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معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختص�ة ،بموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي ،ب�أن تض�ع أو تعتم�د
معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات ،وأن
تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وتـَص ُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير أم�ان
الوكال��ة .وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان النفاي��ات.
وتصنـَّف المنش�ورات الص�ادرة ض�من ھ�ذه السلس�لة إل�ى ف��ات ،وھ�ي :أساس�يات األم�ان ،ومتطلب�ات
األمان وأدلة األمان.
ويع��رض موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة ،ال��وارد أدن��اه ،معلوم��ات ع��ن برن��ام�
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،
باإلضافة إلى مسرد مصطلحات األمان ال�ذي وض�عت� الوكال�ة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير
األمان .وللحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

والدعوة موجَّ ھة إلى جميع مستخدمي معايير أمان الوكال�ة إلب��ھ�ا ب�الخبرة المس�تفادة م�ن
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
الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د ،كم��ا ھ��و مب�يّن أع���ه ،أو بواس��طة البري��د اإللكترون��ي عل��ى
العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان ،وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن
الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش��أن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا
وتقوم ،لھذا الغرض ،بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا تق�ارير أم�ان ت�وفر
أمثلة عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتصدر الوكالة منشورات أخ�ر� متعلق�ة باألم�ان مث�ل تق�ارير التقي�ي� ا�ش�عاعي ،وتق�ارير
الفريق الدولي لألمان النووي ،والتقارير التقنية ،والوثائق التقنية .كم�ا تص�در الوكال�ة تق�ارير ع�ن
الح��وادث اإلش��عاعية ،وأدل �ـَّة خاص��ة بالت��دريب وأدل �ـَّة عملي��ة ،و�ي��ر ذل��� م��ن المنش��ورات الخاص��ة
المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تتألف سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة من تقارير مص�مّمة لتش�جيع ودع�م أنش�طة
البحث المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاق�ة النووي�ة وتطويرھ�ا وتطبيقھ�ا العمل�ي .وت�رد المعلوم�ات
ضمن أدلة وتقارير عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رز ،وأفض�ل الممارس�ات ل�س�تخدامات
السلمية للطاقة النووية .وتستكمل ھذه السلسلة معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،وتق�دم إرش�ادات
مستفيض��ة ،وخب��رة ،باإلض��افة إل��ى الممارس��ات الج ّي��دة وأمثل��ة ف��ي مج��االت الق��و� النووي��ة ،ودورة
الوقود النووي ،والتصرف في النفايات المشعّة واإلخراج من الخدمة.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا٢٠١٣ ،
\IAEA-(35%LRGRVLPHWU
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ُ
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تمھيد
يمث ل قي اس الجرع ات ب الفحص ال وراثي الخل وي وس يلة مھم ة لتق دير الجرع ات ،وھ و يس د ثغ رة ف ي
تكنولوجيا قياس الجرعات ،ال سيما عندما يتعذر تفسير البيانات في الحاالت التي يُعت َقد فيھ ا أن األش خاص ال ذين
ال يحملون أجھزة قياس الجرعات قد تعرّ ض وا لإلش عاع ،أو عن د المطالب ة بتعويض ات ع ن إص ابات إش عاعية ال
يقوم عليھا دليل قاطع ،أو في حدوث تعرضات للشخص في أثناء حياته المھنية.
وتواصل الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة من ذ ع ام  ١٩٧٨دورھ ا ال ذي تس ھم ب ه من ذ أم د بعي د ف ي القي اس
البيول وجي للجرع ات ،وھ ي تق وم بھ ذا ال دور م ن خ الل تنظ يم سلس لة م ن ب رامج البح وث المن َّس قة وال دورات
التدريبية اإلقليمية والوطنية ،ورعاية زماالت تدريب األفراد ،وتوفير المع دات للمختب رات ف ي ال دول األعض اء،
وبناء القدرات في مجال القياس البيولوجي للجرعات.
ونبعت من ھنا فكرة إسداء المشورة إلى الدول األعضاء بشأن أفضل محور تر ِّكز عليه البح وث ،وتق ديم
االقتراحات بشأن أنسب التقنيات التي يمكن ممارستھا مستقبالً في القياس البيولوجي للجرعات.
وكان من نتائج أح د الب رامج البحثي ة المن َّس قة أن ص در ف ي ع ام  ١٩٨٦دلي ل بعن وان القي اس البيول وجي
للجرعات :تحليل االنحراف الكروموسومي في تقييم الجرعات )سلس لة التق ارير التقني ة رق م  (٢٦٠وحلَّ ت محل ه
في عام  ٢٠٠١طبعة ثانية من ّقحة تحت رقم  ٤٠٥من سلسلة التقارير التقنية.
ِّ
ويمثل المنشور الحالي طبعة ثالثة تحتوي على إضافات موسَّعة تعبِّر عن التطوّ رات الھائل ة الت ي ش ھدھا
مجال قياس الجرعات بيولوجيا من خالل الفحوص الوراثية الخلوية على امتداد العقد الفائت.
وت و ّد الوكال ة أن توجِّ ه ش كرھا إل ى ك ل م ؤلّفي ومراجع ي ھ ذا المنش ور .و ُتع ِرب ع ن تق ديرھا الخ اص
لإلسھامات الكبيرة المق ّدمة من الدكتور د .لويد ).(D. Lloyd
واش َترك في رعاية ھذا المنشور منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية.
وموظ ف الوكال ة المس ؤول ع ن ھ ذا المنش ور ھ و أ .بوغلوف ا ) (E. Buglovaم ن إدارة األم ان واألم ن
النوويين.

ملحوظة تحريرية
استخدام مسميات معينة للبلدان أو لألقاليم ال ينطوي على أي حكم تقديري من جانب الناشر ،أي الوكالة ،فيما يخص الوض ع الق انوني
لمثل ھذه البلدان أو األقاليم أو لسلطاتھا ومؤسساتھا أو لترسيم حدودھا.
وذكر أسماء شركات أو منتجات معينة )سواء كانت مبينة باعتبارھ ا مس جلة أم ال( ال ينط وي عل ى أي ة ني ة للمس اس بحق وق الملكي ة،
كما ال ينبغي تفسيره على أنه مصادقة أو توصية من جانب الوكالة.
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مقدمة

 ١-١الخلفية
يُس تخدَ م من ذ منتص ف س تينات الق رن الماض ي القي اس البيول وجي للجرع ات عل ى أس اس تحلي ل
الكروموس ومات المص متة الثنائي ة القُ َس يْم المرك زي .وش ھدت الس نوات الت ي أعقب ت تل ك الحقب ة تط وّ رات ھائل ة
جعلت تقنية تحليل ثنائيات القُ َسيْم المرك زي عنص راً روتيني ا ً ف ي ب رامج الوقاي ة اإلش عاعية ف ي الكثي ر م ن ال دول
األعضاء ] .[١وأثبتت تجربة استخدام ھذا التطبيق في اآلالف من حاالت التع رُّ ض الزائ د الفعلي ة أو المش تبه بھ ا
أھمية ھذا األسلوب وساعدت أيضا ً على تحديد القي ود أم ام اس تخدامه .ويتس م القي اس البيول وجي للجرع ات ال ذي
يعتمد عل ى الوس م البيول وجي لألض رار الكروموس ومية بأھميت ه الكبي رة ألن ه ،خالف ا ً للقي اس الفيزي ائي للجرع ة،
يراعي الفروق بين األشخاص في درجة الحساسية.
والب د م ن تأكي د اس تخدام االنحراف ات الكروموس ومية كمقي اس للجرع ة ومس اھمة تل ك االنحراف ات
الكروموسومية بدور بالغ األھمية في كثي ر م ن األحي ان ف ي مجموع ة المعلوم ات المطل وب جمعھ ا والنظ ر فيھ ا
ص ي ط ارئ ن ووي أو إش عاعي) .[٢] (١ويمك ن اس تقاء مص ادر تشخيص ية للمعلوم ات م ن العالم ات
عن د تق ّ
ً
البيولوجية اإلشعاعية ذات األساس البيولوجي ،فضال عن العالم ات واألع راض اإلكلينيكي ة الت ي ق د تظھ ر عل ى
الشخص ،وكذلك من القياسات الفيزيائية مثل القياسات التي تظھر على شارات الرصد الشخصية والمقاييس التي
المستح ّ
ث بصريا ً أو رنين ال دوران اإللكترون ي ف ي مكوّ ن ات المص فوفات
تعمل بالوميض الحراري ،أو الوميض
َ
المصمتة من األشخاص المعرّ ضين لإلشعاع )مثل مينا األسنان أو األظافر أو العظام أو ما إلى ذلك( أو المتصلة
بھ م )مث ل الس اعات أو ّ
النظ ارات أو غيرھ ا( .ويمك ن أيض ا ً للمعلوم ات الت ي ي تم الحص ول عليھ ا م ن المرض ى
والش ھود ح ول الحق ائق األساس ية ،مث ل الوق ت ال ذي يق ع في ه التع رُّ ض داخ ل الموق ع والمس افة ع ن المص در
اإلشعاعي ،أن تساعد في حساب الجرعة .ويمكن الجم ع ب ين ك ل ھ ذه المص ادر وب ين بيان ات القي اس البيول وجي
أوضح عن الحالة.
لتكوين صورة
َ
وظ ّل فح ص ثنائي ات ال ُق َس يْم المرك زي باس تخدام كري ات ال دم اللمفاوي ة يمث ل لس نوات عدي دة األس لوب
الوحيد المتاح إلجراء القياس البيولوجي للجرعات ،وال ي زال حت ى الي وم أكث ر التقني ات اس تخداما ً .ويمك ن أيض ا ً
مالحظة ثنائيات القُ َسيْم المركزي وغيرھا من أنواع االنحراف ات ،مث ل الخالي ا الليفي ة الجلدي ة والخالي ا الظھاري ة
الشدقية ،وإن كان ذلك يخرج عن نطاق ھذا المنشور الذي يقتصر على فح وص الخالي ا اللمفاوي ة ف ي ال دم .عل ى
أنه يوجد حاليا ً عدد من نقاط النھايات البيولوجية األخ رى ،مث ل ال ُن َو َّي ات واالنتق االت الكروموس ومية وانحراف ات
الكروموسومات المتكثفة المبتسرة )الشكل  ١والجدول  (١التي يمكن توصيفھا وفحصھا في الخاليا اللمفاوية.

_______________
)(١

في ھذا السياق ،يعني ’الطارئ اإلشعاعي‘ نفس المعنى المقصود من عبارة ’طارئ نووي أو إشعاعي‘.

١

الحصول على الع ِّينات
)دم طرفي  -كريات لمفاوية(

خاليا مستحثة
بمسببات االنقسام
الفتيلي

مسْ َحات الخاليا الثنائية النواة

النويات الناشئة عن
وقف انقسام الھيولي

خاليا الطور
البيني

مسْ َحات خاليا الطور التالي

التھجين الموضعي
بالفلورسين

فحص ثنائيات
القُسَ يْم المركزي

مسْ َحات خاليا الطور البيني

تكثف كروموسومي
مبتسر

الشكل  - ١رسم تخطيطي يبين الحصول على عيِّنات كري ات ال دم اللمفاوي ة الطرفي ة لتق دير الجرع ات باس تخدام
مختل ف الفح وص الوراثي ة الخلوي ة لالنحراف ات الكروموس ومية ،وھ ي فح ص ُّ
التكث ف الكروموس ومي المبتس ر،
وفح ص ثنائي ات ال ُق َس يْم المرك زي )والحلق ات( ف ي خالي ا الط ور االس توائي ،وفح ص االنتق االت الكروموس ومية
باس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين لخالي ا الط ور االس توائي ،وفح ص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام
الھيولي.

٢

)أ(

الجدول  :١مقارنة بين فحوص االنحرافات الوراثية الخلوية المستخدَ مة في تقييم الجرعات
ُّ
التكثف الكروموسومي
المبتسر
االنحراف ات النمطي ة
المفحوص ة ف ي تطبيق ات
القي اس البيول وجي
للجرعات

القطع الكروموسومية
الزائدة؛ ثنائيات القُ َسيْم
المركزي)ب( والحلقات
)ب(

فحوص االنحرافات الوراثية الخلوية
ثنائيات القُ َسيْم
التھجين الموضعي
المركزية
بالفلورسين
)والحلقات(
ْم
ي
ثنائيات القُ َس
ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي
)ب(
المركزي
)ب( )والحلقات(
)والحلقات(
)ب(
انتقاالت كروموسومية

النويات الناشئة عن
وقف انقسام الھيولي
ال ّنويّات
جسور ھيولي النواة

انتقاالت كروموسومية

تطبيق ات س يناريوھات
اإلشعاعات النمطية

تعرض حديث حاد

تعرض حديث حاد

تعرّ ض قديم حاد لمدة
طويلة

تعرُّ ض حديث حاد
لمدة طويلة

نط اق الجرع ة الح ادة
المعادل ة بالفوتون ات
)غراي( في تقييم جرع ة
الجسم بكامله

 ٠٫٢إلى ٢٠

 ٠٫١إلى ٥

 ٠٫٢٥إلى ٤

 ٠٫٣إلى ٤

مفيد في تطبيقات تعرّ ض
أجزاء من الجسم

نعم

نعم

غير منطبق

غير منطبق

مفي د ف ي تقي يم جرع ات
الفرز

نعم

نعم

غير منطبق

نعم

معايير المنظمة
معيار المنظمة
الدولية لتوحيد
الحال ة بش أن توحي د
الدولية لتوحد
غير منطبق
غير منطبق
المقاييس
الفحوص
المقاييس  -لم يصدر
][٤ ،٣
بعد ،و ][٥
)أ( الجدول معدّل من دليل فرز ورصد ومعالجة األشخاص المعرّ ضين إلشعاعات مؤيِّنة بعد عمل إيذائي )(TMT Handbook
].[٦
)ب( االنحرافات الصغرية المحدّدة المكتشفة في العادة عن طريق استخدام مسابير خاصة بتھجين األحماض النووية ثنائية المركز
والكاملة الصبغية.

و ُتستخدَم في االختبارات األخرى التي تخرج عن نطاق ھذا المنشور نقاط النھاي ات الجزيئي ة الت ي تق يس
انكسار الحمض النووي والتغيُّرات التي تط رأ عل ى تنظ يم بع ض الجين ات الرئيس ية أو وج ود عالم ات الب روتين
الحيوي ة الت ي يمك ن اكتش افھا داخ ل الخالي ا أو ف ي بالزما/مص ل ال دم .ويتم َّي ز ھ ذا المج ال بس رعة ظھ ور
تكنولوجيات يصحبھا عدد من االختبارات في مراح ل متباين ة م ن التط وّ ر والتح ّق ق .وأفض ت مجموع ة خي ارات
القي اس البيول وجي للجرع ات المتاح ة حالي ا ً إل ى اقت راح نھ ج متع دد الب ارامترات ف ي فح ص األش خاص ال ذين
يصابون بتعرضات زائدة ] [٧ومجموع ة م ن الفح وص المتاح ة الت ي يمك ن أن تس اعد بش كل خ اص المختب رات
التي يتعيَّن عليھا التعامل مع حدث ينطوي على إصابات كثيرة.
ص ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية تق دير الجرع ة الت ي يتلقاھ ا األش خاص المعرّ ض ون
ومن المھم عند تق ّ
لدواع عديدة .وفي حالة التعرّ ضات الكبيرة )الحادة التي تزيد عل ى  ١غ راي( ،تس اعد معلوم ات الجرع ات عل ى
ٍ
تخطيط العالج وتنبيه األطباء بالعواقب الصحية )اإلصابات النسيجية( القطعية الت ي ي رجَّ ح أن تنش أ ف ي األس ابيع
واألشھر التالية.
٣

ويحت اج الطبي ب إل ى معلوم ات ع ن قياس ات الجرع ات اإلش عاعية ف ي التعرّ ض ات الت ي ت نخفض ع ن
المستوى الذي يقتضي تدخالً عالجيا ً عند تقديم استشارات إلى األشخاص المعرضين إلشعاعات بش أن احتم االت
ظھ ور عواق ب عش وائية مث ل الس رطان .،ويمك ن لألش خاص ال ذين يتعرض ون لمس تويات منخفض ة للغاي ة م ن
اإلش عاع الش عور ب الكثير م ن االطمئن ان عن دما يعرف ون أن ه ل م تكتش ف أي مس تويات مرتفع ة م ن األض رار
عرف فيھا تفاصيل كثيرة عن األحداث وال تتاح
الكروموسومية .وينطبق ذلك بشكل خاص على الحاالت التي ال ت َ
أي قياسات أو حسابات للجرعات المادية .ويمكن للقياس البيولوجي في ھذه الحالة أن يكون ھ و الوس يلة الوحي دة
لقياس الجرعة بالرغم من أن ذلك ،كما جاء من قبل ،ينطوي عل ى مش اكل متص لة بعوام ل م ن قبي ل التعرُّ ض ات
ُّ
وتأخر أخذ عيّنات الدم.
غير المتجانسة ،وحدوث أخذ داخلي لنويدات مشعّة،
ويس اھم القي اس البيول وجي أيض ا ً ب دور مھ م ف ي المراح ل األول ى م ن الط وارئ اإلش عاعية أو الھجم ات
اإلرھابية التي قد تنطوي على تعرُّ ض عدد كبير من األشخاص .ويلزم في ھ ذه الحال ة ف رز اإلص ابات باس تخدام
نقاط النھايات البيولوجية واإلكلينيكية التي يمكنھ ا أن تح ّدد بص ورة أوّ لي ة وعل ى وج ه الس رعة األش خاص ال ذين
يُش َتبه بتعرّ ضھم لجرعات تھ ّدد حياتھم وكذلك إجراء تقييم أولي للجرعات عند االقتضاء.

 ٢-١الھدف
يھدف ھذا المنشور بالدرجة األولى إلى تزويد المستعمِل بالمعلومات التقنية الت ي يحت اج إليھ ا ك ي يخت ار
وين ِّف ذ بطريق ة موحّ دة تقني ة الفح ص ال وراثي الخل وي الت ي تكف ل تق دير الجرع ة بطريق ة قابل ة للمقارن ة عق ب
التعرّ ض العارض إلشعاع مؤيِّن .ويتناول المنشور بالوصف أربعا ً من وس ائل فح وص الوراث ة الخلوي ة الممكن ة
)الشكل  ١والجدول  (١المتاح ة حالي ا ً ف ي القي اس البيول وجي للجرع ات .وم ن المالئ م أن تت اح ك ل ھ ذه التقني ات
بسھولة في المن اطق الجغرافي ة الرئيس ية ،وإن ك ان يل زم ف ي ظ ل وج ود ق در م ا م ن التع اون والتواص ل ال دولي
وجود كل التقنيات في كل مختبر وطني مختص بالقياس البيولوجي للجرعات.

 ٣-١نطاق التطورات وتاريخھا
ر َّكز الدليل األول الذي صدر في ھذه السلسلة ] [١حصريا ً على فح ص ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي .وك ان
ھذا المنشور الذي صدر في حينه يش ِّكل عالمة بارزة مھمة كثرت اإلشارة إليھا في القياس البيولوجي للجرعات.
و ُكتِب ذلك ال دليل بغ رض قراءت ه عل ى مس تويين ،فھ و يش ِّكل أوالً دل يالً مختبري ا ً ي و ّفر مص در معلوم ات م ريح
وش امل تقني ا ً .وك ان الغ رض أيض ا ً م ن إص دار ذل ك ال دليل تق ديم ّ
ملخ ص م وجز للخلفي ة التقني ة للموض وع
الس تخدامھا ف ي ت دريس البيولوجي ا اإلش عاعية أو ألش خاص مث ل الفيزي ائيين الص حيين أو المح امين أو مق رّ ري
السياسات الذين قد يحتاجون إلى بعض المعرفة المھنية بالقياس البيولوجي للجرعات.
وشمل الدليل في إصداره المن َّقح ] [٨الذي ُنشِ ر قبل  ١٥عاما ً فحص التلوين الكروموس ومي ف ي التھج ين
ُّ
والتكثف الكروموسومي المبتسر ،والنويّات.
الموضعي بالفلورسين،
واآلن وبع د انقض اء  ١٠س نوات ص درت ھ ذه الوثيق ة .وال ي زال جان ب كبي ر م ن النص وص األص لية
المتعلق ة بفح ص انحراف ات الكروموس ومات الثنائي ة القُ َس يْم المرك زي والكروموس ومات الحلقي ة ف ي األط وار
االستوائية المستمدة من اإلصدارات السابقة ص حيحة وأبق ى المنش ور عليھ ا ب الرغم م ن تح ديثھا عن د االقتض اء.
ُّ
والتكث ف الكروموس ومي المبتس ر والنو ّي ات
ودخلت تعديالت كثيرة على فحوص التھجين الموضعي بالفلورس ين
ف ي ض وء البح وث األخي رة والخب رة المكتس بة م ن اس تخدامھا .وك ان ال ب د بع د انقض اء  ٢٥س نة م ن ص دور
الطبعات الثالث أن يتسع موضوع القياس الوراثي الخلوي للجرعات اتساعا ً كبيراً وت زداد تعقيدات ه التقني ة .عل ى
أن اإلصدار الحالي مر َّتب بحيث ال يبدو بالغ الصعوبة ألي مختبر مجھَّز بالح ّد األدنى من المعدات وحديث عھ د
بالعمل في ھذا الميدان .ويمكن رغم ذلك االستفادة من األقسام المتعلقة ب أھم فحص ين أساس يين ينبغ ي إجراؤھم ا،
وھما فحص الكروموسومات الثنائية القُ َسيْم المركزي وفحص ال ُن َويَّات .وتق َّدم مشورة واضحة حول كيفي ة تطبي ق
االختبارين عمليا ً عن طريق إنشاء منحنيات الجرعة واالستجابة األساسية وتفسير بيانات تقصي حاالت التعرّض
الزائد.
ومن التطوّ رات الجديدة الرئيسية في السنوات األخيرة التي شملھا ھذا التنق يح ترتيب ات إج راء الف رز ف ي
حاالت اإلصابات اإلشعاعية الجماعية .ويتناول المنشور الطريقة التي يمكن بھا لمختبرات القي اس البيول وجي أن
تستجيب ألي زيادة فجائية في الحاالت باستخدام اختبارات الفرز وتسرع بالتالي من وتي رة التحل يالت م ن خ الل
٤

الفحص المجھري بمساعدة الحاسوب والتواصل الشبكي مع المختب رات األخ رى .وتص ادَ ف م ع ازدي اد ترتيب ات
المقارن ة
التعاون في االستجابة للطوارئ صدور خطوط توجيھي ة دولي ة بش أن ض مان ومراقب ة الج ودة وتم ارين
َ
ّ
ويغطي ھذا التنقيح حاليا ً تلك المواضيع.
بين المختبرات.
وتفيد االختب ارات الوراثي ة الخلوي ة المتع ّددة ف ي القي اس البيول وجي للجرع ات ،إذ ال يكف ي اختب ار واح د
للحصول على نتائج دقيقة بما يكفي في ك ل الس يناريوھات اإلش عاعية المحتمل ة ،بم ا فيھ ا التعرّ ض ات الح ادة ف ي
األط وار األول ى ،أو تع رُّ ض ج زء م ن الجس م ،أو التع رُّ ض الرجع ي ،أو التع رُّ ض الس ابق )مث ل أخ ذ عيِّن ات
بيولوجية بعد سنوات من التعرُّ ض( وكذلك التطبيق ات الت ي تش مل الف رز باس تخدام الوراث ة الخلوي ة ف ي األح داث
التي تنطوي على إصابات إشعاعية جماعية.

 ٤-١الھيكل
ينقسم ھذا المنش ور بع د المقدم ة )القس م  (١إل ى القس م  ٢ال ذي يتن اول دالل ة ’الجرع ة‘ المح ددة بالض رر
الكروموس ومي وكيفي ة ارتب اط ذل ك ب َق َيم الجرع ة الشخص ية المحس وبة باألس اليب الفيزيائي ة ومفھ وم الجرع ة
المكافئ ة حس ب تعري ف اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات .ويتن اول القس م  ٣بالوص ف بع ض الخلفي ة ع ن
الجوانب الفيزيائية الحيوية والقياسات المجھرية للجرعات التي تتس بب ف ي إح داث أعط اب كروموس ومية .ويل ي
ذل ك ف ي القس م  ٤وص ف م وجز للخالي ا اللمفاوي ة البش رية الت ي ُتس تخ ّدم منھ ا األن واع التائي ة ) (Tف ي القي اس
البيول وجي للجرع ات .ويب يِّن القس م  ٥الھيك ل الكروموس ومي .وين اقِش القس م  ٦أن واع األض رار الت ي تص يب
الحم ض الريب ي الن ووي المن زوع األوكسِ جين )الحم ض الن ووي( بس بب االنحراف ات الناجم ة ع ن اإلش عاعات
المؤيِّنة ،إلى جانب وصف وتصنيف االنحرافات الكروموسومية الت ي يمك ن مالحظتھ ا ف ي الخالي ا اللمفاوي ة بع د
التش عيع .ويتن اول القس م  ٧متطلب ات أخ ذ عيّن ات ال دم ،وينظ ر القس م  ٨ف ي المتطلب ات الفيزيائي ة الحيوي ة
واإلحص ائية الالزم ة إلنش اء منحني ات الجرع ة واالس تجابة .وتتن اول األقس ام  ،٩و  ١٠و  ،١١و  ١٢بع د ذل ك
تقني ات إج راء القي اس البيول وجي ال ذي يس تخدِم ،عل ى الت والي ،نق اط النھاي ات الوراثي ة الخلوي ة األرب ع
للكروموس ومات ذات القس يمين المرك زيين ،واالنتق االت الكروموس ومية القائم ة عل ى التھج ين الموض عي
بالفلورسين ،والتكثفات الكروموس ومية المبتس رة ،والنو ّي ات .ويع رض القس م  ١٣التط وّ رات الھائل ة األخي رة ف ي
مجال التحليل اآللي للفحوص الكروموسومية ،ويتناول القسم  ١٤أحد المستجدات األخرى الت ي ش ھدتھا الس نوات
األخيرة فيما يتصل بالطريقة التي يمكن بھا لألوساط المعنية بقياس الجرعات من خالل الفحوص الكروموسومية
أن تستجيب ألحداث اإلصابات الجماعية ب أكبر ق در م ن الفعالي ة .ويب يِّن القس م  ١٥توجيھ ات وإج راءات ض مان
الجودة ،وين اقِش القس م  ١٦واألخي ر أم ان م وظفي المختب رات ال ذين يقوم ون ب إجراء تحل يالت الوراث ة الخلوي ة.
ويلي قائمة المراجع الشاملة والمستوفاة س بعة مرفق ات ،تتن اول األربع ة األول ى منھ ا بروتوك والت العم ل القابل ة
للتك رار ف ي فح وص االنحراف ات الناش ئة ع ن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي )والحلقي ة( واالنتق االت الكروموس ومية
ُّ
والتكثف الكروموسومي المبتسر ،والنويّات .ويبيِّن المرف ق الخ امس
القائمة على التھجين الموضعي بالفلورسين،
معايير حساب الرقم القياسي لالنقسام الفتيل ي ،ويتض مَّن المرف ق الس ادس دل يالً لع دد م ن االختب ارات اإلحص ائية
التي يشيع استخدامھا في تحليل بيانات القياسات البيولوجية للجرعات وبحوثھا األساسية .ويعرض المرفق السابع
واألخير مثاال ُ عمليا ً لتمارين ضمان الجودة بين المختبرات ف ي فح ص الكروموس ومات الثنائي ة القُ َس يْم المرك زي
وتق دير الجرع ات .ويحت وي المنش ور ف ي الخت ام عل ى قائم ة تش مل المختص رات المس تخدَ مة ،وقائم ة تتض من
المصطلحات التقنية الھامة ،وأخيراً قائمة المساھمين في الصياغة واستعراض األقران لھذا المنشور في إص داره
الثالث الذي يتضمّن الكثير من التنقيحات.
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تطبيق مفاھيم الجرعات في القياس البيولوجي

يتض مَّن ھ ذا القس م معلوم ات م وجزة ع ن مص طلحات قي اس الجرع ات ،والم دلول الفيزي ائي للجرع ة
الممتصة وتفسير التقييم البيولوجي )الوراثي الخلوي( للجرع ات الناجم ة ع ن التع رُّ ض الع ارض لمخ َتلَ ف أن واع
اإلشعاعات المؤيِّنة.
و ُتستخدَ م انحرافات كروموسومات الخالي ا اللمفاوي ة ف ي تقي يم الجرع ات الممتص ة ف ي األش خاص ال ذين
يتعرّ ض ون إلش عاعات زائ دة .و ُت َف َّس ر االنحراف ات الكروموس ومية ف ي الخالي ا اللمفاوي ة عل ى أس اس الجرع ة
الممتصة باإلشارة إلى منحنى معايرة االستجابة والجرعة .وينشأ ھذا المنحنى عن طريق تعريض الدم في الجسم
الحيّ لجرعات إش عاعية مالئم ة م ن حي ث نوعيتھ ا .وينبغ ي أن تك ون الجرع ات ف ي العيّن ات قابل ة للمقارن ة م ع
معيار أوّ لي أو ثانوي باستخدام وسيلة مادية ،مثل غرف التأيين.
وتعا َير في العادة األجھزة المادية المستخدمة في قياس الفوتونات والنيوترونات من حي ث كيرم ا الھ واء،
وبالت الي ينبغ ي اس تخدام عوام ل التص حيح عن د النظ ر ف ي الجرع ات الت ي ت دخل إل ى النس يج )أو عيّن ات ال دم(.
ويشتق ذلك في الفوتونات من نسبة معامِالت امتصاص طاقة الكتلة ،ويمكن الحصول عل ى القِ َيم المس تخدمة م ن
جداول المعايير ] .[٩وفيما يتعلّق بالنيوترونات ،يمكن أن تتألّف الوسائل من م واد مكافئ ة لألنس جة وت دل بالت الي
على الجرعة التي تدخل إلى األنسجة .ويمكن بدالً من ذلك أن تجري بعض مختب رات قياس ات الجرع ات األوّ لي ة
أو الثانوية عملية المعايرة من حيث التدفق النيوتروني الذي يمكن تحويله إلى الجرعة التي يتلقاھا النسيج.
وبالنظر إلى أن نقطة النھاية البيولوجية المستخدَ مة ھ ي االنحراف ات الكروموس ومية ف إن ذل ك يع ِّب ر بدق ة
ع ن الجرع ة الت ي تتلقاھ ا ن واة الخلي ة .وفيم ا يتعل ق بالفوتون ات والنيوترون ات ف إن الجرع ة الت ي يتلقاھ ا النس يج
الرخو ّ
تمثل مقاربة مناسبة بدرجة كبي رة للجرع ة الت ي تتلقاھ ا الن واة .والس بب ف ي ذل ك ھ و أن قط ر ن واة الخلي ة
اللمفاوية صغير ،إذ يبلغ ˜ ٦ميكرومتر ،مقارنة بنطاقات الجسيمات الثانوية التي تنتجھا الفوتونات والنيوترونات.
وبالتالي يمكن تطبيق نظرية التجويف .[١٠] Bragg-Gray
ُسيْمات بيتا ف ي حال ة التع رُّ ض
على أن ثمة بعض االستثناءات .من ذلك مثالً أن المسافات التي تقطعھا ج َ
لماء معالَج بالتريتيوم تتراوح بين صفر و  ٧ميكرومتر .ولذلك ترجع معظم جرعة نواة الخلية إل ى انبعاث ات م ن
التريتيوم داخل تل ك الن واة .وف ي ھ ذه الحال ة ،تش ِّكل الجرع ة الت ي تتلقاھ ا ن واة الخلي ة اللمفاوي ة أس اس المع ايرة،
ويتوقف ذلك على محتوى الماء في النواة بالنسبة لمحتوى الماء في الدم ] .[١١ويمكن أن تشمل األمثل ة األخ رى
التعرُّ ض لنيوترونات تقل طاقتھا عن  ١٠٠كيلو إلكت رون فل ط تقريب اً ،حي ث ي نخفض نط اق البروتون ات المرت دة
عن  ٢ميكرومتر .وفي ھذه الحالة ترتبط جرعة نواة الخلية اللمفاوية بمحتواھا الھيدروجيني .ومع ذل ك ال ي رجّ ح
أن ينطوي أي حادث على تعرّ ض لنيوترونات يغلب عليھا ھذا النطاق.
وتمثل قيمة الجرعة التي يتم الحصول عليھا عن طريق إحالة ناتج قياس االنحرافات ،مثل ثنائيات القُ َسيْم
المركزي ،إلى منحنى معايرة متوسط الجرعة الممتص ة ف ي الخالي ا اللمفاوي ة .ويقت رب ذل ك م ن متوس ط جرع ة
الجس م بكامل ه ألن الخالي ا اللمفاوي ة تت وزع عل ى مس افات واس عة ف ي الجس م وتك ون متنقل ة .ويمك ن ف ي بع ض
األحي ان ،باس تخدام وس ائل س يرد بيانھ ا الحق ا ً ف ي ھ ذا المنش ور ،تحس ين تقي يم جرع ة الجس م بكامل ه ف ي ح االت
التشعيع غير المتماثل أو تعرض جزء من الجسم إلشعاعات من مصادر خارجية.
وتسفر معظم النويّدات المُشعّة التي تدخل الجسم أيضا ً عن تشعيعات غير متماثلة ،ولكن الجرعة في ھذه
الحالة ليست الجرعة التي تتلقاھا الخاليا اللمفاوية ،بل الجرعة التي تتلقاھا األعضاء واألنسجة التي يتر َّس ب فيھ ا
النشاط اإلشعاعي .وغالبا ً م ا تك ون فائ دة التحلي ل الكروموس ومي مح دودة نوع ا ً م ا ألن االنحراف ات الت ي تح دث
مثالً بعد أخذ داخلي ليود مش ع س تحدث ف ي الخالي ا اللمفاوي ة ولك ن ال يمك ن تفس يرھا عل ى أس اس الجرع ة الت ي
تتلقاھ ا الغ دة الدرقي ة .وتس تثنى م ن ذل ك النوي دات الت ي تت ّ
وزع توزيع ا ً واس عا ً ف ي الجس م ،مثلم ا ف ي حال ة الم اء
المع الَج ب التريتيوم أو الس يزيوم المُشِ عّ  ،حي ث كش فت التجرب ة ع ن أن تحلي ل انحراف ات الخالي ا اللمفاوي ة يت يح
الحصول على تقديرات ذات مغزى.

