستخدم في فحص   )١( اً للبرتوكول الموحَّ امتجھَّز الشرائح وفق ات الناشئة عن وقف انقس ولي النوي  الھي
  ).١٠(حتى الخطوة أعاله  الوارد

ن   )٢( لة م ي سلس رائح ف ر الش ا بتمري انولتجفف الخالي زات  إيث دة  ١٠٠، و٩٠، و٧٠بتركي ة، لم ي المائ ف
  دقيقتين في كل خطوة وتجفف في الھواء.

  .ُتمّسخ الشرائح  )٣(

خ ا  ‘١’ ز ُيمّس د بتركي ي فورمامي ريحة ف ى الش اتين عل ح  ٧٠لكروم ي مل ة ف ي المائ تراتف ح س  مل
  درجة مئوية؛  ٧٠لمدة دقيقتين عند درجة حرارة  ٢ ركيزبتصوديوم 

ز   ‘٢’ رودة بتركي انول شديد الب انول  ٧٠تغمس الشرائح في إيث ا في إيث ة وتجفف بتمريرھ في المائ
  الشرائح في أثناء ذلك. وتھزدقائق لكل خطوة  ٥في المائة لمدة  ١٠٠، ٩٠، و٧٠تركيزه 

  قبل استخدامه مباشرة:ُيمّسخ  المجس   )٤(

ن المجس حتى درجة حرارة ي  ‘١’   دقائق؛  ٥مئوية لمدة  ٣٧سخَّ

  ميكرو لتر/شريحة)؛  ١٠دقائق ( ١٠مئوية لمدة  ٨٥عند درجة ُيمّسخ  المجس   ‘٢’

  يقلب بالتدوير والتلفيف السريع؛   ‘٣’

د فوراً على ثلج ويحتفظ به في الظالم.   ‘٤’   يبرَّ

  التھجين:  )٥(

  سمنت مطاطي؛ إترة ويختم بعلى الشريحة ويغطى بساميكرو لتر من المجس  ١٠يوضع   ‘١’

  في غرفة رطبة.درجة مئوية في الظالم  ٣٧طيلة الليل عند درجة حرارة  يھجن  ‘٢’

  الغسل بعد التھجين:  )٦(

منتينزع   ‘١’ اطي وتغمس الشر اإلس ي االمط زة ف رة وجي دئح لفت زه  فورمامي ة  ٥٠تركي ي المائ ف
  وترفع الساترة؛ 

درجة  ٣٧دقائق عند درجة حرارة  ٥لمدة  ٢ بتركيزالصوديوم  ملح ستراتح في ل الشرائستغ  ‘٢’
  مئوية؛

ز  فورماميدتغسل الشرائح مرتين في   ‘٣’ د درجة حرارة  ٥٠بتركي ة عن ة  ٣٧في المائ درجة مئوي
  دقائق في كل مرة؛  ٥لمدة 

درجة  ٣٧رارة دقائق عند درجة ح ٥لمدة  ٢صوديوم بتركيز الملح  تستراتغسل الشرائح في   ‘٤’
  مئوية؛
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ح ال ستراتفي المائة في  ٠٫٠٥تغسل في محلول توين (تركيزه   ‘٥’ ز مل دة ٢صوديوم بتركي  ٥) لم
  درجة مئوية؛ ٣٧دقائق عند درجة حرارة 

 على ساترة وتوضع على الشريحة. ثابت اللونتضاف قطرة من دابي/وسط إرساء   ‘٦’

  .فلورىفي الظالم أو تفحص فوراً باستخدام مجھر  يمكن تخزين الشرائح في درجة حرارة الغرفة  )٧(

ع ق الراب ايتومفحص   -٣-المرف ام س ف انقس ن وق ئة ع ات الناش ولي النوي ة  ھي ات اللمفاوي الكري
  المعزولة

ل لھذا الفحص مؤخراً [   ) Fenech et al]. ويمكن الرجوع إلى فينيش وآخرين (١ُنشر البرتوكول المفصَّ
ا  تضمالفوتوغرافية التي ملة من الصور ] لالطالع على مجموعة شا٣[ ي جرى تحليلھ مختلف أنواع الصور الت

  باستخدام ھذا الفحص.

ع ووي في فحص   -٤-المرفق الراب ام الن رقم القياسي لالنقس أ ال ات الناشئة عن حساب خط النوي
  الھيولي اتوقف انقسام

و   ام الن رقم القياسي لالنحراف فيما يلي الصيغة المستخدمة في حساب الرقم القياسي لالنقس اين ال وي وتب
  : ٣-٤-١٢) حسب ما ھو وارد في القسم الُنَويَّاتالنووي (في فحص 

      
N

MMMM
NDI 4321 432( 

         ً١ -(رابعا(  

      


4

1

4

1

4

1

2 `)``cov(`2`)var(`)var(
i i ij jijiii MMMMMMNDI   ً٢-(رابعا(  

  ن.مثاالً عملياً لحساب الرقم القياسي لالنقسام النووي والتباي ١ -ويتضمن الجدول رابعاً 

  الُنَويَّات: توزيع ١ -الجدول رابعاً 

  

  واحدة أو نويتين أو ثالث أو أربع نويات ُنَويَّةعدد الخاليا المحتوية على 

الرقم القياسي   ٤  ٣  ٢  ١  العدد
 لالنقسام النووي

١٦٩  ٥٠٠  ٢٣٩  ١١١٫٨٧٨  ٤٨  ١٢٤٫٧٥٨  ٤٤ ٤٣٫٣٩٢  ١٫٩٣٤ ٤٠٫١٢٨  

  

واحدة أو نويتين أو ثالث أو أربع نويات من  ُنَويَّةخاليا المحتوية على عدد ال ١ -ويرد في الجدول رابعاً   
  ) أعاله: ١ -(رابعاً  للمعادلةخلية. ويحسب الرقم القياسي لالنقسام النووي وفقاً  ٥٠٠مجموع 

NDI = (169 + 2 x 239 + 3 x 48 + 4 x 44) / 500 = 1.934  

  ):٣-رابعاً  لمعادلةات الحدين (وُتحسب قيم تباين كل قيمة باستخدام المعادلة ذا

    ))/(1)(/()var( 1 NMNMNM ii           ً٣ -(رابعا(  

  : M1ولذلك فإن   

    var(M1) = 500 (169 / 500) (1 – (169 / 500)) = 111.878  

وتنطبق  إكسلأن كل األرقام الواردة ھنا ُحسبت باستخدام برنامج ميكروسوفت  جدير باإلشارةملحوظة:   
ى أقرب  كل قيمة بشكل صحيح ة إل ب واردة في النص مقرَّ يم ال ى أن الق على عدد كبير من الخانات العشرية. عل

الي  ير، وبالت ام عشرية للتيس ة أرق ن ثالث ائج بالضبطتتل ق نفس النت تخدمت حق بة  اذا اس ة حاس عآل يم  م نفس الق
   .الواردة ھنا
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ة ، يجب أvar(NDI)وعند حساب تباين الرقم القياسي لالنقسام النووي،    والً حساب حاصل مربع كل قيم
  مضروباً في قيمة تباينه:  `Miمن 

      

4

1

2 `)var(`
i ii MM             ً٤ -(رابعا(  

ا    دد الخالي وع ع ق مجم ن طري اباً صحيحاً إالّ ع ابه حس ن حس اير ال يمك ى أن التغ النظر إل ه ب ى أن عل
  تالية:في المعادلة بالقيم ال M، يجب استبدال ٤حتى  ١=  Mالمحتوية على 

  

   VAR(Mi`)المحسوبة وقيمة  `Mi: قيم ٢ -رابعاً 

ً المعادلةفي  `Miقيم    )٢ -(رابعا

  ٤  ٣  ٢  ١  العدد

١٦٩  ٩٦٧  ٤٧٨  ١٣٩٫٤٦٤  ١٤٤  ٢٤١٫٧١٩  ١٧٦  ١٢٢٫٥٥٦  ١٤٣٫٩٦٧  

 ٤= `M4 و ٤٨×  ٣=  `M3؛ ٢٣٩×  ٢=  `M2؛ ١٦٩×  ١=  `Miبحيث تكون  Mوأعيد حساب قيم   
  ھي حاصل جمع ھذه المكونات وتحسب كالتالي:  n. وقيمة ٤٤× 

    n = (169 + 2 x 239 + 3 x 48 + 4 x 44) = 967  

دة لكل من ٣ -(رابعاً  للمعادلةويعاد حساب قيم التباين وفقاً    ى  nو `Mi) ولكن باستخدام القيم الجدي ، عل
   سبيل المثال:

    var(M2`) = 967 x (478 / 967) x (1 – (478 / 500)) = 241.719  

اً var(Mi) و Miويمكن بعد ذلك استخدام قيم     var(NDI)لحساب الجزء األول من  ٢ -من الجدول رابع
  ): ٤-حسب المعادلة (رابعاً 



4

1

2 `)var(`
i ii MM  

= M1
2 x var(M1) + M1

2 x var(M1) + M1
2 x var(M1) + M1

2 x var(M1) 
= (1692 x 139.464) + (4782 x 241.719) + (1442 x 122.556) + (1762 x 143.967) 
= 66 212 947.630 

ات. وي) إ١ -ويجب بعد ذلك، وفقاً للمعادلة (رابعاً    اً للصيغة حيجاد تغاير كل مجموعة بيان ك وفق سب ذل
  التالية:

    jiji pnpMM `)`,cov(           ًرابعا)- ٥(  

الي  ُنَويَّاتالفي ھذه المعادلة احتمالية مالحظة كل عدد من  pj و piوتمثل    واة، وبالت في الخاليا الثنائية الن
  على النحول التالي: M4 و M1ُتحسب احتماالت 

p1 = 169 / 967 = 0.175 
p2 = (2 x 239) / 967 = 0.494 
p3 = (3 x 48) / 967 = 0.149 
p4 = (4 x 44) / 967 = 0.182 

  ): ٥ -يحسب وفقاً للمعادلة (رابعاً  `M2و  `M1وبالتالي فإن تغاير   

  cov(M1`,M2`) = - 967 x 0.175 x 0.494 = - 83.539  

  : `Mj ، و`Miويجب بعد ذلك حساب قيم التغاير بنفس الطريقة في كل مجموعة من 

cov(M1`,M3`) = - 967 x 0.175 x 0.149 = - 25.166 
cov(M1`,M4`) = - 967 x 0.175 x 0.182 = - 30.759 
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cov(M2,M3) = - 967 x 0.494 x 0.149 = - 71.181 
cov(M2,M4) = - 967 x 0.494 x 0.182 = - 86.999 
cov(M3,M4) = - 967 x 0.149 x 0.182 = - 26.209 

اً    ة (رابع ه ٢ -ويجب بعد ذلك حساب المكونات الفردية في النصف الثاني من المعادل ثالً أن ك م ). من ذل
  : ٢=  jو ١=  iفي حالة 

  M1`M2` cov(M1`,M2`) = 169 x 478 x (- 83.539) = -6748429.704  

  :٤حتى  ١+  j  =iو ٤حتى  ١=  iوبالمثل حتى يمكن الحصول على حاصل الجمع من   

M1`M3` cov(M1`,M3`) = 169 x 144 x (- 25.166) = -612 451.806 
M1`M4` cov(M1`,M4`) = 169 x 176 x (- 30.759) = -914 897.142 
M2`M3` cov(M2`,M3`) = 478 x 144 x (- 71.181) = -4 899 528.670 
M2`M4` cov(M2`,M4`) = 478 x 176 x (- 86.999) = -7 319 049.001 
M3`M4` cov(M3`,M4`) = 144 x 176 x (- 26.209) = -664 238.196 

اً    للحصول  ٢ -وحالما تحسب كل المكونات الفردية، يمكن جمعھا وفقاً للنصف الثاني من المعادلة (رابع
ووي ٢ -(رابعاً  للمعادلة. ووفقاً 594.519 158 21-ره على مجموع قد ام الن رقم القياسي لالنقس اين ال ) يصبح تب

   كالتالي:

  var(NDI) = 66 212 947.630 + 2 x (-21 158 594.519 )= 23 895 758.592  

رقيولتحويل ذلك إلى قيمة معيار   ة ال م القياسي ة للخطأ المعياري تستخدم المعادلة التالية لعرضھا مع قيم
  لالنقسام النووي: 

  
2/3

)var(
)var(

)(
n

NDI

n
n

NDI

NDISE          ً٦ -(رابعا(  

  وباستخدام القيم المحسوبة أعاله يكون الخطأ المعياري:   

    SE(NDI) = (23 895 758.592)(1/2) / 967(3/2) = 0.163  

اً وبالتالي فإن القيمة المحسوبة للرقم القياسي لالنقسام النووي باستخدام البيانات ال   واردة في الجدول رابع
  .٠٫١٦٣  ١٫٩٣٤ھي  ١ -
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  المرفق الخامس

  الفتيليمعايير تحديد الرقم القياسي لالنقسام 

  

  : المركزي القَُسْيمالمستخدم في فحص ثنائيات  الفتيليتحديد الرقم القياسي لالنقسام  خطوات فيما يلي  

 ة أو ُتستبعد النوى من الخاليا المتعددة النوى والخاليا غير ا لمحفَّزة (النوى الصغيرة) والخاليا الميت
 المحتضرة والنويات.

  ى ة عل تية المحتوي ا البالس زة (الخالي ا المحف اً والخالي يحسب عدد النوى من الخاليا المنقسمة خيطي
تخدم  رة) وتس وى كبي ةن اً  المعادل رقم القياسي ١ -(خامس اب ال ي) لحس ام الفتيل ا  لالنقس ي الخالي ف

  المحفزة.

وىونظ   ين الن يَّن وضع حد فاصل عشوائي ب زة، يتع ا المحف  غيرةصال راً لنطاق أحجام النوى في الخالي
  االنفصالي.والتمھيدي  ينالطور‘ الطور االستوائي مْسَحات’غير المحفزة. وتشمل والمحفزة 

    
blastsmetaphases

metaphases
dexMitodic In





#

100)(#
  )١-(خامسا         

ي    رقم القياس ون ال وف يك يوس ام الفتيل ي ا لالنقس اً ف كل خامس % ٢٠= ١٠٠)) × ١٢+٣/(٣( ١ -لش
  .الفتيليخلية عموماً في التحليل الكامل للرقم القياسي لالنقسام  ٥٠٠بالرغم من استخدام 

  

دوائر البيضاء ب: منظر بتك١ -الشكل خامسا  ة. وتشير ال ة نمطي ات لمفاوي ير منخفض يبين شريحة مزرعة كري
َحاتإلى  المربعةالحمراء ھي النوى غير المحسوبة، وتشير األُطر إلى النوى المحسوبة كأرومات، والدوائر   مْس

 الطور االستوائي.
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  المرفق السادس 

  التحليل اإلحصائي

  

ل   ن قب مين  وردت م ي القس يما ف ور، ال س ذا المنش ي ھ تخدام  ،٩و ٨ف ابات باس ح الحس ة توض أمثل
ات  ير بيان ل وتفس ي تحلي ائية ف راءات اإلحص اسالاإلج وج قي ة البيول الل الفحوص الوراثي ن خ ات م ي للجرع

ات الخلوية داً الستخدامه في التطبيق ي وضع بعضھا تحدي رة من المراجع اإلحصائية الت . وتوجد مجموعة كبي
ى أن  رة. عل اول اإلحصاءات باستفاضة كبي ى تن ذا المنشور إل البيولوجية والطبية البيولوجية. ولذلك ال يھدف ھ

وجز ة م ق يتضمن مقدم ذا المرف دان ھ ي مي يوعاً ف ر ش ات اإلحصائية األكث ارات والتوزيع اسالة عن االختب  قي
ة. ويتضمن الجزء باستخدام  البيولوجي للجرعات ة الخلوي ذا المرفق إجراًء حاسوبياً  ٣الفحوص الوراثي من ھ

  يات الجرعة واالستجابة.نمنح توفيقل

  الوراثة الخلوية األساليب اإلحصائية األساسية المستخدمة في  -١-المرفق السادس

  الخطأ المعياري واالنحراف المعياري  -١-١-المرفق السادس

ام عن ھو لمجموعة من البيانات ) SD(راف المعياري حاالن   د) األرق اس لمتوسط تشتت (ُبع ببساطة مقي
  . ويعطي االنحراف المعياري مؤشراً لمدى اتساع توزيع قيم مجموعة البيانات.قيمة الوسط

 ھو مقياس لمدى احتماالت انحراف الوسط الحقيقي للمجموعةف) SEMمعياري في الوسط (وأما الخطأ ال  
اري  إلحصائية. والخطأ المعياري يعادل االنحراف المعياري التقديري للخطأ فيا أ المعي يس الخط األسلوب. ويق

ً  الوسط الحقيقي للمجموعة اإلحصائيةالتي يكون بھا  دقةاللوسط مدى في ا ا معلوما ا . وكلم ة كلم ازداد حجم العين
رة  ة الكبي ربتقلص الخطأ المعياري في الوسط ألن وسط العين ى األرجح  أق ى اعل لوسط الحقيقي للمجموعة إل

  اإلحصائية من وسط العينة الصغيرة.

  )p(قيم  االحتماالتقيم   -٢-١-المرفق السادس

ة    ل القيم ل  pتمث ى األق ة عل ة موافق ون النتيج االت أن تك ة احتم ةلنقط ة  نھاي افتراض أن النقط ة ب معيَّن
ه  ثالً أن ك م دم  فرضية تكانإذا المرجعية ناتجة عن الصدفة وحدھا. من ذل وعتين تالع أن متوسطي مجم ول ب ق

ة  ٣ستمثل صدفة نسبتھا  ٠٫٠٣عندما تكون  pفإن قيمة  متماثالنإحصائيتين  في المائة في الفرق الملحوظ مقارن
الفرق  وبب ية المحس ت فرض دم صحيح إذا كان ائية الع ات اإلحص ن المجموع وائية م ات العش ة. وتفضي العين

رق  ٩٧في  المحسوبالمتطابقة إلى فرق أصغر من الفرق  ر من الف في  المحسوبفي المائة من التجارب وأكب
  في المائة من التجارب.  ٣

ر من مستوى  pوإذا كانت    ة اإلحصائيةأكب ي الغالب  الدالل ارات ا٠٫٠٥(ف ي االختب إن ) ف إلحصائية ف
أن نشير العدم. ومن المھم  رفض فرضيةالبيانات ال تختلف اختالفاً معنوياً عن النموذج المتوقع وبالتالي ال يمكن 

ذكورة أعاله  ة الم ه  يمكنال إلى أن في الحال دم صحيحة، فقط بأن أن فرضية الع ول ب يمكن رفض فرضية ’الق
  .)p>=0,05‘ (ية بشكل معنويفرضية العدم لسيت صيح’أو أن  )p<0,05‘ (العدم

الي: في عدد من  pوعند إجراء مقارنات متعددة فإن قيمة    ى النحو الت ديلھا عل دم  فرضياتيجب تع الع
يم  الحصول علىاحتمال يكون ، Nالمستقلة  ل عن pقيمة أو أكثر من ق ا يق ة،  بم  ١٠٠ بالصدفة ٠٫٠٥=  tالعتب

)٠٫٩٥-١N ليمة ). وتبلغ العتبة المطلوبة لضمان أن ر س ة غي الخطر العام لرفض فرضية العدم الصحيحة بطريق
  .)1/N(٠٫٩٥ - ١=  ٠٫٠٥ ھو 

  اختبار كا تربيع  -٣-١-المرفق السادس

ة (   ات التربيعي ي لالنحراف وع المتبق ي أو المجم رق المتبق ع (التف ا تربي ار ك تخدم اختب )) Pearson χ2يس
عة توزيعاً طبيعياً. وتعطي قيمة بين نسب ا ةاإلحصائي الداللةذات لتقييم الفروق  ة  pلنتائج الموزَّ ا  χ2في حال (وم

د  اد تحدي يصاحبھا من عدد درجات الحرية) احتمال أن تكون الفروق بين النتائج راجعة إلى الصدفة. ومن المعت
ا  ٩٥بنسبة  الداللة اإلحصائيةمستوى  عال في المائة، ويعني ذلك أنن اوت في م نتوق ذه الدرجة من التف جموعة ھ

عة توزيعاً طبيع   في المائة من الوقت. ٥اً إالّ في يالبيانات الموزَّ
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دم باستخدام التجانس اختبار  ويمكن عن طريق   كا تربيع مقارنة عدد من القياسات للتحقق من فرضية الع
ة الخلوي م الوراث ع. وفي عل ا تربي ع ك ة يستخدم التي تقول بأن الترددات النسبية لألحداث الملحوظة توافق توزي

ل أعداد  لمعرفةكا تربيع  التجانس عن طريق ارباخت ات الفروق بين عدد من مجموعات البيانات، مث ْيمثنائي  القَُس
  الملحوظة في الخاليا المفحوصة لتحديد عدد التجمعات التي يمكن تمييزھا في مجموعة البيانات. المركزي

د عن  وعموماً فإن إحصائي كا ال يمكن االعتماد عليه إالّ    ي تزي ات الت ة العين ات ٥ ~في حال ا العين . وأم
ا  )Yates( األصغر فيمكن أن يستخدم معھا تصحيح ييتس ع ك ى توزي ات إل لتقليل الخطأ الناشئ عن تقريب البيان

ة  د من قيم الي يزي ع وبالت ا تربي ل إحصائي ك ى تقلي ى أن  pتربيع. ويؤدي التصحيح بالفعل إل ه. عل المصاحبة ل
وخي إمكانية تطبي الي ينصح بت الزم، وبالت في  الحذرق التصحيح متفاوتة وقد يكون معامل التصحيح أكبر من ال

  تطبيقه. 

ة    ذه الحال اً ذا حدين. وفي ھ ات توزيع ويتوقع في الحالة الخاصة التي تقارن فيھا عينتان أن تتوزع البيان
ذا ھو الطبيعيباستخدام التقريب  χ2تحسب  ة واحدة.  إلى التوزيع ذي الحدين، وھ ع لدرجة حري ا تربي ار ك اختب

ة،  في اختبارحدين  تويمكن استخدام صيغة ذا كا تربيع لمقارنة مجموعة وحيدة من األعداد الملحوظة والمتوقع
ضة مع عدد  المركزي القَُسْيمثنائيات مثل عدد  ات في عينة دم ضابطة غير معرَّ ْيمثنائي ة  المركزي القَُس في عين
ضة.   معرَّ

   tاختبار   -٤-١-سادسالمرفق ال

ار،  tاختبار    ان إحصائي االختب دم صحيحة إذا ك ا فرضية الع ، tھو اختبار فرضية إحصائية تكون فيھ
ن ي ال يمك ات الصغيرة الت ى العين ار عل ا إذا كانت  موزعاً توزيعاً احتمالياً. وينطبق االختب د مم ا التأك مجموعتھ

عة توزيعاً  ً اإلحصائية موزَّ عى في اختبار االمعياري للمجموعة اإلحصائية غير مؤكد. وير نحرافألن اال طبيعيا
t  ار ادة اختب ة، يستخدم في الع ة الخلوي ات. وفي الوراث  tتأثير الصدفة عن طريق دمج معلومات عن عدد العين

ة  اإلحصائية الداللةلفحص  ق مقارن ا  الوسطينللفرق بين عددي بواسون عن طري ا إذا كانت مجموعت د م لتحدي
روق  pبيانات مأخوذتين من نفس المجموعة اإلحصائية. ومرة أخرى فإن قيمة ال ا إذا كانت الف د م تستخدم لتحدي

د في العادة مستوى  ذات داللة إحصائيةبين العينات    .٠٫٠٥في المائة أو  ٩٥عند  اإلحصائيةالداللة ويحدَّ

ار    ة الختب كال المختلف ن األش دد م د ع ف  tويوج ي مختل ا صحيح ف ار وكلھ تخدم اختب االت. ويس  tالح
داد  ك أع ة ذل ن أمثل رة. وم ة المباش ات ذات التبعي ع العين ي م ات التزاوج ْيمثنائي زي القَُس ھا  المرك ي يفحص الت

ين، أي أعداد  التزواجي t فاحصان مختلفان على نفس مجموعة الشرائح. ويجب في اختبار أن يكون حجم العينت
ل ا ي ك اوياً ف ا المفحوصة، متس ار الخالي ا اختب ات  tلحاالت. وأم ع مجموعات البيان تخدم م ر التزواجي فيس غي

داد  ل أع تقلة، مث ات المس ْيمثنائي زي القَُس ن  المرك ين م وعتين مختلفت ى مجم ان عل ي فصحھا فاحصان مختلف الت
ة أو tالشرائح. وفي ھذه الحالة يمكن أن يتطابق أو يختلف حجم العينات. ويمكن أن تكون اختبارات  ة  أُحادي ثنائي

ا  ة. وأم ة الثاني الجانب. واالختبار األحادي الجانب يستخدم لتحديد ما إذا كانت عينة واحدة كبيرة معنوياً عن العين
ات  ين مجموعات البيان روق ب ا إذا كانت الف د م ة االختبار الثنائي الجانب فيستخدم لتحدي من  إحصائيةذات دالل

  ى أكبر أو أصغر من العينة الثانية.اتجاھھا، أي ما إذا كانت العينة األول حيث

  Fاختبار نسبة التفاوت،   -٥-١-المرفق السادس

وزيعھو توزيع احتمالية متصلة تساوي نسبة  Fتوزيع    ار  يت الي يمكن استخدام اختب ع. وبالت ا تربي  Fك
ات  التوزيعالقائم على ھذا  ذه البيان ا إذا كانت ھ ة م أخوذةلمقارنة البيانات حتى يمكن معرف ع.  م من نفس التوزي

قمعاملين ناشئين عن ل الداللة اإلحصائيةلفحص  Zأو اختبار  Fويمكن استخدام اختبار  ات باستخدام  توفي المنحني
ار  توفيقلعظمى. وفي حالة ما إذا كانت ھناك أدلة تثبت عدم وجود ااألرجحية  ثالً من اختب )، ينبغي χ2(وذلك م

، يقارن وسطينالذي يستخدم لمقارنة  tالت. وفي مقابل اختبار لمعامِ ل ئيةالداللة اإلحصالفحص  fاستخدام اختبار 
  شيوعاً ھو تحليل اختبار التباين. Fتباينات مجموعات البيانات. وأكثر استخدامات اختبار  fاختبار 

  تحليل التباين   -٦-١-المرفق السادس

ا   ار تس ددة المستخدمة في اختب اليب المتع ل يشير إلى مجموعة من األس وي المتوسطات. ويستخدم تحلي
دالً مع تجانس  Fالتباين توزيع  اً معت عة توزيع الختبار الفروق بين ثالث أو أكثر من المجموعات المستقلة الموزَّ
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ة متوسطات  ق مقارن ر عن طري ل أو أكث ة عام اين أھمي ل التب يِّم تحلي ررة. ويق ين القياسات المتك ات، أو ب التباين
  ختلف مستويات العوامل.متغيرات االستجابة عن م

ة  pوتصف قيمة    ين المجموعات مقارن ر ب ايرفي كل عامل احتماالت أن يكون التباين الكبي ا  بالتغ داخلھ
باعتبارھا تمثل احتمال أن تسفر المعاينة العشوائية عن متوسطات  pراجع إلى الصدفة. ويمكن التفكير في قيمة 

  جربة (إن لم يكن أكثر).التباعد الملحوظ في الت بنفس قيمةمتباعدة 

ين    ة ب زم إجراء مقارن دما يل اين في أي ظروف عن ل التب وفي علم الوراثة الخلوية، يمكن استخدام تحلي
ة  ع أثيرات المجمَّ ار الت ثالً اختب ك م د يكون الغرض من ذل ر. وق املين أو أكث ين ع ر أو ب ثالثة مجموعات أو أكث

توى الجرعة  عاعية لمس يماإلش ة أو  وتقس ن الجرع ر م دد كبي د ع ائي. ويوج عاع والتعرض الكيمي أثيرات اإلش ت
ل  األشكال المختلفة لالختبار، ولكن أدوات استخدام البيانات المتاحة تجارياً على نطاق أوسع تستخدم قدرات تحلي

  التباين ويمكن الرجوع إلى المزيد من اإلرشادات في النصوص اإلحصائية.

في التحليل يمكن أالّ ينطبق في العادة  بارامترين حيث المبدأ أسلوب وبالرغم من أن تحليل التباين ھو م  
اً بواسونياً)  عة توزيع ة (أي الموزَّ ة الخلوي إالّ على البيانات الطبيعية، فإن نوع البيانات األكثر شيوعاً في الوراث

ب التوزيع  دالً  الطوعيتقرِّ اين. ويوجد ب ل التب ق تحلي ر من  بطريقة تكفي لضمان إمكانية تطبي ك عدد كبي من ذل
  التحليالت البارامترية كما ھو وارد أدناه.