٧

وفيم ا يتعلّ ق بالقي اس البيول وجي الرجع ي بع د عق ٍد أو أكث ر م ن التع رّض وال ذي تق اس في ه االنتق االت
الكروموسومية باستخدام أسلوب التھجين الموضعي بالفلورسين ،يمثل تقدير الجرعة متوسط الجرعة التي يتلقاھا
النخاع العظمي النشط .و َم َر ّد ذل ك أن التع رُّ ض األص لي يح دث لس الئف الخالي ا الجذعي ة ف ي ال ُكري ات اللمفاوي ة
تالح ظ االنتق االت الكروموس ومية خ الل الفت رات الزمني ة األقص ر ف ي خل يط الكري ات اللمفاوي ة
المفحوص ة .و َ
المعمِّرة ونسل الخاليا الجذعية المشعّعة.
وغالبا ً ما تكون نتيجة القياس الروتيني للجرعة المسجَّ لة في مقياس الجرعات الف ردي دافع ا ً وراء إج راء
عمليات التقصّي .وتعا َير أجھزة قياس الجرع ات الفردي ة ف ي الع ادة لقي اس مك افئ الجرع ة الشخص ية عن د عم ق
مح ّدد .وتتيح ھذه الكمية التشغيلية تقديراً معقوالً للجرعة الفعّالة أو المكافئة في معظم مجاالت اإلشعاع في الواقع
العمل ي .وتس تخدم الجرع ة الفعّال ة والجرع ة المكافئ ة ف ي الوقاي ة م ن اإلش عاعات ،ولك ن م ن غي ر المناس ب
استخدامھما في تحديد تأثير الجرعات الممتصة الكبيرة.
توصى المختبرات التي ُتجري قياسات بيولوجية للجرعات بمع ايرة إجراءاتھ ا م ن حي ث الجرع ة
ولذلك
َ
الممتصة )بالغراي( ،مع اإلشارة عند االقتض اء إل ى م ا يكف ي م ن التفاص يل المتعلق ة بالخص ائص الممي زة لن وع
اإلشعاع ونوعيته ].[١٥-١٢
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الخلفية الفيزيائية الحيوية للضرر الكروموسومي

يتض مَّن ھ ذا القس م معلوم ات تس اعد عل ى فھ م وتفس ير المب ادئ الت ي تش ِّكل األس اس ال ذي تس تند إلي ه
رجعين
المنھجية الواردة في األقسام األخيرة من ھذا المنشور .وينبغي الرجوع إل ى المعلوم ات اإلض افية ف ي الم َ
].[١٧ ،١٦
وعندما يمر اإلشعاع المؤيِّن في جسم فإنه يُصدِر إلكترونات من الذرات الت ي يم ر خاللھ ا تارك ا ً أيون ات
موجبة .ويتفاوت توزيع األحداث الرئيسية والتأيُّنات واالستثارات على طول مسار الجسيمة المؤيِّنة
ذات شحنات
َ
تبع ا ً لن وع اإلش عاع .ويتن ا َقص متوس ط الفص ل ب ين ھ ذه األح داث الرئيس ية بزي ادة ش حنة وكتل ة الجس يمات
ُس يْمات ألف ا( .وم ن الض روري ،كم ا ھ و وارد أدن اه ،تحدي د إش عاع مع يَّن عل ى أس اس مق دار
)النيوترون ات أو ج َ
الطاق ة المتر ّس بة لك ل وح دة م ن ط ول المس ار ألن ھ ذه الخاص ية تغ ّي ر فعالي ة ن وع اإلش عاع المع يَّن ف ي إح داث
مخ َتلَف نقاط النھايات البيولوجية.
قارن ة المفي دة ف ي وص ف تر ُّس ب الطاق ة م ن مخت َل ف أن واع اإلش عاعات االنتق ال
وم ن المص طلحات الم َ
ّ
ّ
ّ
الخطي للطاقة .ويمكن اشتقاق متوسط االنتقال الخطي للطاقة في اإلشاعات التي يتسع فيھا نطاق االنتقال الخطي
ّ
الخطي للطاقة
للطاقة .ويمكن الحصول على ذلك عن طريق قياس الوزن الترجيحي لكل فترة من فترات االنتقال
تبعا ً للطاقة المنقولة )أو الجرعة( أو تبعا ً لطول المس ار ال ذي يقطع ه اإلش عاع .ويح ِّدد ذل ك عل ى الت والي متوس ط
ّ
الخط ي للطاق ة .ويب دو أن متوس ط المس ار ھ و الكمي ة األفض ل لوص ف تف اوت
الجرع ة ومتوس ط مس ار االنتق ال
الفعالية البيولوجية النسبية في الضرر الكروموسومي ] .[١٨ويبل غ متوس ط مس ار االنتق ال الخط ي للطاق ة عن دما
تكون الذروة الفلطية  ٢٥٠كيلو فلط من األشعة السينية نحو  ٢كيلو إلكت رون فل ط/ميكرومت ر مقارن ة بالجس يمات
الثقيلة الشحنة التي يتراوح متوسط مسار انتقال طاقتھا الخطي بين  ١٠٠و  ٢ ٠٠٠كيلو إلكترون فلط/ميكرومتر
أو أكثر .والنقطة المھمة التي ينبغي النظر فيھا ھي أن نفس ومخ َتلَ ف أن واع اإلش عاعات يمك ن أن تتف اوت كثي راً
ف ي كمي ة الطاق ة المودَ ع ة ف ي ك ل ميكرومت ر م ن المس ار ،وھ و م ا يمك ن أن يغ ِّي ر بوض وح الفعالي ة البيولوجي ة
لمختلف أنواع اإلشعاعات.
ّ
الخط ي للطاق ة توزي ع ت واتر
وتتمث ل إح دى عواق ب توزي ع ت أيّن اإلش عاعات المتباين ة ف ي االنتق ال
ً
ً
االنحراف ات الكروموس ومية ب ين الخالي ا .ويت ّ
وزع ت أيُّن أي جرع ة معيَّن ة توزيع ا عش وائيا ب ين الخالي ا ف ي حال ة
االنتق ال الخط ي الم نخفض للطاق ة أو اإلش عاعات الخفيف ة الت أيُّن ،خاص ة عن دما تك ون المس ارات كثي رة بدرج ة
َّ
ويتوزع ضرر الحمض النووي أيضا ً توزيعا ً عشوائيا ً بين الخالي ا ،وب افتراض وج ود احتم االت متس اوية
كبيرة.
ّ
ستتوزع بالتالي ھي األخرى توزيعا ً عشوائيا ً بين الخاليا.
يتحول أي ضرر إلى انحراف فإن ھذه االنحرافات
بأن
َّ
وتب ين ح دوث ذل ك بع د التع رض لألش عة الس ينية أو أش عة غام ا ،حي ث ينطب ق توزي ع بواس ون ) (Poissonعل ى
ّ
االنحراف ات الكروموس ومية المُس ّ
الخط ي المرتف ع للطاق ة أو اإلش عاع الكثي ف الت أيُّن،
تحثة .وف ي حال ة االنتق ال
ّ
ّ
تتوزع مسارات التأين توزيعا ً غير عشوائي بين الخاليا وتترسّب الطاقة في ’ال ُح َزم المتقطع ة‘ .ويق ل كثي راً ع دد
ّ
المسارات مقارنة بعدد مسارات اإلشعاع ذي االنتقال الخطي المنخفض للطاقة في الجرعات المكافئة .وبافتراض
ّ
الخطي المنخفض للطاقة ،ينشأ توزي ع غي ر عش وائي لالنحراف ات المس تحثة
نفس الشيء في اإلشعاع ذي االنتقال
بين الخاليا .ويزداد عدد الخاليا ذات االنحرافات المتعددة والتي ال توجد فيھا أي انحرافات ف ي أي ت ر ّدد ملح وظ
لالنحرافات المتوسطة مقارنة بما ھو متو ّقع في توزيع بواسون .ويمكن االستفادة من تلك الخصائص ف ي القي اس
البيول وجي للجرع ات عل ى نح و م ا س يرد ف ي القس م  ،٣-٤-٧-٩الس يما ف ي التعرّ ض ات غي ر المتماثل ة أو عن د
تعرّض جزء من الجسم.
ويعبِّر عموما ً مصطلح ’الفعالية البيولوجية النسبية‘ عن فعالية مختلف أنواع اإلشعاعات في إحداث نقط ة
نھاية بيولوجية معيَّنة .و ُت َعرّ ف الفعالية البيولوجية النسبية بأنھا نسبة جرعة اإلشعاع المرجعي )الذي تص دره ف ي
العادة أجھزة تولي د األش عة الس ينية( إل ى جرع ة اإلش عاع المع يَّن موض وع الدراس ة ال ذي ي ؤ ّدي إل ى نف س األث ر
البيولوجي .أي أن :
dose of 200-250 kVp X rays producing effect Z
dose of radiation producing effect Z

RBM 

)(١

٩

ويالحظ أن األشعة السينية تزيد بما يت راوح ب ين  ٢و  ٣أض عاف ف ي فعاليتھ ا ع ن أش عة غام ا ،وبالت الي
َ
ينبغي دوما ً تحديد اإلشعاع المرجعي ].[١٩
ّ
الخطي ة النمطي ة ومنحني ات الجرع ة واالس تجابة الخطي ة
ويب يِّن الش كل  ٢منحني ات الجرع ة واالس تجابة
ّ
التربيعية في حالة الكروموسومات ذات القسيمين باستخدام إشعاعات ذات انتق ال خط ي مرتف ع وم نخفض للطاق ة
على التوالي.

انتقال ّ
خطي
مرتفع للطاقة
١

٠٫٥

٥

٤

٢
٣
الجرعة )غراي(

١

كروموسومات ثنائية القُ َسيْم المركزي /الخلية

انتقال ّ
خطي
منخفض للطاقة

١٫٥

٠
٠

ّ
ّ
والخطي ة التربيعي ة م ع بي ان كيفي ة تغ ُّي ر النتيج ة بتغ ُّي ر
الخطي ة النمطي ة
الشكل  :٢منحنيات الجرع ة واالس تجابة
الفعالية البيولوجية النسبية ][٨
ِّ
المتقط ع والمتق اطع م ع
وتن ا َقش الحق ا ً ف ي ھ ذا القس م أس باب ھ ذه األش كال .ويب يِّن الخ ط األفق ي العل وي
المنحنيين عند  ١و ٣٫٥غراي الفعالية البيولوجية النس بية ف ي حال ة الن اتج الكبي ر للكروموس ومات ذات القس يمين
المركزيين المرتبطة بالجرعات الكبيرة .والفعالية البيولوجية النسبية ھي نسبة الج رعتين ،وھ ي .٣٫٥ = ١/٣٫٥
ِّ
المتقط ع عن د  ٠٫١و  ١غ راي ،وي ؤ ّدي ذل ك إل ى زي ادة الفعالي ة البيولوجي ة النس بية
ويتقاطع الخط األفقي السفلي
حي ث  .١٠ = ٠٫١/١وأ ّم ا الفعالي ة البيولوجي ة النس بية القص وى الت ي تص ف الحال ة عن دما ت نخفض الجرع ات
ّ
الخطيين في معادلتي ناتج المنحنيين.
ويشار إليھا في العادة بالرمز  ،RBEmفھي نسبة الم َُعامِليْن
وثب ت أن الفعالي ة البيولوجي ة النس بية ف ي الكثي ر م ن نق اط النھاي ات )بم ا فيھ ا الطف رات ،وقت ل الخالي ا،
ّ
الخط ي للطاق ة ،وينش أ ع ن ذل ك منحن ى اس تجابة مح ّدب
واالنحرافات الكروموس ومية( تتف اوت بتف اوت االنتق ال
)الشكل .(٣

١٠

الفعالية البيولوجية النسبية

١٠٠٠

١٠
١٠٠
انتقال خطي للطاقة )كيلو إلكترون فلط/ميكرومتر(

١

ّ
الخطي للطاقة ][٨
الشكل  :٣العالقة النمطية بين الفعالية البيولوجية النسبية واالنتقال
يب يِّن ھ ذا المنحن ى أن الفعالي ة البيولوجي ة النس بية ت زداد كقيم ة مُثل ى إل ى نح و  ١٠٠كيل و إلكت رون
فلط/ميكرومت ر ث م ت نخفض بع د ذل ك بقيم ة أكب ر م ن االنتق ال الخط ي للطاق ة .وم ن األفض ل النظ ر ف ي المنحن ى
لتفس ير ح دوث االنحراف ات الكروموس ومية .ولألغ راض التوض يحية يس تخدم انح راف الكروموس ومات ذات
القسيمين ھنا كمثال وذلك في جانب من ه ألن ه يش مل بوض وح تف اعالً )أو تب ادالً( ب ين كروموس ومين وألن ه ّ
يمث ل
أيضا ً نوع االنحراف األكثر استخداما ً في القياس البيولوجي للجرعات.
ويجب لكي يتكوّ ن انحراف كروموسومي ثن ائي ال ُق َس يْم المرك زي أن يح دث عط ب الحم ض الن ووي ف ي
الكروموسومين غير المتكررين بحيث يمكن حدوث تبادل بين الكروموسومات المعطوب ة .ويمك ن أن يح دث ھ ذا
التبادل بسبب سوء إصالح العطب الناتج عن تكسر خيوط الحمض النووي المستحث مباشرة باإلشعاع ،أو نتيجة
لس وء اإلص الح ف ي أثن اء استئص ال الض رر القاع دي .ويتب ين بالت الي أن ه الب د أن يك ون الض رران ف ي
الكروموسومين قريبين كل من اآلخر في حدود ما يسمّى ’مسافة االلتحام‘ حتى يمكن أن تحدث الطفرات .ويمكن
النظ ر إل ى ھ ذه المنطق ة المح ّددة باعتبارھ ا المنطق ة المس تھدَ فة .وال ب د م ن ح دوث ض ررين يك ون أح دھما ف ي
اللولب المضا َ َعف للحمض النووي في كل كروموسوم م ن الكروموس و َمين غي ر المتك رِّ رين ض من ھ ذه المنطق ة
المس تھدَ فة .وھ ذا الھ دف ،أو منطق ة التفاع ل ،ص غير ويق ل قط ره عموم ا ً ع ن  ١ميكرومت ر .وي نخفض االنتق ال
ّ
الخطي للطاقة في حالة األشعة السينية وينخفض تر ُّدد الت أيُّن ف ي ك ل وح دة م ن ط ول المس ار .وبالت الي ت نخفض
َ
ويلزم حدوث عمليتي تأيُّن كح ٍد أدنى إلحداث ضرر ف ي
احتماالت وقوع حدَ ثين من مسار واح ٍد في نفس الھدف.
ً
ُ
الكروموسومين المشتركين ف ي ح دوث انح راف كروموس ومي ثن ائي الق َس يْم المرك زي .وت زداد كثي را احتم االت
حدوث الضررين بسبب التأيُّن من مسارين مستقلين .ويتناسب تر ُّدد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي الت ي يُنتجھ ا مس ار
خطية للجرعة بينما يتناسب تردد ثنائيات القُ َسيْم المرك زي المس ّ
واحد مع دالة ّ
تحثة بمس ارين م ع مر َّب ع الجرع ة.
وفي حال ة الجرع ات الت ي تق ل ع ن  ٠٫٥غ راي ،ت نخفض احتم االت م رور مس ارين بمنطق ة مس تھدَ فة بحي ث ال
تتكون تقريبا ً أي كروموسومات محتوية على قسيمين مركزيين إال ّ م ن خ الل مس ار واح د بت ر ّدد م نخفض .وم ع
زيادة الجرعة تزداد أيضا ً مساھمة ثنائيات القُ َسيْم المرك زي المس تحثة بمس ارين .وبالت الي ف إن منحن ى االس تجابة
ّ
الخط ي الم نخفض للطاق ة )الش كل  (٢س تكون
والجرع ة ف ي حال ة ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي المس تحثة باالنتق ال
ُ
خليط ا ً م ن أح داث أحادي ة وثنائي ة المس ار وس يزداد فيھ ا ت ر ّدد األح داث األحادي ة المس ار ف ي حال ة الجرع ات

١١

الضعيفة ،بينما ستزداد األحداث الثنائية المسار بتردد أكبر في حالة الجرعات القوية .ويُف َت َرض عموما ً أن يطابق
منحنى الجرعة واالستجابة المعادلة ).(٢
Y  C  D   D 2

)(٢

حيث Y :ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي،
 Dھي الجرعة،
 Cھو الضابط )تر ّدد الخلفية(،
ّ
الخطي،
 αالمعامِل
 Βمعامِل تربيع الجرعة
ويمك ن اإلش ارة إل ى نس بة  Β/αباعتبارھ ا الجرع ة التبادلي ة ،وھ ي تس اوي الجرع ة الت ي يس اھم فيھ ا
ّ
الخطيان والتربيعي بالتساوي في تكوين ثنائيات القُ َسيْم المركزي.
المكوِّ نان
ّ
الخط ي لطاق ة اإلش عاع إل ى ح ّده األقص ى ،ت زداد احتم االت ح دوث ض ررين ف ي
وم ع ازدي اد االنتق ال
الھدف بسبب حدثين مؤيِّنين على طول نفس المسار مما يسفر عن نتيجتين .وعندما يكون االنتقال الخطي للطاق ة
أكثر تقريبا ً من  ٢٠كيلو إلكترون فلط/ميكرومت ر ،يك ون منحن ى الجرع ة واالس تجابة ّ
خطي ا ً )الش كل  .(٢وت زداد
أيضا ً الكفاءة أو الفعالية البيولوجية النسبية لإلشعاع الذي ينتقل بطاقة ّ
خطية أكبر في إح داث زي ادات ف ي ثنائي ات
ّ
الخطي للطاقة نتيجة الزدياد احتماالت حدوث الضررين من خالل مسار واح د.
القُ َسيْم المركزي بازدياد االنتقال
ويتسم إحداث الضررين المطلوبين عن طريق مسار واح ٍد بكفاءة أكثر كثيراً م ن إح داث ض رر عش وائي بمس ار
ان ب القرب م ن ض رر أحدث ه بالفع ل مس ار آخ ر ،ال س يما بجرع ات أق ل وم ن خ الل مس ار أق ل كثاف ة .وتص ل
ث ٍ
ّ
الفعالية البيولوجية النسبية القصوى إلى قيمة االنتقال الخطي للطاقة عندما يكون التأين على مسافة مُثلى إلح داث
الض رر ف ي ك ل م ن ل ولبي الحم ض الن ووي الل ذين يش تركان ف ي تك وين ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي دون ’تبدي د‘،
ّ
الخطي للطاقة إلى م ا ف وق
للطاقة ،أي عندما تودع في الھدف تأينات أكثر من المطلوب .على أنه بزيادة االنتقال
القيمة ال ُمثلى ،تترسّب في الھدف طاقة أكثر من ال الزم ،وت نخفض الفعالي ة البيولوجي ة النس بية ف ي ھ ذه الظ روف
ّ
ّ
الخط ي
الخطي للطاقة كما ھو مبيَّن ف ي مخط ط الفعالي ة البيولوجي ة النس بية مقاب ل االنتق ال
نظراً الزدياد االنتقال
للطاقة في الشكل .٣
ّ
الخط ي الم نخفض
والخالصة أن منحنى الجرعة واالستجابة )الش كل  (٢ف ي حال ة اإلش عاع ذي االنتق ال
ّ
للطاقة ،والبروتونات المرتفعة الطاقة ،والنيوترونات السريعة ،يكون غير ّ
وأنس ب لنم وذج خط ي تربيع ي؛
خطي
َ
ويك ون منحن ى الجرع ة واالس تجابة ف ي حال ة اإلش عاع ذي االنتق ال المرتف ع للطاق ة )نيوترون ات االنش طار
ّ
وجس يمات ألف ا( ّ
الخط ي للطاق ة إل ى
خطي ا ً أو ش به خط ي؛ وت زداد الفعالي ة البيولوجي ة النس بية بازدي اد االنتق ال
ّ
الخطي للطاقة
مستوياته القصوى إلى نحو  ١٠٠كيلو إلكترون فلط/ميكرومتر ،وتنخفض عندما تكون قِيم االنتقال
أعلى )الشكل  .(٣والسؤال ھو كيف ّ
يؤثر معدل الجرعة على ناتج االنحرافات الوراثية الخلوية؟ وألغراض ھ ذه
المناقشة ،من األسھل اإلش ارة إل ى ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ب الرغم م ن أن المب ادئ تنطب ق أيض ا ً عل ى ال ُن َو َّي ات
واالنتقاالت الكروموسومية .ومن المعروف أن األضرار المستحثة في الحمض النووي التي يمكن أن تتحول إلى
كروموسومات ثنائية القُ َسيْم المركزي يمكن إصالحھا ويستغرق ذلك م ا يت راوح ب ين بض ع دق ائق وع دة س اعات
تبعا ً للضرر المعيّن .وإذا نتج الضرران المطلوبان إلحداث قس يمين مرك زيين م ن خ الل مس ارين منفص لين وإذا
انخفض معدل الجرعة ،من المحتمل في ھذا الحالة إصالح الضرر الناجم عن المسار األول قبل أن يمر بالھ دف
ثان يش ّكل ضرراً ثاني ا ً .وب الرغم م ن ح دوث الض ررين داخ ل الھ دف فإنھم ا ال يمك ن أن يتف اعال إلح داث
مسار ٍ
قسيمين مركزيين .وتقل احتماالت تفاعل الضررين بتناقص مع دل الجرع ة ،وكلم ا انخف ض مع دل الجرع ة كلم ا
انخفض تر ّدد مسارات التأيّن لكل وحدة زمنية وبالت الي ي زداد الوق ت المت اح إلص الح الض رر األول قب ل تك وين
الضرر الثاني .وھكذا فإن الحالة بالنسبة لإلشعاع ذي االنتقال المنخفض للطاقة ھ ي عل ى النح و الت الي :ي نخفض
تردد ثنائيات القُ َسيْم المركزي في كل وحدة من الجرع ة بانخف اض الجرع ة .ويك ون منحن ى الجرع ة واالس تجابة
خطيا ً في حالة ثنائيات القُ َسيْم المرك زي عن دما تك ون مع دالت الجرع ة ش ديدة االنخف اض وتك اد تنع دم احتم االت
ّ
ّ
الخط ي التربيع ي
الخط ي م ن المنحن ى
حدوث انحرافات ثنائية المسار ،مع وجود انح دار يس اوي انح دار الج زء
للتعرّ ضات الحادة .وينطبق األمر نفسه عل ى الجرع ات المج ّزأة أو المق َّس مة .وف ي ح ال تل ّق ي ج رعتين أو أكث ر،
١٢

يمكن لألضرار الناش ئة ع ن الجرع ة األول ى أن تتفاع ل م ع األض رار الناتج ة ع ن الجرع ة الثاني ة أو م ا بع دھا،
ش ريطة أن يك ون الفاص ل الزمن ي ب ين الجرع ة األول ى وج زء الجرع ة الالحق ة أق ل م ن الوق ت ال ذي يس تغرقه
إصالح األض رار المس ّ
تحثة بالجرع ة األول ى أو الس ابقة .وبالت الي ،إذا كان ت الجرع ات مفص ولة بفت رات زمني ة
طويلة بما يكفي للسماح باإلصالح بين أجزاء الجرع ة ف إن ت ر ّدد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي الناجم ة ع ن الجرع ة
الكلية )حاصل األجزاء( يقل عن ثنائيات القُ َسيْم المركزي الناتجة عن الجرعة الكلية التي تحدث مرة واحدة.
ّ
الخط ي المرتف ع للطاق ة نظ راً ألن ك ال
ويمك ن أن تختل ف الحال ة فيم ا يتص ل باإلش عاع ذي االنتق ال
الضررين اللذين يش تركان ف ي إح داث ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ينش آن ع ن مس ار واح د .وبالت الي ف إن تخف يض
معدل الجرعة ال يغيِّر تر ّدد ثنائيات القُ َسيْم المركزي ألن إصالح األضرار في أثناء التعرّ ضات األطول لن يكون
المجزأة؛ وال يؤثر إصالح األضرار بين األجزاء ت أثيراً كبي راً
ّ
له أث تأثير .وينطبق األمر نفسه على التعرُّ ضات
نظراً لحدوثھما معا ً من مسار واحدٍ.
وتشير النقاط التي نوقِشت في ھذا القسم إلى العوامل التي ينبغي النظ ر فيھ ا عن د إج راء قي اس بيول وجي
ّ
الخطي للطاقة( .وبالتالي ينبغي عند
للجرعات .ويتأثر شكل منحنى الجرعة واالستجابة بنوعية اإلشعاع )االنتقال
تقييم الجرعة استخدام منحنى معياري إلشعاع ذي نوعية متطابقة أو متشابھة بدرجة كبيرة مع اإلش عاع المنبع ث
ّ
ويمثل ذلك أحد الشروط الھامة نظراً لوجود فروق يمكن التث ّب ت منھ ا ف ي الفعالي ة البيولوجي ة
في حالة الطوارئ.
ّ
النسبية لألضرار الكروموسومية المستحدثة بمختل ف اإلش عاعات ذات االنتق ال الخط ي الم نخفض للطاق ة ب الرغم
من أنھ ا ،ألغ راض الوقاي ة اإلش عاعية ،متطابق ة ف ي ال وزن )  .[١٩] (1=WRوفيم ا يتعل ق باإلش عاع ذي االنتق ال
ّ
الخطي المنخفض للطاقة ،يؤ ّدي تخفيض مع دل الجرع ة أيض ا ً إل ى تخف يض ت ردد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي لك ل
وحدة من وحدات الجرعة بحيث يكون المنحنى عن د مع دالت الجرع ة الش ديدة االنخف اض ّ
خطي ا ً وال يختل ف ع ن
ّ
ّ
المك وّ ن
الخط ي لمنحن ى الجرع ة واالس تجابة ف ي حال ة التع رُّ ض الح اد .ويمك ن أن ينش أ المنحن ى الخط ي ع ن
المنحني ات الح ادة المعياري ة لألش عة الس ينية و/أو أش عة غام ا ،ويمك ن اس تخدامه كمنحن ى معي اري للتعرّ ض ات
المُزمنة ،مع إمكانية إجراء تصحيحات مالئمة لمدة التع رّ ض وعم ر الكري ات اللمفاوي ة .وف ي حال ة اإلش عاع ذي
الخطي المرتفع للطاقة ،ال ت ّ
ّ
ؤثر تغيي رات مع دل الجرع ة عل ى ت ر ّدد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ،وبالت الي
االنتقال
يمكن استخدام المنحنى الناتج عن التعرّ ض ات الح ادة ف ي التعرّ ض ات المُزمن ة أو المج ّزأة ،عل ى أن تراع ى م رة
أخرى مدة التعرّ ض وعمر الكريات اللمفاوية الطرفية.

١٣

-٤

الكريات اللمفاوية البشرية

ِّ
توج د ف ي أغلبھ ا ف ي المرحل ة م ا قب ل تخلي ق
تمثل الكريات اللمفاوية الطرفية البشرية مجموعة من الخالي ا الت ي َ
توج د ف ي دورة
الحم ض الن ووي ف ي دورة حي اة الخلي ة )أي الط ور  .(G0وأم ا الكري ات اللمفاوي ة الطرفي ة الت ي َ
الخاليا الذاتية التوالُد فھي مجرّ د  ٠٫٢في المائة أو أقل ولعل مصدرھا مجموع ة م ن خالي ا لمفاني ة ّ
تمث ل كري ات
لمفاوية مستحثة أو خاليا بالزمية مبتسرة .وقد تؤ ّدي الخالي ا ف ي ھ ذه المجموع ة إل ى ظھ ور االنقس امات الفتيلي ة
التي تظھر أحيانا ً في الدم الطرفي.
وك ان نوي ل ) [٢٠] (Nowellأول م ن كش ف ع ن إمكاني ة تحفي ز ’الكري ات البيض اء البش رية‘ الطرفي ة
إلحداث انقسامات فتيلية في المخ َتبر باستخدام الفيتوھيماغلوتينين ) ،(PHAوھو بروتين مش َت ّق من نب ات اللوبي اء،
بينما كشف كارستيرز ) [٢١] (Carstairsعن أن ’الكريات اللمفاوية الصغيرة‘ ھي الخاليا المس تھدَ فة ف ي االنقس ام
الفتيلي الذي يحدِثه بروتين الفيتوھيماغلوتينين.
تالح ظ ف ي مس حة م ن ال دم بوج ود ن وى كثيف ة كبي رة
وتتميَّز الكريات اللمفاوية الصغيرة الطرفية عن دما
َ
يحيط به القليل نسبيا ً من الھيولي )سيتوبالزم( )الشكالن  ٤و  .(٥ويبلغ قطرھا نحو  ٦ميكرومت ر ويق َّدر حجمھ ا
بنحو  ١١٠ميكرومتر مكعّب.

الشكل  :٤فحص نمطي للدم باستخدام كريّة لمفاوية صغيرة وبعض الخاليا الحمراء التي تبدو في الشكل مكبّرة

الشكل  :٥كريّة لمفاوية صغيرة تحت مجھر إلكتروني

١٥

ويمكن التمييز بين نوعين رئيس يين م ن الكري ات اللمفاوي ة ،ھم ا الخالي ا التائي ة ) (Tوالبائي ة ) .(Bوينش أ
كال النوعين عن خاليا جذعية عاجزة مناعيا ً في الك يس المُحِّ يّ وتس تقر ف ي نھاي ة المط اف ف ي النخ اع العظم ي.
وتنتق ل الخالي ا الجذعي ة الت ي ال يمك ن التميي ز بينھ ا إل ى الغ دة الزعتري ة واألعض اء اللمفاني ة الرئيس ية األخ رى
بتحورات جس دية وت ؤ ّدي إل ى ظھ ور مجموع ة م ن الكري ات اللمفاوي ة المع ِّم رة الت ي تب دأ ف ي
وتتكاثر فيھا وتمر
ُّ
ً
االنتشار .وباالستناد إلى عالماتھا السطحية ،تضم الخاليا التائية والبائية خليطا من الخاليا البدائية وخاليا الذاكرة
المتفاوتة في أعمارھا وأدوارھا في العمليات المناعية ] .[٢٢والخاليا التائية الت ي تك ون ف ي معظمھ ا م ن النم يط
 CD4+و  CD8+تستحث داخل المخ َتبر عن طريق الفيتوھيماغلوتينين و ُتستخدَم في القياس البيولوجي للجرعات.
وتتفاوت تركيزات الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي كدالة للعمر واألصل العرقي ،ومسببات األم راض
والعوامل البيئية )أي التدخين ،والبدانة ،وتناول المشروبات الكحولية ،وما إلى ذلك( .ومن ذلك مثالً أن جماع ات
مقارن ة
إثنية معيّنة )في شرق أفريقيا على سبيل المث ال( تتم َّي ز بانخف اض القِ َيم األساس ية لع دد الكري ات اللمفاوي ة
َ
ويالحظ انخفاض عدد الكريات اللمفاوية تبعا ً للعمر .ويتض ح ذل ك بش كل
بالمستويات المرجعية لمجموع السكان.
َ
خاص في أثناء مرحلة الطفولة عندما
يالحظ انخفاض عددھا باستمرار حتى يصل إلى نحو  2x109/Lفي الخامسة
َ
ويالح ظ ھ ذا االتج اه نح و االنخف اض أيض ا ً ل دى الب الغين ،وإن ك ان ب وتيرة أبط أ ،وف ي عم ر
عشرة م ن العم ر.
َ
9
الخامسة والسبعين وما فوقه ،ينخفض عدد الكريات اللمفاوية إلى .[٢٣] 2x10 /L
ويبلغ عموما ً النطاق الطبيعي للكريات اللمفاوية في الدم الطرفي لدى الشخص الب الغ الس ليم 1.5-4x109/L
] .[٢٤عل ى أن ه ف ي حال ة تع رّض أج زاء كبي رة م ن الجس م لجرع ات قوي ة م ن اإلش عاع ال ذي يص ل إل ى بض ع
غرايات ،تتمثل العالمات القطعية المبكرة في حدوث انخفاض سريع في عدد الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي.
وينبغي أن َ
تؤخذ ھذه العوامل في االعتب ار عن د أخ ذ عيّن ات م ن ال دم ف ي مرحل ة مبك رة إلج راء قي اس بيول وجي
للجرعة في حاالت اإلصابات إشعاعية ].[٢٥
ويق ّدر مجم وع ع دد الكري ات اللمفاوي ة ل دى الش خص الب الغ الص غير الس ليم ص حيا ً  ٩١٠×٥٠٠تقريب ا ً.
ويوجد نحو  ٢في المائة فق ط م ن ھ ذه الكري ات اللمفاوي ة ) (٩١٠×١٠ف ي ال دم الطرف ي ،وتوج د النس بة األخ رى
عموما ً في األنسجة األخرى ،وإن كانت تتر َّك ز بش كل خ اص ف ي الغ ّدة الزعتري ة ،وال ُع َق د اللمفاوي ة ،والل وزتين،
واألنسجة اللمفية في األمعاء ،والطحال ،وفي النخاع العظمي .ويتفاوت عمر الكريات اللمفاوية ،ويمكن أن يعن ي
تعريف مدة عمرھا أنھ ا تم وت أو تنقس م .ويمك ن تقس يم الخالي ا التائي ة م ن النم يط  CD4+و  CD8+إل ى نميط ات
أخرى على أساس مختلف األشكال المناظِ رة لمولِّد مضادات  .CD45وعن د الم يالد يع ِّب ر أكث ر م ن  ٩٠ف ي المائ ة
من الخاليا التائية عن الشكل المُناظِ ر  CD45RAو تس مّى الخالي ا غي ر المبر َمج ة أو الخالي ا البدائي ة .وتھ بط ھ ذه
النسبة لتصل إلى نحو  ٥٠في المائة في مرحلة البلوغ وذلك
بتحولھا إلى النميط  CD45ROم ن الخالي ا المُبر َمج ة
ُّ
أو خاليا الذاكرة.
ّ
المستحثة بالعالج اإلشعاعي ف ي الخالي ا التائي ة م ن الش كلين
وأجريت دراسات لألضرار الكروموسومية
 ،RAو  ROالمح َّفزة بالفيتوھيماغلوتينين ] .[٢٦وكشف استمرار الضرر غير المستقر ع ن أن خالي ا  RAالبدائي ة
تنقسم في المتوسط مرة كل  ٣٫٥سنة ،في حين أن خاليا الذاكرة من الشكل  ROتنقس م عل ى فت رات أقص ر تص ل
إلى مرة في المتوسط كل  ٢٢أسبوعا ً .وقد تعود خالي ا ال ذاكرة أيض ا ً إل ى ال نمط الب دائي الظ اھري ولك ن ذل ك ال
يحدث في المتوسط إال ّ بعد نحو  ٣٫٥سنة في فئة خاليا الذاكرة.
تح ّثة ف ي الجس م الح ي أن تك ون أغلبي ة
ومن األھمية البالغة عند تفس ير االنحراف ات الكروموس ومية المس َ
الكريات اللمفاوية الطرفية منتمية إلى ’مجمّع إعادة التوزي ع‘ .أي ينبغ ي أن تك ون الكري ات اللمفاوي ة ق ادرة عل ى
ت رك ال دم الطرف ي والم رور خ الل الطح ال والعُق د اللمفاوي ة واألنس جة األخ رى وتع ود إل ى ال دورة الدموي ة.
توج د في ه الكر ّي ة اللمفاوي ة المنتمي ة إل ى المجموع ة الت ي يمك ن أن يع اد توزيعھ ا ف ي ال دم
ومتوسط الوق ت ال ذي َ
٩
الطرف ي بنح و  ٣٠دقيق ة .وتش ير التق ديرات إل ى أن م ا يق رب م ن  ٨٠ف ي المائ ة ،أي  ١٠×٤٠٠م ن الكري ات
اللمفاوية ،ينتمي إل ى مج ّم ع إع ادة التوزي ع وأن الم دة الزمني ة اإلجمالي ة الت ي تس تغرقھا إع ادة ال دوران نح و ١٢
تح ّثة في أي مك ان آخ ر م ن الجس م
ساعة .ويعني ذلك أن الكريات اللمفاوية ذات االنحرافات الكروموسومية المس َ
ّ
المستحثة في
تتجه في نھاية المطاف إلى الدم الطرفي .وبالتالي ال يمكن فقط اكتشاف االنحرافات الكروموسومية
َ
الكريات اللمفاوية الموجودة ف ي ال دم الطرف ي ذات ه باس تخدام نظ ام فح ص الكري ات اللمفاوي ة البش رية ،ب ل يمك ن

١٦

َّ
الموزع ة ف ي مختل ف أعض اء
تح ّثة ف ي الكري ات اللمفاوي ة
أيض ا ً اكتش اف االنحراف ات الكروموس ومية المس َ
الجسم ].[٢٧
وتوجد معظم الكريات اللمفاوية الطرفية في طور ’الرقود‘ في دورة حياة الخلية ) (G0ويبلغ محتواھا م ن
الحمض النووي الضعفاني نحو  ٥٫٦بيكوغرام .ويمكن أن تبدأ االنقسامات الفتيلية في ھذه الخاليا داخل المختب ر
ع ن طري ق إدخ ال الفيتوھيم اغلوتينين .وي َُع د الفيتوھيم اغلوتينين أح د العوام ل المُحدِث ة لالنقس ام الفتيل ي الش املة
وتتحول الكريات اللمفاوية تحت تأثير الفيتوھيماغلوتينين
بدرجة كبيرة ،وھو يح ِّفز طيفا ً واسعا ً من الخاليا التائية.
َّ
إلى خالي ا برعمي ة وت زداد أحج ام الن واة وأحج ام الخالي ا بكاملھ ا .ويبل غ حج م الخلي ة اللمفاوي ة الطرفي ة بع د ٤٨
ساعة من حفزھا  ٥٠٠ميكرومتر مكعّب تقريبا ً مقابل ~ ١١٠ميكرومتر مكعَّب قبل التحفيز .ويبلغ حج م الھي ولي
~ ٥٠ميكرومتر مكعب قبل التحفيز و ~ ٣٥٠ميكرومتر مكعب بعد التحفيز .ويزداد الحجم النووي من نحو ~٥٠
ميكرومتر مكعب إلى  ١٧٠ميكرومتر مكعب بعد التحفيز.
ويمك ن أن يختل ف كثي راً تط وّ ر دورة الخلي ة اللمفاوي ة بع د تحفيزھ ا بالفيتوھيم اغلوتينين تبع ا ً لظ روف
المزرعة التي تستخدِم وسائط مختلفة ،مثل ) RPMI ،Ham's F-10معھ د روزوي ل ب ارك الت ذكاري،(RPMI-1640 ،
أو الوسط  ،TC-199أو الوسط األساسي األدنى .من ذلك مثالً أن تخليق الحمض النووي في  Ham's F-10يب دأ بع د
 ٢٦ساعة تقريبا ً من بدء المزرعة وتبدأ أول انقسامات فتيلية بعد نحو  ١٠ساعات أخرى .وتوجد ذروتان لتخليق
الحمض النووي تقاسان بالثيميدين المعالَج بالتريتيوم ،إح داھما بع د  ٣٤س اعة والثاني ة بع د  ٤٠س اعة ،وذروت ان
لنشاط االنقس امات الفتيلي ة إح داھما بع د ح والي  ٤٤س اعة والثاني ة بع د ح والي  ٤٩س اعة .ويمك ن أن ّ
يمث ل ذل ك
مجموعتين فرعيتين من الخاليا التي تكشف عن أنماط تحفيزية مختلفة في مزرعة ي تم إنش اؤھا باس تخدام الوس ط
 Ham's F-10والفيتوھيم اغلوتينين ] .[٢٨عل ى أن األط وار البيني ة الموس ومة ب التريتيوم وك ذلك األرق ام القياس ية
لالنقسامات الفتيلية في الكريات اللمفاوية التي تنمو في الوسط  TC-199تسير وفق نمط غير منتظم ويتعذر بالتالي
استخالص أي استنتاجات بشأن المجموعات الفرعية.

١٧
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ھيكل الكروموسومات

 ١-٥حشوة الكروماتين
ُس يم الن ووي
يوجد الكثير من التفاصيل التي تثبت العالقة بين الحمض النووي والھستونات ف ي ھيك ل الج َ
بالرغم من أن ارتباط البروتينات غير الھستونية بمجموعة الجسيمات النووية ال يزال غير مفھوم تماما .وع الوة
على ذلك ،م ن الواض ح أن الحم ض الن ووي خ ارج عل ى ن واة ھس تون الجس يم الن ووي .وتؤ ّي د بع ض الدراس ات
وجود نواة محورية تكوّ نھا البروتينات غير الھستونية أو بروتين غير ھس توني أو س قالة بروتيني ة غي ر ھس تونية
] [٣٠ ،٢٩ف ي كروموس وم الط ور االس توائي .ول م يتض ح حت ى اآلن دور ھ ذه الھياك ل ف ي تك وين االنحراف ات
الكروموسومية .ويمكن أيضا ً باستخدام ميكروسكوب خفيف توضيح ھيكل النواة الذي يظھر كمناطق مب ّقعة بل ون
فضّي في الكروموسوم ذي المراحل االنقسامية الفتيلية المختلفة .وب الرغم م ن أن وج ود مص فوفة ب روتين ن ووي
موثقة تماما ً فإن وجود سقالة في كروموسومات الطور االستوائي ربما ّ
منظمة في الطور البيني مسألة َّ
يمثل عيبا ً.
ويبين الشكل  ٦نموذجا ً يوضح تنظيم كروموسوم في الطور االستوائي.
كروموسوم
قُ َسيم طرفي )تيلومير(
قُسَيم مركزي )سنترومير(

بروتينات
ھستونية

قُ َسيم طرفي )تيلومير(

النواة
الخلية
الھيولي
لولب الحمض
النووي المضاعف

مورث
)جين(

الشكل  :٦شكل توضيحي يبيِّن الترتيبات المختلفة الكثيرة لحشوة الكروماتين الت ي ينش أ عنھ ا كروموس وم الط ور
االس توائي الش ديد ُّ
التكث ف )إھ داء م ن موق ع الت دريب الت ابع لمرك ز المس اعدة ف ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية،
الواليات المتحدة األمريكية(.

١٩

 ٢-٥النمط النووي لدى اإلنسان ومحتوى الحمض النووي في الكروموسومات
ال نمط الن ووي البش ري )الش كل  (٧ھ و مجموع ة الكروموس ومات المم ِّي زة ف ي اإلنس ان ،وتت ألّف م ن
ّ
الخطية الكبيرة المختلفة األحجام ،ويبلغ مجموعھا  ٤٦كروموس وما ً ف ي ك ل خلي ة
 ٢٣زوجا ً من الكروموسومات
ثنائية الكروموسوم .وتنقسم الكروموسومات البشرية في العادة إلى سبع مجموعات تبدأ م ن  Aحت ى  Gباإلض افة
إل ى زوج م ن الكروموس ومات الجنس ية  ،Xو  .[٣١] Yوالمجموع ات الكروموس ومية ھ ي ،B:4 ،A:1-3 :و ،5
 ،F:19 ،E:16-18 ،D:13-15 ،C:6-12و ،G:21 ،20و .22

الذكر
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األنثى
الش كل  :٧تحض ير الكروموس ومات/األنماط النووي ة المجمّع ة ف ي خط وط م ن ذك ر طبيع ي ،٤٦ ،و  ،XYوأنث ى
طبيعية ) XX ،٤٦إھداء من عيادة مايو ،الواليات المتحدة األمريكية(.
ويب يِّن الج دوالن  ٢و  ٣المحت وي النس بي للحم ض الن ووي ف ي كروموس ومات اإلنس ان س واء ال ذكر أم
األنثى .واشت َقت ھذه البيانات من مورتون ).[٣٢] (Morton, 1991
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الج دول  :٢النس بة المئوي ة لمحت وى الحم ض الن ووي ف ي جين وم ذك ر اإلنس ان ال ذي يش غله ك ل زوج م ن
الكروموسومات الجسدية وكل كروموسوم جنسي
الذراع
القصيرة

الذراع
الطويلة

الذراعان

رقم
الذراع الذراع
الذراعان
رقم الكروموسوم
الكروموسوم
القصيرة الطويلة
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 ٣-٥دورة الخلية
يمكن الحصول على معلومات ھامة عن تأثير العوامل الفيزيائي ة أو الكيميائي ة عل ى خالي ا الط ور البين ي
عن طري ق فح ص الكروموس ومات المرحل ة الت ي تل ي انقس ام الخالي ا ويك ون ذل ك بالنس بة للخالي ا الجس دية عن د
حدوث االنقسام الفتيلي .وتمر دورة الخلية بع دد م ن المراح ل الت ي يمك ن التميي ز بينھ ا تبع ا ً لمظھرھ ا ووظيفتھ ا
)الشكل .(٨

٢٣

الش كل  :٨دورة الخلي ة )إھ داء م ن موق ع الت دريب الت ابع لمرك ز المس اعدة ف ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية،
الواليات المتحدة األمريكية(
ويتم التعرُّ ف ف ي أثن اء االنقس ام الفتيل ي عل ى مراح ل مث ل الط ور التمھي دي والط ور االس توائي والط ور
اعف ف ي أثن اء الط ور البين ي الم ادة الكروموس ومية )أي الحم ض الن ووي
االنفص الي والط ور األخي ر .وتتض َ
َ
والبروتين ات المص احبة ل ه( .وھ ذه تس مّى الفت رة ’التخليقي ة‘ ) (Sتليھ ا فت رة يُطل ق عليھ ا اس م ) G1فج وة تخليقي ة
تمھيدية( وتليھا الفترة ) G2فجوة تخليقية الحق ة( ف ي الط ور البين ي .وتبق ى الخالي ا الت ي ال تت ابع دورة انقس امھا،
مثل الكريات اللمفاوية الطرفية ،في الطور .G0
و ّ
يمث ل الط ور البين ي أنش ط ج زء أيض ي ف ي دورة الخلي ة الت ي تت ابع دورة انقس امھا ،وتح دث ف ي ھ ذه
المرحلة معظم التفاعالت التي تحتاج إلى طاقة في النواة .وتتفاوت مدة كل مرحل ة ف ي دورة الخلي ة بتف اوت نم ط
الخلية وظروف النمو .ويمكن تحديد أطوال المراحل باستخدام سالئف الحمض النووي الموس ومة إش عاعياً ،مث ل
الثيميدين المعالَج بالتريتيوم .وتتزامن تقريب ا ً أول دورة للخلي ة بع د التحفي ز ف ي الكري ات اللمفاوي ة ،وھ ذه الخالي ا
مناسبة بشكل خاص لدراسات البيولوجيا اإلشعاعية .وبطبيعة الحال تكون خاليا الث دييات الت ي تت ابع دورتھ ا ف ي
المزرع ة غي ر متزامن ة ،ولك ن يمك ن الوص ول بھ ا إل ى حال ة الت زامن باس تخدام ع دة تقني ات .وتتف اوت مختل ف
مراح ل دورة الخلي ة ف ي حساس يتھا لمفع ول الم واد الكيميائي ة أو اإلش عاعات ،وتتف اوت أنم اط االنحراف ات
الكروموسومية تبعا ً لمرحلة الخلية المعالَجة ] .[٣٣ولذلك من المھم في تلك الدراسات استخدام مجموع ة متزامن ة
أو على األقل تقدير ن َِسب خاليا مختلف األطوار في أثناء المعالجة.

٢٤

و ُترا َقب تطوّ رات الخلية في مختلف مراحل دورتھا لضمان أقصى مستوى ممكن من األمان ة ف ي س المة
الحم ض الن ووي وس المة فص ل الكروموس ومات ف ي الخالي ا الش قيقة .وتعم ل نق اط المراقب ة الرئيس ية ف ي نھاي ة
الطور  ،G1قبل التمسُّخ ،وفي نھاية الطور  ،G2قبل االنقسام الفتيلي ،وعند االنتق ال ف ي الط ور االس توائي/الطور
االنفصالي قبل فصل الكروموسومات وانقسام الخلية .ويمكن تقييد تطوّ ر دورة الخلية في حال اكتشاف ضرر في
الحمض النووي أو عدم اكتمال التمسُّخ أو وجود ھيكل مغزلي شاذ.

٢٥
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المستح ّثة باإلشعاع
االنحرافات الكروموسومية
َ

س جَّ لَت الدراس ات الوراثي ة الت ي أجراھ ا م ولر ) [٣٤] (Mullerلذباب ة الفاكھ ة أول أدلّ ة ُتثب ت أن األش عة
السينية يمكن أن تتسبّب في إحداث انحرافات كروموسومية .وتأ ّكد ذلك من خالل الدراسات الخلوية التي أجراھ ا
بينتر وم ولر ) .[٣٥] (Painter and Müllerوق ام س اكس ) [٣٦] (Saxالحق ا ً بوض ع فرض ية ’االنكس ار أوالً‘ بش أن
منشأ االنحرافات الكروموسومية
المستح ّثة باألش عة الس ينية ،وتلتھ ا دراس ة أجراھ ا ريفي ل ) [٣٧] (Revellاقت رح
َ
ً
فيھ ا فرض ية بديل ة بش أن التب ادالت .وأش ار س اكس ] [٣٦أساس ا إل ى اتص ال ب ين المن اطق المتض ررة م ن
الكروموسومات المنفصلة بعد حدوث انكسارات كاملة وتح رُّ ك النھاي ات وتج ُّمعھ ا ف ي نھاي ة المط اف ك ي تك وِّ ن
وتصور ريفي ل ] [٣٧ب دالً م ن ذل ك أن نق اط الض رر ليس ت منفص لة تمام ا ً ولكنھ ا أم اكن غي ر مس تقرة
تبادالت.
َّ
تتفاعل مع مواقع مماثل ة وتك وِّ ن تب ادالت تزاوجي ة .واالحتم ال الثال ث ال ذي ق َّدم ه تش ادويك ولينھ اوتس
يمكن أن
َ
) [٣٨] (Chadwick and Leenhoutsھو حدوث تفاعل بين منطقة متضررة ومنطقة غير متض ررة يمك ن أن ي ؤدي
حسب رأي ريفيل إلى تفاعل بين موقع متضرر وكروموسوم غير متضرر لتكوين تبادل.

المستح ّثة باإلشعاع
 ١-٦أضرار الحمض النووي
َ
يتس بب اإلش عاع الم ؤيِّن ف ي أح داث ي نجم عنھ ا ترس ب طاق ة منفص لة زمني ا ً ومكاني ا ً )مث ل الخالي ا
المھمازي ة ،والفقاعي ة ،والمس ارات( تص يب الحم ض الن ووي بأعط اب مباش رة وغي ر مباش رة ع ن طري ق تولي د
أنواع تفاعلية تنشأ أساسا ً ع ن التحل ل اإلش عاعي للم اء ] .[٣٩وتكش ف الدراس ات الفيزيائي ة الحيوي ة الت ي تتن اول
ھيكل المسارات أن اإلشعاعات ذات االنتقال الخ ّ
طي المنخفض للطاقة يمكن أن تصدر عنھا مجموعات موض عية
ّ
الخطي المرتف ع للطاق ة ع دداً أكب ر نس بيا ً
من التأيّنات داخل مسار إلكترون وحيد .و ُتنتِج اإلشعاعات ذات االنتقال
من التأيّنات القريبة في المدى المك اني ]) [١٧الش كل  - ٩أل ف( .ويتس بّب اإلش عاع الم ؤيِّن ف ي ح دوث مجموع ة
كبيرة من أعطاب الحمض النووي ،ومنھا ضرر القاع دة ) ،(BDواالنكس ارات الوحي دة الخ يط ) ،(SSBوالمواق ع
غي ر القاعدي ة ) ،(ASوال روابط المتص البة ف ي ب روتين الحم ض الن ووي ) ،(DPCواالنكس ارات الثنائي ة الخ يط
)الشكل  - ٩باء(.

٢٧

حمض نووي سليم
انكسار وحيد أحادي
الخيط

ألف

باء

إشعاع ذو انتقال ّ
خطي
منخفض للطاقة

ضرر قاعدي وحيد

موقع ال قاعدي

انكسار وحيد ثنائي
الخيط

إشعاع ذو انتقال ّ
خطي
مرتفع للطاقة

روابط تصالبية
داخل الخيط
روابط تصالبية بين
الخيوط
انكسار مع َّقد وحيد
الخيط
ضرر قاعدي مُع َّقد

تأيُّن
استثارة

انكسار مع َّقد ثنائي
الخيط

ّ
الخط ي الم نخفض والمرتف ع للطاق ة )أل ف( وأض رار الحم ض
الش كل  :٩نم ط الت أيُّن ف ي اإلش عاع ذي االنتق ال
المستح ّثة باإلشعاع )باء( ].[٤١ ،٤٠
النووي
َ
وتبلغ الطاقة المطلوبة لتكوين زوج أيوني ) (H2O+ + e-م ن التحل ل اإلش عاعي للم اء ~ ٢٠إلكت رون فل ط
وير ِّس ب اإلش عاع الم ؤيِّن طاق ة ف ي األح داث الت ي تص ل طاقتھ ا إل ى مئ ات م ن اإللكت رون فل ط ،بمتوس ط ٦٠
إلكترون فلط .وبالنظر إلى أن ھذه الطاقة تكفي إلنتاج م ا يق رب م ن ثالث ة أزواج م ن األيون ات ،تتفاع ل الج ذور
الكيميائية المتكوِّ نة بالقرب من منطقة محددة .ويمكن أن تشمل أعطاب الحمض النووي الناجمة ع ن جمي ع أن واع
اإلشعاعات أعطاب ا ً وحي دة تش مل االنكس ارات الوحي دة الخ يط  ،أو المواق ع غي ر القاعدي ة ،أو األض رار القاعدي ة
فضالً عن مواقع األضرار المتعددة أو األض رار المجمَّع ة ] [٤٢ويمك ن أن تش مل مواق ع األض رار المتع ددة ف ي
الحمض النووي انكساراً واحداً أو أكثر من االنكسارات الثنائية الخيط ،والعدي د م ن االنكس ارات الوحي دة الخ يط،
فضالً عن أعطاب القاعدة .وقد يكون من األصعب إصالح أعطاب الحمض النووي المجمَّعة المع َّقدة أو يمكن أن
تفشل بالفعل محاوالت إصالح تلك األعطاب وبالتالي يمكن أن تفضي إلى إحداث انحرافات كروموسومية مميت ة
].[٤٣
ويوجد في الخلية نقل إشاري مع َّقد ونقطة لمراقبة تطوّ رات دورة الخلي ة ومس ارات إص الحية لالس تجابة
ألعطاب الحم ض الن ووي .وي تم إص الح الض رر القاع دي والمواق ع غي ر القاعدي ة واالنكس ارات الوحي دة الخ يط
باس تخدام عملي ات مختلف ة ،مث ل اإلص الح ع ن طري ق قط ع القاع دة ،واإلص الح ع ن طري ق قط ع النوكليوتي د،
وإصالح االنكسارات الوحيدة الخيط ] .[٤٥ ،٤٤ويتم إصالح الروابط التصالبية في بروتين الحمض النووي عن
طري ق قط ع النوكليوتي د وإع ادة اتح اد الم ادة الوراثي ة المتماثل ة ] .[٤٦واالنكس ارات الثنائي ة الخ يط ھ ي أض رار
حرجة يؤثر سوء إصالحھا أو عدم إصالحھا على تكوين انحرافات كروموسومية ،مثل ثنائيات القُ َسيْم المرك زي
أو االنتق االت الكروموس ومية ] .[٤٧ويعتب ر اإلص الح ع ن طري ق إع ادة اتح اد الم ادة الوراثي ة المتماثل ة ورب ط

٢٨

النھايات غير المتماثلة في الحمض النووي أھم آليتين مستخدمتين في إصالح االنكسار الثنائي الخيط ].[٤٩ ،٤٨
وتعمل ھاتان اآلليت ان ف ي مختل ف أط وار دورة الخلي ة .وف ي ح ين أن رب ط النھاي ات غي ر المتماثل ة ف ي الحم ض
النووي يسھم بدور كبير في إصالح االنكسار الثنائي الخيط في كل أطوار دورة الخلية فإن اإلصالح ع ن طري ق
إعادة اتحاد المادة الوراثية المتماثلة يس ھم ب دور متواضِ ع ف ي أثن اء الط ور  G1وي زداد دوره ت دريجيا ً بينم ا تنتق ل
تعرض فيھ ا
الخلي ة إل ى  G2ف ي أثن اء دورة انقس امھا ] .[٥٠ونش ر ساس اكي ) [٥١] (Sasakiدراس ة ش املة اس َ
تكون انحرافات كروموسومية بسبب اإلشعاع.
العمليات الفيزيائية الحيوية والجزيئية المفضية إلى ُّ

 ٢-٦االنحرافات الكروموسومية
ّ
مخططات توضِّح تصنيف االنحرافات الكروموسومية.
يتضمّن المرجعان ] ،٥٢و [٥٣
وتخ رُج ف ي الع ادة تجمُّع ات الكري ات اللمفاوي ة الطرفي ة المحف زة بالت َف ُّت ل ع ن مس ار ال دورة وتس تقر ف ي
تح ّثة باإلش عاع بع د ذل ك م ن ال نمط
الط ور  G0م ن دورة الخلي ة .وتك ون االنحراف ات الكروموس ومية المس َ
الكروموسومي ،أي أنھا تشمل ش ّقي الكروموسوم )ال ُكروماتيدَ ْين( .ومن المعروف تماما ً أن اإلشعاع الم ؤيِّن م ادة
مس تقل مخل ق تتس بب ف ي تكس ير الكروموس ومات )كالس توجين( ،خالف ا ً لإلش عاع ف وق البنفس جي والطف رات
الكيميائية ،وھي عوامل تخليقية تابعة .ولذلك ُتستحث االنحرافات الكروموسومية والكروماتيدية بعد ع الج خالي ا
األط وار  ،G0/G1و  ،G2/Sعل ى الت والي .عل ى أن اإلش عاع ف وق البنفس جي والم واد الكيميائي ة تس تحث معظ م
االنحرافات الكروماتيدية في كل مراحل دورة الخلية .وإذا لوحِظت انحرافات كروماتيدية في خاليا الطور G0/G1
مستح ّ
ث أو مرور اإلشعاع بالفعل خ الل
التي تكون قد تعرَّ ضت إلشعاع مؤيِّن ،يمكن افتراض عدم وجود إشعاع
َ
دورة خلية ثانية داخل المخ َت َبر.
تحث
ولذلك ال تحتل االنحرافات الكروماتيدية موقع ا ً كبي راً ف ي القي اس البيول وجي للجرع ات ألنھ ا ال ُتس َ
بتشعيع الكريات اللمفاوية في الطور  .G0على أنھا تحدث كجزء من الت ر ّدد الع ام لخلفي ة الض رر الكروموس ومي
توجد بصورة مفرطة إذا كان الشخص المش َتبه بتعرضه لإلش عاع لدي ه أيض ا ً ت اريخ ف ي التع رُّ ض لمك ِّس رات
وقد َ
كروموسومية كيميائية .ولذلك من المھم للشخص الذي يجري فحصا ً مجھريا ً أن يكون على وعي كام ل باألنم اط
الكروماتيدية وأال ّ يخلط بينھا وبين األنماط الكروموسومية .وعالوة عل ى ذل ك فق د ب دأ االھتم ام مج ددا بظ اھرتي
تأخر عدم االستقرار الكروموسومي وعدم المشاركة في أحداث االنحرافات الكروماتيدية في ظل ازدياد االھتم ام
البحثي .ولذلك يتناول ھذا القسم االنحرافات الكروموسومية بينما يناقش القسم  ٤-٦االنحرافات الكروماتيدية.

٢٩

 ١-٢-٦االنحرافات غير المستقرة

ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي
االنحراف الرئيسي المُستخدَ م في القياس البيولوجي للجرعات ھو الكروموسوم المحتوي عل ى قُ َس يمين مرك زيين
)الشكل .(١٠

الشكل  :١٠كروموسوم ثنائي ال ُق َسيْم المركزي وج زؤه الالمرك زي المص احِب ل ه )اس تخدمت ص بغة غيم زا ف ي
التلوين(.
والتب ادل ب ين أج زاء القُ َس يْم المرك زي ف ي كروموس ومين منكس رين ھ و ال ذي تص حبه ف ي ش كله الكام ل
شظية عديمة القُ َسيْم المرك زي مؤلّف ة م ن أج زاء عديم ة القُ َس يْم المرك زي م ن ھ ذين الكروموس ومين .ويمك ن أن
تتكوّ ن تشكيالت متع ّددة القُ َسيْمات المركزية ،خاصة بعد التع رّ ض لجرع ات كبي رة .ويص حب ثالثي ات القُس يمات
المركزي ة ش ظيتان ع ديمتا القُ َس يْم المرك زي ،وأم ا رباعي ات القُس يمات المركزي ة فتص حبھا ث الث ش ظايا عديم ة
القُ َسيْم المركزي ،وھكذا .ويتناول القسم  ٩بالتفصيل فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي.

٣٠

الحلقات المركزية
تقل الحلقات المركزية في الكريات اللمفاوية البشرية كثيراً عن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي .ويجم ع بع ض
الب احثين ب ين الحلق ات المركزي ة وثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ،بينم ا يخت ار آخ رون تجاھلھ ا ف ي تق دير الجرع ات.
ّ
ويمثل الكروموسوم الحلقي تبادالً بين انكسارين على ذراعين منفصلين لنفس الكروموسوم وتصحبه أيضا ً ش ظية
عديمة القُ َسيْم المركزي )الشكل .(١١

الش كل  :١١ط ور اس توائي مص حوب بحلقت ين )مش ار إليھم ا بالس ھمين( وكروموس وم يحت وي عل ى قس يمين
مركزيين وقطع عديمة ال ُق َسيْم المركزي )استخدمت صبغة غيمزا في التلوين(.
الكروموسومات العديمة ال ُق َسيْم المركزي
تتكون بصورة مستقلة عن التبادالت المبيَّن ة
انحرافات الكروموسومات العديمة القُ َسيْم المركزي يمكن أن َّ
أعاله ،ويشار إليھا أحيانا ً باسم االنحراف ات الالمركزي ة المفرط ة .وھ ذه االنحراف ات يمك ن أن تتخ ذ ش كل ش ظايا
بينية محذوفة مختلفة األحجام ،ولكن ّ
يتعذر تحديد منشأھا في كل الحاالت ،وبالتالي فھي مجمَّعة .وعادة ما تعتب ر
الحلقات العديمة القُ َسيْم المركزي التي يمكن أن ُترى فيھا مسافات واضحة بين ھياكل دائرية ص غيرة ح ذفا ً بيني ا ً،
بينما تكون معظم الدقائق التي تظھر في شكل بقع مزدوجة صغيرة معتمة اللون حذفا ً طرفيا ً].[٥٥ ،٥٤

٣١

الخاليا الشاردة
ُت َعرَّ ف الخاليا الشاردة بأنھا خاليا الطور االستوائي المع ّدة م ن كري ات ال دم اللمفاوي ة المس تزرعة والت ي
تكشف عن مستويات شديدة االرتفاع من الضرر الكروموسومي دون وج ود س بب واض ح .ويع رض الش كل ١٢
أحد األمثلة الت ي يتس ع فيھ ا بدرج ة كبي رة االنكس ار الكروموس ومي وإع ادة الترتي ب بحي ث يتع ّذر التع رف عل ى
واحد أو اثنين من الكروموسومات الطبيعية األحادية القُ َسيْم المركزي.

الشكل  :١٢خلية شاردة لوحِظت بين  ٥٠٠خلية استوائية طبيعية من شخص ضابط سليم وغي ر م دخن ول يس ل ه
تاريخ مھني أو طبي يوحي بتعرضه لإلشعاع ،ويعيش في منطقة منخفض ة ال رادون .ويكش ف الط ور االس توائي
عن خصائص مميِّزة للكثير من الكروموس ومات المتع ددة ال ُق َس يْمات المركزي ة والقط ع العديم ة ال ُق َس يْم المرك زي
التي تشمل عدداً كبيراً من الدقائق المزدوجة.
وتحت وي الخلي ة ف ي المقاب ل عل ى العدي د م ن الكروموس ومات المتع ددة القُ َس يْمات المركزي ة ،والق َِط ع
الالمركزية ،والدقائق المزدوجة .والدقائق المزدوجة ھ ي جُس يمات دقيق ة م ن الكروم اتين المحت وي عل ى بض عة
ماليين من أزواج الحمض النووي القاعدي ة ويمك ن تعريفھ ا بأنھ ا مكافئ ات وراثي ة خلوي ة لسالس ل مُض خمة م ن
الحمض النووي ].[٥٦
ولوح َ
ِظت ھذه الخاليا الفريدة ف ي ك ل العناص ر والفئ ات العرقي ة ف ي ك ل أنح اء الع الم .م ن ذل ك م ثالً أن
الخاليا الشاردة لوحِظت ألول مرة في عام  ١٩٦٨في عيّنات دم أُخِذت من قبائ ل اليانوم امي الھندي ة الت ي تس كن
غابات فنـزويال المطيرة ] .[٥٧وأشارت التقارير بعد ذلك إلى مالحظة تلك الخاليا في سكان الكثير م ن البل دان،
ومنھا إنكلت را ،والياب ان ،وأوكراني ا ،وليتواني ا ،واالتح اد الروس ي .واس تحدَ ث مُص َطلَح الخالي ا ’الش اردة‘ Awaو
 [٥٨] Neelالل ذان وص فا ھ ذه الخالي ا ف ي نس ل أف راد المجموع ات الض ابطة ال ذين تعرض وا لإلش عاع وال ذين ل م
يتعرضوا لإلشعاع من التفجيرات النووية في ھيروشيما .وعلى غرار الدراسات الت ي تتن اول الن اجين م ن القنبل ة
الذرية ،كشفت التقييمات الوراثية الخلوية التي أُجريت على السكان المُعرَّ ضين وغي ر المعرَّ ض ين ال ذين يعيش ون
على مقربة من تشرنوبل عن عدم ارتباط الخاليا الحمراء بالتعرّ ض لإلشعاع ألنھ ا وُ ج دَ ت أيض ا ً ف ي مجموع ات
ضابطة غير معرّ ضة ].[٦٠ ،٥٩
وبالرغم من أن ظھور الخاليا الشاردة في البش ر عل ى نط اق الع الم ب ات م ن األم ور المؤ َّك دة بق وة ،ف إن
أھميتھا اإلكلينيكية ،إن وُ ِجدَ ت ،غير معروفة .وتبيَّن في الدراسات الت ي أجري ت فيھ ا معاين ة متسلس لة أن الخالي ا
٣٢

ّ
متقطعة على دفقات قصيرة متزامنة في بعض أفراد من جماعات س كانية منفص لة.
الشاردة تظھر بصورة عابرة
وجدير بالمالحظة أن ما ُكتِب عن الوراثة الخلوية اإلكلينيكية ال يتضمّن أي إشارة إل ى الخالي ا الش اردة ،وي رجّ ح
أن يكون م رد ذل ك ھ و م دة المزرع ة الت ي تس تغرق ثالث ة أي ام وتس مح بانقس امين أو ثالث ة انقس امات ف ي الخلي ة
ويُح َت َمل أن ُتف َقد الخاليا الشاردة في غضون تلك المدة .وع الوة عل ى ذل ك ف إن الوراث ة الخلوي ة اإلكلينيكي ة تحلِّ ل
القليل نسبيا ً من خاليا الطور االستوائي )أي ما يتراوح بين  ١٥و  (٢٠للوصول إلى تشخيص للحالة الطبيعية أو
الشاذة للنمط النووي لدى الشخص .وفي المقابل يحلّل خبراء الوراثة الخلوية اإلشعاعية بصورة روتينية المئ ات،
بل اآلالف أو أكثر من خاليا الطور االستوائي في انقساماتھا األولى لدى الفرد ،وھ و م ا ي ؤ ّدي إل ى زي ادة كبي رة
في احتماالت اكتشاف خاليا شاردة معروفة بتردداتھا المنخفضة .وفي الختام ،تظل أسباب الخاليا ظھور الشاردة
وأھميتھا الطبية في الكريات اللمفاوية البشرية لغزاً بالرغم من وجود بع ض األدلّ ة الت ي تش ير إل ى أن فيروس ات
من قبيل فيروس التورم البشري ،قد تلعب دوراً في ظھور تلك الخاليا ].[٦١
بعد من تقي يم
وفي ضوء ظھور الخاليا الشاردة،
يوصى في معظم القياسات البيولوجية للجرعات بأن ُتس َت َ
َ
الجرعات األطوار االستوائية المنعزلة التي تبدو في شكل خاليا شاردة .ويمكن أن ُتستثنى من ذلك الحاالت الت ي
يتم فيھا الحصول على أدلّة إضافية تثبت حدوث تعرُّ ض إلشعاعات ذات انتقال ّ
خطي مرتفع للطاقة ،ومن المثالي
حينئذ أن يؤ ّدي العديد منھا مضاعفة الخاليا التالفة الموجودة من خالل طيف مستمر من األضرار.
 ٢-٢-٦االنحرافات المستقرة

االنتقاالت الكروموسومية المتبادلة
االنتق ال الكروموس ومي المتب ادَ ل ھ و تب ادل األج زاء الطرفي ة ف ي كروموس ومين منفص لين .ووُ صِ َفت
مختلف أنماط االنتقال الكروموسومي في األصل باستخدام تقنية التحزيم  Gوالتنميط النووي ،ولك ن ھ ذا اإلج راء
ينط وي عل ى الكثي ر م ن المش قة ف ي القي اس البيول وجي الروتين ي للجرع ات .ول م يع د االنتق ال الكروموس ومي
ملحوظا ً بصورة يمكن االعتماد عليھا باستخدام ملون غيمزا .وبات ممكنا ً اآلن تطبيقھا على قي اس الجرع ات ف ي
التھج ين الموض عي بالفلورس ين )انظ ر القس م  .(١٠وتظھ ر االنتق االت الكروموس ومية المتبادل ة ف ي التھج ين
ملونة أحادية القُ َسيْم المركزي )الشكل .(١٣
الموضعي بالفلورسين في شكل كروموسومات َّ

الش كل  :١٣ط ور اس توائي يب يِّن ’تل وين‘ الكروموس ومات باس تخدام التھج ين الموض عي الفل وري للكش ف ع ن
االنتقاالت الكروموسومية .و ’صُبغت‘ األزواج الكروموسومية  ٤ ،٢ ،١باللون األحم ر واألزواج  ،٣و  ،٥و ٦
ب اللون األخض ر .ويتض ح االنتق ال الكروموس ومي المتب ادَل م ن الكروموس ومات الثنائي ة الل ون ) ٢و  (٥الت ي
تبادَلت أجزاء في نھايات أذرعھا الطويلة )إھداء من رامسي وتاكر  ،Ramsey and Tukerمختبر لورانس ليفرم ور
الوطني ،الواليات المتحدة األمريكية(.

٣٣

االنتقاالت الكروموسومية غير المتبادَلة
عن دما ال ي رى س وى كروموس وم واح د ثن ائي الل ون ف إن ذل ك يُطلَ ق علي ه ف ي كثي ر م ن األحي ان انتق ال
كروموسومي طرفي أو غير كامل أو أحادي االتجاه .على أنه بالجمع بين مج ّس ات الكروموس وم الكام ل والقُ َس يم
المرك زي والقُ َس يم الطرف ي ،تب يَّن أن ع دداً م ن االنتق االت الكروموس ومية المعروف ة بأنھ ا طرفي ة أو غي ر كامل ة
متبادَ لة في الواقع .ويرجَّ ح بدرجة كبيرة أن تكون إشارة النظير المفقود دون ح ّد االستبانة البصرية ،ول ذلك يش ار
إلى تلك األنماط بأنھا تبادالت أو انتقاالت كروموسومية أحادية االتجاه .وترى وجھة النظر الحالية أن االنتق االت
الكروموسومية الطرفية الحقيقية غير موجودة ولكنھا تش ِّكل نسبة صغيرة من المجموع ،أي أنھا تبل غ م ثالً  ٥ف ي
المائة عندما تكون الجرعة  ٤غراي ].[٦٢

االنتقال الكروموسومي البيني )الغرز(
ھو كروموسوم ثنائي اللون ُغ ِر َزت فيه شظية عديمة القُ َسيْم المركزي من كروموس وم واح ٍد داخ ل ذراع
كروموسوم آخر .ومن أمثلة ذلك ما يبيِّنه الشكل .١٤

الشكل  :١٤طور استوائي بشري مصحوب بغرزات .ويظھر الزوج الكروموسومي رقم  ١باللون األص فر بينم ا
استخدم أيوديد البروبيديوم لتلوين كل الكروموسومات األخرى بلون مباين.
الخاليا المستقرة وغير المستقرة
يمكن إجراء قياس بيولوجي رجعي للجرعات باستخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين ألن االنحراف ات
المستقرة ،مثل االنتقاالت الكروموسومية المتبادَ لة ،تمر بنجاح خ الل االنقس ام الفُتيل ي وتنف ذ إل ى الخالي ا الش قيقة.
على أن نجاح ذلك يتطلّب استقرار الجينوم الكامل .ومع ذل ك يمك ن أن تخفِ ق عملي ة االنتق ال الكروموس ومي ف ي
ص ل إل ى انقس ام ف ي حال ة وج ود ھيك ل غي ر م رتبط أو غي ر مس تقر ،مث ل وج ود كروموس وم ذي قس يمين
التو ُّ
مركزيين أو شظية زائدة عديمة القُ َسيْم المركزي في نفس الخلية .وأفضى ذلك إل ى الحاج ة ل يس فق ط إل ى النظ ر
في استقرار األنماط الفردية لالنحرافات ،بل وكذلك استقرار الخلية كك ل .وھ ذا المفھ وم معت رف ب ه من ذ س نوات
٣٤

كثي رة ل دى ب اكتون وآخ رين ) [٦٣] (Buckton et al, 1967ال ذين أدخل وا مس مّيات الس يزيوم والنح اس ف ي الخالي ا
المستقرة وغير المستقرة على التوالي .وبرز ھذا المفھوم مرة أخرى بعد تط وّ ر القي اس البيول وجي الرجع ي ع ن
طريق التھجين الموض عي بالفلورس ين حي ث ثب ت أن االنتق االت الكروموس ومية المتبادَ ل ة )الثنائي ة االتج اه( تب دو
أكثر استقراراً من االنتقاالت الكروموسومية غير الكاملة )األحادية االتجاه( ].[٦٥ ،٦٤

 ٣-٦االنحرافات الكروماتيدية
ص َّنف عموما ً انحراف الكروماتيد بنفس طريقة تصنيف االنحراف ات الكروموس ومية؛ والوح دة الظ اھرة
ُي َ
المشتركة في االنحراف الكروماتيدي ھي في معظم الحاالت الكروماتيد الوحيد وليست الكروموسوم الكامل مثلما
في حالة االنحرافات الكروموسومية.

الحذف الطرفي والبيني
الحذف الطرفي ھو إزاحة مميَّزة للشظية الكروماتيدية البعيدة عن الضرر )الشكل .(١٥

الشكل  :١٥طور استوائي مصحوب بانكسارات كروماتيدية ) (bوفجوات ).(g

٣٥

الملون ة الواقع ة ب ين المنطقت ين
وف ي ح ال ع دم ح دوث أي إزاح ة يج ب أن يك ون ع رض المنطق ة غي ر
َّ
المركزية والالمركزية أعرض من الكروماتيد حتى يمكن اعتبارھا ح ذفا ً طرفي ا ً .ويُس تخدَ م ھ ذا التعري ف األخي ر
للتمييز بين الحذف الطرفي )االنكسار الكروماتيدي( والتغيُّرات العديمة اللون )الفجوات(.
وال يمكن مالحظ ة الح ذف البين ي الكروماتي دي ب نفس س ھولة مالحظ ة نظي ره الكروموس ومي وذل ك ف ي
جان ب من ه بس بب انفص ال القط ع المحذوف ة الص غيرة ف ي كثي ر م ن األحي ان ع ن الكروموس وم المح ذوف وع دم
مالحظتھا.

التغيُّرات العديمة اللون
ملون ة أو ذات أل وان خفيف ة
التغيُّرات العديمة اللون )أو الفجوات( ،كما في الشكل  ،١٥ھ ي من اطق غي ر َّ
بدرجة كبيرة في الكروموسومات الموجودة في كروماتي د واح ٍد )وحي د( أو ف ي كروماتي دَ ْين ش قيقين ف ي م وقعين
متماثلين )ثن ائي( .وإذا كان ت المنطق ة غي ر الملوّ ن ة أق ل ف ي اتس اعھا م ن اتس اع كروماتي د مع يَّن ،يُس َجل الح دَ ث
كتغيُّر عديم اللون .ومن الواضح أن ھذا التعريف مجرد تعريف عملي .ويُق َترح عموما ً تسجيل التغ ُّي رات العديم ة
اللون ،على أن يتم ذلك دوما ً بصورة منفصلة عن الحذف الكروماتيدي .وينبغ ي ع دم إدراج تر ُّددھ ا ف ي مج اميع
انحرافات كل خلية نظراً ألن أھميتھ ا وعالقتھ ا بأنم اط االنحراف ات ’الحقيقي ة‘ األخ رى غي ر واض حة ف ي الوق ت
الراھن.

الحذف الكروماتيدي المُناظِ ر
يظھر حذف الكروماتيد المُناظِ ر كحال ة اس تثنائية لفئ ة االنحراف ات الكروماتيدي ة ،إذ تش مل الكروماتي دات
الشقيقة ومن الواضح أن ذلك يتم من خالل ’انكسارات‘ في نفس الموضِ ع في كال الش قين .عل ى أن ذل ك يب دو ف ي
تح ّثا ً باإلش عاع ف ي ط ور التخلي ق والمرحل ة  G2م ن دورة الخلي ة مثلم ا ف ي حال ة االنحراف ات
الم واد المناس بة مس َ
الكروماتيدية األخرى.
وھناك العديد من األنماط الممكن ة تبع ا ً لطبيع ة م ا يح دث م ن التحام ات ب ين الكروماتي دات الش قيقة .وإذا
حدث التحام بين كروماتيدين ش قيقين ،م ن الممك ن التميي ز ب ين االنحراف ات الكروماتيدي ة المُن اظِ رة وب ين الح ذف
الطرفي الكروموسومي .على أن االلتحام بين كروماتيدين شقيقين في خاليا الثدييات نادر الحدوث ويك ون معظ م
َ
النمطين القريب والبعيد اللذين ال يحدث فيھما أي التحام .وغالبا ً ال ترتبط القطع
الحذف الكروماتيدي المُناظِ ر من
العديمة القُ َسيْم المركزي بالجزء المركزي المحذوف من الكروموسوم .وتنص قواعد التحليل على أنه بالنظر إلى
تح ّثة باإلش عاع ف ي الكري ات اللمفاوي ة ف ي المرحل ة  G0تك ون كروموس ومية ف إن ك ل القِط ع
أن االنحراف ات المس َ
وج ة تن درج ض من الح ذف الطرف ي الكروموس ومي .ولم ا ك ان ت ر ّدد الح ذف
العديم ة القُ َس يْم المرك زي المزدَ َ
الكروماتيدي المُناظِ ر في أي حالة منخفضا ً في الكريات اللمفاوية فإن ھذا التقليد الم ّتبع غير معقول.

التبادالت غير المتناظرة
التبادالت غير المتناظرة )التبا ُدالت بين الذراعين والتبادالت الكروماتيدية غير المتناظِ رة( ھي المكافئات
الكروماتيدية للكروموسومات ذات القسيمين المركزيين.

التبادالت المُتناظِ رة
التبادالت المُتناظِ رة )التبادالت الكروماتيدية المتناظِ رة( ،كما في الشكل  ،١٦ھي المكافئات الكروماتيدي ة
لالنتقاالت الكروموسومية المتبادَ لة.

٣٦

الشكل  :١٦طور استوائي مصحوب بتبادِل كروماتيدي متناظِ ر ملوَّ ن بطريقة غيمزا.
وف ي حال ة التب ادالت الكروماتيدي ة المتن اظرة ،تح تفظ األزواج الجس دية بارتب اط ب ين الكروموس ومات
المشتركة في التبادل ،وبالتالي يمكن مالحظتھا بسھولة في غياب أي إجراءات لتحزيم الكروموسومات.

التبادالت المتناظرة وغير المتناظرة
يوج د ش كالن م ن التب ادالت المتن اظرة وغي ر المتن اظرة ب ين ال ذراعين ،ولك ن عن د تحلي ل خالي ا الط ور
االستوائي ،ال ُي َميَّز سوى واحد فقط من كل منھما .ويسمح التزاوج الجسدي بمالحظة التبادل المتناظِ ر.