  غير البارامترية اتاالختبار  -٧-١-المرفق السادس

ار    ة. واختب ر البارامتري ارات غي في الحاالت التي يتعذر فيھا تلبية شرط االعتدال، يمكن استخدام االختب
ار  ارامتري يشبه اختب ر ب ة مجموعة واحدة أو التز tويلكوكسون ھو اختبار غي واجي. ويمكن استخدامه لمقارن

رات  ى فت ات عل اس البيان مجموعتين من البيانات، وھو اختبار من اختبارات إشارات الُرتب وھو بذلك يتطلب قي
ات  ة العين ي حال ار عن تساوي متوسطات المجموعات اإلحصائية. ويمكن ف ررة. ويبحث إحصائي االختب متك

التي  tالختبار  غير البارامترية). وھذا االختبار ھو الصيغة Mann Whitneyمان ويتني ( المستقلة استخدام اختبار
ة  د مقارن ع. وعن أخوذة من نفس التوزي ردة م ات المف ان من البيان يمكن استخدامھا الختبار ما إذا كانت مجموعت

دا )Krushal Wallis( مجموعات متعددة من البيانات، يمثل اختبار كروشال واليس ذي امت ي ال ان ويتن ار م داً الختب
  يشبه تحليل التباين.

  التوزيعات اإلحصائية  -٢-المرفق السادس

وع األحداث. ويتسم    االت وق ي يمكن استخدامھا في نمذجة احتم توحد عدة أشكال وفئات للتوزيعات الت
ذت عدة  ات، واقترحت ونفِّ دقيق للبيان ل ال ة في التحلي ات نوع التوزيع المختار بأھمية بالغ يم البيان اذج في تقي نم

ة  ا في مجال الوراث ي يشيع استخدامھا، وتطبيقاتھ اذج الت ارة من النم الوراثية الخلوية. وفيما يلي مجموعة مخت
  الخلوية.

  بواسونتوزيع   -١-٢-المرفق السادس

   ً ر شيوعا ع ھو األكث ذا التوزي ادرة. وھ وع أحداث عشوائية ن االت وق ر عن احتم ع متقطع يعبِّ  ھو توزي
واألكثر انتشاراً في تحليل البيانات الوراثية الخلوية. وتعتبر بيانات االنحرافات الكروموسومية في العادة صغيرة 

ا من حيث عددھا، وكشف إدواردز وآخرون ( ى حد م رة عن ) Edwards et alإل واقعي بدرجة كبي ه من ال أن
ع  ع توزي ومية م ات الكروموس ق االنحراف راض تواف ونافت ر بواس ي [ أكث ع الطبيع ع التوزي ا م ن توافقھ ]. ٤م

اين χ2ي، بما في ذلك بواسونالقائمة على التوزيع ال توفيقوكشفت ميركل عن أن اختبارات جودة ال ار التب ، واختب
ة  uواختبار  يما في حال ة، ال س ة الخلوي ات الوراثي التي سبقت مناقشتھا في ھذا المنشور يمكن تطبيقھا على البيان

ل االنحدار في ٥ة الحجم [العينات الكبير ق]. وتبيَّن أن تحلي ات نالمنح توفي ى بيان ه عل ات يمكن تطبيق . بواسوني
ئة  كال الناش اً األش الم تقريب اء الع ع أنح ي جمي اً ف تخدم حالي ى [وتس ة العظم ق] و/أو ٦لألرجحي ات  توفي المربع

ة [ اء منح٧الصغرى المرجح ي إنش ات لالنحران] ف اس الجرع ى أس ايرة عل ات مع ل ي ومية، مث ات الكروموس ف
  .الُنَويَّاتأو  المركزي القَُسْيمثنائيات 
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  التوزيع ذو الحدين  -٢-٢-المرفق السادس

االت عدد    واتجالتوزيع ذو الحدين ھو توزيع متقطع يصف احتم لة  الن تقلة  تجاربالناجحة من سلس مس
اتج ى احتماالتمستو . وفي كل حالة، إذا كانمحتملين ناتجينيكون لكل منھا واحد من  إن مستوى  p ھو ١ الن ف

اتج  االت الن و ٢احتم ن األمثلp -١ ھ ذا  ة. وم تخدام ھ ذجتھا باس ن نم ي يمك ات الت ى مجموعات البيان دة عل الجي
ا المصابة بأضرار حيث  اتجينالتوزيع في الوراثة الخلوية حساب أعداد الخالي ا ‘ الحدين ذَوي’ الن أن تكون ھم

لالخلية  ا يستخدم في حساب األخطاء مصابة بضرر أو س اً م ع ذا الحدين غالب ع أن التوزي ةيمة. والواق  المعياري
  المصاحبة لنتائج الخاليا المصابة بأضرار.

  المختلط بواسوننموذج   -٣-٢-المرفق السادس

اكي   ع ٨[ عرض ساس ل م ه للتعام ة من ي محاول ومية ف ات الكروموس ات االنحراف ل بيان لوباً لتحلي ] أس
ا المشاكل الم ألف مجموعة الخالي رتبطة بالتقدير غير المالئم لمتوسط الجرعة الذي ينتج عن عدم التجانس. وتت

در مختلف من الضرر.  من خليط من المجموعات الفرعية التي تعرض كل منھا لجرعة مختلفة مما تسبب في ق
ث  ن حي ا م ي الخالي ومية ف ع األضرار الكروموس ن توزي ر ع ن التعبي ذلك يمك ع الول ونالتوزي تلط  يبواس المخ

وفِّر ‘ الكشف’ونحصل من  وذج ي ذا النم ع الجرعة. وثبت أن ھ ى صورة توزي قعن ھذا التوزيع عل ة  توافي كافي
  التربيعية للجرعة واالستجابة في بيانات المحاكاة والبيانات الحقيقية.  -للعالقة الخطية 

  التوزيع ذو الحدين السالب  -٤-٢-المرفق السادس

ارامتر إضافي  بواسونيع على غرار توز   ه ب ع متقطع ولكن ل ع ذا الحدين السالب ھو توزي إن التوزي ف
ل التشتت  رطيمكن استخدامه لتمثي ارامتر التشتت المف ى أن ب النظر إل رط. وب إن  المف يكون صفراً في الغالب ف

لتوزيع ذا الحدين السالب ]. واستخدم عدد من المؤلفين ا٩[ياً بواسونالتوزيع ذا الحدين السالب يميل إلى أن يكون 
ثالً  ك م ام بدالً من توزيع بواسون وذل االت الكروموسومية  ٢٠٠٨ في دراسة أُجريت في ع ردد االنتق تناولت ت

  ].١٠[ قائدي الطائراتلدى 

  توزيع نيمان من النوع ألف  -٥-٢-المرفق السادس

ھذه الفئة الجديدة من التوزيع  عندما أدخل ١٩٣٩ھذا التوزيع ألول مرة في عام  )Neyman( اقترح نيمان  
ة jعينتين مختلفتين في التباين. وي وسطىالستخدامھا في اختبار الفرق بين  ارات المعياري ك مع االختب اقض ذل ن

ار  ل اختب ار  zاألخرى، من قبي ات  tواختب ى بيان تندان إل ذين يس اً الل اً طبيعي عة توزيع ةوموزَّ ات الا معلوم نحراف
اً.  ،على التوالي معياريةالنحرافات الا ةمعيارية وغير معلومال م يكن متطابق اثالً إن ل ا متم ويجب أن يكون تباينھ

ل نحو  ه يمي وع ألف أن ع الويغلب على توزيع نيمان من الن ام  يبواسونالتوزي ة [الع ا ازداد حجم العين ]. ١١كلم
تا الحاسوبي الذي يمكن مذكرة تقنية تصف برنامج ني ٢٠٠٨) في عام Morand et alوأصدر موراند وآخرون (

ةاستخدامه لحساب حدود  ة  الثق وع ألف  ٩٥البالغ ان من الن ع نيم عة حسب توزي ة في األحداث الموزَّ في المائ
د ١٢[ ة و]. وخلص موران دود الثق ن ح ان أصغر م ع نيم تخدام توزي وبة باس ة المحس دود الثق ى أن ح الؤه إل زم

  ]. ١٢(أعداد الخاليا) [ الصغيرة الحجمالة العينات المحسوبة باستخدام أسلوب بواسون التقليدي في ح

  توزيعات أخرى  -٦-٢-المرفق السادس

رة صفر    د في الفت د توزيع بيتا مجموعة من التوزيعات االحتمالية المتصلة التي تحدَّ ارامترين  ١ -يحدِّ بب
ا. وتشكل توزيعات دايريكليت شكليين يشار إليھما في العادة باسم ألفا ا في  )Dirichlet( وبيت ع بيت داداً لتوزي امت

تيراتيللي وآخرون (حالة البارامتر ارن س ارامترين). وق ر من ب ددة (أكث ع ١٣) [Stiratelli et alات المتع ] توزي
ا ذات الحدين،  بواسون والتوزيع ذا الحدين في حالة األضرار الكروموسومية المستحثة كيميائياً مع توزيعات بيت

دين  ات ذات الح ة. والتوزيع دين المرتبط ات ذات الح البة والتوزيع ون والس ات بواس ن توزيع يض م ى النق عل
ى توالتوزيعات ذات الحدين البسيطة، ال تع ون إل ة. وخلص المؤلف مد ھذه النماذج على استقالل االستجابة الخلوي

اذج ذافي  توفيقأن كل النماذج القائمة على توزيع بيتا كشفت عن تحسن ال اذج بواسون والنم د نم ت الحدين (بع
  ].١٣مجموعة بيانات المؤلف [ل أفضل توفيق). وأتاح نموذج بيتا ذو الحدين χ2فحصھا باستخدام اختبار 

ين (   ون وش ف أتشيس ام Aitchison and Shenووص ي ع ي  ١٩٨٠) ف ع الطبيع مياً التوزي رس
ار دي، ياللوغ ي الُبع ع الطبيع ي التوزي تي ف تج عن التحول اللوجس عdتمي. وين ار ، توزي ي لوغ ى يطبيع تمي عل
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ة،  يطة الُبعدي ردة البس ه تصنيف dالمف ذي يخضع في ي التشخيص اإلحصائي ال ع ف ذا التوزي ق ھ ن تطبي . ويمك
ذا  تخدام ھ ين اس ة تب ون أمثل ومية. ويسوق المؤلف ات الكروموس ات االنحراف ل بيان ة، مث ية للريب االت األساس الح

ديل  التوزيع على سبيل المثال في التوصيف اإلحصائي ذلك كب المباشر وتحليل البيانات اإلنشائية واالحتمالية، وك
  ].١٤[ وجداول التوافقتحليل بيانات الجداول المتعددة الحدود في عن فئة دايريكليت المسبَّق المرافق 

  منحنيات الجرعة واالستجابة توفيقاإلجراء الروتيني المتبع في   -٣-المرفق السادس

يات. ويتضمن ھذا المرفق مثاالً عملياً يستخدم نالمنح توفيقبرنامجاً حاسوبياً لبالوصف  ٣-٨تناول القسم   
يأح وبي، وھ امج الحاس ارات البرن ة أداة  د خي ة البرمج ى لغ د عل ت  Rتعتم ات الكوبال ى بيان ة عل  ٦٠ -المطبَّق

الجرعات متاحان  . وفي حين أن برنامج حساب االنحرافات الكروموسومية وبرنامج تقدير٤المبيَّنة في الجدول 
إن إجراء  اھزتين لالستخدام ف أداتين ج ه  Rك ين يكتب ى روت اج إل الميحت داد  ع اء من إع م االنتھ بالرياضيات. وت

  ألنه لم ُينشر في أي مكان آخر. ١) ويرد ھنا كامالً في اإلطار H. Braselmannالروتين المطلوب (على يد 

ا وليستخدم الجزء األ ،ويشمل الروتين أربعة أجزاء   ات الملحوظة، أي الجرعات،  منھ في إدخال البيان
رقم  ذا ال بة لھ د بالنس تت). ويوج ع (التش رقم القياسي للتوزي ا المفحوصة، وال دد الخالي ات، وع داد االنحراف وأع

ي  الجرعاتالقياسي خياران، إما استخدام قيمة ثابتة لكل  ال العمل ة منفصلة لكل جرعة. وفي المث ين قيم أو تعي
ة ١ي المرفق استخدمت قيمة ثابتة قدرھا الوارد ف  σ2/y. والبديل الذي يبينه المرفق أيضاً ھو استخدام القيم الفردي

دول  ي الج ة ف وارد٤المبيَّن طر ال ل األس ظ أن ك روتين . (يالح ي ال الرمز ة ف دأ ب ي تب ط ’#‘ الت م فق وليست للعل
ه باستخدام ‘ ١’أما الجزء التالي فھو إلدخال اإلعدادات المثلى؛  .)للتشغيل ذي يوصى مع يغما ال معامل ارتباط س

راد ‘ ٣’الوزن المطلوب؛ ‘ ٢’القيمة ا أو تقدير ھذا المعامل؛  االدالة الم ة توفيقھ ة القيم ذه الدال درج لھ في ‘ ١’. وي
ناالمتبقي الجزآن أن يعدل. وال يجوز للتوفيق الخطي التربيعي‘ 1q’أو  التوفيق الخطيحالة  روتين إالّ م  ن من ال

تحت اإلطار  الخطية سنجد واالستجابة الجرعةالبيانات مع دالة  توفيققاموا بصياغة النص األصلي. وإذا أردنا 
وارد ٤في الجدول  ٤ -الھيليوم  اتالبيانات التي ُتدرج باستخدام بيان ١ روتين ال . ويتطابق الروتين بعد ذلك مع ال

  .١في اإلطار 

ام   ل البرن روتين تنزي غيل ال ب تش ن  R جويتطل ه م م موقع ر القس ت (انظ بكة اإلنترن ى الش ). ٣-٨عل
 ويلصق مباشرة ١المبيَّن في اإلطار  الروتين) من ھذا المنشور، ينسخ PDFوباستخدام نسخة بشكل نسق منقول (

ارات المرجو ٦٠ -. ويستعاض عن بيانات مثال الكوبالت معالج الكلماتفي  د الخي ، ةبالبيانات الخاصة بك وتحدَّ
  مفتوحاً على الشاشة. Rبرنامج  فيه يكونفي الوقت الذي  ويلصق ذلك في الروتين بعد الرمز ‘. 1q’أو ‘ ١’مثل 

كما ھو مبيَّن في β ، وα ، وCالت على التوالي، ومعامِ  x2 ، وx1، و x0حيث ، ٢ويرد الناتج في اإلطار   
ى جانب ٢المعادلة ( اأ) إل ة. و خطائھ ة تالمعياري ل قيم ار  zمث ةالاختب ه عاِملكل مُ  ةاإلحصائي دالل ل مع احتماليت

)Pr ُالجدول  مع القيم المبيَّنة فيمتطابقة الت معامِ قيم الُ  ونالحظ أنل. عامِ ). وترد أيضاً قيمة التباين والتغيَّر لكل م
اي وأن ٥ يم التباين/التغ ة ر ق م متطابق ي القس ة ف يم المبيَّن ع الق اتج ٣-٧-٩م اً ن ل أيض اط المر R. ويمث ة النق جعي
  ). ١ -منحنى الموفَّق كرسم بياني (الشكل رابعاً الو
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  ٦٠ -بيانات الكوبالت على  عملييات كمثال ن: تطبيق روتين توفيق المنح١اإلطار 
## latest changes: H. Braselmann, 2010, April 9th

##                          Helmholtz Zentrum München, Department of Radiation Cytogenetics, Germany 
## contact details: braselm@helmholtz-muenchen.de 
## user part: data 
# cobalt-60 gamma (86) 
dose<-c(0,0.1,0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,3,4,5) 
ab<-c(8,14,22,55,100,109,100,103,108,103,107) 
cells<-c(5000,5002,2008,2002,1832,1168,562,332,193,103,59) 
disp<- 1.0 
#disp<- c(1.0,1.0,1.08,0.97,1.03,1.0,1.06,1.14,0.83,0.88,1.15) 
## user part: option settings 
sigma<- 1      # regression sigma 1 or  
#sigma<- NULL    # NULL (regression sigma estimated) 
wt<- 1/disp     # weight setting, required! 
model<- "lq"   
#model<- "l" 
# "l"          for linear or "lq" for linear quadratic 
                # a background value (c) is fitted in both options 
############################################################################ 
## execution part: changes recommended only for developpers of the script ## 
############################################################################ 
if (length(disp)==1) disp<- rep(disp,length(dose)) 
kurvendaten<-data.frame(dose,ab,cells,disp) 
print(kurvendaten) 
x0<-cells 
x1<-cells*dose 
x2<-cells*dose*dose 
modelldaten<-list(x0,x1,x2,ab) 
if (length(wt)==1) wt<- rep(wt,length(dose)) 
if (model=="lq" & sigma==1) 
  result<-glm(ab ~  -1 + x0+x1+x2,family=poisson(link = "identity"), weights=wt, data=modelldaten) 
if (model=="lq" & is.null(sigma)) 
  result<-glm(ab ~  -1 + x0+x1+x2,family=quasipoisson(link = "identity"), weights=wt, data=modelldaten) 
if (model=="l" & sigma==1) 
  result<-glm(ab ~  -1 + x0+x1,family=poisson(link = "identity"), weights=wt, data=modelldaten) 
if (model=="l" & is.null(sigma)) 
  result<-glm(ab ~  -1 + x0+x1,family=quasipoisson(link = "identity"), weights=wt, data=modelldaten) 
smry<-summary(result,correlation=TRUE) 
#smry$coefficients 
#smry$correlation 
corma<-smry$correlation 
bstat<-smry$coefficients 
seb<-bstat[,2] 
vakoma<-corma*outer(seb,seb) 
vakoma<-vcov(result) 
####################### 
## output of results ## 
####################### 
cat("\n") 
cat("Result of curve fit 'result'\n") 
cat("----------------------------\n") 
print(result) 
cat("\n") 
cat("assumed sigma\n") 
print(sigma) 
cat("\n") 
cat("Coefficients 'bstat'\n") 
print(bstat) 
cat("\n") 
cat("variance-covariance matrix 'vakoma'\n") 
print(vakoma) 
cat("\n") 
cat("correlation matrix 'corma'\n") 
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print(corma) 
par(lwd=2) 
plot(dose, ab/cells) 
if (model=="lq") curve(bstat[1,1]+bstat[2,1]*x+bstat[3,1]*x*x,0,max(dose), add=TRUE) 
if (model=="l") curve(bstat[1,1]+bstat[2,1]*x,0,max(dose), add=TRUE)

 
  مع النموذج الخطي. ٣ -توفيق بيانات الھيليوم  مفردات

# 20 MeV helium α- particles (87) 
dose<-c(0,0.051,0.104,0.511,1.01,1.536,2.05,2.526,3.029) 
ab<-c(3,19,27,199,108,96,120,148,108) 
cells<-c(2000,900,1029,1136,304,142,137,144,98) 
disp<- 1.19 
sigma<- NULL     
wt<- 1/disp      
model<- "l"     

  ٦٠ -: ناتج توفيق بيانات الكوبالت ٢اإلطار 
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ً الشكل  ى وتوفيق النقاط المرجعية الملحوظة  ھر فيهتظكرسم بياني  ٦٠ -: ناتج بيانات الكوبالت ١ - رابعا المنحن

 عي.يالخطي الترب
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  المرفق السابع

  الجودة  ضمانل للمقارنة بين المختبراتمثال 

  

االً    ق مث ذا المرف ين ليتضمن ھ ة ب وجي للجرعات.  ١٤مقارن اس البيول ي القي اً متخصصاً ف راً دولي مختب
غراي  ٢٫٥غراي و ٠٫٧٥استخدام لدم المشعع داخل المختبر بلة تحليل شرائح األطوار االستوائيوشملت العملية 

ردد ٦٠ -من الكوبالت  المنبعثة اشعة غامأمن  ات . واشترط على المختبرات المشاركة اإلبالغ عن ت ْيمثنائي  القَُس
ل  المركزي د تحلي رة بع دَّ ة و ٥٠التي حصلت عليھا والجرعة المق د الفحص  ١٠٠خلي رز) وبع وال الف ة (من خلي

مل ا ذي ش دي ال ى  ٥٠٠لتقلي ول إل ة الوص ي حال ك ف ل ذل ف قب ة أو التوق ائي  ١٠٠خلي وم ثن ْيمكروموس  القَُس
اليبالمركزي. وقيَّمت ھذه المقارنة أداء كل مختبر وإمكانية تكرار العملية باستخدام  ة األس ان  القوي (الخوارزميت

A وS ١٦، ١٥[ ٢٠٠٥: ١٣٥٢٨و ٥-٥٧٢٥) المبيَّنة في المعيارين الموحدين.[  

ل  د تحلي رات بع ين المختب ة ب ائج المقارن ة من نت  ٥٠٠ويبين ھذا المرفق على سبيل المثال مجرد مجموعة فرعي
  ].١٧غراي. وترد التفاصيل الكاملة في المرجع [ ٠٫٧٥خلية تلقت 

  لتحديد أداء المختبرات:  zواستخدم االختبار   
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             ً١ -(سابعا(  

الملحوظة  المركزي القَُسْيمثنائيات القيم التي أبلغ عنھا كل مختبر فيما يتعلق بتردد من  zاختبار  ويتحقق  
رة  ل ( المركزي القَُسْيمثنائيات تردد  بإحالةأو الجرعة المقدَّ ). xiإلى منحنى الجرعة واالستجابة الموجود من قب

ين ) في تحليل التردد قيمة توافقية (متوسطxrefوتمثل ( ة  *x، مت ة المستخدمة Aمن الخوارزمي ) والجرعة المادي
ار  ي اختب ة. ويراعى أيضاً ف دير الجرع ل تق ي تحلي اري  zف تخدام *s( الصامداالنحراف المعي ) المحسوب باس

رددات، ُحسبت uxالخوارزمية ألف والريبة المعيارية للقيمة التوافقية أو القيمة المرجعية (  ux). وعندما قيِّمت الت
  كاآلتي: 

      
p

suref

*25.1           ً٢ -(سابعا(  

  عدد المختبرات المشاركة. pحيث   

ة    إن قيم دير الجرعات ف ق بتق ة، وفيما يتعل ا uxالريب ي تلقتھ ة الت ة للجرعات الفعلي ، في القياسات المادي
ة  وفيما. )٣ -عينات الدم ال تذكر وفقاً للمعايير المبيَّنة في المعادلة (سابعاً   uxيتعلق بتقدير الجرعات كانت القيم

   :ةالتالي للمعاييرجد قليلة وفًقا  uxالريبة بشأن الجرعات المادية المقدمة. وفي كل تحليل، اُعتبرت القيمة 
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*

  )٣ -(سابعاً           .

  وُطبقت في تقييم أداء المختبرات المعايير التالية:   

| z |  2   ٍُمرض  

2 < | z | < 3  مشكوك  

| z |  3   غير ُمرٍض  

 ً ابعا كل س ي الش رد ف ة  ١-وت ر zدرج ل مختب ر) L( لك ة مختب اراً للفظ ات  اختص ردد ثنائي ق بت ا يتعل ْيمفيم  القَُس
اره  الصامد. وفي ھذه الحالة بلغ المتوسط المركزي ذي استخدم باعتب . وتراوحت كل ٠٫٠١ *s و ٠٫٠٥ xrefال

 ‘.ُمرضية’قاً لمعايير القبول، اعتبرت كل القيم ، ووف١٫٢١و ١٫٦٦-بين  zقيم 
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  المركزي القَُسْيملكل مختبر مشارك في تحديد تردد ثنائيات  z: درجة ١ -الشكل سابعاً 
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  الجرعات المقدرة في كل مختبر مشارك.: ٢ -الشكل سابعاً 

  

رتقدير الجر ٢ -ويبين الشكل سابعاً  ر وفت ه كل مختب غ عن ذي أبل ي بلغت  ةعة ال ه الت ة ٩٥ثقت ل في المائ . ويمث
رة  ة الفت ل الخطوط المتقطع ة، وتمث ا العين ي تلقتھ ة الت ر و. *s ١٫٩٦الخط األفقي المتصل الجرعة المادي المختب

م ٢٫١٢( zدرجة  إليه أشارتما  حسب ‘في صحة نتائجه المشكوك’الوحيد  ر رق غ عن  ١١) ھو المختب ذي أبل ال
  غراي. ٠٫٩٨جرعة قدرھا 

  : تقديرات الجرعات في كل مختبر مشارك.٢ -شكل سابعاً ال

  ): SR( النسخھذه العملية من خالل االنحراف المعياري لقابلية  نسخوقيِّمت إمكانية   

       n
11SsS 2

r

2

R    )٤ -(سابعاً           *

المحسوب ) *s( الصامدوتنظر ھذه الصيغة في التغيرية بين المختبرات عن طريق االنحراف المعياري   
اري  والتغير Aباستخدام الخوارزمية  ق االنحراف المعي ر عن طري رارداخل المختب ة التك ) المحسوبة Sr( لقابلي
غ ٤ -في المعادلة (سابعاً  n. وتمثل Sباستخدام الخوارزمية  ذي بل ر مشارك وال اس المتكرر في كل مختب ) المقي
ة  ة الحالي ي العملي ل ٢ف د تحلي ت  ٥٠٠. وبع ة تلق يم  ٠٫٧٥خلي ت ق راي، بلغ ردد و ٠٫٠١٣ SRغ  ٠٫١١٦للت

  كال القياسين، أي التردد والجرعة.  نسخ) لمقارنة إمكانية CVللجرعة. وُحدد معامل التغيُّر (

١٫٥٠ 
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ائج ويحسب كنسبة    ام في النت امِ *SR/xويشير معامل التغيُّر إلى التشتت الع الت المحسوبة . وبلغت المع
ى  ١٥٫٦في المائة و ٢٤٫٤ثال في ھذا الم في المائة بالنسبة للتردد والجرعة على التوالي. وأشارت ھذه النتائج إل

رة وليس بترددات  النسختحسن في قابلية    . المركزي القَُسْيمثنائيات عندما تعلقت بالجرعات المقدَّ

د المقارنات بين نفس المختبرات في المستقبل إمكانية تحسين    ة النسخوسوف تحدِّ م يكقابلي ن من . وإذا ل
 المصاحبة لألخطاء العشوائية في األسلوب. يةالممكن تحسينھا، ستقبل حينئذ القيمة المحصلة باعتبارھا التغير

  

  

  





 

٢٠٥ 

  مراجع المرفقات
[1] FENECH, M., Cytokinesis-block micronucleus cytome assay, Nat. Protoc. 2 (2007) 1084–1104. 

[2] WEIER, H.G., et al., Two colour hybridization with high complexity chromosome-specific probes and a 
degenerate alpha satellite probe DNA allows unambiguous discrimination between symmetrical and 
asymmetrical translocations, Chromosoma 100 (1991) 371–376. 

[3] FENECH, M., et al., HUMN project: detailed description of the scoring criteria 4686 for the 
cytokinesis-block micronucleus assay using isolated human lymphocyte 4687 cultures, Mutat. Res. 534 
(2003) 65–75. 

[4] EDWARDS, A.A., LLOYD, D.C., PURROT, R.J., Radiation induced chromosome aberrations and the 
Poisson distribution, Radiat. Environ. Biophys. 16 (1979) 89–100. 

[5] MERKLE, W., Poisson goodness-of-fit tests for radiation-induced chromosome aberrations, Int. J. 
Radiat. Biol. 40 (1981) 685–692. 

[6] FROME, E.L., DUFRAIN, R.J., Maximum likelihood estimation for cytogenetic dose-response curves, 
Biometrics 42 (1986) 73–84.  

[7] PAPWORTH, D.G., SAVAGE, J.R.K., “Curve fitting by maximum likelihood”, Radiation-Induced 
Chromosomal Aberrations in Tradescantia: Dose Response Curves, Radiat. Bot. 15 (1975) 87–140.  

[8] SASAKI, M.S., Chromosomal biodosimetry by unfolding a mixed Poisson distribution: a generalized 
model, Int. J. Radiat. Biol. 79 (2003) 83–97.  

[9] BRAME, R. S., and GROER, P. G., Bayesian methods for chromosome dosimetry following a 
criticality accident. Radiat. Prot. Dosim. 104 (2003)  
61–63. 

[10] YONG, L.C., et al., Increased frequency of chromosome translocations in airline pilots with long-term 
flying experience, Occ. Environ. Med. 66 (2008) 56–62.  

[11] NEYMAN, J., On a new class of “contagious” distribution, applicable in entomology and bacteriology, 
Am. Math. Stat. 10 (1939) 35–55. 

[12] MORAND, J., et al., Confidence limits for Neyman type A-distributed events, Radiat. Prot. Dosim. 128 
(2008) 437–443.  

[13] STIRATELLI, R.G., MCCARTHY, K.L., SCRIBNER, H.E., Parametric approaches to the analysis of 
in vivo cytogenetics studies, Environ. Mutagen. 7 Suppl. 4 (1985) S43–S54. 

[14] AITCHISON, J., SHEN, S.M., Logistic-normal distributions: some properties and uses, Biometrika 67 
(1980) 261–272.  

[15] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, “Alternative methods for the 
determination of the precision of a standard measurement method”, International Standard. Accuracy 
(Trueness and Precision) of Measurement Methods and Results, ISO 5725-5, ISO, Geneva (1998).  