ثالثيات األذرُع
يمكن وصف ثالثي األذرع )التشكيل الثالثي األذرع( بأن ه تفاع ل ب ين كروموس وم ب ه ح ذف كروماتي دي
مناظر وكروموسوم آخر به حذف كروماتيدي.
توج د أنم اط كثي رة م ن االنحراف ات المع َّق دة الت ي
ومن الواضح أن ھذا النظام التص نيفي ل يس ش امالً ،إذ َ
يمكن إنتاجھا .واالنحرافات المبيَّنة ھي األكثر شيوعا ً .ويق ِّدم سافيدج ) [٥٢] (Savageتصنيفا ً أشمل.

ُّ
التكثف الكروموسومي المبتسر
٤-٦
وعن دما يب دأ االنقس ام الفتيل ي للخالي ا ف ي أثن اء متابعتھ ا دورة انقس امھاَّ ،
يتكث ف الكروم اتين ف ي
الكروموس ومات المعروف ة الش كل .واس تح ِد َثت تقني ات لتكثي ف الكروم اتين أيض ا ً عن دما ال يح دث انقس ام فتيل ي
ُّ
ُّ
التكثف المبكر عن طريق دم ج خالي ا الط ور البين ي
بالتكثف الكروموسومي المبتسر .ويمكن إحداث
ويسمّى ذلك
ف ي خالي ا مِب َيض الق داد الص يني ف ي أثن اء انقس امھا الفتيل ي أو ف ي خالي ا الھ يال باس تخدام في روس س ينداي أو
الغليكول المتع ّدد اإليثيلين كعامل إدماج ] .[٦٦على أن اإلدماج باستخدام في روس س ينداي يتطلّ ب خالي ا تس تطيع
أغشيتھا أن تستقبل بشكل خاص الجزيئات الفيروسية ،وأشارت التقارير إلى أن الكريات اللمفاوية ف ي الط ور G0
ال يمكن دمجھا بصورة مقبولة باستخدام فيروس سينداي .وتم التغلُّ ب عل ى ھ ذه الص عوبة ف ي القي اس البيول وجي
ُّ
التكثف الكروموسومي المبتسر ].[٦٧
للجرعات باستخدام الغليكول المتعدد اإليثيلين في إحداث

٣٧

ُّ
التكث ف الكروموس ومي المبتس ر باس تخدام مثبط ات فس فرة
واس ُتح ِد َثت أيض ا ً أس اليب كيميائي ة إلح داث
الحم ض الن ووي ،مث ل حم ض األوكادي ك أو الكليك ولين  .Aويُش ترط ف ي معظ م ھ ذه األس اليب أن تت ابع الخالي ا
أطوار دورتھا في المزرعة ].[٦٩ ،٦٨
ِّ
ُّ
التكثف الكروموسومي المبتسر التي يتناولھا بالتفصيل القسم  ١١أداة بحثي ة مفي دة للغاي ة ف ي
وتمثل تقنية
فح ص العملي ات الت ي تح دث مباش رة بع د التش عيع وحركي ة اس ترجاع و/أو إس اءة إص الح االنكس ارات
الكروموسومية لتكوين االنحرافات )أي ثنائيات القُ َسيْم المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية( ] .[٧٢-٧٠وتثب ت
ھ ذه الدراس ات أن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية الكامل ة وغي ر الكامل ة والقِط ع العديم ة
تالحظ في نھاية المطاف خالل الطور االستوائي تتكوّ ن في المرحلة  G0ف ي أوق ات مختلف ة
القُ َسيْم المركزي التي
َ
تبعا ً للجرعة .وفي حالة الكريات اللمفاوية البشرية ،تتك وّ ن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية
بسرعة عند التعرُّ ض لجرعات منخفضة من األشعة السينية ) ٢-١غراي( .على أنه عند التعرُّ ض لجرعات أكب ر
تت راوح ب ين  ٤و  ٦غ راي ،ت زداد ت ر ّددات التب ادالت الكروموس ومية بالتنا ُس ب م ع اس ترجاع االنكس ارات
الكروموسومية )إصالحھا(.

الش كل ُّ :١٧
التكث ف الكروموس ومي المبتس ر المس ّ
تحث بال دمج باس تخدام الغليك ول المتع دد اإليثيل ين ف ي كري ة
لمفاوية بشرية غير مشعَّعة ملتحمة بخلية فتيلية من مِب َيض الق داد الص يني .ويمك ن رؤي ة ُّ ٤٦
تكثف ا ً كروموس وميا ً
مبكراً مميَّزاً أحادي الكروماتيد.
 ١-٤-٦تقنيات التك ُّثف الكروموسومي المبتسر
ُّ
التكثف الكروموسومي المبتسر على النحو التالي:
يمكن تقسيم مختلَف تقنيات

٣٨

فحص اإلدماج ُّ -
التكثف الكروموسومي المبتسر ھو أول تقنية وُ صِ َفت في المؤلَّفات التي صدرت في عام ١٩٧٤
] .[٧٤ ،٧٣وفي ھذا االختبارُ ،ت دمج الكري ات اللمفاوي ة م ع الخالي ا الفتيلي ة الم أخوذة ف ي كثي ر م ن األحي ان م ن
مِب َيض الق داد الص يني إلح داث ُّ
تكث ف مبك ر ف ي الكروموس ومات البش رية ] .[٦٧ويمك ن باس تخدام ھ ذا ال نھج
الحصول على عدد األجزاء الكروموسومية البشرية وبالتالي عدد القِطع الكروموسومية المستحثة باإلش عاع الت ي
تزي د ع ن ت ر ّدد الخلفي ة .واس ُتخدِم ھ ذا ال نھج ف ي تق دير التع رُّ ض غي ر المتماث ل ] .[٧٥والمي زة الرئيس ية لھ ذا
األسلوب ھو إمكانية مالحظة الضرر بعد فترة وجيزة من أخذ عيّنة الدم.
تح ّ
ث باإلش عاع باس تخدام مج ّس ات
الفح ص الس ريع لكروموس ومات الط ور البين ي يس مح برؤي ة الض رر المس َ
ّ
ويتكث ف الحم ض الن ووي للكروموس ومات اص طناعيا ً للتع رف عل ى المي ادين
التھج ين الموض عي بالفلورس ين.
الكروموسومية وكشف التبادالت بين ميدانين مختلفين ].[٧٨-٧٦

فحص ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي ُّ -
التكث ف الكروموس ومي المبتس ر يس مح بمالحظ ة ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ف ي
األط وار األخ رى م ن دورة الخلي ة )الط ور  G2بص ورة أساس ية( بخ الف الط ور  Mالكالس يكي ،وبالت الي رؤي ة
الخاليا التي لم يكن من الممكن رؤيتھا باستخدام الفحص التقليدي لثنائيات القُ َسيْم المركزي ] .[٧٩وھذا األس لوب
مھم بدرجة كبيرة عندما ينخفض عدد الكريات اللمفاوية بعد التع رّ ض وعن دما يتع ذر الحص ول عل ى االنقس امات
الفتيلي ة الكالس يكية .ويمك ن تخف يض الم دة الزمني ة ب ين أخ ذ العيِّن ة وتق دير الجرع ة باس تخدام أس لوب اإلدم اج
ُّ
و ُّ
التكث ف الكروموس ومي
التكث ف الكروموس ومي المبتس ر ] ،[٧٩عل ى أن ه باس تخدام التقني ات الكيميائي ة إلح داث
المبتسر تقوم معظم المختبرات بإنشاء مزرعة لمدة  ٤٨ساعة وبالتالي ال يحدث أي تقليص في المدة الزمنية.
فحص الحلقات باستخدام ُّ
تح ّثة باإلش عاع ف ي خالي ا ف ي
يقاب ل رؤي ة الحلق ات المس َ
التكثف الكروموسومي المبتسر ِ
مختلف أطوار دورة الخلية )الشكل .(١٨

الشكل  :١٨حلقات ُّ
التكثف الكروموسومي المبتسر )األسھم( في كريات لمفاوية م أخوذة م ن الم ريض ’أل ف‘ ف ي
حادث توكاي مورا )انظر القسم .(٣-١١
٣٩

والميزة الرئيسية لھذا النھج تكمن في قياس جرعات أقوى كثيراً من الفح ص الكالس يكي لثنائي ات القُ َس يْم
المركزي حيث ال يظھر تشبُّع عدد الحلقات إال ّ في الجرعات التي تزيد على  ٢٠غراي عن دما يك ون اإلش عاع ذا
انتقال خطي منخفض للطاقة ].[٨١ ،٨٠ ،٧٠

 ٥-٦ال ُن َويَّات
تتكوّ ن ال ُن َويَّات من القطع الكروموسومية المتخلّفة أو الكروموسومات الكاملة في الط ور االنفص الي الت ي
ال ت دخل ض من ن وى الخالي ا الش قيقة )الش كل  -١٩أل ف ،وب اء( .ول ذلك يمك ن رؤيتھ ا بوض وح كأجس ام كروي ة
ص غيرة لھ ا نف س التركي ب المورفول وجي وخص ائص تل ُّون الن وى ف ي ھي ولي الخالي ا الش قيقة ].[٨٢

٤٠

إحصار ُم َثب ِّّط حركة الخاليا B -
وقف انقسام الھيولي

تكوُّ ن ال ُن َويَّات

ألف

تكوُّ ن جسر ھيولي النواة

باء

جيم

الشكل  (A) :١٩رسم تخطيطي يب يِّن آلي ة تك وُّ ن ال ُن َو َّي ات وجس ور ھي ولي الن واة ف ي فح ص النوي ات الناش ئة ع ن
وقف انقسام الھيولي (B) .أمثلة للخالي ا الثنائي ة الن واة المحتوي ة وغي ر المحتوي ة عل ى نوي ة واح دة ون ويتين(C) .
أمثلة للخاليا الثنائية النواة المحتوية على جسر ھيولي نواة واحد وجس رين اثن ين؛ ويص احِب جس ر ھي ولي الن واة
في كل حالة ُن َويَّة.
٤١

ص ل إل ى ابتك ار تقن ي رئيس ي ف ي أواس ط ثمانين ات الق رن الماض ي ،وھ و أس لوب وق ف انقس ام
وت م التو ُّ
الھيولي في الكريات اللمفاوية المس تزرعة ع ن طري ق إض افة مث بّط حرك ة الخالي ا سايتوكاالس ين B-إل ى الوس ط
دون تثب يط االنقس ام الن ووي .وين تج ع ن تثب يط الحرك ة الخلوي ة ] [٨٤ ،٨٣خالي ا ثنائي ة الن واة ب دالً م ن الس ماح
لخليتين شقيقتين باالنفصال .وباستخدام ھذا البروتوكول يمكن بالتالي التمييز بين الخالي ا المتك اثرة )بع د االنقس ام
الفتيلي األول( وغير المتكاثرة ،وتحديداً فح ص النوي ات ف ي الخالي ا الق ادرة عل ى اس تخراج النوي ات ،أي الخالي ا
الثنائي ة الن واة .ويس مح االختب ار المع َّدل بتحدي د وقي اس النوي ات ف ي الخالي ا الثنائي ة الن واة الت ي تح تفظ ب الھيولي
)الشكل  -١٩باء(.
ويمك ن زي ادة تحس ين قي اس ال ُن َو َّي ات ف ي الخالي ا الثنائي ة الن واة ع ن طري ق اس تخدام مج ّس ات ال ُق َس يْم
المرك زي الت ي تس مح ب التمييز ب ين ال ُن َو َّي ات الناش ئة ع ن القط ع الكروموس ومية العديم ة القُ َس يْم المرك زي وب ين
ال ُن َويَّات الناشئة عن الكروموسومات الكاملة ].[٨٦ ،٨٥
وتفتح التطوّ رات الراھنة في مجال أتمتة قياس ال ُن َو َّي ات آفاق ا ً جدي دة أم ام اس تخدام ھ ذا الفح ص ف ي تقي يم
اإلصابات اإلشعاعية الجماعية والرصد البيولوجي الروتينية ]) [٨٧القسم .(٣-٣-١٣
وتطور أيضا ً اآلن فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي إلى فحص النظ ام الخل وي )الس ايتوم(
َّ
حيث يمكن تقييم طيف من األضرار الكروموسومية ،بما فيھا االنكسارات ،وإع ادة ترتي ب الكروموس ومات غي ر
المتناظرة ،وفقدان الكروموسومات ،وعدم االنفصال ،فضالً عن موت النسيج الحي ،والموت المب رمج ،والرك ود
الخلوي ] .[٨٦ويُستخدم ھذا األسلوب أيضا ً على وجه التحديد لقي اس جس ور الھي ولي الن ووي )الش كل -١٩أل ف،
وجيم( وھي عالمة بيولوجية بديلة لثنائيات القُ َسيْم المركزي التي تنشأ عن اندماج نھايات الطور النھ ائي أو س وء
إصالح االنكسارات الثنائية الخيط في الحمض النووي ] .[٨٦وبالتالي فإن جسور الھيولي النووي التي تقاس ف ي
فح ص س ايتوم وق ف انقس ام الھي ولي تنطب ق عل ى القي اس البيول وجي للجرع ات الناش ئة ع ن التع رُّ ض لإلش عاع
المؤيِّن ] .[٨٨ولوحِظ ارتباط قوي وتشابه في منحنيات الجرعة واالستجابة بين جسور الھيولي النووي وثنائي ات
القُ َسيْم المركزي والحلقات المركزية ].[٨٩
ويتضمَّن القسم  ١٢معلومات مفصَّلة عن تحليل ال ُن َويَّات وفحص السايتوم.

٤٢

-٧

أخذ ع ّينات الدم

 ١-٧التوقيت
ض ل أن تك ون ١٠ملليلت ر ،ف ي غض ون بض ع س اعات م ن ح دوث
يمك ن أخ ذ عيِّن ة دم م ن الوري د ،ويف َّ
تعرُّ ض إشعاعي للجسم بكامله .على أنه في حالة تعرُّ ض جزء م ن الجس م أو التع رُّ ض غي ر المتماث ل ،ل ن تك ون
الكريات اللمفاوية في التجمّعات داخل الدورة الدموية وخارج األوعي ة الدموي ة ق د وص لت إل ى حال ة الت وازن إال ّ
بع د م رور  ٢٤س اعة ] .[٩٠ويمك ن أن يس فر ذل ك ع ن نس بة ال ّ
تمث ل الخالي ا المش عّعة ف ي العين ة ،وبالت الي
يستصوب تأخير أخذ العيّنة حتى اليوم التالي على األقل .وينبغي الحرص عل ى الحص ول عل ى العيّن ة ف وراً ألن ه
حتى إذا ظلت بارامترات دم المريض في الحدود الطبيعية بعد نحو أربعة أسابيع ،ف إن ن اتج االنحراف ات يب دأ ف ي
الھبوط ،وينشأ المزيد من الريبة بشأن أي تقديرات للجرعة اإلشعاعية ].[٩١
وفي حالة حدوث تعرُّ ض زائد خطير يرجَّ ح معه استنفاد شديد لعدد خالي ا ال دم البيض اء ،يمك ن أن توج د
’نافذة زمنية‘ تس تغرق بض ع س اعات أو أي ام فق ط قب ل ھب وط ع دد الكري ات اللمفاوي ة إل ى مس تويات يتع ذر معھ ا
الحصول على ما يكفي من الخاليا إلجراء التحليل الوراثي الخلوي .وإذا كان العالج الطب ي يش مل نق ل دم كام ل
أو نقل أجزاء من ال دم ،م ن المھ م الحص ول عل ى عيّن ة م ن دم الم ريض قب ل ب دء الع الج .وألغ راض المص لحة
العلمية ،ينبغي للمختبر أن يسعى إلى الحصول على سلسلة عيّنات من ال دم عل ى فت رات متك ررة .وھ ذا اإلج راء
مقبول أخالقيا ً ألن ھذه العيّنات ستساعد على رصد التغيُّرات في الفروق بين أعداد خاليا الدم البيضاء.
وقد ال ّ
يتعذر في كل الحاالت استزراع الخاليا فوراً إذا أجري ت عملي ة أخ ذ العيّن ة م ثالً ف ي منطق ة نائي ة
غير مزودة بوسائل اتصال جيدة .ويمك ن االحتف اظ بعيّن ات ال دم ُم َب رَّ دة ولك ن انتھ اء ص الحية الكري ات اللمفاوي ة
سرعان ما يش ّكل مش كلة كبي رة ] .[٩٢وي تم التغلُّ ب عل ى المش كلة ع ن طري ق تحفي ز الخالي ا اللمفاوي ة باس تخدام
الفيتوھيماغلوتينين فوراً بعد إجراء البزل الوريدي واالحتف اظ بالعيّن ة ب اردة )أق ل م ن  ٢٠درج ة مئوي ة( حت ى ال
تتحول الكريات اللمفاوية وتتطوّ ر خالل دورة الخلية لحين تسخين الخاليا إلى درجة  ٣٧مئوي ة .وم ّك ن األس لوب
َّ
التالي الذي استحدثه ساساكي )رسالة شخصية( من استزراع الخاليا بعد ذلك بنحو أسبوعين:
)(١
ُت َع ّد مُسبّقا ً أنابيب مع ّقمة سعتھا  ١٠ملليلتر تحتوي على  ٥ملليلت ر م ن وس ط ليب وفيتس ) L-15 (Leibovitz
ومص ل جن ين أبق ار  ٢٠ف ي المائ ة و الفيتوھيم اغلوتينين المجف ف  ٤ف ي المائ ة )وس ط ليب وفيتس L-15
أساسي في حالة النقل لمدة طويل ة ألن ه مع زول بأحم اض أميني ة تزي د  ١٠أض عاف عل ى أي وس ط آخ ر
ويظل أسھا الھيدروجيني ) (pHثابتا ً لمدة طويلة(.
َ
تؤخذ عيِّنة الدم في أنبوب تقليدي معا َلج بالھيبارين.
)(٢
)(٣

يوضع  ٥ملليلتر من الدم المعالَج بالھيبارين في أنبوب يحتوي على الوسط  L-15ويمزج الخليط.
َ

)(٤

يُح َت َفظ باألنابي ب ب اردة )أق ل م ن  ٢٠درج ة مئوي ة(؛ ويمك ن ف ي ھ ذه الحال ة تخزينھ ا أو إرس الھا إل ى
المختبر دون حدوث انخفاض ملموس في سالمتھا.
توصل الخاليا بعد ذلك ف ي الوس ط التقلي دي وتع الَج باتب اع نف س الخط وات المبيَّن ة الحق ا ً ف ي القس م ١-٩
إلنشاء المزارع التقليدية.

)(٥

ويتعين في حال استخدم إجراءات وس ط ليب وفيتس التثب ت من ه ع ن طري ق منحن ى للجرع ة واالس تجابة ف ي نف س
الظروف.

 ٢-٧مضادات التجلُّط
ھيبارين الليثيوم الحر ھ و أكث ر الم واد الحافظ ة المانع ة لل تجلُّط اس تخداما ً ف ي م زارع الكري ات اللمفاوي ة
بالرغم من إمكانية استخدام ھيبارين الصوديوم أو األمونيوم .وت ؤ ّدي موان ع ال تجلُّط المتاح ة الش ائعة ،مث ل ثن ائي
أم ين اإليثيل ين رب اعي حم ض الخلي ك ) (EDTAإل ى ض عف ف ي نم و الخالي ا وينبغ ي ع دم اس تخدامه .وف ي ح ال
الحصول على عيِّنة في مضاد تجلُّط غير سليم ،يفضَّل طلب عيّنة طازجة .على أن ذل ك ق د ال يتس ّنى تحقيق ه ف ي
كل الحاالت ،وفي ھذه الحالة يمكن ’إنقاذ‘ العيّنة عن طريق غس لھا .وي تم إج راء ذل ك ع ن طري ق أخ ذ  ٤ملليلت ر
م ن ال دم وإض افة  ٦ملليلت ر م ن محل ول ھان ك ) (Hankأو إي رل ) (Earleالملح ي المت وازن أو وس ط اس تزراعي
٤٣

وتعريضه لط رد مرك زي باس تخدام  g٦٠٠لم دة تت راوح ب ين  ٣و  ٥دق ائق .وتن زع الم ادة الطافي ة ويض اف ١٠
ملليلترات طازجة من سائل الغسل إلى حبيبة الخاليا وتحرَّ ك حركة مغزلية مرة أخرى .وبعد إزالة المادة الطافية
يمكن إعادة الخاليا المغسولة إلى حجمھا األصلي عن طريق إضافة وسط استزراع يحتوي على من مصل جنين
أبق ار  ١٠ف ي المائ ة .ويمك ن إنش اء الم زارع بع د ذل ك حس ب م ا ھ و مب يَّن الحق ا ً ف ي القس م  ١-٩وتع الَج العيّن ة
المغسولة كما لو كانت عيّنة دعم طبيعية.

 ٣-٧الحاويات
يمكن الحصول على أنابيب العيّنات الزجاجي ة أو البالس تيكية الت ي يمك ن ال تخلُّص منھ ا والمحتوي ة عل ى
المقادير الصحيحة من ھيبارين الليثيوم من العديد من المُص ِّنعين .ويمكن استعمال النوع الق ديم م ن األنابي ب ذات
الغط اء الحلزون ي واألنابي ب المفرّ غ ة .ويج ب أن تك ون األنابي ب مع ّقم ة ،ويق وم الكثي ر م ن الش ركات المُص ِّنعة
دوريا ً بتوفير تلك األنابيب مع ّقمة ،ولكن ال بد من التأكد من ذلك .وينبغي تالفي استخدام األنابي ب المحتوي ة عل ى
حبيبات زجاجية أو بالس تيكية أو المحتوي ة عل ى م واد جيالتيني ة .وإذا اس ُتخدِم الھيب ارين المج َّف ف ،م ن المھ م أن
وب عيّنات ه م ن
يمزج جيداً بالدم عن طريق قلب األنبوب عدة مرات .و ُي َفضَّل أن يو ِّفر مخ َت َبر الوراثة الخلوية أنب َ
ص لة م ن التعليم ات للطبي ب ويع الِج بش كل
مخزونه الخاص .وبالمناسبة فإن ذلك يتيح فرص ة إدراج مجموع ة مف ّ
صحيح التغليف السليم عند إعادة العيّنات.

 ٤-٧النقل
من المثالي االحتفاظ بعيِّنات الدم في درجة ح رارة تت راوح ب ين  ١٨و  ٢٤درج ة مئوي ة ف ي أثن اء نقلھ ا.
وإذا كان من المحت َمل أن تخرج درج ات الح رارة ع ن ھ ذا النط اقُ ،يستص وب اس تخدام مب رّ د ومجموع ة أدوات
االحتفاظ بدرجة حرارة الغرفة وأجھزة تسجيل درجة الحرارة .وينبغي في ك ل الح االت تالف ي التجمي د ف ي أثن اء
النقل.
وينبغي أن االمتثال في أثناء نقل العيّنات للوائح الوطنية و/أو الدولية لنقل الم واد المعدي ة الس ارية حس ب
ما ھو مبيَّن في التوجيھات الحالية الصادرة ع ن منظم ة الص حة العالمي ة بش أن ل وائح نق ل الم واد المُعدي ة ].[٩٣
وتشرح ھذه الوثيقة أيضا ً للشاحنين كيفية تصنيف وتوثيق وتمييز ووسم وتغليف المواد المُعدي ة أو الت ي يمك ن أن
تكون معدية ،مثل عيّنات الدم التشخيصية.
ويمك ن اس تخدام األنابي ب الزجاجي ة أو البالس تيكية المعياري ة المحتوي ة عل ى ھيب ارين الليثي وم .وينبغ ي
وضع األنابيب في حاوية ثانية صلبة ومقاومة للكس ر ومانع ة للتس رب .وينبغ ي أن ت بطن الحاوي ة بم ادة لتخفي ف
الص دمات وم ادة ماص ة كافي ة المتص اص ك ل المحتوي ات ،ولك ن يج ب أال ّ تحت وي عل ى أكي اس تبري د .وينبغ ي
توضع عليھا عالم ات واس مة
وضع الحاوية الثانوية بعد ذلك في غالف خارجي ،مثل صناديق الورق المقوّ ى ،و َ
مناس بة .وتمي ز ش حنات عيّن ات ال دم الت ي ال يُع َرف م ا إذا كان ت تحت وي عل ى مس بّبات أم راض ،ألغ راض
التش خيص ،بعب ارة ’) ‘UN 3373. BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY Bاألم م المتح دة  .٣٣٧٣م ادة
بيولوجية ،الفئة باء( .ولذلك ينبغي أن تشمل عالمة التوسيم ھذه العبارة إلى جانب عالمة بيضاء على شكل معيَّن
يُك َتب داخلھا بأحرف س وداء ’) ‘UN 3373األم م المتح دة  .(٣٣٧٣وع الوة عل ى ذل ك ،ينبغ ي وض ع عالم ة عل ى
ُرس ل إلي ه وعنوان ه ورق م ھاتف ه؛ ورق م ھ اتف
عبوة التغليف تحم ل اس م المُرسِ ل وعنوان ه ورق م ھاتف ه؛ واس م الم َ
شخص مسؤول على علم بالشحنة ].[٩٣
وإذا ك ان ھن اك م ا ي دعو إل ى االعتق اد ب أن التبري د أو عب وّ ات االحتف اظ بدرج ة ح رارة الغرف ة مطلوب ة،
ينبغي وضعھا خارج الحاوية الثانية وينبغي أن يكون التغليف الخارجي م ن م ادة عازل ة للح رارة ،مث ل ص ناديق
البوليستيرين المم ّدد .وتتاح تجاريا ً وسائل التغليف الممتثلة للوائح.
وفيم ا يتعل ق بالش حنات الدولي ة ،يتع يَّن عل ى الش احنين الحص ول عل ى تص اريح التص دير أو االس تيراد
الضرورية وينبغي إخطار المخ َت َبر المتل ّقي قبل إرسال شحنة العيّنات حتى يمكن ترتيب الحص ول عل ى ت رخيص
استيراد عند االقتضاء .وم ن المناس ب ف ي كثي ر م ن األحي ان اس تخدام ش ركات الش حن الدولي ة الت ي ت و ِّفر خدم ة
سريعة ’من الباب إلى الباب‘ وتتعا َمل مع كل اإلجراءات الورقية المتعلقة بالجمارك ،وما إلى ذلك.

٤٤

ويمكن قبول مدة عبور تت راوح ب ين ي ومين وثالث ة أي ام؛ عل ى أن عيّن ات ال دم تحت اج إل ى خ دمات تس ليم
خاصة لتالفي التأخير لمدة طويلة مثلما في حاالت العطالت الوطنية.
وينبغي عند نقل عيّنات الدم جواً أال ّ تتعرّ ض للفحص األمني باألش عة الس ينية .وإذا ك ان م ن الم رجَّ ح أن
يحدث ذلك ،ينبغي وضع ج زء م ن ف يلم أش عة س ينية أو مقي اس وميض ي ع ادي أو ش ارة رص د وميض ية مح َّف زة
فح ص باألش عة الس ينية(.
بصريا ً داخ ل العب وة .وينبغ ي أن تحم ل عب وة التغلي ف عب ارة ’) ‘DO NOT X-RAYال ُت َ
وينبغي ذكر ذلك أيضا في المستندات المصاحبة للشحنة.

٤٥

-٨

إعداد منحنى الجرعة واالستجابة داخل المخ َت َبر

 ١-٨اعتبارات عامة
بالرغم من تحسُّن التقنيات واس تخدام مخ َتلَ ف العم ال ب رامج إحص ائية متش ابھة لتحلي ل البيان ات ال ت زال
ھناك اختالفات بين منحنيات المعايرة في المختبرات .وقد ي ؤ ّدي تفس ير جرع ة باس تخدام منحن ى مع ايرة متك وّ ن
في مكان آخر إلى المزيد من عدم الت ي ُّقن ،ول ذلك يوص ى أي مختب ر يعت زم إج راء قي اس بيول وجي للجرع ات أن
يح ِّدد بياناته الخاصة المتعلقة بالجرعة واالستجابة ].[٩٤
وتنطوي معظم التعرُّ ضات الزائدة العارضة على مص ادر إش عاعات غام ا وإن ك ان ھن اك أيض ا ً ع دد ال
يستھان به من األحداث التي تنطوي على أشعة سينية .ومن المعروف بصورة مؤ ّكدة أن ھذين اإلشعاعين الل ذين
ينطويان على انتقال ّ
خط ي م نخفض للطاق ة يع ايران بطريق ة مختلف ة ،خاص ة عن دما تك ون الجرع ات منخفض ة.
ُقبل على برنامج للقياس البيولوجي للجرعات أن يحدد أوالً بيانات الجرعة واالستجابة
وبالتالي ال بد ألي مخ َت َبر ي ِ
لھتين النوعيتين اإلشعاعيتين .ومن حُسن الحظ أنه قلما تقع أحداث تنط وي عل ى تع رُّ ض ني وتروني ،وإن ك ان ال
بد من النظر في احتماالت أن يُطلَب من المخ َت َبر أن يتص ّدى لحادث ينطوي على حرجية .وإذا كان األمر ك ذلك،
سيلزم تكوين منحنى معايرة لنيوترونات طيف االنشطار.
وينبغي تشعيع الكريات اللمفاوية داخل المختبر لتقريبھ ا ق در المس تطاع إل ى حال ة الجس م الح ي ،وعن دما
يتم ذلك ،تتح ّقق نفس العالقة بين الجرعة واالستجابة ] .[٩٥وينبغ ي اس تخدام عيّن ات ال دم الطازج ة المح َتفظ بھ ا
في أنابيب محتوية على ھيبارين الليثيوم ،وينبغي تشعيعھا كدم كام ل عن د درج ة ح رارة  ٣٧مئوي ة .وينبغ ي بع د
توضع في مزرعة باستخدام األسلوب
تشعيعھا االحتفاظ بھا لمدة ساعتين أخريين عند درجة حرارة  ٣٧مئوية ثم
َ
المعي اري المماث ل لألس لوب المس تخدَ م ف ي فح ص ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ،أو االنتق االت الكروموس ومية ،أو
ال ُن َويَّات في العيّنات المأخوذة من المرضى المشتبه بتعرضھم إلشعاعات زائدة.

 ٢-٨اعتبارات فيزيائية
ينبغي أن يكون إعداد منحنى الجرعة واالستجابة مدعوما ً بقياس فيزيائي موثوق ودقيق للجرع ة ،وال ب د
م ن مراع اة ع دد م ن االعتب ارات ،إذ ينبغ ي وض ع ال دم بحي ث يمك ن اس تخالص الجرع ة بس ھولة ،وينبغ ي عن د
تعريضه أن يكون على مسافة كافية من المصدر حتى يمك ن اعتب ار التش عيع متم اثالً .م ن ذل ك م ثالً أن ه إذا ك ان
سمك العيّنة  ١سنتيمتر ،ينبغي حينئذ أن تكون العينة على مسافة ال تقل ع ن مت ر واح ٍد م ن المص در حت ى يك ون
الفرق في الجرعة بين المقدمة والخلفية أقل من  ٢ف ي المائ ة .وال ب د م ن وج ود م ادة كافي ة محيط ة بال دم إليج اد
توازن في الجس يمات المش حونة .وف ي حال ة أش عة غام ا المتولّ دة باس تخدام الكوبال ت  ،٦٠ -يكف ي اس تخدام م ادة
كثافتھا تكافئ  ٤ملليمترات من الماء؛ وفي حالة أشعة إكس بذروة فلطية قدرھا  ٢٥٠كيلو فل ط ،ال يل زم س وى ١
ملليمتر .ويكفي في العادة أيضا ً في حالة النيوترونات أن تكون الكثافة  ١ملليمتر.
وينبغي تقليل المواد المحيطة إلى أدنى حد لتالفي مضاعفات تشتت اإلشعاع .وينبغ ي أن يتش ابه الترتي ب
الذري للمواد مع الدم ألن الجرعة التي ستصل إلى الدم القريب من ج دار حاوي ة العيّن ة ستنش أ ع ن اإللكترون ات
المتولّدة عن التفاعالت داخل الجدار .ويؤ ّدي التنافر الخطير في التركيب الذري إلى تشعيع غير متجانس للخاليا.
وفي حالة األشعة والسينية وأشعة غاماّ ،
تمثل كثافة اإللكترون أھ م عام ل عن د النظ ر ف ي التن افر ،وأم ا ف ي حال ة
النيوترونات فإن المكوّ نات الذرية ھي العامل الھام ألن النيوترونات تتفاعل مع نوى الذرات المستھدَ فة.
وينبغ ي مع ايرة ترتيب ات التع رض ع ن طري ق إج راء قياس ات فيزيائي ة ،ويش يع اس تخدام غرف ة ت أيين،
ويمكن أيضا ً استخدام وسائل أخرى .ويبيِّن الشكل  ،٢٠على سبيل المثال ،القياسات باستخدام األالنين.

٤٧

الشكل  :٢٠مصفوفة التعرَّ ض المستخدَمة في حمل وتثبيت أنابيب اختبار سعتھا  ١٥ملليلتر وأنابيب الدم المفرّغة
بسعة  ١٠ملليلتر لتعريضھا اإلشعاع باستخدام مصادر أشعة غاما .وتصنع حاوية صندوق مصفوفة التعرّض من
اللدائن الزجاجية )بلكسي جالس( ويبلغ سمك جدران ه  ٦ملليمت ر كج زء م ن تص ميمه لض مان ت وازن الجس يمات
المشحونة .وتزوّ د حاوية الصندوق أيضا ً بفتحات في طرفيھا للسماح بتد ُّفق الماء باستخدام حمام ماء متج ِّدد )غير
ظاھر في الصورة( للحفاظ على درجة حرارة المحتويات عند  ٣٧درجة مئوية ف ي أثن اء التش عيع .ويب يّن الش كل
أيضا ً أنابيب االختبار واألنابيب المفرّغة المملوءة بالماء أو قوارير األالنين المستخدمة في قياس الجرعات ][٩٧
)إھداء من معھد بحوث البيولوجيا اإلشعاعية التابع للقوات المسلحة ،الواليات المتحدة األمريكية(.
وينبغي أن يكون مكشاف جھ از القي اس الفيزي ائي للجرع ات محاط ا ً بم ادة مكافئ ة للم ادة المحيط ة بال دم.
وينبغ ي ،إن أمك ن ،أن يك ون متم اثالً ف ي أبع اده م ع ع ّين ة ال دم حت ى يمكن ه أن يح ل مح ل العيّن ة ف ي أثن اء قي اس
الجرعة .ويُع اير جھ از القي اس الفيزي ائي ف ي كيرم ا الھ واء باس تخدام وح دة الغ راي م ع إمكاني ة مقارنت ه بمعي ار
وطني .ومعامِل التحوي ل إل ى الغ راي ف ي النس يج الرخ و ھ و نس بة مع امالت امتص اص الطاق ة إل ى الكتل ة .وي تم
الحصول على ذل ك ع دديا ً ع ن طري ق ض رب كيرم ا الھ واء ف ي  ١٫٠٩لألش عة الس ينية الت ي تبل غ ذروة فلطيتھ ا
 ٢٥٠كيلو فلط و  ١٫١٠بالنسبة ألش عة غام ا باس تخدام مص در الكوبال ت  .٦٠ -ول ذلك ف إن العام ل يتو ّق ف عل ى
الطاقة ويقل بانخف اض الطاق ة .وھن اك أيض ا ً ف رق ب ين مع امالت التحوي ل ف ي النس يج الرخ و وف ي ال دم ،ويك ون
ّ
الخطي المنخفض للطاقة .وأما النيوترون ات
الفرق صغيرا بالقدر الذي يدعو إلى تجاھله في اإلشعاع ذي االنتقال
فقد تقترب من  ٥في المائة .ويشمل معامل المعايرة أي امتصاص في جدار غرفة التأيُّن ،ولكن يلزم في كثير من
األحيان تصحيح معدل الجرعة بسبب االمتصاص الذاتي في الدم.
واألسلوب المعتاد لتحديد الجرعات ھو تحوي ل كيرم ا الھ واء المق اس إل ى جرع ة ممتص ة ف ي النس يج أو
الدم ثم تحويلھا حسب اللزوم لمراعاة المسافة )قانون التربيع العكسي( ،واالمتصاص وتنافر المادة على المستوى
ّ
ويمث ل حج م الجھ از وش كله ا لھندس ي الع ام وس طا ً ب ين ھ ذه العوام ل ،إذ بق در م ا تك ون عيّن ة ال دم
البين ي لل دم.
ً
ً
صغيرة ،بقدر ما يكون تص حيح االمتص اص ص غيرا ھ و اآلخ ر ويك ون تص حيح التن افر كبي را .عل ى أن ه ينبغ ي
اختيار الشكل الھندسي والمواد المستخدَ مة على النحو الذي يقلّل إلى أدنى ح ٍد من التصحيحات الضرورية.
ويتطلّب إعداد منحنى معايرة مختبري منطبق على حاالت التعرُّ ض الحادث الحاد اختيار معدل الجرع ة
ال ذي يس مح بحس اب جمي ع الجرع ات ف ي أق ل م ن  ١٥دقيق ة .ويك ون الف رق ف ي زم ن الحص ول عل ى مختل ف
ُسيْمات بيتا أو ال يتأثر معا ِم ل حاص ل مرب ع الجرع ة ب أكثر م ن  ٤ف ي المائ ة
الجرعات صغيراً بحيث ال تتأثر ج َ
تقريبا ً .وعالوة على ذلك ،يخت ار بع ض الب احثين مع ايرة غي ر ح ادة لبل ورة فھ م أفض ل للطريق ة الت ي ينبغ ي بھ ا
تعديل معامِل بيتا لتفسير حاصل االنحراف الناشئ عن الحوادث التي تنطوي على تشعيع لمدة طويلة .واألھ م أن
تكون درجة الحرارة في أثناء إجراء المعايرة  ٣٧درجة مئوية .وإذا أجريت المعايرة ف ي درج ة ح رارة الغرف ة،
يمكن أن يقل أو ينعدم اإلصالح في أثناء التعرّ ض وبالتالي لن يختلف منحنى الجرعة واالستجابة في ھ ذه الحال ة
عن منحنى الجرعة واالستجابة في التشعيعات الحادة .وينبغي أال ّ يغيب عن األذھان أن العامل الحاسم في معايرة
التشعيعات الممتدة ھو زمن التعرّ ض وليس معدل الجرعة .ولذلك ينبغي الحصول على كل نقاط البيانات من الدم
المشعّع لنفس المدة الزمنية .ويتحقق ذلك عن طريق تغيير المسافة بالنسبة للمصدر ،ويتطلّ ب ذل ك بطبيع ة الح ال
الكثير من قياس ات المع ايرة الفيزيائي ة .والب ديل األس ھل ھ و اس تخدام مع دل ثاب ت للجرع ة وبالت الي وض ع واح د
٤٨

للتشعيع يتطلب اختالفات في زمن الحصول على كل جرعة ،ولن تتطابق البيانات الناشئة تطابقا ً تام ا ً م ع معادل ة
ّ
الخطية ].[٩٦
الجرعة واالستجابة التربيعية
وتفضِّل بعض المختبرات وضع عيّنة الدم في جھ از محاك اة )ش بح( عن د إج راء المع ايرة بحج ة أن ذل ك
يراعي إلى حد ما تشتت اإلشعاع في جسم اإلنسان )الشكالن  ٢٠و .(٢١

الشكل  :٢١حمّام مائي درجة حرارته  ٣٧درجة مئوية أمام مصدر أشعة غاما باستخدام مصدر كوبالت .٦٠ -
ولتحقيق توازن إلكتروني ،وُ ضِ َعت عيّنة الدم داخل حامل من اللدائن الزجاجية.
على أنه ال بد من زيادة االھتمام بعوامل تصحيح الجرعات الم ذكورة أع اله وبم ا إذا م ن الممك ن وض ع
غرفة التأيين إلى جانب عيّنة الدم .ويُس تخدَ م الم اء عموم ا ً ف ي جھ از الش بح وينبغ ي أن تظ ل درج ة حرارت ه ٣٧
درج ة مئوي ة .وإذا كان ت غرف ة الت أيين ب نفس الش كل الھندس ي ال ذي توج د علي ه عيّن ة ال دم فس وف يراع ي ذل ك
الجرعة الناجمة عن تشتت اإلشعاع .وسيتطلب استخدام ماء دافئ تصحيحات كبيرة في درجة الح رارة والض غط
ويجب بطبيعة الحال أن تكون غرفة التشعيع رطب ة .وتنط وي عملي ات مع ايرة النيوترون ات داخ ل أجھ زة الش بح
على مشاكل كبيرة .وبدالً من الماء ،يفضَّل استخدام مادة مكافئة للنسيج في حالة استخدام جھاز شبح .ويؤ ّدي ذلك
إلى توليد طيف إشعاعي قريب الشبه بالطيف اإلشعاعي الموجود داخ ل الجس م ،م ع احتم ال ح دوث زي ادة كبي رة
ّ
الخطي المنخفض للطاقة في الجرعة الت ي تتلقاھ ا الكري ات اللمفاوي ة .وق د يتع ذر كثي راً تحدي د
في مكوِّ ن االنتقال
طيف المكوّ نات بالنسبة لمجموع الجرعة الممتصة.