[16] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, International Standard. Statistical 
Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, ISO 13528, ISO, Geneva 
(2005). 

[17] DI GIORGIO, M., BARQUINERO, J.F., VALLERGA, M.B., RADL, A., TAJA, M.R., SEOANE, A., 
DE LUCA, J., STUCK OLIVEIRA, M., VALDIVIA, P., GARCIA LIMA, O., LAMADRID, A., 
GONZALEZ MESA, J., ROMERO AGUILERA, I., MANDINA CARDOSO, T., GUERRERO 
CARBAJAL, Y.C., ARCEO MALDONADO, C., ESPINOZA, M.E., MARTINEZ-LOPEZ, W., 
MENDEZ-ACUÑA, L., DI TOMASO, M., ROY, L., LINDHOLM, C., ROMM, H., GÜÇLÜ, I., 
LLOYD, D.C., Biological dosimetry intercomparison exercise: an evaluation through triage and routine 
mode results by robust methods. Radiation Research (2011, in press). 





 

٢٠٧ 

  المختصرات
aceعديمة القَُسْيم المركزي شظية 

AFRRIجيا اإلشعاعية التابع للقوات المسلحة (الواليات المتحدة األمريكية)عھد بحوث البيولوم 

ANOVAتحليل التباين 

ARSاإلصابة بأعراض إشعاعية حادة 

AS قاعديةمواقع ال 

ATPثالثي فوسفات األدينوزين 

BDضرر قاعدي 

BERإصالح القطع القاعدي 

BNثنائي النواة 

BrdUبرومو ديوكسي يوريدين 

BSSمعايير األمان األساسية 

CABASبرنامج حساب االنحرافات الكروموسومية 

CBMNفحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي 

CBMN Cytسايتوم النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي فحص 

CCDجھاز متقارن الشحن 

CHOمبيض القداد الصيني 

CP القَُسْيم المركزيمجس  

CRPمج بحثي منسَّقبرنا 

Cyt-B مثبط حركة الخالياB  سايتوكاالسين)B( 

DAPI4′ ،6′ -  فينيل إندول (دابي)  - ٢ -دياميدين 

DCA القَُسْيم المركزيالكروموسومات الثنائية فحص 

dfدرجات الحرية 

dicكروموسوم ثنائي القَُسْيم المركزي 

DMSO أوكسيد الكبريتثنائي ميثيل 

DNA  َيْ الح  (الحمض النووي)كِسجينبِيُّ النََّوِوي الَمْنُزوع األْمُض الرِّ

DPCالحمض النووي الروابط التصالبية في بروتين 

DSBانكسار ثنائي الخيط 

EDTA (إديتات) ثنائي أمين اإليثيلين رباعي حمض الخليك 

ESRرنين الدوران اإللكتروني 

FISH بالفلورسينالتھجين الموضعي 

FPGإلى الغيمزا المضافلفلورسين ا 

HBSSمحلول ھانك الملحي المتوازن 

HIV فيروس نقص المناعة البشرية 
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HPBLالكريات اللمفاوية في الدم الطرفي البشري 

HRRاإلصالح عن طريق إعادة اتحاد المادة الوراثية المتماثلة 

HUMNنَُويَّة بشرية 

IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ICRPاللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات 

ICRUاللجنة الدولية للوحدات والمقاييس اإلشعاعية 

INDأجھزة نووية ارتجالية الصنع 

IRSN(فرنسا) معھد الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي 

ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 

IUوحدة دولية 

LCLحد الثقة األدنى 

LETنتقال خطي للطاقةا 

LIMSنظام إدارة المعلومات المختبرية 

M1, M2, ...طور االنقسام االستوائي األول والثاني، ... داخل المختبر 

MDSمواقع أضرار متعددة 

MEMالوسط األساسي األدنى 

mFISHالتھجين الموضعي بالفلورسين المتعدد األلوان 

MN(نويات) نَُويَّة 

MNCM-ve/+veخلية سالبة/موجبة القَُسْيم المركزي في النَُويَّة 

NBUDبرعم نووي 

NDIالرقم القياسي لالنقسام النووي 

NHEJالمتماثلةالنھايات غير  التحام 

NERنوكليوتيد ال قطع اإلصالح عن طريق 

NIRSالمعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية 

NPBجسر ھيولي النواة 

NPPمحطة قوى نووية 

OAحمض األوكاديك 

PAINTبروتوكول تحديد االنحرافات الكروموسومية ومصطلحات األسماء 

PBS معزول بالفوسفات ملحيمحلول 

PCCتكثف كروموسومي مبكِّر 

PCRتفاعل بوليميري متسلسل 
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PEGغليكول متعدد اإليثيلين 

PHAفيتوھيماغلوتينين 

QAضمان الجودة 

QCمراقبة الجودة 

RBEالية بيولوجية نسبيةفع 

RDDجھاز نشر إشعاعات 

REAC/TS(الواليات المتحدة) مركز المساعدة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية/ موقع التدريب 

REDجھاز تعريض إشعاعي 

RICAفحص الكروموسومات البينية السريع 

RNase ريبُونوْكلِيازإنزيم 

SDانحراف معياري 

SEخطأ معياري 

SEMأ المعياري للمتوسطالخط 

SIالنظام الدولي للوحدات 

SSBانكسار وحيد الخيط 

SSBRإصالح االنكسار الوحيد الخيط 

SSC صوديومملح سترات 

TLDمقياس جرعات بالوميض الحراري 

UCLحد الثقة األعلى 

UNاألمم المتحدة 

UVفوق البنفسجي 

WHOمنظمة الصحة العالمية 
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  )٣(تعاريفال

  

  *عة ممتصةجر

  وتعرَّف بأنھا:  Dالكمية األساسية لقياس الجرعة، 

dm

d
D


  

  حيث: 

dε ي، و ي عنصر حجم ادة ف ؤيِّن للم عاع الم ن اإلش ة م ة المنقول ي الطاق ذا العنصر  dmھ ي ھ ادة ف ة الم ي كتل ھ
  الحجمي.

  إجمالي الطاقة المنقولة في الحجم يمكن حساب متوسط الطاقة في كل حجم معيَّن، حيث يساوي متوسط الجرعة
 مقسوماً على الكتلة الموجودة في ذلك الحجم.

 الممتصة في نقطة ما الجرعة ُتحدد. 

 ) وحدة القياس: الغرايGY جول/كيلو غرام (في السابق، كان يستعمل الراد). ١)، وھو يساوي  

  *حادث

غير ذلك من األحداث غير المؤاتية، تكون أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل وأعطال المعدات و
  له عواقب أو يمكن أن تكون له عواقب ال يمكن تجاھلھا من زاوية الوقاية أو األمان.

  . حادث يتعلق بالحرجية)criticality accident(حادث حرجية 

 .عادة، في مرفق تستخدم فيه مواد انشطارية  

  عديم القَُسْيم المركزي

ة شظية ا  كروموسومية طرفي ة ال يوجد فيھ ام مختلف ة بأحج ْيم أو بيني ى قَُس ادة إل الشظية مركزي. ويشار في الع
مركزية  قَُسْيماتن كروموسوم ذي قسيمين مركزيين أو ثالث عالعديمة القَُسْيم المركزي المتكونة بصورة مستقلة 

  .المركزيالقَُسْيم عديمة  زائدة شظيةبأنھا  ةمركزي حلقةأو 

  إشعاع ألفا

ألف  ماتُجَسيْ  ة. وتت دات مشعة معيَّن ْيماتمنبعثة في أثناء التفكك النووي لنوي ونين  ُجَس وترونين وبروت ا من ني ألف
ذلك  واء، ول نتيمترات من الھ ي بضع س وم. ويمكن امتصاصھا بسھولة ف واة ذرة الھيلي ع ن ة م أ وھي متطابق تنش

  ألفا. نويدات التي تدخل الجسم وتبتعث إشعاعاتال عنالرئيسية  أخطارھا

  )أنيوجينمطفر (

ادة  د أو زي ن فق فر ع ا يس ي، مم زل الفتيل از الغ ة وجھ ام الخلي ى انقس أثير عل ى الت ادر عل ر ق ر مباش ر غي ُمطّف
  . الكروموسوميةالكروموسومات الكاملة ويتسبب بالتالي في اختالل الصيغة 

  التھاب الفقار الروماتويدي

رة التھاب مزمن في الفقرات يؤثر على العمود ا ة كبي لفقري ومفصل الحوض. واستخدمت منذ عقود أجھزة ميداني
  لتھاب الفقرات لدى ھؤالء المرضى.الللمعالجة اإلشعاعية البعادية 

  التجلطمضاد 

  ر (تجلط) الدم.ثعقار يمنع تخ

  

_______________ 
  ].٣٥٧تستخدم التعاريف ألغراض المنشور الحالي. ونقلت التعاريف الموسومة بعالمة النجمة من المرجع [ )٣( 



 

٢١٢ 

  تردد/مستوى/قيمة الخلفية

  عة العامة.ظھور (أو عدد) االنحرافات الكروموسومية أو الُنَويَّات المسجلة في المجمو

  *بكريل

  في الثانية. ١للنشاط، وتعادل مقدار تحول  SIوحدة النظام الدولي 

  .دولي ي ال تنتمي للنظام ال ل =  ١يلغي ويحل محل وحدة الكوري، الت و كوري ( ٢٧بكري  ١٠-١١× ٢٫٧بيك
  بكريل. ١٠١٠×  ٣٫٧كوري  ١كوري) تقريباً. 

  إشعاع بيتا

ات م ألف من إلكترون ة أو إشعاع جسيمي يت البةوجب اءفي الشحنة تنبعث  س ووي تفكك  حدوث أثن دات في ن نوي
ى وبضع أمتار في الھواء وبضع مللي بيتا بين بضع سنتيمترات ُجَسْيماتمشعة معيَّنة. ويتراوح اختراق  رات إل مت

  ك.يبعض سنتيمترات في النسيج الرخو أو البالست

  تحيُّز

  أو العمليات التي تفضي إلى ذلك االبتعاد.ابتعاد النتائج أو االستدالالت عن الحقيقة 

  ثنائي النواة

ا  ووي ويمكن مراكمتھ ام الن ة دورة االنقس واة في نھاي ة الن ا الثنائي قيحتوي على نواتين. وتظھر الخالي  عن طري
ا  وقف انقسام الھيولي ة الخالي بط حرك ل مث واة للتحقق من )B(السايتوكاالسين  Bمث ة الن ا الثنائي  وتفحص الخالي

  .النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيوليفي فحص  الھيولياحتوائھا على نويات وجسور 

 ً   القياس البيولوجي للجرعات/قياس الجرعات بيولوجيا

  استخدام المؤشرات البيولوجية للتحقق من التعرض إلشعاعات وتقدير الجرعة الممتصة

  تأثيرات بيولوجية

ى ال وع ودرجة الضرر مجموعة من العواقب المحتملة عل اً لن ة، تبع ا الحّي ات أو األنسجة أو الخالي ادة أو الكائن م
  الخلوي الذي قد ينشأ عن التعرض لعامل خارجي، مثل اإلشعاعات المؤيِّنة.

  بيولوجية عالمة

ة. وتستخدم  ة أو اإلمراضية الطبيعي اتمؤشر للعمليات البيولوجي وجي  العالم اس البيول ة في مجال القي البيولوجي
  لجرعات لتمييز األضرار البيولوجية المستحثة باإلشعاع عن األضرار البيولوجية الناجمة عن عوامل أخرى.ل

  نظرية التجويف

ك الوسط المحيط. وفي سياق ت ة الممتصة في ذل رتبط بالتأين الناشئ في تجويف مليء بالغاز داخل وسط للطاق
ة  ق النظري ي تطبي ات الكروموسومية، يعن ة تكون االنحراف ذي يجعل الطاق در ال ة صغير بالق واة الخلي أن حجم ن

  من النواة. ولذلك يمكن تجاھل الجسيمات الثانوية. تمرالكلية الممتصة راجعة فقط إلى اإللكترونات التي 

  وريديني ديوكسي برومو

ع َ د الموق ل عن ة الميثي ه مجموع تبدل في دين تس ر للثيمي تخدم بروم ٥نظي البرومين. ويس ين ب ي الثيم و ديوكسي ف
ي  ا الت د الخالي ديثاً لتحدي ق ح يوريدين في القياس البيولوجي للجرعات عند التوسيم المتباين للحمض النووي المخلَّ

  .من مرة مّرت بانقسام فتيلي أكثر

  الغاللة الشھباء

د تعريض تجلط بع دم المعالجة بمضادات ال ھا لطرد الطبقة التي تحتوي على معظم خاليا الدم البيضاء في عينة ال
  مركزي.

  منحنى معايرة

أثير،  يشير منحنى المعايرة في القياس البيولوجي للجرعات إلى وصف بياني أو رياضي للعالقة بين الجرعة والت
دم ويشتق ھذا المنحنى من خالل تشعيع  ات ال تقراء بعين ى الس ر ويستخدم المحن جرعات معلومات داخل المختب



 

٢١٣ 

  فرد الذي يمكن أن يتعرض لإلشعاع.الجرعة اإلشعاعية التي يتلقاھا ال

 C الكروموسومي التحزيم

  ‘.تحزيم الكروموسومات’انظر 

  مركزيقَُسْيم

  .اتالكروماتيد اً منالمنطقة الرئيسية الضيقة في الكروموسوم التي تشاھد في أثناء االنقسام الفتيلي وتضم زوج

  سلسلة إجراءات التحفظ على العينات

ا  تستلم/تجمعمناولتھا وتخزينھا من النقطة التي  تبعيتعينة الدم لسجل كامل  ا فيھ ى وجھتھ ى وصولھا إل ة حت العين
  النھائية.

  توازن الجسيمات المشحونة

ي  دد الجسيمات الت اوياً لع يَّن مس يحدث عندما يكون عدد كل نوع من الجسيمات المشحونة المزاحة من حجم مع
  تدخل ھذا الحجم.

  تحزيم الكروموسومات

ا تستخدمغالبا ما  وين الكروموسومات بألوان متباينةلتلتقنية  اً لألسلوب المستخدم يشاھد  فيھ زا. وتبع صبغة غيم
ل  ة، مث ْيماتاستخدام تلوين انتقائي لمناطق كروموسومية معيَّن ة (التحزيم  القَُس ى Cالمركزي زة عل اط ممي ) أو أنم

خطوط النمط  ن الكروموسومات وتقييمه باستخدامويتم التعرف على ھيكل كل زوج م). Gطول األذرع (التحزيم 
  كل زوج. التي يتميز بھاُحزم) الفاتحة (الداكنة وال

  )كالستوجينمكّسر كروموسومي (

ل اال ديالت مث ى تع ي الكروموسومات مفضياً إل ووي ف ر الحمض الن ائي يكسِّ ائي أو كيمي اتعنصر فيزي  نحراف
  الملحوظة في األطوار االستوائية.

   حمض النووي المجمعةأعطاب ال

ة في مصابين بإضرار في أكثر من موقعين  ووي بسبب إشعاعات مؤيِّن دياً من نفس  ٢٠الحمض الن اً قاع زوج
  .الجزيء

  كولسيميدكولشيسين/

ا  تثبطمركبات شبه قلوية  ر من خالي تكون المغزل في أثناء انقسام الخلية. وتستخدم ھذه المركبات لجمع عدد كبي
نظير مخلَّق من الكولشيسين  كولسيميدالطور االنفصالي. والمن الوصول إلى ي عن طريق منعھا الطور االستوائ

  الطبيعي النباتي.

  إعادة الترتيب الكروموسومي المعقدة

د التعرض إلشعاعات  انحراف ه يستحث بع ز بأن ر ويتميَّ يشمل ثالثة انكسارات أو أكثر في كروموسومين أو أكث
  ات الكبيرة من اإلشعاعات الخفيفة التأيين.كثيفة التأيين أو الجرع

  فترة الثقة

ذا النطاق  ع بواسون) بحيث يكون لھ ل توزي ار (مث ع مخت اً لتوزي د وفق دَّ ا، يح دل م ل مع ا مث ر م تقدير فترة متغيِّ
ألدنى) احتمالية محددة تشمل القيمة الصحيحة للمتغيِّر. وبالتالي فإن فترة الثقة (التي توصف بحدي الثقة األعلى وا

ى  رة عل واء الفت ة احت دى أرجحي ة م ل الثق ة أو معام توى الثق د مس دِّ دير. ويح ة التق ى موثوقي ارة إل تخدم لإلش تس
  البارامتر. وتتسع فترة الثقة بزيادة مستوى الثقة المرجو.

  إرباك

في دراسة ستحثة) الم نحرافاتاالرتباط بين متغيِّر مؤثر (مثل التعرض إلشعاع مؤين) والتأثير (مثل اال‘ تشويش’
ك يمكن أن  إن ذل ار ف اك في االعتب متغير آخر (عامل مركب، مثل العمر أو التدخين). وإذا لم تؤخذ عوامل اإلرب

  يؤدي إلى حدوث ارتباط ال وجود له في الواقع أو يمكن أن يؤدي إلى تشويش ارتباط حقيقي.

  



 

٢١٤ 

  أسلوب بواسون الملوث

دير الجرعة ثنائيات القَُسْيم المركزيوترددات  تحليل رياضي لترددات الحلقات المركزية ، ويسمح ھذا التحليل بتق
ق النظر  في الحاالت التي يشتبه فيھا بحدوث تعرض لجزء من الجسم. ويسمح األسلوب بتقدير الجرعة عن طري

ع في توزيع الكروموسومات ذات القسيمين بين كل الخاليا المفحوصة ويعطي معلومات إضافية عن الحجم المش عَّ
  )Qdrحاصل ثنائيات القَُسْيم المركزي والحلقات (من الجسم. انظر أيضاً أسلوب 

  *تلوث

ائلة أوفي أو  وجود مواد مشعة على األسطح واد صلبة أو س ك جسم اإلنسان) م ا في ذل ة (بم يكون حيث  غازي
  مثل ھذه األماكن.، أو العملية المؤدية إلى وجود ھذه المواد في فيه غير مقصود أو غير مرغوب وجودھا

 مجموعة ضابطة 

ات أو  ا أو الحيوان ن الخالي ة م خاصمجموع ع  أش ة م ة المتطابق روف الممكن ين ألفضل الظ ارب المعرض التج
  التأثير. عدم ترتيب حدوثظروف األفراد المّعرضين باستثناء 

  تغاير

فية تغيُّر البيانات معاً. ويمكن أن يكون مقياس ارتباط التباين بين مجموعتين (أو أكثر) من البيانات التابعة، أي كي
التغاير موجباً أو سالباً، وھو ما يشير إلى وجود عالقة خطية موجبة أو سالبة بين مجموعات البيانات. وإذا كانت 

  البيانات مستقلة فإن التغاير يكون صفراً.

اcovariance of curve parametersتغاير بارامترات المنحنى ( تقلة α ،β ،Cترات (رام). ال تنحرف الب ) بصورة مس
ة من اط  عن قيمھا الصحيحة المثلى (انظر االنحراف المعياري، التابين)، ولكن ذلك يحدث في حدود معيَّن االرتب

لوبالتالي  ،نفس مجموعة البيانات باستخدام ألنھا تحسب في آن واحد ةق تق ع ابات المجمَّ أ في الحس ة الخط ل يم  مث
ة من) في الحاال٧المعادلة ( ات وحدھا. ويمكن أيضاً حساب االرتباطات المقابل ا مع التباين ي يحسب فيھ  ت الت
الل اتج  خ ى ن وماً عل ايُّر مقس اينين، أي التغ اتج التب ذر ن ع ج ى مرب وماً عل اير مقس ايرات (التغ ات والتغ التباين

  االنحرافين المعياريين). 

  توفيق المنحنى

ك نقاط من تحديد معادلة تصف أفضل توفيق مع سلسلة  البيانات ربما باستخدام عدد من القيود األخرى، بما في ذل
يبالخطأ المعياري  م(تقيَّ  بياناتترجيح التوفيق بموثوقية كل نقطة  ات ف ق  جعل) و/أو نقطة البيان مقصوراً التوفي

  . أساسية مقاسةقيمة  على

 (سايتوكاالسين) B مثبط حركة الخاليا

خاليا الثدييات واإلنسان المستخدمة في فحص  ھيوليانقسام  تثبيطد بخاصية مركب طبيعي من أصل فطري ينفر
  .النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي

  الوراثة الخلوية

  .فرع من علم الوراثة يتناول دراسة الكروموسومات

  النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي سايتومفحص 

تقاس فيه مجموعة أوسع من العالمات  الناشئة عن وقف انقسام الھيوليالنويات ھو صيغة أكثر تطوراً من فحص 
ة  التي تميز العطب الكروموسوميالبيولوجية  (الُنَويَّات، وجسور ھيولي النواة، والبراعم النووية في الخاليا الثنائي

رمجالنواة) وكذلك موت الخاليا (الخاليا النخرية والخاليا  وي (الموت المب ود الخل ام ) والرق رقم القياسي لالنقس ال
ة  ات البيولوجي ا العالم وى) وأم ددة الن واة والمتع ة الن واة والثنائي ة الن ا األحادي اس نسب الخالي ى أس ووي عل الن

النووي فھي العالمات البيولوجية في ھذا النظام التي يتم التحقق من صحتھا على أفضل  الھيوليللنويات وجسور 
  عن التعرض إلشعاعات مؤيِّنة. ات الناشئةوجه في القياس البيولوجي للجرع

  اإلشعاع الكثيف التأيين/ذو االنتقال الخطي المرتفع للطاقة

ْيماتإشعاعات تودع طاقتھا في التفاعالت الضيقة على طول مسارھا (مثل  ذا  ُجَس د ھ ات). ويتجسَّ ا، والنيترون ألف
 ً   ‘. انتقال خطي للطاقة’ التوزيع المكاني في الفعالية البيولوجية النسبية. انظر أيضا

  



 

٢١٥ 

  حد الكشف

اس الجرعات  يَّن من مؤشرات قي وجي ويمكن  من خالل الفحصالجرعة التي يمثلھا أقل تردد لمؤشر مع البيول
  في المائة. ٩٥تردد الخلفية بقدر معيَّن من الثقة يبلغ في العادة  فوقتمييزھا 

  أثر قطعي

ة لم ة حدي اً عتب ه عموم د ل عاعي توج ر صحي إش ة. أث ه الجرع ر إذا تجاوزت دة األث ه ح زداد في ة ت توى الجرع س
  ف ھذا األثر بأنه قطعي حاد إذا كان مميتاً أو يھدد الحياة أو إذا كان يؤدي إلى انتقاص من نوعية الحياة.صويو

  (ثنائي القَُسْيم المركزي) كروموسوم ذو قسيمين مركزيين

  ل في إصالح كروموسومين منكسرين.كروموسوم زائغ يحمل قسيمين مركزيين ناتجين عن خل

  ضعفاني

ان  ي اإلنس دد ف ذا الع غ ھ يَّن؛ ويبل وع مع ي ن دية ف ة الجس ي الخلي ومات ف دد الكروموس ن  ٢٢( ٤٦ع اً م زوج
  ماً جنسياً).والكروموسومات الجسدية وكروموس

ْيبِيُّ النََّوِوي الَمْنُزوع األوكِسجين    (الحمض النووي) الَحْمُض الرِّ

ا الجزيء الذ ائن م ة ك ات المسؤولة عن ھيكل ووظيف تحكم في شفرة المُورث ه الكروموسومات وي ي تحتوي علي
  ويسمح بنقل المعلومات الوراثية من جيل إلى الجيل الذي يليه.

  معدل الجرعة

ودع في الھدف في وحدة من  ي ت ى الھدف؛ أي الجرعة الت مقياس للجرعة التي تنتقل بھا الطاقة من اإلشعاع إل
من أن معدل الجرعة يمكن تحديده من حيث المبدأ في أي وحدة من الزمن (مثل الجرعة السنوية  م. وبالرغالزمن

ة  رات الزمني ادة في سياق الفت دل الجرعة في الع التي تعتبر من الناحية الفنية معدل جرعة) يستخدم مصطلح مع
  القصيرة، مثل الجرعة في الثانية أو الجرعة في الساعة.

  عة اإلشعاعيةمقياس الجر

  جھاز مادي يقيس التعرض لإلشعاع المؤيِّن.

  ثنائي الخيطانكسار 

ري للفسفودايستراز  يتسبب في العطبنوع من  ود الفق قطع الحمض النووي بالكامل نتيجة لحدوث انقسام في العم
  في خيطي اللولب المزدوج في نفس الموقع أو في المواقع القريبة.

  الفائق المغنطةالرنين اإللكتروني رنين الدوران اإللكتروني/

ر زوجيتقنية لدراسة األنواع الكيميائية التي تحتوي على إلكترون واحد غير  ، مثل الجذور الحرة العضوية وغي
اس للجرعات والعضوية،  الي. ويمكن استخدامه كمقي المركبات غير العضوية التي تحتوي على أيون معدني انتق
  اإلشعاعية.

  *طارئ

روتينية تتطلب إجراًء فورياً يرمي في المقام األول إلى التخفيف من خطر أو من العواقب الضارة على حالة غير 
ك حاالت الطوارئ  ة. ويشمل ذل ى البيئ ى الممتلكات أو عل اة أو عل ة الحي ى نوعي صحة اإلنسان وسالمته أو عل

ل الحرائق أو انبعاث ة مث ة خطرة أو العواصف أو  النووية أو اإلشعاعية وحاالت الطوارئ التقليدي واد كيميائي م
وراً  غ التصرف ف نالزالزل. كما يشمل ذلك الحاالت التي تسوِّ ووي أو  للحد م ر. والطارئ الن ار خطر متصوَّ آث

  اإلشعاعي ھو طارئ يتضمن، أو من المتصور أنه يتضمن، مخاطر تعزى إلى ما يلي:

  ل نواتج تفاعل متسلسل؛الطاقة الناتجة عن تفاعل متسلسل نووي أو عن اضمحال  (أ)

  تعرضاً إشعاعي.  (ب)

  ز يس التميي ذا ل د أن ھ ووي والطارئ اإلشعاعي بالتقريب. بي تمثل النقطتان (أ) و(ب) على التوالي الطارئ الن
 المضبوط.

  ر أساسي ة غي مصطلح طارئ إشعاعي يستخدم في بعض الحاالت عندما يكون التمييز الواضح لطبيعة المجازف
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  اعية وطنية مثالً)، وھو يؤدي نفس المعنى بصورة جوھرية. (خطة طوارئ إشع

  إنزيم

د  ر عن دمير أو التغيي ع التفاعالت الكيميائية في المواد األخرى دون أن يتعرض ھو نفسه للت جزيء بروتيني يسرِّ
  انتھاء التفاعالت.

  علم األوبئة

ع ومحددات الحاالت أو األحداث المرتبطة بالصحة في مجمو ك دراسة توزي ات تل عات سكانية محددة، وتطبيق
  الدراسة في مكافحة المشاكل الصحية.

  *تعرض

ينبغي استخدام مصطلح تعرض كمرادف لمصطلح جرعة.  الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض لإلشعاعات. ال
  فالجرعة إنما ھي مقياس تقاس به آثار التعرض. 

 ظر أحوال التعرض) أو بحسب مصدر التعرض، و/أو يمكن تقسيم التعرض إلى فئات بحسب طبيعته ومدته (ان
  األشخاص المعرضين و/أو الظروف التي يتعرضون تحت ظلھا (انظر أنواع التعرض).

  ) تعرض لإلشعاع من مصدر خارج الجسم.external exposure( تعرض خارجي

 .يقابله مصطلح تعرض داخلي 

 ) تعرض داخليinternal exposure داخل الجسم.) تعرض لإلشعاع من مصدر 

 ..يقابله مصطلح تعرض خارجي  

  *حاالت تعرض

ى التعرض acute exposure(تعرض حاد  ادة لإلشارة إل ). تعرض يتم تلقيه خالل فترة زمنية قصيرة. ويستخدم ع
  الذي يتم خالل فترة قصيرة بما يكفي العتبار الجرعات الناتجة جرعات لحظية (أقل من ساعة مثالً). 

ق الصفة  .)chronic exposureتعرض مزمن ( ل. وتتعل دوم لوقت طوي دة التعرض، وال ‘ مزمن’تعرض ي فقط بم
ى التعرضات  ،تي ينطوي عليھا التعرضتشير أدنى إشارة إلى حجم الجرعات ال ادة لإلشارة إل وھو يستخدم ع

الدولية للوقاية من التي تدوم لسنوات كثيرة كنتيجة لوجود نويدات مشعة طويلة العمر في البيئة. وتستخدم اللجنة 
ال  زمن. وك رض م طلح تع ي مص ا ف وم كم س المفھ د لوصف نف ل األم رض طوي طلح تع عاعات مص اإلش

  المصطلحين يقابله مصطلح تعرض حاد.

  كاذب سلبي

  نتيجة فحص تشير إلى أن الفرد لم يتأثر بينما يكون قد تأثر بالفعل؛ أي نتيجة فحص سلبية في شخص متأثر.