 ٣-٨اعتبارات إحصائية
كما جاء في القسم  ،٣توجد أدلّ ة قوي ة للغاي ة تثب ت أن ن اتج االنحراف ات الكروموس ومية أو ال ُن َو َّي ات )(Y
يرتبط بالجرعة ) (Dبمعادلة خطية تربيعية
Y  C  D   D 2

)(٣

ّ
أو ،في حالة اإلشعاع ذي االنتقال
الخطي المرتفع للطاقة ،يصبح الح ّد  αكبيراً وتقل في نھاية المطاف أھمية الحد
ً
َّ
َ
 βمن الناحية البيولوجية ويتحول أيضا إلى حد ’مُقنع‘ إحصائيا وتق رّ ب العالق ة ب ين الجرع ة واالس تجابة بمعادل ة
ّ
خطية
Y  C  D

)(٤

والھدَ ف من توفي ق المنحن ى ھ و تحدي د قِ َيم المع ا ِمالت  ،β ،α ،Cاألكث ر توافق ا ً م ع نق اط البيان ات .وفيم ا
يتعلّق بثنائيات القُ َسيْم المركزي ،يؤ ّدي التشعيع باألشعة السينية أو أشعة غاما إلى توزيع الضرر الذي ّ
يمثله تماما ً
ّ
توزيع بواس ون ] .[٩٨وف ي المقاب لُ ،تن تِج النيوترون ات واألن واع األخ رى م ن اإلش عاعات ذات االنتق ال الخط ي
المرتفع للطاقة توزيعات مفرطة التشتت حيث التباين ) (σ2يتجاوز الوسط ) .(Yوسوا ًء أكانت النسبة ب ين التب اين
والوسط ) (σ2/yدالة للجرعة فإن ذل ك يظ ل ف ي الوق ت ال راھن مس ألة مفتوح ة للنق اش .وبالنس بة لل ُنو ّي ات ،يغل ب
على البيانات فرط التشتت في كل الجرعات حتى في حالة التشعيع بالفوتونات.
٤٩

وب النظر إل ى أن أس اليب توفي ق المنحن ى تس تند إل ى إحص اءات بواس ون ،ينبغ ي اختب ار امتث ال توزي ع
الخاليا ذات القسيمين المرك زيين لتوزي ع بواس ون ف ي ك ل جرع ة مس تخدمة إلنش اء منحن ى المع ايرة .واالختب ار
المستخدَ م حاليا ً عل ى أوس ع نط اق ھ و اختب ار  .[١٠٠ ،٩٩] uوإحص اءات اختب ار  uھ ي الوح دة الطبيعي ة لل رقم
القياسي للتشتت ) (σ2/yالذي ينبغي أن يمثل اتحاداً في توزيع بواسون .وتشير قِ َيم  uاألعلى من  ١٫٩٦إلى تشتت
مفرط )أھمية إحصائية ثنائية الجانب ،حيث (٠٫٠٢٥=α
N 1
) 2(1  1
X

)u  ( 2 y  1

)(٥

حيث:
 Nعدد الخاليا التي يتم تحليلھا،
 Xعدد ثنائيات القُ َسيْم المركزي )أو ثنائيات القُ َسيْم المركزي باإلضافة إلى الحلقات( المك َت َشفة.
وتش ير قِ َيم  uالت ي تق ل ع ن  ١٫٩٦-إل ى تش تت ن اقص .وم ن غي ر الم رجَّ ح بدرج ة كبي رة م ن الناحي ة
البيولوجية أن يحدث تشت ٌ
ت ناقصٌ  ،ولذلك قد تعني قيم  uالتي تقل عن  ١٫٩٦-وجود مشكلة في عيّنات البيانات.
ويتطلّب التوفيق المالئم للمنحني ات ع دداً كافي ا ً م ن درج ات الحري ة للتقلي ل إل ى أدن ى ح د م ن الخط أ ف ي
المنحن ى .وم ن المث الي اس تخدام  ١٠جرع ات أو أكث ر تت راوح ب ين  ،٠٫٢٥و  ٥غ راي .وبالنس بة لإلش عاع ذي
ّ
الخطي المنخفض للطاقة ،ال يلزم الحصول عل ى بيان ات لجرع ات أعل ى م ن  ٥غ راي تقريب اً ،ب ل تش ير
االنتقال
األدلة إل ى أن الجرع ة الت ي تتج اوز ذل ك تنط وي عل ى تش بّع ف ي ن اتج االنح راف ،وھ و م ا سيفض ي إل ى تش ويه
ّ
الخطي المرتفع للطاقة  ٢غراي كح ٍد أقصى.
معامِل بيتا .[١٠١] β ،ويُق َترح في حالة اإلشعاع ذي االنتقال
وبالنظر إلى أن معظم الحوادث اإلشعاعية تنطوي على جرعات أقل من  ١غراي ف إن النھاي ة ال دنيا م ن
المنحنى تتسم بأھمية خاصة في تق دير الجرع ات .ول ذلك ينبغ ي ب ذل جھ ود ملموس ة للح ّد م ن الريب ة اإلحص ائية
المرتبطة بمعامِل ألفا  .αويُق َترح استخدام عدة جرعات معايرة ،ال تقل بالتأكيد عن أربعة ،بحي ث يت راوح نطاقھ ا
بين  ٠٫٢٥و  ١غراي .ويفضل كثيراً أن يحصل المخ َت َبر على بيانات الجرعات التي تنخفض عن  ٠٫٢٥غراي.
وفي حالة الجرعات األعلى ،ينبغي أن يكون الھدف من القي اس ھ و اكتش اف  ١٠٠م ن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي
في كل جرعة .ومع ذلك يتعذر إجراء ذلك في الجرعات األقل ،وينبغي بدالً من ذلك قياس عدة آالف من الخالي ا
لك ل نقط ة؛ ويقت رح أن يت راوح الع دد ب ين  ٣ ٠٠٠و  ٥ ٠٠٠نقط ة .وف ي ك ل الح االت ،ينبغ ي أن يعتم د الع دد
الفعلي للخاليا على عدد نقاط الجرعة في منطقة الجرعة المنخفضة ،مع التركي ز عل ى التقلي ل إل ى أدن ى ح د م ن
الخطأ في توفيق المنحنى .ويع رض الج دول  ٤نموذج ا ً للبيان ات المس تخدمة ف ي بن اء منحني ات الجرع ة والت أثير
ّ
ّ
الخط ي المرتف ع
الخط ي الم نخفض للطاق ة وإش عاعات ألف ا ذات االنتق ال
بالنس بة إلش عاعات غام ا ذات االنتق ال
للطاقة.

٥٠

الجدول  :٤النتائج الوراثية الخلوية المستخلصة من عيّنات دم مشعَّعة بأشعة غاما وجسيمات الھيليوم ،١٠٢] ٤ -
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توزيع خاليا ثنائيات القُ َسيْم المركزي
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المالحظ ة
ويعرض الجدول مجموع عدد الخاليا المسجّ لة ) ،(Nومجم وع ع دد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي
َ
) ،(Xوتوزي ع خالي ا ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ،وال رقم القياس ي للتش تت ) (σ2/yواختب ار ) .(uوتش ير قِ َيم  uالت ي
تزيد على  ١٫٩٦إلى تشتت مُفرط.
والتقنية المقترحة لتحديد أفضل معامِالت التوفيق ھي األرجحي ة العظم ى ] .[١٠٥ ،١٠٤وباس تخدام ھ ذا
األس لوب ف إن قيم ة أفض ل توفي ق لك ل مك افئ تتح ّق ق ب افتراض توزي ع بواس وني وتعظ يم أرجحي ة المالحظ ات
باستخدام أسلوب المربعات الصُغرى المعاد ترجيحھا تكراري ا ً .وفيم ا يتعل ق بالتوزيع ات المفرط ة التش تت )غي ر
البواسونية( ،مثل التوزيعات المتكونة بعد التعرُّ ض إلشعاع ذي انتق ال ّ
خط ي مرتف ع للطاق ة ،يج ب مراع اة ف رط
التشتت في األوزان الترجيحية .وإذا كانت البيانات تكشف عن اتجاه ذي أھمية إحصائية من حي ث ال رقم القياس ي
للتشتت  σ2/yفي الجرعة ،ينبغي حينئذ استخدام ذلك االتجاه .وإذا لم يكن األمر كذلك ،ينبغي في ھذه الحالة تقسيم
الوزن الترجيحي البواسوني في كل نقطة من نقاط البيانات على متوسط قيمة .σ2/y
وينبغي بعد ذلك اختبار جودة توفيق المنحنى والدالل ة اإلحص ائية لتوفي ق معا ِم ل ألف ا ومعا ِم ل بيت ا وذل ك
عل ى س بيل المث ال باس تخدام اختب ار ك ا تربي ع ) (2وش كل مالئ م م ن اختب ار ) Fمث ل اختب ار  ،Fأو اختب ار  zأو
اختبار  (tعلى التوالي .ويتناول الملحق السادس بالتفصيل ھذه االختب ارات .وإذا وُ ِج دَ ت أدل ة تثب ت ع دم التوفي ق
)أي إذا كانت  2أكبر من درجات الحرية  ،(dfينبغي حينئذ زي ادة الخط أ المعي اري بقيم ة ) .٢/١(2/dfوتحسِ ب

٥١

برامج حاسوبية كثيرة قِ َيم الخطأ المعياري ) (SEالمستندة إلى حاصل المربع ات ب دالً م ن تق دير بواس ون للتب اين،
حسب قِ َيم الخطأ المعياري باستخدام ھذا األس لوب،
وقد يُفضي ذلك إلى تقليل زائف لخطأ بواسون .ولذلك عندما ُت َ
وعندما تكون قيمة درجة الحرية أكبر من  ،2يستصوب زيادة قيمة الخطأ المعياري بمقدار ).٢/١(df /2
حسب قِ َيم الخط أ المعي اري
ويبيِّن الجدول  ٥المعا ِمالت المو َّفقة عندما ُتستخدم بيانات الجدول  ٤وعندما ُت َ
باستخدام افتراضات بواسون.
الجدول  :٥نتائج توفيق بيانات ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي من الجدول ٤
أشعة غاما )كوبالت (٦٠ -
C  SE

٠٫٠٠١٢٨  ٠٫٠٠٠٤٧

 (Gy-1) SE
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 ٢٠ميغا إلكترون فلط من ُج َسيْمات الھيليوم ٤ -
 (Gy-١) SE

 (Gy-٢) SE
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F = ١٫٧٩, p = ٠٫٢٥

٧٫٤٠

٠,٠٠١٩٣  ٠,٠٠٠٩٧

٠٫٣٧٢٩٠  ٠٫٠١٧٨٧
F = ٢٠٫٨٧, p١<٠٫٠١

C  SE

df

٦

p = ٠٫٣٩

١٠,٩١

٧

p = ٠٫١٤

.٣٫٧٧ = F.05 [7, 7] ١
وتشير قِ َيم  pف ي اختب ار  2المبيَّن ة ف ي الج دول  ٥إل ى أن نق اط بيان ات التوفي ق ال تختل ف إحص ائيا ً ع ن
نقاط البيانات المالحظة ،وھو ما يؤ ِّكد جودة التوفيق .وعالوة على ذلك فقد أ ّكد أيضا ً اختب ار  Fأھمي ة المع امِالت
ّ
الخطية والتربيعية ،والنسبة بين كل معام ل ،وخطئ ه المعي اري؛ وتزي د قيم ة  Fف ي ك ل معا ِم ل ع ن ) ٣٫٤٤قيم ة
نھاية الشمول في ] (F.05 [8, 8وقيمة  zأعلى من ) ١٫٩٦قيمة نھاية الش مول للتوزي ع الطبيع ي؛ ويمك ن الحص ول
على كلتا القيمتين من الجداول المعيارية( .وأما اختبار  Fالمبيَّن في المرفق السادس فھو النسبة بين ت وزيعين م ن
توزيعات كا تربيع ،وتعني  F.05 [8, 8أن قيمة نھاية الشمول أللفا =  ٠٫٠٥عندما تكون درجات الحرية  ٨للبس ط
و  ٨درج ات حري ة للمق ام .وفيم ا يتعلّ ق بجس يمات الھيلي وم  ،٤ -تراجع ت األوزان الترجيحي ة بمتوس ط القيم ة
ّ
الخطية التربيعية ذا أھمية )قيمة نھاي ة الش مول بالنس بة إل ى ]F.05 [6, 6
 .١٫١٩ ،σ2/yولم يكن معامِل بيتا للعالقة
ّ
ً
= (٤٫٢٨؛ وقيمة  pفي اختبار  (٠٫١٢ = zولھذا السبب يُعرض أيضا توفيق خطي.
وتختلف اآلراء حول طريقة التعامل مع مستوى خلفية االنحرافات في توفيق بيانات الجرعة واالستجابة.
درج نقط ة جرع ة ص فرية ف ي إج راء توفي ق المنحن ى ،أو ي تم تجاھ ل نقط ة الجرع ة
وتوجد عموما ً ثالثة ُنھ جُ :ت َ
الصفرية ،أو ّ
تمثل نقطة الجرعة الصفرية في كل إجراء م ن إج راءات التوفي ق ع ن طري ق اس تخدام قيم ة خلفي ة
معيارية .وإذا اس ُتخدِم الناتج المقاس في جرعة صفرية كإحدى نقاط البيانات في توفيق المنحنى )مثلما في توفي ق
المنحنى المعروض أعاله( ،تصبح الخلفية حداً متغيِّراً .على أنه بالنظر إلى أن ناتج الخالي ا غي ر المش عَّعة يك ون
يالح ظ أي منھ ا ف ي كثي ر م ن األحي ان ،ول ذلك يك ون ن اتج القي اس ف ي الجرع ة الص فرية
منخفضا ً في الع ادة ،ال
َ
ص فراً .وكم ا ج اء م ن قب ل ،عن دما تك ون الجرع ات منخفض ة ،ف إن الوض وح اإلحص ائي للنق اط البياني ة يك ون
منخفضا ً بشكل عام ،وبالتالي يمكن أن يؤ ّدي إدراج نقطة الجرعة الصفرية في إجراء توفي ق المنحن ى ف ي بع ض
األحيان إلى تقديرات سلبية لقيمة الخلفية ) (Cومعامالت ّ
خطي ة س لبية ) (αوالت ي م ن الواض ح أنھ ا ال تس تند إل ى
أي أس اس بيول وجي .ويحس م بع ض الب احثين ھ ذه المش كلة ع ن طري ق تجاھ ل نق اط بيان ات الجرع ات الص فرية
وتقيي د المنحن ى ليم ر خ الل نقط ة األص ل .عل ى أن ھن اك بيان ات كافي ة منش ورة م ن الدراس ات االستقص ائية
لألش خاص ال ذين ل م يتعرّ ض وا إال ّ ألش عة الخلفي ة إلثب ات أن مس توى الخلفي ة اإليجابي ة ف ي االنحراف ات مح دود.
ولذلك يتبع بعض العاملين أسلوبا ً بديالً يتمثل في استخدام قيمة خلفية إيجابية صغيرة كنقطة بيانية تح ّدد لھ ا نس بة
كبيرة من الريبة .ومن المثالي أن يولِّد المخ َتبر بيانات الخلفية الخاصة به بالرغم م ن أن ذل ك يتطلّ ب تحلي ل ع دة
٥٢

آالف من الخاليا .ونشأ توافق في اآلراء على أن مستوى الخلفية في ثنائيات القُ َس ْيــم المركـــ ـزي يتـــ ـراوح ب ين
~  ،٠٫٥و  ١لك ل  ١ ٠٠٠خلي ة ] [١٠٦بينم ا تزي د القِ َيم الض ابطة ف ي حال ة االنتق االت الكروموس ومية ][١٠٧
والنويات ].[١٠٨
ويوج د العدي د م ن الب رامج الت ي يمك ن اس تخدامھا لتوفي ق المنحني ات ،مث ل برن امج بواس ون للمربع ات
ّ
الخطية التي طورھا بيترس ون
الصغرى المعاد ترجيحھا تكراريا ً لنماذج اإلضافة والضرب والقوة والنماذج غير
) ،[١٠٩] (Petersonأو برن امج النمذج ة التفاعلي ة الخطي ة المعمَّم ة ،أو األدوات القائم ة عل ى لغ ة البرمج ة
الحاس وبية  .(٢)Rوينبغ ي الجم ع ب ين ذل ك وب ين إج راء روتين ي م َُع ّد تحدي داً لتوفي ق المنحني ات ،وھ و مت اح ف ي
المنشور الوارد في المرفق الثامن  .٣ -وعالوة على ذلك ،استحدِثت مؤخراً عدة برامج حاسوبية متخصص ة ف ي
توفي ق المنحني ات م ن داخ ل األوس اط المعني ة بالوراث ة الخلوي ة اإلش عاعية ] .[١١٠ويس تخدِم برن امج حس اب
االنحراف ات الكروموس ومية ) [١١١] (CABASأس لوب األرجحي ة العظم ى لتوفي ق بيان ات المع ايرة م ع المعادل ة
ّ
ّ
ّ
ّ
الخط ي.
الخط ي التربيع ي والتوفي ق
ويمثل تقدير الجرعات ] [١١٢أداة مماثلة تس مح ب التوفيق
الخطية التربيعية.
وباإلض افة إل ى توفي ق المنحني ات ،يش مل برن امج حس اب االنحراف ات الكروموس ومية وتق دير الجرع ات أدوات
إضافية تساعد على معالجة بيانات حاالت الحوادث اإلشعاعية الشتقاق تقديرات الجرعات عندما تبتع د الظ روف
عن تعرض حديث حا ٍد وللجسم بكامله .ويغطي ذلك مجموعة من الحسابات المبيّنة الحقا ً في القسم .٧-٩
وس واء اس تخدمت ھ ذه الب رامج الحاس وبية أو غيرھ ا ،ينبغ ي أن يت يح البرن امج معلوم ات كافي ة ع ن
األساليب المستخدمة وأن يو ِّفر تفاصيل عن تباينات وتغايرات توفيق المعامِالت ،إذ تكون مطلوبة لحساب الريب ة
في تقديرات الجرعات ]القسم .[٩-٧-٣

_______________
)(٢

بيئة برمجية حرة للحسابات اإلحصائية يمكن تنزيلھا من ھذا الموقع الشبكي.http://www.r-project.org/ :

٥٣

-٩

س ْيم المركزي
تحليل ثنائيات القُ َ

يتعلق النصّ التالي بمزارع الخاليا وتثبيتھا وتلوين الشرائح ،وق د ُك ِت ب ف ي س ياق فح ص ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي ،ويرتبط أيضا ً الكثير من مادته باالختبارات األخرى التي يغطيھا ھذا المنش ور .وع ن طري ق المناقش ة
الوافية لإلجراءات الواردة ھنا فإن األقسام التي تتناول الفحوص األخرى تحتاج ببساطة إل ى تفص يل كيفي ة تف رُّ ع
العمليات من ذلك إلى ثنائيات القُ َسيْم المركزي .وفيما يلي عرض موجز لنقاط االختالف الھامة:
يُستخدَ م في فحص ثنائيات ال ُق َس يْم المرك زي مزرع ة لم دة ي ومين بينم ا تس تغرق  ٣أي ام ف ي حال ة فح ص
)أ(
ال ُن َويَّات و/أو جسور الھيولي النووي )فحص سايتوم وقف انقسام الھيولي(.
ُّ
التكثف الكروموسومي المبتسر ع ن طري ق االن دماج الفتيل ي ال يتطلّ ب أي زرع للخالي ا بينم ا يل زم ذل ك
)ب(
المستحثة كيميائياً.
ً
عموما في األساليب
َ
)ج( فحوص ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي والفحوص األخرى في األطوار االستوائية تتطلّب أسراً فتيلي ا ً باس تخدام
الكولسيميد بينما ال يلزم ذلك في فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي.
يتطلّب فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي بدالً من ذلك تثبيط انقسام الھيولي باستخدام مث بط
)د(
حركة الخاليا ،السايتوكاالسين .B

 ١-٩الزرع
ينبغي إجراء عدة مزارع متطابقة بمجرد استالم عيّنة الدم.
 ١-١-٩اختيار وسط المزرعة
يمكن استخدام عدة أوساط مح ّددة للمزارع .وكل ھذه األوساط متاحة تجاريا ً وثبت ت مالءمتھ ا الس تزراع
الكريات اللمفاوية .وينبغي أال ّ تستخدَ م األوساط المتكوِّ ن ة ب دون حم ض الفولي ك م ن أج ل اكتش اف المواق ع الھ ّ
شة
الموروثة في الكروموسومات .وھناك أوساط زرعية معيّن ة ) ،F-10و  (RPMI-1640يب دو أنھ ا تس رّ ع النم و أكث ر
م ن  MEMو  TC-199عل ى س بيل المث ال ] .[١١٣وب الرغم م ن أن أع داد خالي ا الط ور االس توائي الث اني )(M2
المختبرية يمكن أن تتح َّدد عن طريق التل وين بالفلورس ين المض اف إل ى الغيم زا ،يُس َتص َوب أن يُس تخدَم بص ورة
روتينية إجراء زرعي يولّد الحد األدنى من أعداد خاليا الطور االستوائي بعد  ٤٨ساعة.
وينبغ ي تكمي ل الوس ط بغلوت امين  ،Lوھيب ارين ،ومض ادات حيوي ة .ويش يع اس تخدام البنس لين
ُص ِّن َعة ،تحت وي الكثي ر م ن األوس اط
واالستربتوميس ين )ت رد التفاص يل ف ي المرف ق األول( .وتبع ا ً للش ركة الم َ
الزرعية بالفعل على ھذه المضادات الحيوية .على أنه ق د يل زم إض افة مض ادات حيوي ة عن د تخفي ف الوس ط إل ى
درج ة الق وة المطلوب ة للعم ل ف ي حال ة ش راء أوس اط مر ّك زة أو ف ي ش كل مس حوق .وتف ِّ
ض ل بع ض المختب رات
اس تخدام األوس اط ب دون مض ادات حيوي ة ،وم ن األساس ي ف ي ھ ذه الحال ة اس تخدام إج راءات التعق يم ،بم ا فيھ ا
استخدام أنابيب عيّنات الدم المع َّقمة.
 ٢-١-٩اختيار ال َمصل
ينبغ ي اس تخدام مص ل جن ين البق ر أو مص ل  ABالبش ري .وب النظر إل ى التف اوت الكبي ر ب ين مجموع ات
األمصال ،ينبغي اختبار جودة الشحنات الجديدة للتأكد من ق درتھا عل ى دع م نم و الخالي ا .وينبغ ي إبط ال مفع ول
المصل بالحرارة عند درجة حرارة  ١ ±٥٦درجة مئوية لمدة  ١-٠٫٥ساعة في حمَّام م ن الم اء ألن ذل ك يس اعد
ال م ن المص ل ،وھ ذه األوس اط
على تقليل تقلُّب المجموعة .ويمكن أيضا ً زراعة الكري ات اللمفاوي ة ف ي وس ط خ ٍ
متاحة تجاريا ً.
 ٣-١-٩برومو ديوكسي يوريدين
ينبغ ي إدخ ال بروم و ديوكس ي يوري دين ) (BrdUف ي الم زارع للس ماح ب التلوين باس تخدام الفلورس ين
ض ل اس تخدام ش بيه الفايمي دين ف ي استنس اخ الحم ض الن ووي .وعن دما تك ون إح دى
والغيم زا ] .[١١٤وي َف َّ
الكروماتيدات مزدوجة الخيط وتستبدل األخرى األحادية الخيط ،يؤ ّدي التلوين باستخدام الفلورسين والغيم زا إل ى
٥٤

حدوث ظاھرة ’التبرقُش‘ في كروموسومات خاليا الطور االستوائي في أثناء انقسامھا الثاني أو الحقا ً في مرحل ة
ما بعد اإلبدال) .الشكل .(٢٢

الشكل  :٢٢خاليا الطور االستوائي في انقسامھا الثاني ملوَّ ن ة ب الفور والغيم زا وتظھ ر عليھ ا اختالف ات ف ي ل ون
الكروماتيدات الشقيقة؛ ظاھرة ’التبر ُقش‘.
وال يوجد أي تركيز مح َّدد عالميا ً لمادة برومو ديوكسي يوري دين .والتركي ز األمث ل يتف اوت تبع ا ً لعوام ل
من قبيل تركيز الثيميدين في الوسط المعيَّن المستخدَ م ف ي المزرع ة .وينبغ ي أن يُج رب المختب ر تحدي د المس توى
المُرض ي .وم ن المعت اد إض افة بروم و ديوكس ي يوري دين إل ى الوس ط الزرع ي بتركي ز يجع ل تركي ز الم زيج
الزرع ي النھ ائي ال يتج اوز  ٥٠ميك رو م والر ) ١٥٫٤ميكروغ رام – ملليلت ر( .وإذا زاد التركي ز ع ن ھ ذا
المستوى يمكن أن يؤ ّدي برومو ديوكسي يوريدين إلى فرط ُّ
تأخر االنقس ام الفتيل ي ] .[١١٥وباس تخدام عيّن ات دم
طازجة )أقل من  ٢٤ساعة( ،فإن التركيز النھائي للمزرعة الذي يبلغ نح و  ١٥ميك رو م والر يك ون مُرض يا ً ف ي
كثير من األحيان .وإذا ّ
تأخر نقل عينات الدم عن  ٢٤ساعة ،قد يلزم زيادة تركي ز بروم و ديوكس ي يوري دين إل ى
 ٤٠ميكرو موالر للحص ول عل ى تل وين موث وق باس تخدام الغيم زا المع ّززة ب الفلور ] .[١١٦ويُالح ظ أن بروم و
ديوكس ي يوري دين ح ّس اس للض وء ول ذلك ينبغ ي إع داد الم زارع ف ي إض اءة منخفض ة )مث ل الض وء األص فر
المأمون( ويتم بعد ذلك تحضينھا في الظالم .وقد يكون من المفيد تغليف أواني المزرعة برقائق األلومينيوم.
وعند استخدام أسلوب برومو ديوكسي يوريدين  ،ينبغي اختيار وقت التثبيت األم َثل الذي توجد في ه نس بة
يؤسف ل ه أن ه ق د يتع ّذر أحيان ا ً التنب ؤ ب زمن
كبيرة من الخاليا التي يمكن تحليلھا في مرحلة االنقسام األول .ومما َ
التثبيت األم َثل .وقد ُتصادَف فروق ليس فقط بسبب التفاوتات الفردية ،بل وكذلك بسبب التأثيرات اإلشعاعية على
م دة دورة الخلي ة .وف ي حال ة الخالي ا المص ابة بأض رار كبي رة ق د يح دث ت ّ
أخر الموس م ف ي االس تجابة للتحفي ز
المحدِث للتف ُّتل .وتقوم المختبرات في الواق ع العمل ي بعم ل مزرع ة لم رة واح دة لم دة تبل غ ف ي الع ادة  ٤٨س اعة.
والبديل عن ذلك ھو إنشاء عدد كبير من المزارع وتثبيت ُن َسخ متكررة متغيِّرة في أثناء التحضين ث م يخت ار منھ ا
المزرعة التي يبلغ فيھا تر ّدد الخاليا أعل ى مس توياته ف ي االنقس ام الفتيل ي األول .ولك ن ذل ك يس تغرق الكثي ر م ن
الوقت وينطوي على تكاليف باھظة وغير عملي خاصة في الحاالت التي قد يحتاج فيھا الكثير من المرض ى إل ى
٥٥

تقييم سريع .ولذلك تم اقتراح تعديل طفيف على المزرعة .ويمكن إضافة سايتوكاالسين  (Cyt-B) Bالمستخدَم ف ي
العادة في إعداد ال ُن َويَّات )القسم  (١٢إل ى م زارع الط ور االس توائي ،ويس اعد ذل ك عل ى التميي ز ب ين الخالي ا بع د
االنقسامات المختلفة ،وألغراض التحليل ،ال ُتن َتقى سوى الخاليا التي تكون ف ي انقس امھا الفتيل ي األول .ويض اف
السايتوكاالسين  Bبعد  ٢٤ساعة إلى مدة المزرعة في تركيز نھائي يبلغ  ٢ميكروغ رام  -ملليلت ر .واس تخدَ م ھ ذه
التقنية للمرة األول ى ھيات ا وآخ رون ) [١١٧] (Hayata et. alلتحدي د الخالي ا ف ي دورة الخلي ة األول ى ،حي ث اع َتم د
التميي ز ب ين الخالي ا عل ى ع دد الكروموس ومات أكث ر م ن اعتم اده عل ى تب رقش الكروماتي دات الش قيقة باس تخدام
برومو ديوكس ي يوري دين .وال ُتس تخدَ م تقني ة السايتوكاالس ين  Bعل ى نط اق واس ع ف ي اختب ارات ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي ،ولكنھا اس ُتخدِمت بنجاح في بعض عمليات مقارنة تقديرات الجرعات بين المختبرات ].[١١٩ ،١١٨
ُ ٤-١-٩محدِثات االنقسام الفتيلي
يت اح تجاري ا ً العدي د م ن مُح دِثات االنقس امات الفتيلي ة ،وھ ي ف ي معظمھ ا ليكتين ات نباتي ة .وف ي معظ م
الحاالت ،لم ُت َح َّدد بد ّق ة تجمّع ات الكري ات اللمفاوي ة المعيّن ة الت ي تح ّفزھ ا مُح دِثات االنقس امات الفتيلي ة .ويوص ى
باستخدام الفيتوھيماغلوتينين الذي ي َُعد أكثر مولّ دات االنقس امات الفتيلي ة اس تخداما ً .وتس وّ ق ع دة ش ركات ن وعين
من الفيتوھيماغلوتينين يُطلَق عليھما في بع ض األحي ان النوع ان  ،Mو  .Pوال يل زم اس تخدام الم ادة األكث ر تكلف ة
واألعلى نقاوة ) (Pفي المزارع الروتينية للدم الكامل؛ على أن بع ض المختب رات تفض ل اس تخدام ھ ذه الم ادة ف ي
استزراع الكريات اللمفاوية المنعزلة.
وھن اك مح دِثات انقس امات فتيلي ة أخ رى متاح ة ،مث ل الكونكاناف الين  Aأو ميت وجين الف تالق ال ذي يح ّف ز
أنواعا ً ثانوية معيّنة من الكريات اللمفاوية .وتوجد تطبيقات لھا في ُنظم تجريبية معيَّنة ومع الخاليا غير البش رية.
وال يُس تخدَم أي م ن ھ ذه الم واد عل ى نط اق واس ع مث ل الفيتوھيم اغلوتينين وينبغ ي ع دم اس تخدامھا ف ي القي اس
البيولوجي للجرعات.
 ٥-١-٩المزارع
يمكن استخدام الزجاج الق ادر عل ى تح ُّم ل التعق يم ب الحرارة أو الحاوي ات البالس تيكية المع ّقم ة الت ي يمك ن
ال تخلُّص منھ ا .ويش يع إج راء الم زارع ف ي أنابي ب كبي رة الق اع ويمك ن ال تخلُّص منھ ا وتبل غ س عتھا  ١٠ملليلت ر.
وينبغي االحتفاظ بھا في زاوية قدرھا  ٤٥درجة دون إحكام سداداتھا في حاضنة تبلغ درج ة حرارتھ ا  ٣٧درج ة
مئوية وتبلغ نسبة ثاني أكسيد الكربون فيھا  ٥في المائة .ويمكن أيضا ً زرع الخاليا بدون ثاني أكس يد كرب ون ف ي
الحاضنة ،على أال ّ ُتغلَق سدادات األنابيب.
وينبغي وضع الخاليا في حاضنة درجة حرارتھا  ٠٫٥ ± ٣٧درج ة مئوي ة .وم ن المھ م أن تك ون درج ة
حرارة الحاضنة ثابتة ويستصوب رصد أدائھا وذلك مثالً باستخدام مقياس درجة ح رارة م زدوج وجھ از تس جيل
بياني .وسيؤ ّدي االنخفاض الشديد في درج ة الح رارة إل ى حص يلة س يئة لألط وار االس توائية ،إن وُ ج دت أص الً،
بع د  ٤٨س اعة .وإذا ارتفع ت درج ة الح رارة ) ٣٨درج ة مئوي ة أو أكث ر( س تتطوّ ر الخالي ا بس رعة أكب ر خ الل
دورتھا وبالتالي قد تزيد األطوار االستوائية بصورة غير مقبولة في االنقسام الثاني بعد مرور  ٤٨ساعة ].[١٢٠
ويُحت َمل في المختبرات المزدَ حِمة التي ُتستخدَم فيھا حاضنة مشتركة أن ُتف َتح و ُتغلَق الحاض نة م راراً وبالت الي ق د
تھبط درجة حرارة المزرعة إلى ما دون المستوى األمثل لفت رة غي ر قص يرة حت ى باالس تعانة بمروح ة .والب ديل
ھ و حض ن الخالي ا ف ي ح َّم ام م ائي يمك ن ال تح ّكم ف ي درج ة حرارت ه .ويت يح ذل ك انتق ال الح رارة إل ى المزرع ة
بسرعة أكبر من انتقالھا عبر الھواء وزيادة االستقرار الحراري طيلة الس اعات الثم اني واألربع ين .وإذا اس ُتخدِم
ھذا األسلوب ،ينبغي أال ّ يقل الحيّز الذي يعلو مزرعة قدرھا  ٥ملليلتر عن  ١٠ملليلترات ،و ُي َمرَّ ر في الھواء غاز
شح بنسبة  ٥في المائة .وينبغي بعد ذلك إحكام أغطية األوعية .ويُغ ّ
ثاني أكسيد كربون مر ّ
طى الحمام المائي حتى
تظل المزارع المحتوية على برومو ديوكسي يوريدين في الظالم.
وتستند أساليب االستزراع إلى التقنيات التي نش رھا أص الً مورھ د وآخ رون ) [١٢١] (Moorhead et alو
ھنغرفورد ) [١٢٢] (Hungerfordبعد إدخال تعديالت عليھ ا .والخالص ة أن ه يمك ن إج راء م زارع باس تخدام ال دم
الكامل أو كريات لمفاوية معزولة .وتتعلّق مزايا وعي وب التقني ات بأحج ام عيّن ات ال دم المس تخدمة والوق ت ال ذي
يستغرقه إعداد المزرعة وعدد األط وار االس توائية المس جّ لة )ارتف اع ال رقم القياس ي لالنقس ام الفتيل ي( .ويتض مّن
المرفق الخامس معايير تحديد الرقم القياسي لالنقسام الفتيلي.