  كاذب إيجابي

ع  قد تأثرفحص تشير إلى أن الفرد  نتيجة أثربينما ھو في الواق م يت ر في شخص ة؛ أي نتيجة فحص إيجابيل  غي
  متأثر بالفعل.

  نيترونات سريعة

  فلطنيترونات تتجاوز طاقتھا بعض المستوى العشوائي وتبلغ في العادة مليون إلكترون 

  *طالئع المتصدين

  ارئ في مسرح األحداث.أول أفراد من خدمة طوارئ يتصدون لحالة طو

  نيترونات االنشطار

ى  ة إل واة ذرة ثقيل ه ن ذي تنقسم في ووي ال ووي، أي التفاعل الن اء االنشطار الن نيترونات حرة عادة ما تنشأ في أثن
  جزأين متساويين تقريباً (نوى العناصر األخف) ويصحبھا انطالق مقدار كبير نسبياً من الطاقة.

  تھجين موضعي فلوري

في  ملونة بالفلورسين مجّسات إدخاللتحديد وجود كروموسومات محددة أو مناطق كروموسومية من خالل تقنية 
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  .حمض نووي كروموسومي متمسخ

وري بيني ( تم إدخال interphase FISHتھجين موضعي فل ات) ي يمباشرة  المجّس ي. ويسمح  ف ة الطور البين خلي
  موسومية. ذلك بمشاھدة التغييرات على مستوى المناطق الكرو

ات. يتم إدخال )metaphase FISHتھجين موضعي فلوري استوائي ( اء الطور  المجّس في الكروموسومات في أثن
  الكروموسومية.  نحرافاتاالستوائي. ويسمح ذلك بمشاھدة اال

  : الفلوريالتھجين الموضعي تقنيات 

عي  ين الموض وريالتھج وان ( الفل دد األل ي  )multicolour FISH (mFISH)المتع تخدم ف ين الموضعي يس التھج
دة الموسو‘ ن الكروموسومات الكاملةلتلوي’الحمض النووي  مجّساتالمتعدد األلوان  بالفلورسين مة بمجموعة فري

  من األلوان الفلورية لكل كروموسوم من كروموسومات اإلنسان. 

التھجين . شكل مختلف من )pq-mFISHالمتعدد األلوان لألذرع القريبة والبعيدة ( التھجين الموضعي بالفلورسين
  . كل على حدةالمتعدد األلوان لتمييز األذرع الكروموسومية  الموضعي بالفلورسين

  ملون فلوري

اطق  راز من ين إلب عي بالفلورس ين الموض ي التھج تخدم ف ة. وتس ة مالئم تثار بطريق دما تس ة عن ات متألق جزيئ
  كروموسومية محددة.

  إشعاع غاما

عاع كھرمغنطيسي ات قصيرة  إش ردد (موج ة الت ات) عالي ن (فوتون ث م واه أو ينبع داً) تصدره الن ضمحالل اج
ْيماتالجسيمات أو أحداث اإلبادة. وتخترق أشعة غاما األنسجة لمسافة أبعد من  ا أو  ُجَس ْيماتبيت ا  ُجَس ا، ولكنھ ألف

ل  ي أق ال خط ةذات انتق واد ثقيل تخدام م ب اس ة. ويج ان للطاق ل الرصاص أو الخرس لحة مث نة المس ة م  للوقاي
  إشعاعات غاما.

 Gالتحزيم 

  ‘.تحزيم الكروموسومات’انظر 

  مادة سامة جينياً (جينوتوكسين)

  أي عنصر كيميائي أو فيزيائي يسبب ضرراً أو طفرة في المادة الوراثية. 

 Gدالة ال

ة التربيع ة الخطي ي العالق ة ف ع الجرع ل تربي ديل معام تخدم لتع اً يس ابع زمني ل ت تجابة عام ة واالس ين الجرع ة ب ي
  لمراعاة تأثيرات الجرعة الممتدة. 

  *غراي

  راد. ١٠٠جول/كغم =  ١وحدة الكيرما والجرعة الممتصة حسب النظام الدولي للوحدات، وتعادل 

  تكون الدم

  تكون مكونات خاليا الدم. 

  *عمر نصفي

  ملية االضمحالل اإلشعاعي، إلى النصف. ) بالنسبة لنويدات مشعة، الزمن المطلوب لتقلص النشاط، بفعل ع١(

 ) ينبغي استخدام ٢حيثما يكون من الضروري تمييز ھذا العمر النصفي عن األعمال النصفية األخرى (انظر ،((
 مصطلح العمر النصفي اإلشعاعي.

  ،يرتبط العمر النصفي بثابت االضمحاللλ :حسب التعبير التالي ، 

     


2ln
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ى النصف كنتيجة ) ال٢( تقلص إل يَّن لت ان مع دة مشعة) في مك ثالً نوي زمن الذي تستغرقه كمية من مادة معيَّنة (م
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  ألي عمليات أو عمليات محددة تتبع أنماط أُسية مشابھة وصوالً إلى االضمحالل اإلشعاعي.

ادة في نسيج biological half-life( عمر نصفي بيولوجي ة م يَّن أو ). الزمن الذي تستغرقه كمي يَّن أو عضو مع مع
  منطقة معيَّنة من الجسم (أو أي كائن حّي آخر يتم تحديده) لكي تتقلص إلى النصف كنتيجة لعمليات بيولوجية. 

ى )effective half-life (Teff)عمر نصفي فعال ( تقلص إل يَّن لي ان مع . الزمن الذي يستغرقه نشاط نويدة مشعة في مك
  ات الصلة.النصف نتيجة لكل العمليات ذ


i ieff TT
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  حيث:

Ti  ھو العمر النصفي للعمليةi  

عاعي ( ر نصف إش ى )radioactive half-lifeعم اط إل تقلص النش ي ي وب لك زمن المطل عة، ال دة مش بة لنوي . بالنس
  النصف جراء عملية اضمحالل إشعاعي.

  م.للتعبير عن ھذا المفھو‘ عمر نصفي فيزيائي’يستخدم أيضاً مصطلح  

  وقت نصفي

وب  ارامترالوقت المطل نخفض ب ات  ٥٠ كي ي ذا المصطلح في تطبيق ه األصلية. ويستخدم ھ ة من قيمت في المائ
  .طرفيالقياسات البيولوجية للجرعات لوصف معدل دوران الكريات اللمفاوية في الدم ال

  أرقشكروموسوم 

دينيبرومو ديوكسي كروموسوم موسوم ملون بألوان مختلفة بعد إضافة  د  وري ررتين. وبع ين متك اء دورت في أثن
  بلون فاتح. األخرظھر ياللون بينما يبدو أحد شّقْي الكروموسوم داكن التلوين المالئم، 

  دخول

  تناول نويدة مشعة إلى الجسم عن طريق االستنشاق أو االبتالع أو من خالل الجلد السليم أو المصاب.

   غرز

  من كروموسوم إلى ذراع كروموسوم آخر.  يمة القَُسْيم المركزيعد شظية تدخل فيهكروموسومي  شذوذ

  عملية مقارنة بينية

رات  ين المختب واد ب ادل الم وجي للجرعات تب اس البيول تم في القي ة الجودة. وي إجراء يستخدم في ضمان ومراقب
  ألغراض التحليل المقارن.

  طور بيني

ا الفتيلية التي تقضي فيھا الخلية معظم وقتھا وتجري ماتاالفترة التي تستغرقھا دورة الخلية بين االنقس ة  فيھ أغلبي
  وظائفھا، مثل االستعداد لالنقسام الخلوي.

  قلب

ه  ى طرف  شظيةتعديل كروموسومي تنقلب في في الكروموسوم في نفس  وتغرزمن كروموسوم من طرف إل
ً االنكسارموقع  ا ه تبع اً من داً عن المركز أو قريب ان يشمل  . ويمكن أن يكون بعي ا إذا ك ْيم لم المركزي أو ال القَُس

  يشمله على التوالي.

  في المختبر

  يالحظ أو يجري في أنبوب اختبار.

  في الجسم الحيّ 

  يالحظ أو يجري في الكائن الحّي.
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  تأيين/تأين

ل العملية الفيزيائية التي يخرج فيھا إلكترون مداري واحد أو أكثر من إلكترون مداري من الذرة أو ال جزيء لتتحوَّ
غ  ة تبل رة من الطاق ة كبي بذلك إلى الحالة المشحونة كھربائيا (أيون). وتؤدي ھذه العملية إلى إطالق موضعي لكمي

  إلكترون فلط لكل حدث مؤيِّن وھي تكفي، بل وتزيد، لكسر رابطة كيميائية قوية.  ٣٣تقريباً 

  نظير

ووي مختلف) ذرات من نفس العناصر الكيميائية لھا نفس عدد البرو ذري، ولكن عددھا الن دد ال ات (نفس الع تون
ات.  دد مختلف من النيوترون ى ع وي عل ات، وإن كانت تحت ي خواصھاواإللكترون ل النظائر ف ة يالكيميائ وتتماث

  في خواصھا النووية. تختلفولكنھا 

  النمط النووي

م اس الحج ى أس دة عل ة وحي ي خلي ابھة ف ومية المتش ب األزواج الكروموس ع  ترتي ْيم وموق ط القَُس زي ونم المرك
  التحزيم وفقاً لتصنيف معياري.

  *كيرما الھواء (الطاقة الحركية المطلقة لكل وحدة من الكتلة)

  ، وتعرَّف كما يلي:Kالكمية 

dm

dE
K tr  

dEtr  ا ي ُتطلقھ ة المشحونة الت ع الجسيمات المؤيِّن ة لجمي ة البدئي ر  ْيماتُجَسھو مجموعة طاقات الحركي ة غي مؤيِّن
  .dmمشحونة في مادة كتلھا 

 ) وحدة القياس: غرايGy.( 

  ارة ذا المصطلح أصالً اختصاراً لعب ان ھ ة في  kinetic energy released in matterك ة المطلق ة الحركي (أي الطاق
  المادة)، ولكنه اآلن مقبول ككلمة. 

  كريات بيضاء

دم البيض ا ال واع خالي ل أن ام يصف ك وزينيفيالت، مصطلح ع وتروفيالت والي ة، والني ات اللمفاوي ل الكري اء (مث
  والخاليا البالزمية والكريات الوحيدة).

  *انتقال خطي للطاقة

  يعرَّف عموماً بأنه: 


 







d
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  حيث: 

dE  ھو الطاقة التي تفقد في قطع المسافةd والمقدار ،Δ واحد. اصطداماقة التي تنتقل في أي ھو حد أعلى للط  

  ة اع قيم دل ارتف افة. وي ة للمس ضة، كدال ادة المعرَّ ى الم مقياس للكيفية التي تنتقل بھا الطاقة من اإلشعاعات إل
 االنتقال الخطي للطاقة على أن الطاقة تودع في حدود مسافة قليلة. 

  المقدارL∞  أي عندما تكون قيمة)Δ  ا’ال نھائي) يسمى ةاالنتق د للطاق ر المقيَّ ك في تعريف ‘ ل الخطي غي وذل
 عامل النوعية

  المقدارLΔ  ًاالصطدامالقدرة الخطية المقيَّدة على وقف ’يسمى أيضا .‘  

  نموذج خطي

  : Dدالة خطية للجرعة  Yنموذج رياضي عام يستخدم لوصف االستجابة البيولوجية لإلشعاع حيث التأثير 

  Y = D.  
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  نموذج خطي تربيعي

و أثير نم ون الت ه يك ة وفي ة للجرع تجابة البيولوجي تخدم لوصف االس ام يس ة  Yذج رياضي ع ة تربيعي ة خطي دال
  : Dللجرعة 

Y = D + D2.  

  كرية لمفاوية

ي ا اً ف د أساس دم البيضاء يوج ا ال ن خالي وع م ات واألنسجة اللمفان دم واللمفاوي ة نل ا المناعي ي تشكل الخالي ة الت ي
  وسالئفھا في الجسم.

   التحليلليل تح

  وفقاً لبارامترات معينة. ھاوتقيَّم ھافي موضوع معيَّن وتلخص بحوث مستقلة متشابھةنتائج  دراسة تجمع

  طور استوائي

راص  الفتيليمرحلة االنقسام  ا وتت ى طول لھ ى أدن في دورة الخلية الحقيقية النواة حيث تتكثف الكروموسومات إل
  لخليتين الشقيقتين.ا بينفي منتصف الخلية قبل انفصالھا 

  ُنَويَّة

ادة عن  بعطبالُنَويَّة ھي نواة صغيرة بدرجة أكبر وتوجد في الخاليا المصابة  كروموسومي. وتنشأ الُنَويَّة في الع
ادة  عديمة القَُسْيم المركزيكروموسومية  شظيةكروموسوم كامل متأخر أو  غ في الع في الطور االنفصالي. ويبل

واة. وال تختلف  ١/٣لى إ ١/١٦قطر الُنَويَّة  ة الن ة الثنائي من قطر النوى الرئيسية في الخلية الوحيدة النواة أو الخلي
  عن النوى. وخصائص تلوينھاالُنَويَّة في تركيبھا 

  التفتلمحدث 

  ث تكاثر الخلية.كاشف يستح

  انقسام فتيلي

ة الحقيق ه الخلي ل في ذي تفص ة ال ام الخلي ة انقس ن عملي زء م ك الج وعتين ة النيذل ى مجم وماتھا إل واة كروموس
  متطابقتين. 

  الرقم القياسي لالنقسام الفتيلي

  النسبة المئوية للخاليا في االنقسام الفتيلي في أي وقت معيَّن.

  مطفِّر

ووي أو يأي مادة كيميائ ي في التسلسل القاعدي لجزيء الحمض الن ة أو فيزيائية لھا خاصية إحداث تحول وراث
  الكروموسوم.على مستوى تنظيم 

  طفرة

ث عن حالته الطبيعية؛ وقد يوجد في شكل ممرض أو طبيعي حميد.  انحرافأي    في مورِّ

  إشعاع نيوتروني

ق ھي ُجَسْيمات  أحد مكونات نواة الذرةات التي تشكل النيوترون ة. وتنطل لية محايدة من حيث شحنتھا الكھربائي أوَّ
  قدرة كبيرة على االختراق. النيوترونات في أثناء االنشطار النووي ولھا

  م نوويعبر

  .نووي شذوذنووية رقيقة؛  بالنواة عن طريق وصلة أيونية متصلةأجسام شبيھة بالنويات 

  الرقم القياسي لالنقسام النووي

 قد للخاليا في مجموعة تكونمن العدد النسبي  ويشتق السرعة التي تتابع بھا الخلية أطوار دورتھامقياس لمتوسط 
  وصوالً في العادة إلى االنقسام الرابع. مراحل انقسامھالى كل مرحلة تالية من وصلت إ



 

٢٢١ 

  جسر ھيولي النواة

ة من القَُسْيم المركزية في ثنائيات  القَُسْيماتيحدث عندما ُتجذب  اه األقطاب المقابل دات تج المركزي أو الكروماتي
ات الناشئة  امالخلية في الطور االنفصالي. ويمكن في فحص النوي ولي  عن وقف انقس ولي مالحظة جسر ھي الھي

ي تخرج  في الخاليا الثنائية النواة النواة ع انكسار جسور الطور االنفصالي الت ا يمن بسبب تثبيط انقسام الخلية مم
  منھا جسور ھيولي النواة.

  ُجسيم نووي

  نواة داخل الكروموسوم.الھياكل الناشئة عن الوحدات األساسية المتكررة في تغليف الكروماتين الحقيقي ال

  نويدة

  النووي. وعدده) عدده الذري( بعدد بروتوناتهنوع من الذرة يتميَّز 

  نسبة األرجحية

هالنسبة المحسوبة بين احتمالين إلظھار أرجحية الجرعة الصفرية مقابل قياس  تبه ب ل  مش اس(مث ) أو شارات القي
  للجرعة. الفيزيائيقياس ال

ً قياس الجرعات باستخدام ا   لوميض المستحث ضوئيا

  نوع من مقاييس الجرعات الفيزيائية المستخدمة في قياس التعرض إلشعاع مؤين. 

  الكروموسومية نحرافاتبروتوكول مصطلحات تحديد وتسمية اال

  الكروموسومية. نحرافاتلوصف اال التھجين الموضعي بالفلورسينالمصطلحات المستخدمة في تحليل 

  الشامل المركزيالقَُسْيم مجس 

  المركزي في كل كروموسوم.القَُسْيم الحمض النووي المستخدمة في توسيم منطقة  مجّسات

  جھاز شبح

ل استخدامه  ي تحدث في أنسجة الجسم. (مث اً الت ع أشعة غاما أشعة إكس بنفس الطريقة تقريب جھاز يمتص ويوزِّ
  االستجابة).و يرة الجرعةفي قياس الجرعات أو تشعيع عينات الدم المطلوبة لتوليد منحنى معا

  التفاعل البوليميري المتسلسل

  المتكرر إلنزيم بوليميراز الحمض النووي. االستنساخإجراء لتضخيم سلسلة حمض نووي من خالل 

  والحلقات ثنائيات القَُسْيم المركزيحاصل 

ومات ذات القس ة والكروموس ات المركزي رددات الحلق ل رياضي لت زيين يمك مينيتحلي ه المرك ن خالل يم ن م تقي
دير الجرعة عن  ذا األسلوب بتق الجرعة في الحاالت التي يشتبه فيھا بحدوث تعرض لجزء من الجسم. ويسمح ھ

فقط. انظر أيضاً أسلوب بواسون  معطوبةال والحلقات بين الخاليا ثنائيات القَُسْيم المركزيطريق النظر في توزيع 
  الملوث.

 المبتسرحاصل التكثف الكروموسومي أسلوب 

اتتحليل رياضي مطابق ألسلوب  ع القطع  حاصل ثنائيات القَُسْيم المركزي والحلق ى توزي تند إل ه يس أعاله) ولكن
  الكروموسومية المتكثَّفة مبكراً.

  *لية البيولوجية النسبيةاعالف

ا كنسبة  عكسية للجرعات مقياس نسبي لفعالية مختلف أنواع اإلشعاعات في إحداث أثر صحي معيَّن، معبَّراً عنھ
  الممتصة لنوعين مختلفين من اإلشعاعات من شأنھما أن ينتجا نفس الدرجة من نقطة نھاية بيولوجية محددة. 

  عديم القَُسْيم المركزي/ ذو قَُسْيم مركزي و حلقي

غ  ري زائ وم دائ ْيم  ذوكروموس زي أو قَُس زيمرك ْيم المرك ديم القَُس ئ ع ل  ناش ارين داخ ين انكس اط ب ن ارتب ع
  كروموسوم واحد.
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  *رونتجن

  كلون/كغم (بالضبط) ٤-١٠×  ٢٫٥٨وحدة تعرض، تساوي 

 .حلت محله وحدة النظام الدولي للوحدات كلون/كغم  

  يمختبر خدم

  يشير المصطلح في سياق ھذا المنشور إلى مختبر متخصص في إجراء القياس البيولوجي للجرعات.

  *سيفرت

  جول/كغم.  ١ة حسب النظام الدولي للوحدات، وتعادل وحدة الجرعة المكافئة والجرعة الفعال

  إحصائية داللة

ذكر  ةُت ة.  الدالل ة المتوقع ن النتيج اً واضحاً ع ة انحراف ة معيَّن ة أو دراس ة تجرب دما تنحرف نتيج ائية عن اإلحص
ا  والداللة ي تكون بھ ديري للدرجة الت ، أي ‘صحيحة’اإلحصائية للنتيجة في تجربة أو دراسة معيَّنة ھي مقياس تق

ى الصدفة وحدھا.  وم عل دما ال تق ً عن ا ة  وينطوي عموم ين الملحوظة والمتوقع ين النتيجت ة االنحراف ب ى دالل عل
  في المائة.  ٥إذا كان احتمال ھذا الخطأ أقل من  إحصائية

  انكسار وحيد الخيط 

  المزدوج. نوع من ضرر الحمض النووي ينكسر فيه الحمض النووي فقط حول خيط واحد من اللولب

  إشعاع خفيف التأيين/إشعاع مؤين ذو انتقال خطي منخفض للطاقة 

  ‘.انتقال خطي للطاقة’و‘ كثيف التأيين/انتقال خطي مرتفع للطاقة’انظر 

  مستقر انحراف

دتغيُّر كروموسومي غير قاتل أو تبادل بين كروموسومين أو داخل نفس الكروموسوم دون  ادة  أن تفق ة الم الوراثي
  اء االنقسام الفتيلي.في أثن

  خلية مستقرة

ى  انحرافاتخلية بدون  وي فقط عل اتغير مستقرة. ويمكن أالّ تتعرض ألي ضرر أو يمكن أن تحت من  انحراف
  النوع المستقر.

  انحراف معياري

يم في  ويكون مؤشراً  ي عينة قياسات من مجموعة إحصائيةمقياس كمي لمقدار التغيُّر ف ع الق لمدى اتساع توزي
ى م ع الطبيعي إل رب من التوزي ي تقت ات الت جموعة بيانات. ويشير االنحراف المعياري لبارامتر منحنى في البيان

ة  دى أرجحي ة  حدوث انحرافم ى متوسط مجموع ة عل ا متوقف الي اعتبارھ ن المث ي م ة الصحيحة الت عن القيم
ى أعداد ك تناد إل ايرة (أو التجارب) باالس ا. انظر إحصائية كبيرة من متبرعي المع ا في كل منھ رة من الخالي بي

  أيضاً التغاير. 

  الخطأ المعياري للمتوسط

ة  مقياس كمي لمقدار التغيُّر في عينة قياسات من مجموعة إحصائية طبيعية تقريباً مما يعطي إشارة بمدى أرجحي
ة معر اس مدى دق الي قي ة عن المتوسط الصحيح للمجموعة اإلحصائية وبالت ة المتوسط انحراف متوسط العين ف

  الصحيح للمجموعة.

  أثر إشعاعي عشوائي

ى  أثر صحي مستحث إشعاعياً يزداد احتمال حدوثه مع ازدياد الجرعة اإلشعاعية وال تتوقف حدته (إذا حدث) عل
ة لمستوى  ة حدي اً دون وجود عتب مقدار الجرعة. وقد تكون التأثيرات العشوائية جسدية أو وراثية، وتحدث عموم

  الدم (اللوكيميا). وابيضاضأمثلة ذلك أنواع سرطان الغدة الدرقية الجرعة. ومن 

  مزامنة

  تشير ھذه العملية في سياق زرع الخاليا إلى استخدام الخاليا في نفس مرحلة دورة الخلية.
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  طرفيقَُسْيم

دماج الكروموسومات  TTAGGGطرف كل ذراع كروموسومي يتألف من تسلسل تكراري مترادف  للحماية من ان
وين  زيوتك ْيم المرك ات القَُس الت ثنائي د تسلس د تفق ْيمات. وق اعف  القَُس ن دورات تض ل دورة م ي ك ة ف الطرفي

  الحمض النووي أو الحذف المجھري في السلسلة.

  مقياس جرعات بالوميض الحراري

ين.   مقياس جرعات فيزيائي يستخدم في قياس التعرض لإلشعاع المؤِّ

  كروموسومي انتقال

موسومي ينشأ عنه التحام كروموسوم كامل أو جزء من كروموسوم بكروموسوم كامل آخر أو جزء من تغيُّر كرو
  كروموسوم آخر أو حدوث تبادل معه وينفصل الھجين الناشئ في أثناء االنفصال االنتصافي.

  تبادل أجزاء طرفية في كروموسومين منفصلين.  انتقال تبادلي (انتقال ثنائي االتجاه أو كامل)

  من كروموسوم وحيد؛ وال يحدث أي تبادل.  شظيةانتقال  قال غير تبادلي (انتقال أحادي االتجاه أو ناقص)انت

  فرز 

اس  ائج القي وي استخدام نت وراثي الخل الفرز ال عملية تصنيف أولويات المرضى على أساس شدة حالتھم. ويقصد ب
  البيولوجي للجرعات لدعم القرارات الطبية.

  المركزية تالقَُسْيماثالثي 

ة  ل ثالث غ يحم وم زائ ْيماتكروموس ة  قَُس ئةمركزي رة.  ناش ومات منكس ة كروموس ن ثالث زاء م ال أج ن اتص ع
  . وتصحبھا شظيتين عديمتي القَُسْيم المركزيقسيمين مركزيين  الثالثة القَُسْيماتھذه وألغراض الحساب تعادل 

  ماء معالج بالتريتيوم

ه  تعاض في اء يس كال الم ن أش دروجين شكل م ائر الھي د نظ و أح التريتيوم، وھ ادة ب دروجين المعت عن ذرات الھي
  المشعة.

  غير مستقر انحراف

ادة  دان الم ى فق ه يفضي إل قيقة ألن ا الش اً لنفسه أو للخالي تغيُّر كروموسومي في خلية يمكن أن يسبب ضرراً مميت
  م الفتيلي.الوراثية أو انتقال غير متوازن للمادة الوراثية في أثناء االنقسا

  خلية غير مستقرة

ى  ة عل ة محتوي رافخلي ل  انح تقر، مث ر مس زيغي ْيم المرك ات القَُس ات أو  ثنائي ظايا الأو الحلق ة الش ْيم عديم القَُس
  .المركزي

  تباين

  النحراف المعياري.اقيم عن قيمة مركزية ويحسب كمربع مقياس إحصائي لُبعد ال

  إشعاع سيني

واة أو في إشعاع كھرمغناطيسي قصير ال دارات خارج الن موجات (فوتونات) ينبعث من اإللكترونات سواًء في م
ه  وق البنفسجية ولكن ذه اإلشعاعات عن األشعة ف ل طول موجات ھ د إشعاعات صدمية ويق اء تسريعھا لتولي أثن

  .ھذه اإلشعاعاتأطول من موجات أشعة غاما. ويجب استخدام مواد ثقيلة، مثل الرصاص، للوقاية من 
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 معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي، ب�أن تض�ع أو تعتم�د  الوكالة مختص�ة، بموج�ب 
معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن 

 تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
أم�ان  سلسلة معاييروتـَصُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا ھذه المعايير ضمن  
. وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان النفاي��ات. الوكال��ة

متطلب�ات ، وأساس�يات األم�انوتصنـَّف المنش�ورات الص�ادرة ض�من ھ�ذه السلس�لة إل�ى ف��ات، وھ�ي: 
  .أدلة األمانو األمان

م��ات ع��ن برن��ام� ويع��رض موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة، ال��وارد أدن��اه، معلو 
  معايير أمان الوكالة 

http://www-ns.iaea.org/standards/ 
وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا باللغ��ة االنكليزي��ة. كم��ا  

تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات األس�بانية والروس�ية والص�ينية والعربي�ة والفرنس�ية، 
الوكال�ة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير ل�ذي وض�عت� مصطلحات األمان اباإلضافة إلى مسرد 

  األمان. وللحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  

ھة إلى جميع مستخدمي معايير أمان الوكال�ة إلب��ھ�ا    ب�الخبرة المس�تفادة م�ن والدعوة موجَّ
اس��تخدامھا (كأس��ا� لل��وا�� الوطني��ة واستعراض��ات األم��ان وال��دورات التدريبي��ة م��ث�ً)، بم��ا يكف��ل أن 
تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن طريق موق�ع 

أو بواس��طة البري��د اإللكترون��ي عل��ى  الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��ا ھ��و مب��ّين أع���ه،
  .Official.Mail@iaea.orgالعنوان التالي: 

  
  ذات الصلةالمنشورات 
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن   

ساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش��أن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األ
  وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت�وفر  تق�ارير أم�انوتـَصُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا   
   ان.أمثلة عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األم

تق�ارير ، وتق�ارير التقي�ي� ا�ش�عاعيوتصدر الوكالة منشورات أخ�ر� متعلق�ة باألم�ان مث�ل   
. كم�ا تص�در الوكال�ة تق�ارير ع�ن الوثائق التقنية، والتقارير التقنية، والفريق الدولي لألمان النووي

ت الخاص��ة الح��وادث اإلش��عاعية، وأدل��ـَّة خاص��ة بالت��دريب وأدل��ـَّة عملي��ة، و�ي��ر ذل��� م��ن المنش��ورا
  المتعلقة بمجال األمان. 

 .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
الوكالة من تقارير مص�ّممة لتش�جيع ودع�م أنش�طة  عن الصادرة النووية تتألف سلسلة الطاقة 

وت�رد المعلوم�ات  لعمل�ي.البحث المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاق�ة النووي�ة وتطويرھ�ا وتطبيقھ�ا ا
ضمن أدلة وتقارير عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رز، وأفض�ل الممارس�ات ل�س�تخدامات 

وتستكمل ھذه السلسلة معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، وتق�دم إرش�ادات  السلمية للطاقة النووية.
مج��االت الق��و� النووي��ة، ودورة  مستفيض��ة، وخب��رة، باإلض��افة إل��ى الممارس��ات الجّي��دة وأمثل��ة ف��ي

 المشّعة واإلخراج من الخدمة. النفايات في الوقود النووي، والتصرف
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