٥٦

١-٥-١-٩

الدم الكامل

يمكن استخدام ھذا األسلوب مع عيّن ات ال دم الص غيرة )الت ي تت راوح ب ين  ،١و  ٢ملليلت ر( ويمك ن ،عن د
اللزوم ،استخدامه مع عيّنات الدم التي يتم الحصول عليھا عن طريق وخز اإلصبع .ومن المزايا األخ رى س رعة
وسھولة إع داد المزرع ة .عل ى أن ع دد األط وار االس توائية الناش ئة لك ل ش ريحة مجھري ة يق ل عموم ا ً ع ن ع دد
ّ
ويتمث ل اإلج راء ف ي إض افة  ٠٫٣ملليلت ر م ن
األطوار االستوائية التي تنشأ في حالة استخدام األس اليب األخ رى.
الدم الكامل و  ٠٫١ملليلتر من محلول الفيتوھيماغلوتينين في وعاء يحتوي على  ٤ملليلتر من الوسط و  ١ملليلتر
يوضع الوعاء في حاضنة.
من المصل ثم
َ

٢-٥-١-٩

الكريات اللمفاوية المنفصلة

في ھذا األسلوب تضاف إلى الوسط لقيحة مخصبة من الكريات اللمفاوية .وھذا األسلوب يناسِ ب الحاالت
وتوجد تقنيتان إلنتاج اللقائح المخصّبة:
التي تزيد فيھا عيّنة الدم عن  ٣ملليلتر.
َ
أوالً ،يضاف  ٠٫١٥ملليلتر من الفيتوھيماغلوتينين إلى  ٢ملليلتر م ن ال دم و ُي ِر ّج الم زيج برف ق .وس وف
)أ(
يلتصق الدم بجدران الوعاء .ويضاف بعد ذلك  ٢ملليلتر من المصل وي َُرج المزيج برفق ويعرض لط رد
مركزي لمدة دقيقة واحدة بقوة  .g٥٠وتنزع المادة الطافية التي تبل غ نح و  ٣ملليلت ر وتت ألف م ن المص ل
والھيولي والغالل ة الش ھباء ،باس تخدام مِح َق ن وتت َرك معظ م الخالي ا الحم راء الملتص قة بج دران الوع اء.
ويساعد ذلك على تحريك الغالل ة الش ھباء ب رأس إب رة المحق ن ف ي أثن اء س حب الم ادة الطافي ة .و ُتس تخدَ م
إبرة واسعة الثقب للتقليل إلى أدنى ح ّد من اإلجھاد الواق ع عل ى الخالي ا .وتكف ي  ٣ملليلت رات م ن الس ائل
إلنشاء مزرعتين ،وتقسّم بالتساوي في وعاءين يحتوي كل منھما على  ٤ملليلترات من الوسط الزرعي.
)ب(
ثانياً ،يمكن فصل الكريات اللمفاوية عن الدم الكامل بترقيده على عمود مع ّق م م ن فيك ول ھايب اك ) Ficoll
ً
ُ
 .(Hypaqueوتت اح تجاري ا أنابي ب ج اھزة لفص ل الكري ات اللمفاوي ة .وتع رّض األنابي ب لط رد مرك زي،
وتوض ع ف ي
وت زال الطبق ة الغني ة بالكري ات اللمفاوي ة ،و ُتغس ل ف ي محل ول ملح ي مع زول بالفوس فات،
َ
مزرعة .ويمكن تحديد تركيز الخالي ا الق ادرة عل ى إكم ال دورتھ ا ع ن طريق ة االس تبعاد الص بغي لج زء
صغير باستخدام غرفة عداد كريات الدم حتى يمكن تعديل تركيز الخاليا في المزرعة إلى القيمة المُثل ى.
ويرجَّ ح أن تتفاوت القيمة من مختبر آلخر ،ولذلك ينبغي تحديدھا بشكل مستقل ،وإن كان من المرجّ ح أن
٦
تتراوح بين / ١٠ X ٢ - ٠٫٥ملليلتر .ويرد بروتوكول مفصّل بشأن ذل ك ف ي ھيات ا وآخ رين ) Hayata et
 (alوماكفي وآخرين ) .[١٢٤ ،١٢٣] (McFee et alويشير المؤلّفون إلى أن ھ ذا األس لوب مناس ب بش كل
خ اص لتجھي ز مستحض رات نظيف ة محتوي ة عل ى أط وار اس توائية كثي رة .وتفض ل بع ض المختب رات
استخدام مزارع الكريات اللمفاوية المعزولة في تحليل التھجين الموضعي بالفلورسين وك ذلك عن د إع داد
شرائح المسح باستخدام مح ّدد الطور االستوائي التلقائي )القسمان  ،١٠و  .(١-٣-١٣وقد ينطوي التل وين
التقليدي بالغيمزا باستخدام مجھر ضوئي عادي على تعقيدات ال داعي لھا بينم ا يكف ي اس تخدام األس لوب
)أ( أعاله أو مزرعة الدم الكامل.
 ٦-١-٩وقف االنقسام الفتيلي
يمكن استخدام مادة ُك ْ
ولشيسين أو شبيھھا التخليقي المعروف باسم ديميكولس ين )كولس يميد( حي ث األخي ر
ھو العنصّر الكابح المفضّل لدى معظم الباحثين .ويحتوي المحلول المركز المناسب على  ١٠ميكروغرام/ملليلتر
م ن الكولس يميد ف ي محل ول ملح ي فس يولوجي يمك ن االحتف اظ ب ه لم دة س تة أش ھر عن د إع داده بطريق ة مع ّقم ة
وتخزينه في درجة ح رارة  ٤مئوي ة .ويمك ن ع ن طري ق إض افة م ا يت راوح ب ين  ٢٥و  ٥٠ميك رو لت ر م ن ھ ذا
المحلول إلى كل مزرع ة تبل غ  ٥ملليلت ر )تركي ز نھ ائي ٠٫١-٠٫٠٥ :ميكروغرام/ملليلت ر( ت وفير ع د ٍد ك ا ٍ
ف من
األطوار االستوائية وفي نفس الوق ت تالف ي مش اكل ُس مّية الخالي ا الت ي تس ببھا التركي زات الكبي رة .ويض اف ف ي
ض ل بع ض الب احثين ] [١٢٥إض افة
الع ادة الكولس يميد قب ل س اعتين أو ث الث س اعات م ن انتھ اء المزرع ة .ويف ّ
الكولسيميد في منتصف  ،أي بعد نحو  ٢٤ساعة أو في بعض الحاالت في بداية إجراء المزرعة ] .[١٢٣ويتو ّقع
أن يمنع ذلك تطور الخاليا إلى ما بعد الط ور االس توائي األول ،وي و ّفر بالت الي وس يلة بديل ة لتالف ي تحلي ل خالي ا
الط ور االس توائي الث اني .وينبغ ي مالحظ ة أن إض افة الكولس يميد مبك راً يمك ن أن تس بب انكماش ا ً مفرط ا ً ف ي
الكروموسومات ما لم ي َُخ َّفض التركيز النھائي للمزرعة كثيراً إلى نح و  ٠٫٥ميكروغرام/ملليلت ر ] .[١٢٣ويمك ن
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إلضافة الكولسيميد مبكراً أن يطيل أمد المزرع ة إل ى أكث ر م ن  ٤٨س اعة ويس مح بإطال ة م دة دورة الخلي ة ل دى
بعض األفراد ،مثل كبار السن.

 ٢-٩إجراء التثبيت
ج رى الع رف عل ى حض ن م زارع الكري ات اللمفاوي ة لم دة  ٤٨س اعة ،ولك ن الم دة الدقيق ة متفاوت ة م ن
مختبر آلخر ويمك ن أن تت راوح ب ين  ٤٦و ٥٢س اعة .وينبغ ي أن تح ِّدد المخ َتب رات الم دة المُثل ى الت ي تحق ق ف ي
العادة حص يلة جي دة م ن خالي ا الط ور االس توائي األول باتب اع اإلج راء الروتين ي .ويُس َتص َوب أيض ا ً أن يقتص ر
التثبيت على بعض المزارع المكررة في المدة الروتينية وتترك بقية المزارع في الحاضنة .ويس مح ذل ك بفرص ة
أمام خاليا بعض المتبرعين التي تستغرق وقتا أطول ف ي الوص ول إل ى طورھ ا االس توائي ،ويت يح أيض ا ً فرص ة
لفحص الخاليا المتأخرة إذا تسببت جرعة قوية في تأخير االنقسام الفتيلي.
ولم يعد َ
يلزم عند إنھاء المزرعة مالحظة إجراءات التعقيم ويمكن إجراء المزيد م ن المعالج ة ف ي درج ة
حرارة الغرفة ما لم يرد ما ينصّ على خالف ذلك .على أنه م ن المھ م الحف اظ عل ى ممارس ات المناول ة المأمون ة
حيث قد تحتوي عيّنات ال دم عل ى مس ببات أم راض بش رية .وينبغ ي تع ريض المزرع ة للط رد المرك زي وإزال ة
الم واد الطافي ة واس تبدالھا بمحل ول م نخفض الت و ّتر ) ٥ملليلت ر( م ن كلوري د بوتاس يوم  ،M ٠٫٠٧٥وعن د إزال ة
المادة الطافية عن طريق الشفط ،ينبغي أن تكون سرعة الطاردة المركزية  g٢٠٠لمدة  ١٠دقائق .عل ى أن ه يل زم
استخدام كريّة أقوى في حالة كشط المادة الطافية ) g٦٠٠لمدة  ٣دقائق( بالرغم م ن أن ذل ك ق د ي ؤ ّدي إل ى زي ادة
عدد الخاليا المتكسّرة .و ُتترك األنابي ب لم دة  ١٥دقيق ة تقريب ا ً ف ي درج ة ح رارة  ٣٧درج ة مئوي ة ،ولك ن عن دما
ُتستخدَ م الكريات اللمفاوية المعزولة ،يكفي ترك األنابيب لمدة تتراوح بين  ٣و  ٥دقائق .ويمكن أيض ا ً إض افة م ا
يقرب من  ١ملليلتر من المثبت إلى المحلول المنخفض التو ّتر لمدة تتراوح ب ين  ٥و  ١٠دق ائق للتقلي ل إل ى أدن ى
ح ّد من انحالل الخاليا في أثناء الطرد المركزي .وينبغي تعريض األنابي ب للط رد المرك زي م رة أخ رى وإزال ة
المحلول الم نخفض الت و ّتر وإع ادة تعلي ق حبيب ة الخالي ا ف ي  ٥أو  ١٠ملليلت ر م ن مثب ت جدي د )ميث انول /حم ض
خليك بنسبة  .(٣:١ويُضاف المثبت ببطء ،ولكن بمع دل ثاب ت م ع تحري ك األنب وب باس تخدام خ الّط دوام ي عل ى
سبيل المثال .ومن المھم مراعاة ذلك ألنه يضمن عدم تشتيت الخاليا في م َُعلَّق متماثل .و ُت َعرَّ ض الخاليا بع د ذل ك
لطرد مركزي مرة أخرى ويع اد تعليقھ ا ث الث م رات ي َُغ َّي ر المثب ت ف ي ك ل منھ ا .ويمك ن عن د االقتض اء تخ زين
الخاليا لمدة طويلة في المثبت ،ويفضل تخزينھا في مجمِّد درجة حرارته  ٢٠درجة مئوية تح ت الص فر .ويمك ن
بدالً م ن ذل ك إع داد الش رائح ف وراً أو ف ي الي وم الت الي ،ويمك ن االحتف اظ بمعلَّ ق الخالي ا لم دة قص يرة ف ي درج ة
حرارة  ٤مئوية.
وت زال آث ار الغس يل النھ ائي للمثب ت ،و ُتت َرك كمي ة كافي ة من ه ) ٠٫٢٥ملليلت ر( للحص ول عل ى الحج م
المناسب من المعلَّ ق لتوزيع ه عل ى الش رائح .عل ى أن الحج م النھ ائي يتو ّق ف عل ى كثاف ة الخالي ا ،ويمك ن تخفيف ه
بالمزيد من محلول التثبيت عند اللزوم ،وينبغي استخدام ش رائح نظيف ة وخالي ة م ن الش حوم .وبينم ا ي ّدعي بع ض
المص ّنعون أن الش رائح الت ي يقوم ون بتوري دھا نظيف ة بالق در الك افي تفض ل مختب رات كثي رة ،زي ادة ف ي التأك د،
تخزين الشرائح في سائل مزيل للشحوم .ويمكن استخدام مزيج من األسيتون والميثانول بنسبة  ١:١أو م زيج م ن
اإليثير واإليثانول بنسبة  ،١:١أو حمض الھيدروكلوريك في الميث انول بتركي ز  ١ف ي المائ ة .ويمك ن إذا اقتض ت
الحاجة تجفيف الشرائح وتلميعھ ا ب ورق ش فاف نظي ف .وال ب د م ن اإلش ارة ھن ا إل ى أن المنادي ل الورقي ة العالي ة
الجودة ليست مناسبة بسبب إضافة مادة الالنولين إليھا لتنعيمھا .ويمك ن تحس ين فص ل الكروموس ومات إذا كان ت
الشرائح باردة ورطبة .ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تخزين الشرائح في جھاز تجمي د وإخراجھ ا قب ل اس تعمالھا
بفترة وجيزة وإذابة الثلج المتكوِّ ن عليھا بتعريضھا لھواء الزفير لبض ع لحظ ات قب ل نش ر الخالي ا عليھ ا .ويمك ن
وان ف ي دورق يحت وي عل ى م اء ّ
مقط ر ومكعّب ات م ن ال ثلج .ويمك ن زي ادة
بدالً من ذلك غمس الشرائح لبض ع ث ٍ
ترطي ب الش رائح بإراق ة بع ض اإليث انول عل ى الم اء الب ارد دون تقليب ه .وينبغ ي تحري ك الس ائل الس طحي م ن
الشريحة قبل لحظة من توزيع الخاليا عليھا .وكشفت التجربة عن أن نشر الكروموس ومات يمك ن أن يت ّأثر ت ّأثراً
كبيراً بدرجة الح رارة المحيط ة والرطوب ة النس بية ف ي المخ َت َب ر .ويمك ن التغلُّ ب عل ى تف اوت النوعي ة بس بب تل ك
العوام ل ع ن طري ق توزي ع الخالي ا عل ى الش رائح داخ ل مقص ورة يمك ن ال تح ُّكم ف ي بيئتھ ا .وتت اح تجاري ا ً
المقصورات المصمّمة خصيصا ً لمختبرات الوراثة الخلوية.
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وينبغي تعليق الخاليا تماما ً في الجزء المتبقي من المثبت عن طريق النفخ فيه من خالل ماصة ،وتوض ع
قطرتان أو ثالث قطرات على الشريحة .وينبغي توزيع خاليا المزرعة على شريحتين على األقل ويفضِّل الكثي ر
من األخصائيين تحضير نحو عشر شرائح من المزرعة الواح دة .ويُفض ل قب ل توزي ع ك ل خالي ا المزرع ة عل ى
الش رائح وض ع قط رة واح دة م ن المعلَّ ق عل ى ش ريحة اختب ار .ويس اعد ذل ك عل ى الحك م عل ى تركي ز األط وار
االس توائية ويمك ن ،عن د الل زوم ،زي ادة تركي ز المعلَّ ق المتب ّق ي أو تخفيف ه ب المثبط .وإذا ل م يك ن مظھ ر األط وار
االستوائية على شريحة االختبار مُرضياً ،أي إذا كانت مجموعات الكروموسومات الموزعة على الشريحة رديئة
مع وج ود الكثي ر م ن الحط ام ،ق د يس اعد ف ي كثي ر م ن األحي ان إض افة غس لة أخ رى م ن المثب ت ووض ع س دادة
ّ
وتوزع الخاليا ف ي الي وم الت الي .وتت رك
وتخزين األنابيب طيلة الليل في مبرّ د ثم تعرض بعد ذلك لطرد مركزي
الشرائح لتجف في الھواء ،ويمكن تسريع ذلك تسخينھا تسخينا ً خفيفا ً فوق طبق ساخن ،أو عن طريق وضعھا في
تيّار خفيف من الھواء الدافئ أو المحيط من مروحة ،أو عن طريق تمريرھا س ريعا ً خ الل لھ ب مص باح كح ولي
)يراعى تجنب اشتعال المثبت(.

 ٣-٩التلوين
يوص ى باس تخدام الفلورس ين المض اف إل ى الغيم زا ألن ذل ك يجع ل التحلي ل مقص وراً عل ى أط وار
االنقس امات االس توائية األول ى داخ ل المختب ر ] .[١٢٦عل ى أن ھ ذا األس لوب ينط وي عل ى بع ض العي وب الت ي
يمكن التغلُّب عليھا باستخدام التلوين التقليدي بص بغة غيم زا ،والفلورس ين المض اف إل ى الغيم زا .والح ظ الكثي ر
من األخصائيين أن نوعية التلوين بالفلورسين المضاف إلى الغيمزا تتف اوت كثي راً ب ين الش رائح المك ررة وك ذلك
بين مختلف المجموعات على نف س الش ريحة .وتح ّق ق تقني ة التل وين ب الفلور المض اف إل ي غيم زا أكب ر نج اح إذا
ت أخرت بض عة أي ام )تص ل إل ى خمس ة أي ام( بع د إع داد الش رائح .ويمك ن وض ع الش رائح المتبقي ة ف ي ص ندوق
واالحتفاظ بھا عند درجة حرارة  ٢٠درجة مئوية تحت الصفر قب ل اس تخدامھا .وت نخفض النوعي ة إذا اس ُتخدِمت
شرائح جديدة وكذلك إذا كان عمر الشرائح أسبوعين أو ثالثة أسابيع .ويمكن لتخزين الشرائح الملوّ نة بالفلورسين
المض اف إل ى غيم زا لم دة تزي د عل ى بض عة أس ابيع قب ل قياس ھا أن ي ؤدي إل ى ت دھورھا .وبالت الي ف إن ص ور
األطوار االستوائية الملوّ نة بالفلورسين المضاف إلى الغيم زا ق د ال تك ون واض حة بالق در ال ذي يكف ي لتميي ز ك ل
االنحرافات بدقة .على أن النوعي ة تك ون ف ي الع ادة كافي ة لتحدي د النس ب النس بية لخالي ا الط ور االس توائي األول
غير المتباينة األلوان ،وخاليا الطور االس توائي الث اني الت ي يظھ ر عليھ ا أث ر التب رقُش .وينبغ ي ،كش اھد إيج ابي
على نجاح التلوين ،أن تشمل أيضا ً مجموعة الشرائح بعض الش رائح المج َّھ زة م ن م زارع اس تغرقت م دة أط ول
) ٧٢ساعة( يُعرف أنھا تحتوي على خاليا الطور االستوائي الثاني.
وبالت الي ف إن البروتوك ول الموص ى ب ه ھ و تل وين واح دة أو أكث ر م ن النس خ المك ررة م ن ش رائح ك ل
مزرعة بالفلورسين المضاف إلى الغيمزا .وإذا كان التلوين جيداً ،يمكن استخدام ھذه الشرائح في قياس انحرافات
خاليا الطور االستوائي األول .وإذا لم يكن األم ر ك ذلك ،ينبغ ي اس تخدام الش رائح ف ي اختب ار النس بة ب ين الط ور
االستوائي األول والطور االستوائي الثاني ،وينبغي تحليل االنحرافات باس تخدام نس خة متطابق ة م ن ش رائح نف س
المزرعة بحيث تكون قد لُوِّ نت بطريقة غيمزا شريطة أن يقل مستوى خالي ا الط ور االس توائي الث اني ع ن  ٥ف ي
المائ ة وفق ا ً للتق ديرات الت ي تج ري باس تخدام الفلورس ين والغيم زا .وإذا ارتف ع مس توى خالي ا الط ور االس توائي
الث اني ف إن ذل ك ق د يتطلّ ب تع ديل ن اتج االنحراف ات ويمك ن أن ي ؤدي ذل ك إل ى ح دوث بع ض الخط أ اإلض افي.
ويتطلّب ذلك افتراضات معيّنة تتعلّق على سبيل المثال بنسبة ثنائيات القُ َسيْم المركزي في خاليا الطور االستوائي
الثاني التي ال تزال مصحوبة بشظية عديمة القُ َسيْم المركزي  .وكما جاء من قبل ،يفضل استخدام أساليب ال زرع
التي ينشأ عنھا في العادة عدد قليل من خاليا الطور االستوائي الثاني وإن كان م ن الص عب بطبيع ة الح ال التنب ؤ
بذلك في أي شخص بسبب تفاوت تحفيز الكريات اللمفاوية وقدرتھا على التكاثر من شخص آلخر ].[١٢٧
وربما يمكن عن طريق التكيُّف مع تقنيات الزرع البديلة ،مثل ال زرع باس تخدام مث بط حرك ة الخالي ا ،B
أو الكولسيميد ،أو الكولسيميد المب ّكر ،بديالً أسھل وأسرع للتلوين بالفلورسين المضاف إلى الغيم زا ]،١١٩-١١٧
 .[١٢٥وقد تساعد ھذه التقنيات بشكل خاص في سيناريوھات الفرز التي تقتضي تقدير الجرعات بسرعة.
 ١-٣-٩المعا َلجة التمھيدية
يمكن للمعالجة التمھيدية باستخدام إنزيم ريبُونُو ْكلَياز  (RNase A) Aقب ل التل وين ،أن يزي ل الم ادة الھيولي ة
الخلوية الملوّ نة المتبقية ] .[١٢٨وھذا إجراء اختياري يمكن أن يت يح ص وراً أوض ح كثي راً تب يّن الكروموس ومات
٥٩

لقياس المستحضرات الزرعية المحصورة األلوان ،أو المبرقشة ،أو ش ريطية .وع الوة عل ى ذل ك ،فق د أثب ت ھ ذا
اإلجراء فائدته في الشرائح التي تقيَّم باستخدام ُنظم تحليل الصور المأتمتة.
وين َّف ذ البروتوك ول عل ى النح و الت الي :ي َُس َّخن محل ول مرك ز مؤلّ ف م ن  ١٠ملل ي غ رام/ملليلت ر م ن
ُترك ليب رد ب بطء.
ريبُو ُنو ْكلَياز  Aفي محلول دارئ ،Tris-EDTA ،لمدة  ١٠دقائق في درجة حرارة  ٧٠مئوية ثم ي َ
ّ
غس ل الش رائح ف ي م اء مقط ر
ويمكن تخزين األجزاء لعدة سنوات عند درجة حرارة  ٢٠مئوية تح ت الص فر .و ُت َ
َّ
وتوضع في  ٠٫٥مللي غرام/ملليلتر من ريبُو ُنو ْكلَياز ) Aنس بة المحل ول المرك ز إل ى الم اء المقط ر  (٢٠ :١لم دة
َ
 ١٠دقائق عند درجة حرارة  ٣٧مئوية .ويمكن إجراء ذلك ف ي قنين ة تل وين دافئ ة ،أو يمك ن ،عل ى س بيل اقتص اد
غس ل
في التكاليف ،استخدام حجم أق ل م ن المحل ول المرك ز بع د تخفيف ه ووض عه عل ى الش ريحة تح ت س اترة .و ُت َ
الشرائح بعد ذلك في ماء ّ
وتوضع في مثبت من الميث انول وحم ض الخلي ك بنس بة  ٣إل ى  ١لم دة دقيقت ين،
مقطر،
َ
وتلون على النحو المبيَّن أدناه .ويمكن أيض ا ً اس تخدام إج راء تنظي ف ريبُو ُنو ْكلَي از  Aبع د إزال ة األل وان
ثم تج ّفف َّ
من الشرائح القديمة أو عند تحضير ال ُن َويَّات .ويمكن أن تتفاوت التركيزات والفت رات الزمني ة ف ي ھ ذه التطبيق ات
].[١٢٨
 ٢-٣-٩التلوين بالفلورسين المضاف إلى الغيمزا
اشتق ھذا األس لوب م ن األس لوب ال ذي نش ره بي ري وول ف ) [١١٤] (Perry and Wolfبع د إدخ ال بع ض
توض ع نح و  ١٠قط رات م ن ص بغة  ٠٫٥) Hoechst 33258ميكروغرام/ملليلت ر ف ي دارئ
التع ديالت علي ه .و َ
فسوس فاتي أ ّس ه الھي دروجيني  (٦٫٨عل ى الش ريحة تح ت الس اترة م ع ض مان ع دم انحب اس أي فقاع ات ھوائي ة.
ويمكن في ھذه المرحلة أن يُجري األخصائيون الذين يس تخدمون المج َھ ر الفل وري ،إذا رغب وا ف ي ذل ك ،اختب اراً
سريعا ً لنسبة خاليا الطور االستوائي األول/خالي ا الط ور االس توائي الث اني باس تخدام أس لوب الت )[١٢٩] (Latt
الذي يُحدِث ظاھرة التبرقش ،ولكن ه يتالش ى بس رعة كبي رة .ويمك ن ف ي غي ر ذل ك م ن الح االت إض افة الش رائح
تحت مصباح من األشعة فوق البنفسجية بقوة  ٢٠واط )أكث ر م ن  ٣١٠ن انومتر( لم دة  ٠٫٥س اعة أو يمك ن ب دالً
غسل
من ذلك استخدام مصباح شريط فلوري بقوة  ٣٠واط لمدة  ١٫٥ساعة تقريبا ً .وبعد إزالة السواتر بحرصُ ،ت َ
الشرائح جيداً بالدارئ الفوسفاتي  .pH6.8ويقوم بعض األخصائيين في ھذه المرحلة بوضع الشرائح ف ي س ترات
الص وديوم ) 2 x SSCكلوري د ص وديوم بتركي ز  ٠٫٣م والر وس ترات ثالث ي الص وديوم بتركي ز  ٠٫٠٣م والر(
عند درجة حرارة  ٦٠مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠و  ٣٠دقيقة.
وكش فت التجرب ة ع ن إمكاني ة اس تبعاد مرحل ة س ترات الص وديوم إذا كان ت ستس فر ع ن تض ُّخم غي ر
مرغوب في الكروماتيدات ،وھو ما يزيد من صعوبة التحليل المجھري .على أن استخدام سترات الصوديوم 2 x
 SSCيزيل بعض الحطام الخلوي ويؤ ّدي بالتالي إلى الحص ول عل ى مستحض رات َ
غس ل الش رائح بع د
أنظ ف .و ُت َ
ذلك في ماء م ّ
ُقطر ،ثم ُتغ َمس في صبغة غيمزا ) ١٠-٥في المائ ة ف ي دارئ أ ّس ه الھي دروجيني (Gurr R66 ،٦٫٨
شطف الشرائح بعد ذل ك ف ي ال دارئ ث م ف ي م اء م َّ
لمدة تتراوح بين  ٣و  ٥دقائق .و ُت َ
ُقط ر وتت رك لتج فّ  .ويمك ن
َّ
وتوضع تحت ساترة.
فحص الشرائح في ھذه المرحلة تحت المجھر أو ُتنظف
َ
 ٣-٣-٩التلوين التقليدي بصبغة غيمزا
ينبغي غمر الشرائح في ص بغة غيم زا  Gurr R66) %٢المح َّس ن( ف ي دارئ فوس فاتي أ ّس ه الھي دروجيني
شطف سريعا ً في ماء م َّ
غسل في الدارئ و ُت َ
ُقطر ثم تترك لتجفّ  ،وأخيراً توض ع م ع س اترة
 ٦٫٨لمدة  ٥دقائق ثم ُت َ
زجاجية باستخدام وسط إرسائي .ويبين الشكالن  ١٠و  ١١األطوار االستوائية الملوّ نة بصبغة غيمزا.
ويمكن تعديل التلوين تحدي داً إلب راز ال ُق َس يْمات المركزي ة ب الرغم م ن أن ذل ك غي ر ض روري ف ي الع ادة
للفاحص ين المتمرس ين ] [١٣٠ويمك ن إب راز تل ك القُ َس يْمات المركزي ة ع ن طري ق اس تخدام التھج ين الموض عي
بالفلورسين باستخدام المج س الش امل لك ل القُ َس يْمات المركزي ة )الش كل  (٢٧أو ص بغة غيم زا باس تخدام التح زيم
الكروموسومي ) Cالشكل .(٢٣

٦٠

الش كل  :٢٣ط ور اس توائي مل وّ ن بص بغة غيم زا باس تخدام أس لوب التح زيم الكروموس ومي  Cإلب راز ال ُق َس يْمات
المركزية.
وفيما يلي بروتوكول التحزيم :C
)(١

توضيع الشرائح في حمض ھيدروكلوريك عياريته  ٠٫٢في درجة حرارة الغرفة لمدة  ٣٠دقيقة.
غسل الشرائح ثالث مرات في ماء م َّ
ُقطر.
ُت َ

)(٣

توضع الشرائح في ھيدروكسيد باريوم  %٥في درجة حرارة  ٦٠مئوية لمدة دقيقة واحدة.
َ
غسل في حمض ھيدروكلوريك عياريته  ٠٫٢لمدة دقيقتين.
ُت َ

)(٥

غسل في ماء َّ
مقطر لمدة دقيقتين.
ُت َ

)(٦

توضع في سترات ملح صوديوم بتركيز  ٢في درجة حرارة  ٦٠مئوية لمدة  ٤٥دقيقة.
َ
غسل في ماء َّ
مقطر.
ُت َ

)(٢
)(٤

)(٧
)(٨

وتلون بص بغة غيم زا  %٢ف ي دارئ فوس فاتي أ ّس ه الھي دروجيني  ٦٫٨لم دة ١٠
ُتترك لتجفّ في الھواء َّ
دقائق.

)(٩

إذا لم تكن كثافة التلوين كافية ،يمك ن إع ادة غم ر الش رائح ف ي ص بغة غيم زا لم دة تت راوح ب ين  ٥و ١٠
دقائق أخرى.

 ٤-٩تحليل الشرائح
 ١-٤-٩الفحص المجھري التقليدي
ينبغي ترميز الشرائح لمنع أي تحيز في الفحص ،وينبغي مسحھا منھجيا ً لضمان تغطية المساحة بكاملھا.
وينبغي إجراء المسح بتكبير منخفض )من  ١٠٠إلى  ٢٠٠تقريبا ً( .وبھذا المستوى من التكبير ال يمكن حساب ما
إذا كانت كل الكروموسومات موجودة ،كما ال يمكن اكتشاف االنحرافات .على أنه يمكن للف احص بالممارس ة أن
يح ِّدد المسْ َحات التي تحتوي عل ى نح و  ٤٠ج زءاً أو أكث ر والمظھ ر ال ذي ي رجَّ ح أن يك ون بنوعي ة قابل ة للتحلي ل
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بمستويات التكبير األعلى .ومن المھم إجراء ھذا المسح األوّ لي بتكبير منخفض بم ا يكف ي لمن ع ح دوث تح ُّي ز ف ي
اختيار الخاليا التي تحتوي على انحرافات .وينبغي للفاحص إذا توصَّل إلى طور استوائي م رجَّ ح أن يتح َّول إل ى
زيادة التكبير ) ١ ٠٠٠إلى  (٢ ٠٠٠وأن يتجاھل ،إن أمكن ،وجود أي انحرافات ،وأن يقرِّ ر سريعا ً م ا إذا كان ت
الكروموس ومات بنوعي ة مناس بة للتحلي ل .ويس تند ذل ك إل ى م دى وض وح الص ور ومق دار االلت واء والت داخل ف ي
الملون ة بالفلورس ين المض اف إل ى الغيم زا ،ترص د الخلي ة الت ي يظھ ر عليھ ا
الكروموسومات .وباستخدام الم واد
َّ
التبرقش ،وھو ما يعني أن الخاليا ليست في الطور االستوائي األول.
وإذا تق رّ ر تحلي ل المسْ َحة ،ينبغ ي عندئ ذ حس اب ع دد ش ظايا الكروموس ومات الفردي ة ومالحظ ة وج ود
انحرافات .ويوصى بأن يقتصر الفح ص عل ى األط وار االس توائية الكامل ة ،أي األط وار االس توائية الت ي تحت وي
َ
تتوازن .من ذل ك
على  ٤٦قسيما مركزيا ً .وإذا كانت الخلية تحتوي على انحرافات غير مستقرة ،ينبغي حينئذ أن
مثالً أن المسْ َحة المحتوية على كروموسومات ثنائية القُ َسيْم المركزي ينبغي أن يحت وي أيض ا ً عل ى ش ظية عديم ة
القُ َسيْم المركزي على أن يظل العدد  ٤٦جزءاً .وف ي المقاب ل س تكون الحلق ة المركزي ة مص حوبة بش ظية  ،ولك ن
مجموع عدد األجسام في الخلي ة س يبلغ  .٤٧وي زداد ع دد األج زاء إل ى م ا ف وق  ٤٦بس بب ك ل ج زء ال مرك زي
زائد ،أي كل جزء غير مرتبط بشظية ثنائية القُ َسيْم المرك زي أو حلق ة مركزي ة .ويج ب عن د تس جيل االنحراف ات
ع دم إدراج القط ع المرتبط ة ب الجزء الثن ائي القُ َس يْم المرك زي أو الحلق ة ف ي ع ّد القط ع العديم ة القُ َس يْم المرك زي
الزائدة .وفي حاالت الجرعات اإلشعاعية القوية ،قد يكون ھناك أكث ر م ن انح راف ف ي االنتش ار ،ولك ن األج زاء
تظل متوازنة .وتعادل االنحرافات الثالثية القُ َسيْم المركزي اثنين من ثنائيات القُ َسيْم المركزي وينبغي أن تصحبھا
قطعت ان بينم ا يص احِب رباعي ات القُ َس يْم المرك زي ث الث ش ظايا ،وھك ذا .وينبغ ي تس جيل ك ل انحراف ات الخلي ة
بالرغم من أن ما يُستخدَ م في العادة في أثناء قياس الجرعات ھو البيانات المتعلق ة فق ط بثنائي ات القُ َس يْم المرك زي
أو ثنائيات القُ َسيْم المركزي باإلضافة إلى الحلقات .وينبغي تسجيل اإلح داثيات الس ينية والص ادية ف ي ك ل الخالي ا
الكاملة التي يتم تحليلھا ،بما فيھا الخاليا الخالية من االنحرافات ،للرجوع إليھا في المستقبل.
 ٢-٤-٩الفحص المجھري بمساعدة الحاسوب
بدأ استخدام فحص األطوار االستوائية بنظم التعرف آلي ا ً عل ى األنم اط ف ي الكثي ر م ن المختب رات ويت اح
العديد من ھذه النظم التجارية حاليا ً .وتشمل ھذه الوسائل أيضا ً تحليالً شبه آلي للصور الرقمي ة الت ي تس اعد عل ى
تحديد أماكن الكروموسومات التي تحتوي على انحرافات .عل ى أن ه ال يوج د أي نظ ام آل ي تمام ا ً؛ وتش مل جمي ع
النظم خطوات يلزم فيھا ت ُّ
دخل المش ِّغل برأي ه وق راره .وينبغ ي االلت زام ب نفس المع ايير الموص ى بھ ا أع اله عن د
ّ
استخدام تلك الوسائل ،أي أال يتسبب اختيار األطوار االستوائية المراد فحصھا في إحداث أي تح ُّي زات ُي رجَّ ح أن
تشوّ ه ناتج االنحرافات ،واقتصار التحليل على الكروموسومات الكاملة .وتنا َقش ُنظم كشف وتحليل الخالي ا اآللي ة
بمزيد من التفصيل في القسم .١٣

 ٥-٩تسجيل البيانات
تتطلَّب الممارسات المختبرية السليمة نظاما ً فريداً لترميز أو توسيم العيّنات والشرائح وم ا يص احِب ذل ك
من أعمال ورقية .وينبغي تسجيل استالم ومعالجة العيّنات سوا ًء للتجارب أو لفحص الجرعات الزائدة ،في س جل
يومي ات المختب ر ،وتت اح ُنظ م إلكتروني ة لتخ زين ومعالج ة البيان ات )انظ ر القس م  .(٤-١٣عل ى أن الكثي ر م ن
الباحثين ما زالوا يسجلون مالحظات الفحص المجھرية في ص حيفة تس جيل النت ائج ،وط وّ رت معظ م المخ َتب رات
طريقتھا المفضَّلة في تسجيل البيانات .ويمكن تخزين وعرض البيانات في النظم اإللكترونية بطرق عديدة تناسب
المخ َتب ر .وم ن المھ م أن يتس ّنى اس ترجاع البيان ات األوّ لي ة المحتوي ة عل ى المالحظ ات المتعلق ة بك ل خلي ة حت ى
يتسنى الحقا ً إجراء كل ما يمكن إجراؤه من عمليات تجميع وتوليف البيانات.
ويبيِّن الجدول  ٦نسقا ً بسيطا ً إلحدى صحائف البيانات المستخدمة في تغيير االنحرافات.
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ثالثيات القُ َسيْمات
المركزية

إلى آخره

ويمك ن تحدي د أي خلي ة ي راد فحص ھا ف ي المس تقبل م ن خ الل المعلوم ات المس جّ لة ف ي ھ ذه الص حيفة.
وبيان ات االنحراف ات غي ر المس تقرة عن دما تس تخدم تقني ة التل وين التقلي دي بص بغة غيم زا ھ ي األھ م ف ي القي اس
البيول وجي للجرع ات ب الرغم م ن ع دم إج راء أي مح اوالت لتس جيل ال دقائق والقط ع والحلق ات العديم ة القُ َس يْم
ضل
المركزي كل على حدة .ويرجع ذلك إلى أن التمييز الدقيق بينھا غير ممكن ف ي بع ض األحي ان .عل ى أن ه يف ّ
تسجيلھا باستخدام  ،Mو  ،Fو  ARعلى التوالي ،بدالً من استخدام أرقام في عمود ’الشظايا الزائدة العديم ة القُ َس يْم
المركزي‘ .ويمكن استخدام عمود المالحظات في تسجيل أي شذوذ آخر ،مث ل االنحراف ات العددي ة ،أو األض رار
الكروموسومية المستقرة ،أو االنحرافات الكروماتيدية .ويمكن أن ُتس تخلَص بس ھولة م ن الص حيفة أي معلوم ات
عددية أخ رى ق د تك ون مطلوب ة ،مث ل المعلوم ات المتعلق ة بالنس بة المئوي ة للخالي ا المص ابة بأض رار ،أو توزي ع
االنحرافات بين الخاليا.

 ٦-٩تخزين المعلومات والشرائح
من الواضح أنه ال بد من حفظ وتخزين البيانات البحثي ة للرج وع إليھ ا ف ي المس تقبل .وم ن المھ م التأكي د
على أنه قد يلزم إعادة فحص الملفات المتصلة بحاالت الجرعات الزائدة بعد فت رة طويل ة .وف ي حال ة األش خاص
الذين يصابون بأورام خبيثة قد يعاد فتح المسألة لحسم مطالبة بالتعويض ربما بعد عشرات السنين.
وقد ترغب معظم المختبرات أو قد تلت زم أيض ا بتخ زين الش رائح المجھري ة ،ويمك ن أن يتس بب ذل ك ف ي
بعض المشاكل .وقد تتالشى المستحضرات المجھّزة بصبغة غيمزا التقليدية ،وتتسبب الم واد الملوّ ن ة بالفلورس ين

٦٣

المضاف إلى الغيمزا في صعوبات أكبر ألنھا غالب ا ً م ا تتالش ى بع د ع دة أش ھر .ويستص َوب االحتف اظ بالش رائح
يوضع في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة .على أن الشرائح التي تتالش ى ألوانھ ا يمك ن
الملوّ نة في صندوق
َ
استرجاعھا عن طريق إزالة الساترة وإعادة صبغھا بالغيمزا التقليدية .ولن يحالِف النجاح محاوالت إعادة التلوين
ّ
المخزنة في درجة حرارة  ٢٠ -مئوي ة
بالفلورسين المضاف إلى صبغة غيمزا .ويمكن أيضا ً تلوين نسخ الشرائح
التي لم تلوّ ن على اإلطالق وذلك باستخدام صبغة غيمزا التقليدية بعد عدة سنوات.
وم ن الممارس ات الس ليمة أيض ا ً تخ زين ف ائض الخالي ا المثبت ة م ن فح وص الجرع ات الزائ دة .ويمك ن،
لتيسير التخزين ،تركيزھا ف ي أمب والت ص غيرة ) ٢ملليلت ر( واالحتف اظ بھ ا ف ي درج ة ح رارة  ٢٠درج ة مئوي ة
تحت الصفر .ويمكن تلوين الشرائح المصنوعة من ھذه المادة بعد سنوات ،عن د االقتض اء ،بالطريق ة التقليدي ة أو
باستخدام الفلورسين المضاف إلى غيمزا أو باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين.

 ٧-٩تقييم الجرعات
 ١-٧-٩اختيار المنحنى
مصادر اإلشعاعات التي يتعرّ ض لھا العاملون في العادة ھي أش عة غام ا ،واألش عة الس ينية ،وف ي بع ض
األحيان النيوترونات المتدھورة .وتبيَّن عموما ً وجود فرق بين منحنيات حص يلة األش عة الس ينية وأش عة غام ا ،ال
ُنصح بإعداد منحنى معايرة لطاقة مناسبة م ن األش عة
سيما في الجرعات الضعيفة )أقل من  ٠٫٥غراي( .ولذلك ي َ
الس ينية )ذروة فلطي ة تت راوح ب ين  ٢٠٠و ٢٥٠كيل و فل ط( وك ذلك الكوبال ت  ٦٠-أو الس يزيوم  .١٣٧-ويمك ن
عموما ً لمعظم مختبرات البحوث أن تحصل على مصادر الكوبالت  ٦٠-بسھولة أكبر من السيزيوم  .١٣٧-وفيما
يتعل ق بالنيوترون ات ،يش به طي ف الطاق ة المت دھورة طي ف االنش طار .وتش ير األدلّ ة المتاح ة إل ى أن منحني ات
الجرعة واالستجابة لنيوترونات طيف االنشطار تكون ّ
خطية وال تتغيّر كثيراً بتغ ُّي ر طاق ة النيوترون ات .وبالت الي
يكفي إعداد منحنى معايرة باستخدام طيف االنشطار.
ويشيع في التصوير اإلشعاعي الصناعي استخدام اإليريديوم  ،١٩٢-ويبل غ متوس ط الطاق ة الغيمي ة ٤٠٠
كيلو إلكترون فلط .ويحصل القليل من المختبرات على ھ ذا النظي ر إلع داد منحن ى مع ايرة يق ع ف ي نقط ة م ا ب ين
منحنى األشعة السينية ومنحنى أشعة غاما من الكوبالت  /٦٠-السيزيوم  .١٣٧-على أنه يُع َتقد عموم ا ً أن منحن ى
المعايرة يقترب أكثر من المنحنى الثاني ،ولذلك يوصى باستخدام منحنى أشعة غاما.
 ٢-٧-٩عدد الخاليا المطلوب تحليلھا
ينبغي ف ي الع ادة فح ص ع دد كبي ر م ن الخالي ا للتقلي ل إل ى أدن ى ح د م ن الريب ة اإلحص ائية حت ى يمك ن
الحصول على تقدير ذي قيمة إحصائية .ويحدد عدد الخاليا المراد تحليلھا كحل وس ط اس تناداً إل ى أھمي ة الحال ة،
واألي دي العامل ة المتاح ة ،ونوعي ة االس تعدادات .م ن ذل ك م ثالً أن ع دد الكري ات اللمفاوي ة ل دى الش خص ال ذي
يتعرض لجرعة تبلغ عدة غرايات أو أكثر قد يُستن َفد بش دة .وي نعكس ذل ك ف ي انخف اض ع دد األط وار االس توائية
على الشرائح .عل ى أن ع دد االنحراف ات ف ي ك ل خلي ة ال يك ون كبي راً ،ويمك ن إج راء تق دير معق ول ع ن طري ق
تحليل بضع عشرات فقط من الخاليا .ومن المھم النظر في عدم التي ُّقن من الجرعة مقابل عدد الخاليا المفحوص ة
عند إجراء فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي كأداة للفرز عند إجراء تقييم س ريع ف ي أعق اب األح داث الت ي تنط وي
على إصابات جماعية .ويعالَج ھذا الموضوع باستفاضة أكبر الحقا ً )القسم .(١٤
وأما في الجرعات األقل التي ال يشكل فيھا عدد الخاليا المتاحة عامالً تقييداً فإن تقدير الجرع ة يمك ن أن
يعتمد على نحو  ٥٠٠خلية .وقد يتطلّب ذلك ما يتراوح بين يومين وثالثة عم ل باس تخدام مجھ ر تقلي دي ،ويمك ن
في حاالت الطوارئ أن يتعاون العديد من األشخاص في فحص الشرائح المكررة .وتكف ي ف ي الع ادة ح دود الثق ة
الناشئة عن فحص  ٥٠٠خلية عندما يكون ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي منخفضا ً أو صفراً .ويتوقف ق رار زي ادة
عدد الخاليا المفحوصة من  ٥٠٠إل ى  ١ ٠٠٠خلي ة أو أكث ر عل ى م ا إذا كان ت ھن اك أدلّ ة تثب ت ح دوث تع رّض
خطير وتبرر توسيع التحليل ،أو إذا تعذر االستمرار في االستعانة بأخصائي إشعاعي .ومن الواضح أنه ال يوج د
عدد وحيد للخاليا يوصى باستخدامه في كل الحاالت .على أنه يُقترح كقاعدة عام ة اس تخدام  ٥٠٠خلي ة أو ١٠٠
كروموسوم من ثنائيات القُ َسيْم المركزي حتى يمكن تقدير الجرعة بدقة معقولة.
ويبيِّن الجدول  ٧الحدود المحسوبة باستخدام ھذا األسلوب في العدي د م ن تق ديرات الجرع ات الت ي تص ل
إلى  ١غراي.
٦٤

الجدول  :٧تأثير زيادة عدد الخاليا المفحوصة على الحدود العليا والدنيا لفترة ثقة نسبتھا  ٩٥في المائة في أربعة
تقديرات لجرعات حادة من أشعة غاما

)استناداً إلى المنحنى المبيَّن في الشكل (٢٤
تق دير الجرع ة ب المللي
غراي
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ويتناول القسم  ٣-٧-٩التالي أسلوبا ً بسيطا ً لحساب حدود الثقة في تقديرات الجرعات.
 ٣-٧-٩الريبة في تقديرات الجرعات
بينما ال توجد أي صعوبة في اشتقاق الجرعة م ن قياس ات ن اتج ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ،يمك ن اش تقاق
الريبة التي ينطوي عليھا الناتج بعدد من الطرق المختلفة .والھ دف م ن ذل ك ھ و التعبي ر ع ن الريب ة بفت رة الثق ة،
ومن الممارسات المعتادة المعمول بھا حساب حدو ٍد تبلغ نسبتھا  ٩٥في المائة .وتح ِّدد ح دود الثق ة الت ي تبل غ ٩٥
في المائة فترة تشمل الجرعة الحقيقية في  ٩٥في المائة على األقل من المناس بات .وتنش أ ص عوبة حس اب ح دود
الثقة عن وجود مكوِّ نين في الريبة ،أحدھما ناشئ عن الطبيعة البواسونية لن اتج االنحراف ات الملحوظ ة ف ي العيّن ة
المأخوذة م ن الش خص موض وع التع رض الزائ د ،واآلخ ر ناش ئ ع ن جوان ب الريب ة المتص لة بمنحن ى المع ايرة
ّ
الموزع ة تقريب ا ً توزيع ا ً طبيعي ا ً .ونوقِش ت ھ ذه المش كلة ف ي مؤلف ات س افيدج وآخ رين )،[١٣١] (Savage et al
وميركل ) [١٠٥] (Merkleوكذلك منذ عھد أقرب في زلوينسكا وآخرين ) .[١٣٢] (Szluinska et alوالحل األبسط
المقت رح م ن ميرك ل يس مح ب أن َ
يؤخ ذ ف ي االعتب ار ك ل م ن الخط أ البواس وني ف ي الن اتج واألخط اء ف ي منحن ى
المعايرة.
)(١
)(٢
)(٣

ويشمل نھج ميركل المبيَّن في الشكل  ٢٤الخطوات التالية:
حسب على أساسه الناتج المقابل للحدود الدنيا والعليا لثقة تبل غ  ٩٥ف ي المائ ة
يُف َترض توزيع بواسوني و ُت َ
في الناتج الملحوظ ).(YU ،YL
حسب الجرعة التي يظھر عندھا  YLبالمنحنى العلوي .ويمثل ذلك ح ّد الثقة األدنى ).(DL
ُت َ
ّ
ويمثل ذلك ح ّد الثقة األعلى ).(DU
حسب الجرعة التي يمر عندھا  YUبالمنحنى األدنى.
ُت َ
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القسيْم المركزي في كل خلية
عدد ثنائيات َ
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٠٫٨

٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٧
الجرعة )بالغراي(

٠٫١

٠

الشكل  :٢٤منحنى معايرة الجرعة  -االستجابة بحدود ثقة نسبتھا  ٩٥في المائة لتقدير الريبة.
مثال :أجري تحلي ل ش مل  ٥٠٠خلي ة ،ولوحظ ت  ٢٥خلي ة محتوي ة عل ى كروموس وم واح د ذي قس يمين
مركزيين في كل خلية .ويبلغ الناتج ) ٠٫٥ (Yمن ثنائيات القُ َسيْم المركزي/خلية ،والرقم القياسي للتشتت واختب ار
 ،٠٫٩٥ uو  ٠٫٧٨-على التوالي .وقُ ِّدرت الجرع ة باس تخدام منحن ى الجرع ة والت أثير للكوبل ت  ٦٠-المب يَّن ف ي
الشكل  ،٢٤وترد معامالته وتبايناته وتغايراته أدناه.
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

)(١

وب النظر إل ى أن منحن ى الجرع ة والت أثير ھ و منحن ى ّ
خط ي تربيع ي
الجرعة التي تبلغ  ٠٫٧٣غراي عن طريق ح ّل المعادلة التالية:
    2  4  Y  C 
2

٦٦

D

)C+ D+ βD2

= ،(Yيمك ن تق دير

)(٦

)(٢

يتم الحصول على قِ َيم  YLو  YUم ن الج داول اإلحص ائية المعياري ة لح دود الثق ة تو ُّقع ا ً لمتغ ِّي ر بواس ون
] .[١٣٣ويبيِّن الجدول  ٨الحدود البالغة  ٩٥في المائة لقِ َيم ثنائيات القُ َسيْم المركزي الملحوظ ة م ن ص فر
س يْم المرك زي الخمس ة والعش رين الملحوظ ة ف ي ھ ذا المث ال ف إن YL
إلى  .١٠٣وفيما يتعلّق بثنائيات القُ َ
تساوي  ،٠٫٣٤=٥٠٠/١٦٫٧٦٨وتكون قيمة .٠٫٧٢=٥٠٠/٣٦٫٠٣ YU

الجدول  :٨الحدود البواسونية العليا وال دنيا لفت رة ثق ة نس بتھا  ٩٥ف ي المائ ة لألع داد الملحوظ ة ) (Xم ن ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي
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٣٢٫٢٧٧ ١٣٫٧٦٥

٤٨
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٤٩
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٧٥

٥٨٫٧٢

٩٣٫٤٨
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٥٠

٣٧٫٦٧

٦٤٫٩٥

٧٦

٥٨٫٨٤

٩٤٫٢٣

١٠٢

٨٣٫١٤

١٢٢٫٥٧

٢٥

٣٦٫٠٣ ١٦٫٧٦٨

٥١

٣٧٫٦٧

٦٦٫٧٦

٧٧

٦٠٫٢٤

٩٤٫٧٠٥

١٠٣

٨٤٫٥٧

١٢٣٫٧٧

٦٧

)(٣

ويمكن حساب حدود الثقة الدنيا والعليا البالغة  ٩٥في المائة للمنحنى باستخدام المعادَ لة التالية:

Y  C D  D2  R varCvarD2  varD4 2covar(C,)D  2covar(C, )D2  2covar(, )D3

)(٧

حيث:
 R2ھ و عام ل ثق ة االنح دار ،وھ و ح ّد الثق ة الب الغ  ٩٥ف ي المائ ة لتوزي ع ك ا ،(df, 95%) χ2 ،٢ب درجتين أو ٣
درجات من الحريّة ).(df
ّ
ّ
وفيما يتعلّق بالمنحنى
الخط ي فإنھ ا
الخطي التربيعي ) ،(٣=dfفإن  R2تساوي  ،٧٫٨١وبالنسبة للمنحن ى
ّ
تبلغ  .٥٫٩٩وينبغي أن تكون القيمة  ٢٫٩٧في المعادلة ) ،(٧وفي حالة المنحن ى الخط ي ،ينبغ ي أن تك ون القيم ة
المس تخدَ مة  .٢٫٤٥ونظ راً لوج ود ح دود ثق ة بنس بة  ٩٥ف ي المائ ة ف ي ك ل م ن مالحظ ة ن اتج ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي ومنحنى المعايرة فقد اقترح بعض المؤلِّفين استخدام ح ّد ثق ة بنس بة  ٨٣ف ي المائ ة ف ي منحن ى االنح دار
بدالً من  ٩٥في المائ ة للتقلي ل م ن أي مغ االة محتمل ة ف ي تق دير الريب ة ] .[١٣٥ ،١٣٤وف ي ھ ذه الحال ة ف إن R2
ّ
ّ
الخطي.
الخطي التربيعي وستبلغ  ٣٫٥٤في المنحنى
ستكون  ٥٫٠٢في المنحنى
) (٤يمكن حساب النقطة التي يتقاطع عندھا  YLمع منحنى الثقة العلوي ،وھو ح ّد الثقة األدن ى الب الغ  ٩٥ف ي
المائ ة للجرع ة المق َّدرة ) (DLع ن طري ق التك رار .ويحت وي برن امج إكس يل ) (Excelعل ى أداة ’ح ّل‘
) (Solverيمكن استخدامھا .وبھذه الطريقة يمكن الحصول على قيمة النقطة التي يتقاطع عن دھا ) (YUم ع
منحنى الثقة األدنى ) .(DUوباستخدام ھ ذا المث ال ف إن ) (DLو ) ،(DUيس اويان  ،٠٫٥١و  ٠٫٩٧غ راي
على التوالي.
وإذا َّ
تعذر الحصول عل ى التغ ايرات ،يمك ن تقري ب ح دود الثق ة باس تخدام المعادل ة ) .(٨ويمك ن اس تخدام
ھذه المعادلة ما دام أثر الريبة الناتجة عن التغايرات صغيراً نسبيا ً.
Y  C  D  D2  R varCvarD2  var D4

)(٨

ويكون التباين الناشئ عن المنحنى صغيراً مقارنة بتباين الن اتج الملح وظ ف ي الش خص المع رَّ ض ويمك ن
كبير من التحليل .ويمكن الحصول على تقدير
قدر
ٍ
تجاھله إذا استخدمت منحنيات المعايرة الراسخة المع َت ِمدَ ة على ٍ
تقريبي أبسط لقيمة ) (DLو ) (DUمباشرة من منحنى المعايرة عن طريق النظر في النقطتين اللت ين يجت از فيھم ا
 YLو  YUالخط المتصل في الشكل .٢٥

٦٨

٠٫١

٠٫٠٨
٠٫٠٧
٠٫٠٦
٠٫٠٥
٠٫٠٤
٠٫٠٣
٠٫٠٢

القسيْم المركزي في كل خلية
عدد ثنائيات َ

٠٫٠٩

٠٫٠١
٠
١

٠٫٩

٠٫٧

٠٫٨

٠٫٦

٠٫٥

٠٫٤

٠٫٣

٠٫٢

٠٫١

٠

الجرعة )بالغراي(

الشكل  :٢٥منحنى معايرة الجرعة  -االستجابة المستخدَم في تقدير الريبة ،مع تجاھل الخطأ الناشئ عن المنحنى
في ھذا المثال عندما تكون الجرعة  ٠٫٧٣غراي فإن الخطأ المرتبط بالمنحنى يساوي ٠٫٠٠٢؛ وتحسب
ھ ذه القيم ة بتحدي د  ٠٫٧٣غ راي لقيم ة  Dف ي الح د األخي ر م ن المعادل ة ) .(٧وتق ل ھ ذه القيم ة ع ن قيم ة الخط أ
المعياري المرتبط بالناتج الملحوظ في ثنائيات القُ َسيْم المركزي ) ٥٠٠/ ٢/١(٢٥التي تس اوي  .٠٫٠١وباتب اع ھ ذا
النھج فإن  DLو  DUتساويان  ٠٫٥٧و .٠٫٩١
وإذا كان اختبار  uأعلى إحصائيا ً من  ،١٫٩٦ينبغي تصحيح  YUو  YLلمراعاة فرق التش ّتت عن طريق
ضرب العامِل المشار إليه أدناه ،حيث  CLھي ح ّد ثقة بواسون المشار إليه في الجداول المعيارية ،و  Xھي ع دد
ثنائيات القُ َسيْم المركزي الملحوظة ،و  σ2/yھي الرقم القياسي للتشتت الملحوظ:
y

2

 CL 
Factor 

 X 

)(٩

وباس تخدام المث ال ال وارد أع اله ،عن دما تالح ظ  ١٩خلي ة محتوي ة عل ى كروموس وم واح د ذو قس يمين
مركزيين وثالث خاليا محتوية على كروموسومين من ثنائيات القُ َسيْم المركزي ب دالً م ن  ٢٥خلي ة محتوي ة عل ى
كروموسوم واحد ذي قسيمين مركزيين ،فإن  σ2/yس تكون  ،١٫١٩وتبل غ قيم ة  .٣٫١٩ uوف ي ھ ذه الحال ة تك ون
 ،YUو YLعلى النحو التالي:
1.19

 0.1074

1.19

 0.0217

36.03  36.03 
YU 

 25 
500

)(١٠

16.77  16.77 
YL 

 25 
500

)(١١

٦٩

وباستخدام ھذه القِ َيم فإن  DLو  DUتساويان  ،٠٫٣٩و  ١٫١٩غراي على التوالي.
التعرض األكثر تعقيداً
 ٤-٧-٩توسيع حسابات الجرعات في سيناريوھات
ُّ
ينطبق القسم السابق على الحاالت الت ي يت وزع فيھ ا التع رُّ ض الزائ د الع ارض الح اد الكبي ر إلش عاع ذي
انتقال خ ّ
طي منخفض نسبيا للطاقة توزيعا ً متجانسا ً في الجسم بكامله وتك ون عيّن ة ال دم متاح ة ف وراً .ويت يح ت ر ّدد
ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ف ي ك ل خلي ة ي تم تقييمھ ا عل ى أس اس منحن ى ح اد للجرع ة واالس تجابة ف ي الظ روف
المخ َتبري ة تق ديراً موثوق ا ً لمتوس ط الجرع ة الممتص ة ف ي الجس م بكامل ه .عل ى أن ھ ذه الظ روف المثالي ة ن ادرة
ّ
المجزأة .والمعتاد أكثر أن يكون التعرُّ ض الح ادث غي ر
الحدوث في الواقع العملي ،وتشيع اإلشعاعات الممتدة أو
ً
ُّ
متج انس ،وربم ا يص يب ج زءاً واح داً فق ط م ن الجس م .وق د يح دث أيض ا ت أخر زمن ي كبي ر قب ل أخ ذ عيّن ة ال دم
لدراستھا كروموسوميا ً .وسوف ُتسفر ھذه العوامل عن تجمُّعات غير متجانسة م ن الكري ات اللمفاوي ة الت ي َ
تؤخ ذ
عيّن ات منھ ا ،وس وف ي ؤدي ن اتج ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي الناش ئة عن د مقارنتھ ا بمنحن ى الجرع ة  -االس تجابة
المعيارية في المخ َتبر إلى تقدير غير واقعي للجرعة .ويولّد عدم التجانس ناتجا ً من ثنائيات القُ َسيْم المركزي الت ي
ال تلتزم بالتوزيع البواس وني ،ولكنھ ا تتس م عموم ا ً بف رط التش تت .وم ن الواض ح أن ذل ك ينش أ ف ي حال ة تع رُّ ض
ج زء م ن الجس م بس بب ع دم ت أثر الكري ات اللمفاوي ة ف ي الخالي ا الواقع ة خ ارج مج ال اإلش عاع .وف ي ح االت
التعرُّ ض الموضعي الشديد ،قد يحتوي عدد الخاليا المعطوبة األقل من المتو َّقع في كل منھا على ع دة انحراف ات.
وحتى عندما تكون الجرعة اإلشعاعية متجانسة ف ي الجل د ف إن انخفاض ھا ب وتيرة واح دة كلم ا ازداد عم ق النس يج
سيسفر عن مجموعة متباينة من الجرعات في الكريات اللمفاوية .ويتضح ھ ذا الت أثير بش كل خ اص ف ي اإلش عاع
الضعيف االختراق ،وأم ا الت أثير الن اتج ع ن اإلش عاعات األق وى اختراق ا ً مث ل األش عة الس ينية الت ي تبل غ ذروتھ ا
الفلطية  ٢٥٠كيلو فلط أو أشعة غاما من الكوبالت  ٦٠-واإليريديوم  ١٩٢-والسيزيوم  ١٣٧-يكون ضعيفا ً بالقدر
الذي يكفي لحدوث توزيع شبه بواسوني في ثنائيات القُ َسيْم المركزي.
ويؤ ّدي أيضا ً التعرُّ ض العارض إلشعاعات ذات انتقال ّ
خطي مرتفع للطاقة ،مثل النيوترونات ،إل ى ف رط
تشتت التوزيع بسبب الطريقة التي تودَ ع بھا الجرعة في الخلية )انظر القسم .(٣
ِّ
ُّ
التأخر في أخذ عيّن ات ال دم عل ى حص يلة االنحراف ات ألن الخالي ا المحتوي ة عل ى انحراف ات غي ر
ويؤثر
مستقرة ُتف َقد نتيجة دورانھا وتح ّل محلھا خاليا جديدة ال تحتوي على أي كروموسومات ذات قسيمين مركزيين.
ويھدف ھذا القسم إلى مناقشة الطريقة التي ّ
تتأثر بھا انحراف ات الكروموس ومات بع دم تج انس التع رُّ ض،
ُّ
وتأخر أخذ العيّنات ،والتعرُّ ض لمدة طويلة ،والطريقة التي يمكن بھا رغ م ذل ك االس تفادة م ن البيان ات ف ي تق دير
الجرع ة بطريق ة يمك ن الوث وق بھ ا .ويتن اول ھ ذا القس م أيض ا ً اإلب الغ ع ن ح االت الط وارئ الت ي تنط وي عل ى
جرعات شديدة االنخفاض و َّ
يتعذر ،بسبب القيود اإلحصائية ،تمييزھا عن الجرعات الصفرية.
ويتضمّن القسم التالي بعد ذلك أمثلة عملية لكل حالة من حاالت التعرُّ ض في حاالت الطوارئ.

١-٤-٧-٩

حوادث الحرجية

يتع رَّ ض الجس م ف ي ح وادث الحرجي ة إل ى إش عاعات م ن النيوترون ات وأش عة غام ا .وإذا كان ت نس بة
جرع ات النيوترون ات إل ى جرع ات أش عة غام ا معلوم ة وكان ت ھ ذه المعلوم ات متاح ة ف ي الع ادة م ن قياس ات
فيزيائية ،يمكن في ھذه الحالة تقدير جرع ات النيوترون ات وأش عة غام ا المنفص لة ع ن طري ق التك رارات .وتن َّف ذ
عملية التكرار على النحو التالي:
)(١

يُف َت َرض أن ك ل االنحراف ات راجع ة إل ى النيوترون ات ،وتق َّدر جرع ة م ن منحن ى النيوترون ات باس تخدام
ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي المقاس؛
ُتستخدَم الجرعة النيوترونية المق َّدرة والنسبة المحسوبة بين األشعة النيوترونية وأشعة غاما لتقدير جرعة
أشعة غاما؛
ُتستخدَم جرعة أشعة غاما لتقدير ناتج ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي الناجمة عن أشعة غاما؛

)(٤

يُطرح الناتج المحسوب لثنائيات القُ َسيْم المركزي الناشئة عن أشعة غاما من الناتج المقاس للحصول على
القيمة الجديدة للناتج النيوتروني؛

)(٢
)(٣

٧٠

) (٥تكرَّ ر الخطوات من ١إلى  ٤لحين التوصل إلى تقديرات متسقة ذاتيا ً.
وإذا َّ
تعذر الحصول على تقدير فيزيائي للنسبة ب ين الجرع ة النيوتروني ة وجرع ة أش عة غام ا فل ن يتس ّنى
استخدام األسلوب المذكور أعاله .ويمكن التعبير عن الجرعة بمكافئ الغراي على غرار ما حدث لضحايا حادث
توك اي م ورا .عل ى أن ب ريم وغروي ر ) [١٣٦] (Brame and Groerتن اوال بالوص ف نھج ا ً إحص ائيا ً ف ي تق دير
الجرعات في حوادث الحرجي ة ،ويس مح ھ ذا ال نھج بتق دير الجرع ة عن دما ال يوج د تق دير للنس بة .وتب يَّن أن ھ ذا
األسلوب يعطي نتائج مماثلة بدرجة كبيرة للنھج التكراري الكالسيكي الم ّتبع في محاكاة الحوادث ].[١٣٧

٢-٤-٧-٩

حاالت التعرُّ ض الزائد لجرعات ضعيفة

يشار في كثير من األحيان إلى أن الح ّد األدنى لكش ف الجرع ة ع ن طري ق ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ف ي
ّ
الخط ي الم نخفض للطاق ة يت راوح ب ين  ،٠٫١و  ٠٫٢غ راي .و ُتع َتب ر الحساس ية
حاالت اإلش عاعات ذات االنتق ال
ُ
س يْم المرك زي )الت ي تبل غ ف ي حال ة التجمُّع ات العام ة ~
للجرعات المنخفضة دالة لمستوى الخلفية في ثنائي ات الق َ
 ١ ٠٠٠/١- ٠٫٥خلية( وحدود عدد األطوار االستوائية التي يمكن فحصھا واقعيا .ولذلك فإن تقديرات الجرعات
الضعيفة تنطوي على ريبة إحصائية كبيرة .وكما جاء من قبل فإن ھذه الريبة تنش أ أساس ا ً ع ن الخط أ البواس وني
في الناتج ،كما ّ
يؤثر االنحراف المعياري ) (SEتأثيراً طفيفا ً على المعامِالت في منحنى الجرعة  -االستجابة حيث
 ھي األھم في الجرعات الضعيفة .ولألغراض العملية فإن ھذه القيمة يمكن تجاھلھا ما لم تكن بيان ات المع ايرة
شحيحة في الجرعات الضعيفة.
وبينما ال ّ
تمثل الجرع ات الت ي تت راوح ب ين  ١٠٠و  ٢٠٠ملل ي غ راي مص در قل ق ب الغ عن د النظ ر ف ي
العواقب الصحية الناجمة عن التعرُّ ض فإن ھذه الجرعات من الناحي ة القانوني ة ّ
تمث ل جرع ة قوي ة مقارن ة بح دود
الجرعة المھنية السنوية التي أوصت بھا اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات ،وھي  ٢٠مللي سيفرت .وغالبا ً ما
تق ع ض غوط عل ى الوراث ة الخلوي ة لمحاول ة حس م الجرع ات الزائ دة المنخفض ة المش َتبه بھ ا ،وربم ا يح ّم ل ھ ذا
األسلوب أكثر مما تسمح به إمكاناته.
وكشفت التجربة أنه عند اإلبالغ عن النتائج قلما ي درك الش خص الع ادي مفھ وم الريب ة .وھن اك ع دد م ن
ال ُنھُج التي يمكن استخدامھا للمساعدة في تفسير النتائج .ويمكن في الطريقة األولى ،رغ م أنھ ا ليس ت دقيق ة تمام ا ً
من الناحية اإلحصائية ،اإلش ارة إل ى وج ود فرص ة نس بتھا  ٢٫٥ف ي المائ ة فق ط ألن تزي د الجرع ة ع ن ح ّد الثق ة
األعل ى الب الغ  ٩٥ف ي المائ ة .وإض افة إل ى ذل ك ف إن ح ّد الثق ة األدن ى يمك ن اس تخدامه لتحدي د ’ح ّد الكش ف‘ ف ي
الفحص .وباستخدام األرقام الواردة في الج دول  ٩ف إن الجرع ة الت ي تزي د إحص ائيا ً عل ى ص فر م ن الغ راي ف ي
الجرعة لن يشير إليھا إال  ٤أو أكثر من ثنائيات القُ َسيْم المركزي في كل  ١ ٠٠٠خلية ،أي عندما يكون ح ّد الثق ة
األدنى أكبر من صفر غراي.
الج دول  :٩ح دود الثق ة ف ي الجرع ة بنس بة  ٩٥ف ي المائ ة ف ي مختل ف الن واتج المنخفض ة للكروموس ومات ذات
القس يمين المرك زيين ف ي  ١ ٠٠٠خلي ة ون َِس ب األرجحي ة الت ي تكش ف ع ن احتم االت جرع ة ص فرية أو جرع ة
قدرھا  ٠٫٢٥غراي

)حُسِ َبت الجرعة على أساس أن (٢D٠٫٠٤٩٢+D٠٫٠١٦٤ +٠٫٠٠١٠ = Y

المالحظة )ثنائيات
القُ َسيْم المركزي(

نسبة األرجحية

الجرعة )غراي(
ح ّد الثقة األدنى

المتوسط

ح ّد الثقة األعلى

) Pصفر غراي(:
)pصفر  ٠٫٢٥غراي(

—

صفر

٠٫١٢

١ : ١٣٠٦

١

صفر

صفر

٠٫١٨

١ : ١٦٠

٢

صفر

٠٫٠٥

٠٫٢٣

١ : ٢٠

٣

صفر

٠٫٠٩

٠٫٢٦

١:٢

صفر

٧١

المالحظة )ثنائيات
القُ َسيْم المركزي(

نسبة األرجحية

الجرعة )غراي(
ح ّد الثقة األدنى

المتوسط

ح ّد الثقة األعلى

) Pصفر غراي(:
)pصفر  ٠٫٢٥غراي(

٤

٠٫٠١

٠٫١٣

٠٫٣٠

٣: ١

٥

٠٫٠٣

٠٫١٦

٠٫٣٣

٢٨ : ١

٦

٠٫٠٦

٠٫١٩

٠٫٣٦

٢٢٩ : ١

٧

٠٫٠٩

٠٫٢٢

٠٫٣٨

١٨٦٨ : ١

ومن الناحية األخرى ،يمكن حساب نسبة أرجحي ة الج رعتين باس تخدام االحتم االت النس بية لك ل جرع ة
ف ي اثن ين م ن الس يناريوھات المحتمل ة ،ھم ا س يناريو الجرع ة الص فرية وس يناريو الجرع ة المش َتبه بھ ا )مث ل
الشارة( .و ُتش َتق الفُ َرص من التوزيع البواسوني على النحو التالي .فالجرع ة إذا كان ت ص فراً ،يُتوق ع م ن منحن ى
الجرعة  -االستجابة أن يكون تر ّدد الخلفية كروموس وما ً واح داً ذا قس يمين مرك زيين ف ي ك ل  ١ ٠٠٠خلي ة .وإذا
كان ت الجرع ة  ٠٫٢٥غ راي ،يتو ّق ع أن يك ون الن اتج  .١ ٠٠٠/٨٫٢والفرص ة النس بية لع دم وج ود أي
كروموسومات ذات قسيمين مركزيين عندما يكون الن اتجين المت و ّقعين  ١و  ٨٫٢م ن التوزي ع البواس وني تكـ ـون
 e– 1 /e–8.2أي  ٠٫٠٠٠٢٧/٠٫٣٦٧٨٨وتبلغ تقريبا  .١ ٣٠٠وترد ف ي الس طر األعل ى م ن الج دول  ٩قِ َيم فت رات
الثقة المتوسطة والدنيا والعليا في الجرعة باإلضافة إلى نسبة األرجحية ،جرعة الشارة ،وترد أدناه القِ َيم األخ رى
التي كان يمكن اإلشارة إليھا إذا لوحِظت أعداد مختلفة من ثنائيات المركز في  ١ ٠٠٠خلية.
ويمكن للمخ َت َبر الذي يق ِّدم التقرير أن يستخدِم أحد النھجين أو كليھما عند عرض نت ائج التحلي ل ،ويتو َّق ف
القرار بشأن ذلك على مالبسات الحالة.

٣-٤-٧-٩

تعرُّ ض جزء من الجسم

ّ
تمث ل اإلش ارة الوراثي ة الخلوي ة إل ى ح دوث تع رُّ ض ف ي ج زء م ن الجس م توزيع ا ً غي ر بواس وني
للكروموسومات ذات القسيمين المركزيين بين األطوار االستوائية المفحوص ة ف ي الم ريض .ول ذلك تب دأ الخط وة
األولى بحساب نسبة التباين إل ى المتوس ط ) (σ2/yث م يُس تخدَ م بع د ذل ك اختب ار  uلتحدي د م ا إذا ك ان النس بة تحي د
كثيراً عن االتحاد )انظر القسم  .(٣-٨وإذا كانت البيانات متفقة م ع توزي ع بواس ون ،يوص ى ب اإلبالغ ع ن تق دير
متوسط الجرعة في الجس م بكامل ه .وإذا ل م تك ن البيان ات بواس ونية ،يُق َت رح اس تخدام أس لوبين عل ى النح و ال وارد
أدناه ،حيث يمكن اشتقاق تقدير لجرعة جزء من الجسم بدالً من مجرد اقتباس متوسط قيمة جرعة الجسم بكامل ه.
وقد يستند الحافز الذي يدفع إلى تقدير جرعة جزء من الجسم إلى معلوم ات ع ن ظ روف ح دث الجرع ة الزائ دة.
ويوصى باستخدام اختبار  uلتقييم التوزيع البواسوني للبيانات ،وإن ك ان كثي رون يعتق دون أن ھ ذا االختب ار ل يس
دقيقا ً بدرجة كبيرة ،خاصة في الحاالت التي ُت َسجَّ ل فيھا أعداد قليلة من مسْ َحات الط ور االس توائي .وبالت الي م ن
الممارسات الروتينية المتبعة في الكثير م ن المختب رات مقارن ة تق ديرات جرع ة الجس م بكامل ه وتق ديرات جرع ة
جزء من الجسم باستخدام أيٍ من األسلوبين المبيَّنين أدناه مع البيانات .وإذا كان تقدير جرعة الجسم بكامله مختلفا ً
اختالفا ً كبيراً عن تقدير جرع ة ج زء م ن الجس م ،ينبغ ي أن ينظ ر المخت َب ر حينئ ٍذ إل ى الحال ة باعتبارھ ا س يناريو
ينطوي على تعرُّ ض مح َتمل في ج زء م ن الجس م .وف ي حال ة ع دم الت ي ُّقن م ن وج ود اختالف ات كبي رة ب ين تق دير
جرعة الجسم بكامله وتقدير جرعة جزء م ن الجس م )القس م  (٣-٧-٩يوص ى حينئ ذ باس تخدام األس لوبين المبيّن ين
ھنا فقط عندما تبتعد البيانات كثيراً عن توزيع بواسون.

األسلوب ١
ھذا األسلوب الذي اق َترحه ألول مرة دولفن ) [١٣٨] (Dolphinيس ّمى أس لوب بواس ون المل َّوث .ويراع ى
في ھذا األسلوب فرط التشتت في توزي ع ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ب ين ك ل الخالي ا المفحوص ة .ويع َتب ر التوزي ع
الملحوظ حاصل ما يلي) :أ( توزيع بواسون الذي ّ
يمثل الجزء المشعع م ن الجس م ،و )ب( الج زء غي ر المع رّض
المتب ّقي .ومن الواضح أن الخاليا المحتوية على انحراف ات س تتركز ف ي الج زء المش عع م ن الجس م .وأم ا الخالي ا
٧٢

غير المعطوبة فس وف تت ألف م ن مجم وعتين ف رعيتين ،ھم ا مجموع ة خالي ا الج زء غي ر المع رّض ،ومجموع ة
ّ
الخاليا المشععة التي لم تصب بأي عطب
)وتمثل الحد األول ) (e–Yم ن سلس لة بواس ون( .وتب يِّن المعادل ة )(١٢
توزيع الضرر في الخاليا.
YF
X

Y
N  n0
1 e

)(١٢

حيث:
YF
e–Y
X
N

n0

متوسط حصيلة ثنائيات القُ َسيْم المركزي في الجزء المشعع،
ّ
يمثل عدد الخاليا غير المعطوبة في الجزء المشعع،
عدد الخاليا الملحوظة،
مجموع عدد الخاليا،
ُ
عدد الخاليا الخالية من ثنائيات الق َسيْم المركزي.

ويمكن ح ّل المعادلة ) (١٢عن طريق التكرار لتقدير األرجحية العظمى للناتج  ،ويمكن بعد ذلك استخدام
 YFلحساب جزء الخاليا المفحوصة ،f ،التي تعرّ ضت لإلشعاع باستخدام المعادَ لة ):(١٣
X
N

YF f 

)(١٣

ويمكن بع د ذل ك حس اب جرع ة الج زء المش عع باس تخدام  YFومنحن ى المع ايرة المالئ م .ويمك ن اش تقاق
حجم جزء الجس م المش عّع م ن  fبع د تص حيحه لمراع اة ت أثيرات الم وت البين ي وت ّ
أخر االنقس ام الفتيل ي .وس وف
تتسبب ھذه العوامل في تقليل احتماالت وصول الخاليا المشعَّعة إلى الطور االس توائي بع د م رور  ٤٨س اعة ف ي
المزرعة حتى لو كانت خالية م ن االنحراف ات مقارن ة بالخالي ا غي ر المعرَّ ض ة .وإذا ك ان ج زء الخالي ا المش عّعة
يعبَّر عنه بالمعادلة التالية:
التي تصل إلى الطور االستوائي يساوي  ،pفإن جزء الجسم المشعَّعَ ،F ،
f p
1 f  f p

F

)(١٤

وتق َّدر قيمة  Pللمعادلة:
)P = exp(-D/Do

)(١٥

حيث:
الجرعة المق َّدرة،
D
وتوجد أدلّة تجريبية على أن قِ َيم  Doتتراوح بين  ٢٫٧و .[١٤٠ ،١٣٩] ٣٫٥
َ
على أن ھناك عدداً من القيود على ھذا النھج:
)(١

يفترض األسلوب أن تعرُّ ض الجزء المشعَّع متجانس.

)(٢

يُش َت ّق جزء الكريات اللمفاوية المشعَّع الذي ال يمكن أن يرتبط إال بجزء الجسم المشعَّع عن طريق تبس يط
افتراض توزيع الكريات اللمفاوية توزيعا ً متجانسا ً في كل الجسم.
يالح ظ فيھ ا وج ود
يتطلّ ب ھ ذا ال نھج جرع ة موض عية قوي ة بم ا يكف ي إليج اد ع دد م ن الخالي ا الت ي
َ
كروموسومين أو أكثر من ثنائيات القُ َس يْم المرك زي .ويل َزم ذل ك لحس اب أفض ل توفي ق للخالي ا المش عَّعة
ولكن غير المعطوبة.

)(٣

٧٣

)(٤

يفترض األسلوب أن التأخر بين التشعيع وأخذ عيّنة ال دم ال يخ رج ع ن ح دوده ال دنيا ،وبالت الي ف إن ن اتج
ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ال ي نخفض كثي راً بس بب دخ ول الخالي ا الجدي دة غي ر المعطوب ة إل ى ال دورة
الدموية .وإذا حدث تميع فسوف يقل على األرجح الجزء المشعَّع المشتق بھذا األسلوب ].[١٤١

األسلوب ٢
اق َت رح ھ ذا ال نھج ساس اكي وميات ا ) [١٤٢] (Sasaki and Miyataويس مّى أس لوب حاص ل ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي والحلقات ) .(Qdrويراعي ھذا األس لوب ن اتج ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي والحلق ات الناش ئة ع ن
الخالي ا المحتوي ة عل ى انحراف ات غي ر مس تقرة ،ويف َت رض أن ھ ذه الخالي ا كان ت موج ودة وق ت وق وع
الح ادث .ول ذلك ف إن ھ ذا األس لوب يتحاي ل عل ى التمي ع الن اجم ع ن خالي ا غي ر معطوب ة ف ي ج زء غي ر
معرَّ ض من الجسم أو بسبب تج ُّدد الخاليا بعد التشعيع من تجمع الخاليا الجذعية .وال يتطلَّب ھذا السلوب
أيض ا ً وج ود خالي ا مص ابة بأض رار كبي رة محتوي ة عل ى انح رافين أو أكث ر .وحاص ل ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي والحلقات ھو الناتج المتو ّق ع للكروموس ومات ذات القس يمين المرك زيين والحلق ات ب ين الخالي ا
المعطوبة ،NU ،ويعبّر عنه بالصيغة التالية:
Y1
X

N U 1  e Y1 Y2

Qdr 

)(١٦

حيث
عدد حاصل ثنائيات القُ َسيْم المركزي والحلقات،
X
و  Y2ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي باإلضافة إل ى الحلق ات والقُس يمات الزائ دة العديم ة القُ َس يْم المرك زي،
Y1
على التوالي.
ولما كانت  Y1و  Y2دالتين معلومتين للجرع ة ويمك ن اش تقاقھما م ن منحني ات الجرع ة  -االس تجابة داخ ل
المخ َت َبر ،يكون حاصل ثنائيات القُ َسيْم المركزي والحلقات دالة للجرعة وحدھا ويسمح بالتالي بتقدير الجرع ة ف ي
الجزء المشعَّع من الجسم.
وھناك أيضا ً عدة قيود مرتبطة بھذا األسلوب:
)(١

)(٢

يف َت ِرض ھ ذا األس لوب ،أس وة باألس لوب  ،١أن التع رُّ ض ف ي الج زء المش عَّع متج انِس ،ولك ن ساس اكي
ومياتا ] [١٤٢يرون أنه ال يو ِّفر أي معلومات ع ن حج م ھ ذا الج زء .عل ى أن ذل ك يمك ن اش تقاقه تقريب ا ً
بنفس اإلجراء المتبع في األسلوب  ١عن طريق تحويل الجرعة إلى ن اتج ث م ُتس تخدَ م المعادلت ان ) (١٣و
).(١٤
يف َت ِرض األسلوب أن االنحرافات الالمركزية الزائدة تتبع أيضا ً توزيعا ً بواسونيا ً ،ولك ن البيان ات المس تقاة
من التجارب المخ َتبرية ال تؤ ّي د ذل ك .وإذا ك ان يُعت َق د أن ھ ذا القي د مھ م ف إن باإلمك ان تالفي ه ع ن طري ق
النظ ر ف ي ن اتج ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي والحلق ات ف ي تل ك الخالي ا المعطوب ة المحتوي ة فق ط عل ى
كروموسومات ذات قسيمين مركزيين وحلقات .وبالتالي ُتخ َت َزل المعادلة ) (١٦إلى ما يلي:
Y1
X

N U 1  e Y1

Qdr 

)(١٧

وتتطابق ھذه الصيغة م ع المعادل ة ) .(١٢وينش أ ع ن ھ ذا الش كل المب ّس ط تق دير للجرع ة مط ابق للتق دير
المشتق باستخدام األسلوب  ١أعاله.
)(٣

٧٤

يفت رض األس لوب أن ك ل الخالي ا المحتوي ة عل ى انحراف ات غي ر مس تقرة كان ت موج ودة وق ت ح دوث
التشعيع وأنه لم يحدث أي تحفي ز للخالي ا المحتوي ة عل ى انحراف ات كروموس ومية مش تقة بس بب أض رار
الكروماتيد في الخاليا الجذعية.

٤-٤-٧-٩

ُّ
تأخر أخذ عيّنات الدم

تأ َّك د بم ا ال ي دع مج االً للش ك أن بع ض الكري ات اللمفاوي ة المحتوي ة عل ى انحراف ات تظ ل موج ودة ف ي
الدورة الدموية الطرفية لسنوات كثيرة بعد التشعيع .وم ع ذل ك فق د تب يَّن أن ت ُّ
أخر أخ ذ عيّن ة ال دم لم دة تزي د عل ى
بضعة أسابيع بعد التشعيع يقلّل ناتج االنحرافات .ويتجلّى ذلك بوضوح بعد الجرعات الكبيرة التي تكون قوية بم ا
يكفي إلحداث ردود فعل قطعية مب ّكرة ،مثل انخفاض عدد خاليا الدم البيضاء .وفي حالة الجرعات الضعيفة التي
تقل عن عتبة التأثير القطعي ،تزداد إمكانية ّ
تأخر معرفة الجرع ة الزائ دة .ول ذلك يتع يَّن إج راء بع ض التع ديالت
حتى يتس ّنى تقدير الجرعة بطريقة أكثر واقعية .ومما يؤس ف ل ه أن ه ال يوج د س وى ن زر يس ر م ن البيان ات الت ي
يمكن أن تساعد على استخالص معامل تصحيح يمك ن الوث وق ب ه .والواق ع أن ه ب النظر إل ى وج ود تف اوت ف ردي
ملحوظ تبعا ً لعوامل من قبيل حاالت الع دوى ،ف إن تض اؤل ن اتج االنحراف ات ربم ا ال يمك ن التعبي ر عن ه ببس اطة
رحت معدالت اختفاء أسِّية مصحوبة بعمر نصفي مدت ه ث الث س نوات تقريب ا ً
كدالة للزمن وحده .ومع ذلك فقد اق ُت َ
] .[١٠٦ويبدو ،على سبيل التقريب العام ،أن ذلك مناسب عندما يت ّ
أخر أخ ذ العيّن ة لم دة طويل ة تص ل إل ى خم س
س نوات أو أكث ر .عل ى أن ه قلّم ا يت أخر أخ ذ العين ات ك ل ھ ذه الم دة ف ي حال ة فح ص التعرُّ ض ات العارض ة الت ي
تستغرق مدة قصيرة .ويتراوح التأخير في العادة بين بضعة أيام وبضعة أسابيع .ويرجَّ ح ُّ
تأخر أخذ العيّن ة بض عة
درك التع رُّ ض إال ّ عن د تجھي ز مقي اس الجرع ة الشخص ية الروتيني ة وظھ ور التش عيع ف ي مرحل ة
أس ابيع إذا ل م ُي َ
مبكرة من فترة اإلصدار .وقد يتأخر أخذ العيّنة أكثر من سنة على أقصى تقدير ،ولذلك من غير المالئم أن يك ون
العمر النصفي لالختفاء األُسّي ثالث سنوات تقريبا ً خالل تلك الفترة.
ولعل أشمل مجموعة من البيانات ھي البيانات التي نش رھا بكت ون وآخ رون )،٦٣،١٤٣] (Buckton et al
 [١٤٤الذين قاموا على امتداد  ٣٠سنة بأخذ عيّنات متكررة من مجموعة من المرضى الذين ك انوا يع الَجون م ن
التھاب الفقار الروماتويدي باستخدام األشعة الس ينية المج ّزأة .وكش فت ھ ذه الدراس ات ع ن تو ُّق ف أوّ ل ي ف ي ن اتج
االنحرافات واستمر ھذا التوقف مدة طويل ة اس تغرقت نح و  ٢٠أس بوعا ً وتلتھ ا فت رة ھب وط ح اد ألكث ر م ن أرب ع
سنوات .وخالل السنوات األربع األولى ،توصَّل الباحثون إلى أن حصيلة ثنائيات المركز قد انخفضت إل ى مع ّدل
بلغ نحو  ٤٣في المائة سنوياً ،ووصل الھبوط بعد ذلك إلى نحو  ١٤في المائة سنويا ً .وب النظر إل ى التقلُّ ب الكبي ر
ف ي البيان ات المح دودة ،تع َّذر تق ديم أي توجيھ ات مؤك دة ،خاص ة فيم ا يتص ل بح االت الت أخير الت ي زادت عل ى
بضعة أس ابيع .ول ذلك ربم ا أدى ع دم تص حيح ن اتج ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي إل ى تق دير الجرع ة بقيم ة أق ل م ن
الواقع ،ولكن حجم ھذا التقليل يتو َّقف على عوامل ترتبط بكل فرد على حدة و َّ
يتعذر عموما ً قياسھا كمّيا ً.
ولوحِظ في مناقشة تش عيع ج زء م ن الجس م )القس م  ٣-٤-٧-٩أع اله( أن أس لوب حاص ل ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي والحلقات ال يُعنى إال بناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي والحلقات في الخاليا المعطوبة .ولذلك يمكن أيض ا ً
عن طريق األخذ بھذا النھج عند الحصول على عيّنات الدم تالفي مشكلة التميع الذي يحدث بمرور الوقت بس بب
الخاليا غير المعطوبة التي تدخل الدورة الدموية شريطة استمرار مالحظة أعداد كافية من الخاليا المحتوية على
انحرافات غير مستقرة .ومن الواضح أن ذلك غير ممكن عمليا ً في حاالت التأخير لمدة طويلة .على أنه قد يكون
من الممكن في تلك الحاالت النظر ف ي اس تمرار الخالي ا المحتوي ة عل ى انحراف ات مس تقرة .ول م يك ن ذل ك ممكن ا ً
طيل ة س نوات كثي رة إال ّ ع ن طري ق التنم يط الن ووي للكثي ر م ن المستحض رات المحص ورة األل وان والش ريطية.
وبھذه األساليب كشفت دراسة التھاب الفقار الروماتويدي عن أن مستوى ھذه الخاليا ظل ثابتا ً تقريبا ً عل ى امت داد
السنوات الثالثين التي شملتھا المتابعة .وأشار آوا ) [١٤٥] (Awaإل ى وج ود ارتب اط ق وي ب ين ت ردد االنحراف ات
المستقرة وتقديرات  DS86للجرعة لدى الناجين من القنبلة الذرية .و ُتس َتب َعد انتقائيا ً الخاليا المنقسمة المحتوية على
انحرافات غير مستقرة عن طريق االنقس ام الفتيل ي غي ر االنفص الي .و ُتف ّس ر زي ادة االنحراف ات المس تقرة بم رور
الوقت على أساس افتراض أن الخاليا المحتوية على أضرار مستقرة وغير مس تقرة تختف ي ب نفس المع دل ،ولك ن
اختفاء الضرر المس تقر يقابل ه انقس امات دون ع ائق م ن تجم ع الخالي ا الجذعي ة .ويُس َتبدَ ل حالي ا ً التنم يط الن ووي
المجمّع في شكل شرائط التھجين الموضعي بالفلورسين باعتبار أن ذل ك ھ و األس لوب األمث ل للتحق ق م ن وج ود
انتقاالت كروموسومية مستقرة نادرة وعشوائية وغير بنيوية بأعداد كبي رة ف ي أثن اء القي اس البيول وجي الرجع ي.
ويرد بيان ذلك في القسم .١٠

٧٥

٥-٤-٧-٩

التعرُّ ض الممتد والمجزأ

يمكن أيضا ً لتمديد وأو تجزئة التعريض أن يسفر عن تخفيض ناتج االنحرافات الكروموسومية أكث ر مم ا
ّ
الخطي المرتفع للطاقة ،حيث العالقة بين الجرعة
في حاالت الجرعات الحادة .وفيما يتعلّق باإلشعاع ذي االنتقال
واالستجابة قريبة م ن ّ
خطي ة ،ال يتو ّق ع أي مع دل للجرع ة أو أي ت أثير للتجزئ ة .وأ ّم ا ف ي حال ة اإلش عاعات ذات
ّ
االنتقال
الخطي المنخفض للطاقة فإن ت أثير تمدي د الجرع ة يخف ض معا ِم ل تربي ع الجرع ة ،β ،ف ي معادل ة الن اتج
) .(٢وھذا الح ّد يمثل االنحرافات ،ربم ا الثنائي ة المنش أ ،الت ي يمك ن تع ديلھا ع ن طري ق آلي ات اإلص الح الت ي ال
يزال أمامھا وقت للعمل في أثناء التعرُّ ض الممتد أو في الفترات الواقعة بين التعرُّ ضات الحادة المتقطعة .وكشف
عدد من الدراسات عن أن تناقص تر ّدد االنحرافات يتبع فيما يبدو دالة أُسِّية وحيدة متوسط مدتھا س اعتان تقريب ا ً.
وتك ون أغلبي ة األض رار المتحوِّ ل ة إل ى انحراف ات كروموس ومية ق د ت م إص الحھا أو ال تت اح ف ي غي ر ذل ك م ن
الحاالت للتفاعل في غضون ما يتراوح بين خمس وست ساعات بعد التعرُّ ض.
واق َترح ل ي و كاتشس ايد ) [١٤٦] (Lea and Catchesideمع ا ِمالً زمني ا ً تابع ا ً يُع َرف بالدال ة  Gللتمك ين م ن
ّ
الخطي ة
تع ديل معا ِم ل تربي ع الجرع ة وبالت الي الس ماح بح دوث ت أثيرات تمدي د الجرع ة .ويمك ن تع ديل المعادل ة
التربيعية ) (٢كما ھو مبيَّن في المعادَ لة ):(١٨
Y  C  D   G ( x ) D 2

)(١٨

حيث:
2
] [x  1  ex
2
x

G ( x) 

)(١٩

و
t0

x t

)(٢٠

حيث:
t

مدة حدوث التشعيع،

t0

متوسط عمر االنقسامات التي تبيَّن أنھا تبلغ ~ ٢ساعة ][١٤٧ ،٩٦

ولذلك َ
يلزم في حال ة التش عيع المس تمر معرف ة ط ول الم دة الت ي اس تغرقھا التع رُّ ض وك ذلك ،عل ى س بيل
التبسيط ،افتراض بقاء مع َّدل الجرع ة ف ي أثن اء التع رُّ ض عل ى حال ه دون تغيي ر ي ذكر .وھ ذا اإلج راء ال يس تحق
التجربة ما لم تكن الجرعة الكلية كبيرة بما يكفي وما لم تكن مدة التعرُّ ض ساعات أو بض عة أي ام .وم ن الواض ح
ّ
الخط ي الم نخفض للطاق ة ،حت ى
أنه في حالة التعرُّ ضات الص غيرة )أق ل م ن  ٠٫٣غ راي( لإلش عاع ذي االنتق ال
وإن تلقاه الشخص في جرعات حادة ،تحدث أغلبية االنحرافات بسبب مرور مسارات تأيينية وحيدة بحيث يقترب
الناتج من  Y = αDعلى أية حال .وعندما يتل ّقى الشخص جرع ة عل ى امت داد فت رة طويل ة ،تتض اءل قيم ة )G(x
تقريبا ً إلى الصفر .ول ذلك حت ى إذا كان ت الجرع ة قوي ة )أكث ر م ن  ١غ راي( ف إن الن اتج يص بح فعلي ا ً ،Y = Αd
ّ
المتقطع ة الت ي تس تمر لفت رات تزي د عل ى س ت س اعات ب ين أج زاء
والخالص ة أن ه يمك ن ف ي حال ة التعرُّ ض ات
التعرُّ ضات النظر إلى التعرُّ ضات باعتبارھا ّ
تمثل عدداً من التشعيعات الحادة المعزولة التي يضاف إلى ك ٍل منھ ا
نواتج االنحراف ات المس ت َح ّثة .وإذا كان ت الم دة قص يرة ب ين أج زاء التعرُّ ض ات يمك ن االستعاض ة ع ن ) G(xف ي
المعادل ة ) (١٨ب األُس ) (–t1/t0حي ث  t1ھ ي الم دة ب ين األج زاء .وع رض لوي د وآخ رون )[٩٦] (Llodyd et al
وبوشنغر وآخرون ) [١٤٧] (Bauchinger et alأدلّة تجريبية تؤيّد فرضية الدالة .G

٦-٤-٧-٩

الترسب الداخلي للنويدات المشعّة

يش ِّكل ذلك نوعا ً خاصا ً م ن التش عيع الممت د المص حوب ف ي الع ادة بمض اعفات ع دم التج انس الش ديد ف ي
تعرُّ ض الجسم .ويرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من العوامل التي ّ
تؤثر على مواقع تر ُّس ب النوي دة المش عّة وم دة
بقائھا .وتشمل ھذه العوامل مسار الدخول إلى الجسم ،والشكل الفيزيائي  -الكيمي ائي ،ونوعي ة اإلش عاع المنبع ث،
والمسارات األيضية التي قد تلتحم من خاللھا النويدة ،وحالة وظائف الجسم في الشخص.
٧٦

ويمكن مالحظة االنحراف ات الكروموس ومية الت ي تزي د ع ن مس تويات الخلفي ة ف ي األش خاص المص ابين
بتلوّ ث داخلي .على أنه بالنظر إلى وجود الكثير م ن عوام ل اإلرب اك ،يتع َّذر اس تخدام ن اتج االنحراف ات الش تقاق
تقدير معقول للجرعة اإلشعاعية التي يتلقاھا الجسم بكامله أو التي تتلقاھا أعضاء معيَّنة في الجس م .ويمك ن إحال ة
ناتج االنحرافات إلى منحنى جرعة  -استجابة تشعَّع فيه الكريات اللمفاوية داخل المخ َت َبر باستخدام النويدة المشعّة
المعيَّن ة ،وق د يس اعد ذل ك عل ى تق دير جرع ة الجس م الح يّ ف ي الكري ات اللمفاوي ة المنتش رة ف ي ال دورة الدموي ة
للم ريض .وم ن أمثل ة ذل ك م ا عرض ه دوف رين وآخ رون ) [١٤٨] (DuFrain et alبخص وص ح ادث أص يب في ه
رج ل بتل وّ ث واس ع النط اق نتيج ة التع رُّ ض لمص در أميريش يوم .٢٤١-عل ى أن الجرع ة الت ي تتلقاھ ا الكري ات
اللمفاوية ،خاصة في حالة مبتعثات ألفا ،ربما ال تعبر بش كل ص حيح ع ن الجرع ة الت ي تتلقاھ ا الخالي ا واألنس جة
األخرى في الجسم.
وبالت الي تظ ل عموم ا ً دراس ات الوراث ة الخلوي ة مح دودة القيم ة ف ي ح االت النوي دات المش عّة المترس بة
داخليا ً .وتوجد استثناءات عندما تتشتت النويدات المشعّة بانتظام إلى ح ٍد ما ف ي الجس م .وتش مل أمثل ة ذل ك نظ ائر
السيزيوم والماء المعالَج بالتريتيوم .ويغل ب عل ى الس يزيوم تر ُّك زه ف ي العض الت ويت َّ
وزع تقريب ا ً ف ي ك ل أج زاء
الجسم ويُس َتخلَص عل ى ط ورين ويبل غ مع ّدل ال تخلُّص من ه  ١٠ف ي المائ ة بعم ر نص في ق دره يوم ان ،و  ٩٠ف ي
المائة بعمر نصفي قدره  ١٠٠يوم .وكانت النويدة التي انطلقت في ح ادث جواني ا ] [١٥٠ ،١٤٩ھ ي الس يزيوم -
 ،١٣٧وساھمت بدور كبي ر ف ي الجرع ة الناجم ة ع ن التل وث البيئ ي ف ي تش رنوبل ] .[١٥١وأم ا التريتي وم ال ذي
يدخل إلى الجسم ف ي ش كل م اء أو غ از مع الَج ب التريتيوم فيتح د م ع م اء الجس م وبالت الي ين تِج تش عيعات متماثل ة
تقريب ا ً .ويبل غ عم ره النص في البيول وجي  ١٠أي ام تقريب اً ،وبالت الي يمك ن النظ ر إل ى التع رّض ،مثلم ا ف ي حال ة
السيزيوم ،باعتباره مُزمِنا ً ويتو ّقع عمليا ً أن تك ون العالق ة ب ين الجرع ة واالس تجابة ّ
يوج د منحن ى
خطي ة .وإذا ل م َ
الجرعة والتأثير في حالة التريتيوم داخ ل المخ َت َب ر ف إن منحن ى األش عة الس ينية ال ذي تت راوح ذروت ه الفلطي ة ب ين
 ٢٠٠و ٣٠٠كيل و فل ط س يكون كافي ا ً .وأثب ت بروس يه وآخ رون ) [١٥٢] (Prosser et alفعالي ة بيولوجي ة نس بية
قدرھا  ١٫١٣عندما تكون الجرعة ضعيفة أو معدالت جرعة التريتيوم عندما تبلغ الذروة الفلطي ة لألش عة الس ينية
 ٢٥٠كيلو فلط.
 ٥-٧-٩أمثلة لتقديرات الجرعة

١-٥-٧-٩

التعرُّ ض الحاد في الجسم بكامله

وصف بروين وآخرون ) ،[٩١] (Brewen et alوبرستون وآخرون ) [١٥٣] (Preston et alحادثة انط وت
َ
على مصدر كوبالت َّ ٦٠ -
توزعت فيھا جرعة قوية بتجانس نسبي في مق ّدمة الجسم .وكان متوسط الجرعة الت ي
تل ّقاھ ا الظھ ر أق ل ،ولكن ه تع رَّ ض ھ و اآلخ ر عن دما اس تدار الرج ل وس ار بعي داً ع ن المص در .واس تغرق زم ن
التعرُّ ض اإلجمالي أقل م ن دقيق ة واح دة .وأ ُ ِخ ذت ع دة عيّن ات م ن ال دم عل ى فت رات تراوح ت ب ين س ت س اعات
وثالث سنوات بعد الحدث .وظ ّل ناتج االنحراف ثابتا ً نوعا ً ما خ الل الفت رة الممت دة م ن الس ت س اعات حت ى ٣٢
يوماً ،وأُخِذت خ الل تل ك الفت رة  ٧عيّن ات م ن ال دم وت م تحلي ل  ٣٠٠ط ور اس توائي م ن ك ل عيّن ة .وبع د تجمي ع
بيانات العيّنات السبع لوحظ وجود  ٤٧٨كروموسوما ذا قس يمين مرك زيين وحلق ات ف ي  ٢ ١٠٠خلي ة .واس تخدَم
األخصائيون منحنى جرعة واستجابة مختبري ألشعة غاما عبروا فيه عن الجرعة ،D ،بالرونتغن ):(R
Y = 3.93 x 10–4 D + 8.16 x 10–6 D2

)(٢١

لتقدير متوسط جرعة بلغت  ١٤٤رونتغن ) ١رونتغن =  ٠٫٠٠٩٥غراي( ف ي الجس م بكامل ه .ويتف ق ذل ك تمام ا ً
مع التقدير المادي ال ذي بل غ  ١٢٧رون تغن م ن مقي اس ال وميض الح راري ال ذي ك ان يحمل ه الرج ل وبع د إع ادة
الح دث باس تخدام جھ از ش بح .واتس َقت أيض ا ً التغيي رات العام ة الت ي لوحظ ت ف ي ال دم م ع تع رّ ض بل غ ١٥٠
رونتغن.

٢-٥-٧-٩

حادث حرجية

ِص ت في ه  ١٠٠خلي ة ول وحظ في ه  ١٢٠كروموس وما ذا قس يمين
نتناول في ھ ذا القس م ح ادث حرجي ة فُح َ
مركزيين ،أي  ١٫٢كروموسوما لكل خلية .وبلغت نسبة النيوترونات إلى غاما وفق ا ً للقياس ات الفيزيائي ة  ٣:٢ف ي
الجرع ة الممتص ة .وح ددت التق ديرات الوراثي ة الخلوي ة للجرع ة باس تخدام منحني ات مع ايرة لنيوترون ات طي ف
٧٧

انش طاري بل غ  ٠٫٧ميغ ا إلكت رون فل ط وأش عة غام ا م ن مص در كوبال ت  .٦ -واس تخ ِد َمت المعادلت ان التاليت ان
لتحديد ناتج ھذه المنحنيات:
النيوتروناتY = 0.0005 + 8.32 x 10–1 D :
أشعة غاماY = 0.0005 + 1.64 x 10–2 D + 4.92 x 10– 2 D2 :

)(١

وباتباع الخطوات المبيَّنة في القسم :١-٤-٧-٩
يعادِل  ١٫٢٠من ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي لكل خلية  ١٫٤٤غراي من النيوترونات؛

)(٢

 ٢٫١٦=٢/٣ x ١٫٤٤غراي من أشعة غاما؛

)(٣

 ٢٫١٦غراي من أشعة غاما يعادل  ٠٫٢٦٦من ثنائيات القُ َسيْم المركزي لكل خلية؛
 ،٠٫٩٣٤ = ٠٫٢٦٦ - ١٫٢٠أي حصيلة ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي الناجمة عن النيوترونات؛

)(٥

 ٠٫٩٣٤من ثنائيات القُ َسيْم المركزي لكل خلية يعادل  ١٫١٢غراي من النيوترونات.

)(٤

وبتكرار الخطوة  ،٢فإن  ١٫٦٨٣ = ٢/٣× ١٫١٢غراي من أشعة غاما وھكذا .وبع د بض عة تك رارات،
تم الحصول على جرعتين قدرھما  ١٫٢١غراي من النيوترونات ،و  ١٫٨٢غراي من أشعة غاما .ويرد التسلسل
الكامل في الجدول .١٠
وتم التثبت مختبريا من ھذا النھج حيث وأسفر ذلك عن تقديرات جيدة بدرجة كبي رة للجرع ة النيوتروني ة
والجرعة الغيمية الفعلية في التمارين الدولية لمقارنة قياسات الجرعات في حوادث الحرجية ][١٥٤ ،١٣٧
الجدول  :١٠تسلسل خطوات تقدير جرعات خليط أشعة غاما واإلشعاع النيوتروني
الخطوتان  ١و ٥

الخطوة ٢

الخطوة ٣

الخطوة ٤

جرعة النيوترونات

جرعة أشعة غاما

ناتج أشعة غاما

ناتج النيوترونات

)غراي(

)غراي(

٣-٥-٧-٩

)ثنائيات القُ َسيْم المركزي في )ثنائيات القُ َسيْم المركزي في
كل خلية(
كل خلية(

١٫٤٤

٢٫١٦

٠٫٢٦٦

٠٫٩٣٤

١٫١٢

١٫٦٨

٠٫١٦٧

١٫٠٣٢

١٫٢٤

١٫٨٦

٠٫٢٠١

٠٫٩٩٩

١٫٢٠

١٫٨٠

٠٫١٨٩

١٫٠١١

١٫٢١

١٫٨٢

٠٫١٩٤

١٫٠٠٦

التعرُّ ض الزائد لجرعات ضعيفة

مصور إشعاعي يعمل في االختبارات غير المتلفة باستخدام مصادر اإليريديوم  ١٩٢ -بإعادة مقياس
قام
ُّ
ً
ً
ً
ُ
يعمل بالوميض الحراري ،وكان المقياس قد سجَّ ل تعرُّ ضا إشعاعيا مخترقا بق وة  ٢٥٠ملل ي س يفرت .ول م تس جِّ ل
أجھزة قياس الجرعات التي كان يحملھا زمالؤه الذين ك انوا يعمل ون مع ه بانتظ ام أي تعرُّ ض ات .ول م يك ن ھن اك
يثبت حدوث أي خل ل ف ي ال ُنظم أو أي تفس ير آخ ر لش ارة الجرع ة الزائ دة .وأحيل ت الحال ة إل ى التحلي ل
أي دليل ِ
٧٨

الوراثي الخلوي الذي فحص  ١ ٠٠٠خلي ة ف ي الط ور االس توائي وكش ف ع ن ع دم ح دوث أي أض رار ف ي تل ك
الخاليا .وأشار التقرير إلى أن ذل ك ھ و أفض ل تق دير لجرع ة ص فرية ،ولك ن باس تخدام المنحن ى + ٠٫٠٠١ = y
 ،٢D ٠٫٠٤٩٢ + D ٠٫٠١٦٤بل غ ح د الثق ة األعل ى للص فر  ٩٥ف ي المائ ة ف ي جرع ة ق درھا  ٠٫١٢غ راي.
وانتابت الباحثون شكوك حول ما إذا كان الرجُّ ل قد تعرَّ ض بالفعل لإلشعاع وبالتالي فقد كان مفيداً في ھذه الحال ة
تقديم النتائج بطريقة مختلفة .وباستخدام نھج نسبة األرجحية المبيَّن في القس م  ،٢-٤-٧-٩ف إن أرجحي ة الص فر =
 ١ :١ ٣٠٠تقريبا ً.

٤-٥-٧-٩

التعرُّ ض الحاد غير المتجانس

حدث تشعيع غير متجانس أسفر عن تع رُّ ض موض عي ق وي يكف ي إلح داث ح روق ف ي الجل د عن دما ق ام
عامل ال يعمل في مجال اإلشعاع بالتقاط مصدر إيريديوم  ١٩٢ -قوته  ٢٥٠جيغا بكريل ) ٦٫٧كوري( ووضعه
ِص ت  ١ ٠٠٠كري ات لمفاوي ة ف ي طورھ ا االس توائي؛
في جيب ه ] .[١٥٥وأ ُ ِخ ذت عيّن ة م ن دم العام ل ف وراً وفُح َ
وتبيَّن أن  ٩٩من ھذه الكريات اللمفاوي ة كان ت تحت وي عل ى االنحراف ات غي ر المس تقرة التالي ة ٨٦ :م ن ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي ،و  ٢حلقة مركزية ،و  ٦٠قُ َسيما ً مركزيا ً زائداً .وفيما يلي توزيع ثنائيات القُ َسيْم المركزي:
الجدول  :١١توزيع ثنائيات القُ َسيْم المركزي بعد تعرُّ ض حاد غير متجانس
عدد ثنائيات القُ َسيْم المركزي في كل خلية

عدد الخاليا

٠

١

٢

٣

٤

٥

٩٣٢

٥٦

٩

١

١

١

وفيما يلي منحنيات الجرعة واالستجابة المخ َتبرية في مخ َت َبر الفحص:
Ydicentrics  1.57  10 2 D  5.00  10 2 D 2

)(٢٤

Yacentrics  2.30  10 2 D  3.90  10 2 D 2

)(٢٥

الملوث) ،القسم  ،٣-٤-٧-٩األسلوب  (١يُش َتق تق دير األرجحي ة العظم ى
وباستخدام األسلوب البواسوني
َّ
لناتج ثنائيات القُ َس يْم المرك زي  ،YF ،ف ي الخالي ا المش عّعة ع ن طري ق االستعاض ة ع ن بيان ات المث ال بالمعادل ة
وتقاب ل ھ ذه
) .(١٢وعن طريق التكرار ،فإن  ٠٫٤٨٩ = YFمن ثنائيات القُ َسيْم المركزي ف ي ك ل خلي ة مش عّعة،
ِ
القيمة  ٢٫٩٧غراي في منحنى الجرعة واالستجابة.
ويُحسب حجم الجزء المش عّع ،YF ،ع ن طري ق ح ل المعادل ة ) (١٣الت ي ين تج عنھ ا ف ي ھ ذا المث ال = f
 .٠٫١٧٦ولما كانت ھ ذه القيم ة ّ
تمث ل مجموع ة الخالي ا الت ي تش عّعت وبقي ت عل ى قي د الحي اة ،يتع يَّن تع ديل ھ ذه
القيمة حسب ما ھو مبيَّن في المعادلة ) (١٤لمراع اة اختي ار الخالي ا المش ّععة تبع ا ً لعوام ل م ن قبي ل م وت خالي ا
ُّ
وتأخر االنقسام الفتيلي .وھناك بعض األدلة التجريبية ] [١٤٧التي تش ير إل ى أن ھ ذا االختي ار دال ة
الطور البيني
أُسّية للجرعة ،حيث  ٢٫٧٠ = D0غراي .وف ي ھ ذا المث ال ،يعن ي تق دير الجرع ة الت ي تبل غ نح و  ٣غ راي أن م ا
يقرب من  ٣٣في المائة فق ط م ن الخالي ا المش عّعة ) kف ي المعادل ة ) ((١٤بقي ت حي ة حت ى ت م تحليلھ ا .ويس اوي
الجزء المعرَّ ض في األصل ،وھو  ،٠٫٣٩٣ ،Fويتم الحص ول عل ى ھ ذه القيم ة ع ن طري ق ح ل المعادل ة ).(١٤
ولذلك فإن الجزء المشعع من الجسم ،باألرقام التقريبية ،يبلغ نحو  ٤٠في المائة بجرعة متوسطة قدرھا  ٣غراي
تقريبا ً.
وعند استخدام أسلوب حاصل ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي والحلق ات )القس م  ،(٣-٤-٧-٩ينبغ ي مالحظ ة أن
المخ َت َبر القائم بالفحص لم يكن في العادة يستخدِم ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي والحلقات باإلضافة إل ى القُس يمات
٧٩

الحلقية في تقدير الجرعة ،ولكنه استخدم بدالً من ذلك ثنائيات القُ َسيْم المركزي وحدھا ،أي حاصل ثنائيات القُ َس يْم
المركزي .بالنظر إلى أن الحلقات ّ
تمثل انحرافات ال تالحظ إال ّ في حاالت نادرة مقارنة بثنائيات القُ َسيْم المركزي
والقُ َسيْمات الزائدة العديم ة القُ َس يْم المرك زي ف إن ھ ذا التع ديل ال ينط وي إال ّ عل ى ت أثير طفي ف .ول ذلك ين تج ع ن
استبدال القِ َيم بالمعادلة ) (١٦وحذف الحلقات المركزية ما يلي:
86 1.57  10 2 D  5.00  10  2 D 2

2
2 2
99
1  e 3.8710 D 8.9010 D

Qd 

)(٢٦

ويمك ن أن نحص ل م ن المعادل ة عل ى قيم ة  Dع ن طري ق التك رار وتق دير للجرع ة ق دره  ٣٫١٩غ راي.
الملوث.
ويتفق ذلك تماما ً مع القيمة  ٢٫٩٧غراي المشتقة باستخدام أسلوب بواسون
َّ

٥-٥-٧-٩

ُّ
تأخر أخذ عيّنات الدم

فيما يلي مثاالن لحسابات الجرعة في الحاالت التي ّ
يتأخر فيھا أخذ عيّنات الدم.

تعديل حصيلة ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي
أشار ستيفان وآخرون ) [١٥٦] (Stephan et alإلى وقوع حادث تعرَّ ض فيه رجالن بانتظام تقريبا ً ألش عة
غاما من مصدر كوبالت  ٦٠ -لمدة خمس دقائق .وكان الرجالن يحمالن شارة قياس سجلت  ،٤٧٠و  ١٧٠مللي
يؤس ف ل ه أن عيّن ات ال دم
سيفرت ،واتفقت ھاتان القيمتان بدرجة كبيرة مع الحسابات الفيزيائية للجرعتين .ومم ا َ
تأخرت لمدة  ٢١٥يوما ً في حالة الرجل الذي تل ّقى جرعة قوية وبنحو  ١٠٣أيام ف ي حال ة زميل ه .وت م فح ص م ا
يقرب من  ١ ٥٠٠طور استوائي من كل رجل وكانت النواتج شبه متطابقة ،إذ بلغت  ٠٫٤٧و  ٠٫٤٦من ثنائيات
وتقابل ھذه القيمة  ٠٫١٣غراي في منحنى الجرعة  -االستجابة:
القُ َسيْم المركزي لكل  ١٠٠خلية.
ِ
)(٢٧
Y  3.00  10 4 D  5.00  10 6 D 2
واختار المؤلِّفون تعديل ناتج ثنائيات القُ َس يْم المرك زي بمق دار × ٣و × ٢عل ى الت والي لمراع اة الت أخير.
واس تند ھ ذا الق رار إل ى بيان ات ب روين وآخ رين ] [٩١وبريس تون وآخ رين ] [١٥٣م ن التش عيع الع ارض للجس م
بكامله حسب ما جاء في القسم  .١-٥-٧-٩وبلغ تقدير الجرعة بعد تعديل ناتج ثنائي ات القُ َس ْيم المرك زي  ٠٫٣١و
 ٠٫٢٢غراي .وبالرغم من أن ذل ك يجع ل التق دير البيول وجي للجرع ة الت ي تلقاھ ا الرج ل ال ذي تع رّض إلش عاع
أقوى أقرب إلى التقدير الفيزيائي ،ال يزال ھناك بعض التض ارب .ول و اخت ار المؤلِّف ون اس تخدام بيان ات الت أخير
من دراسة التھاب الفقار الروماتويدي ] ،[١٤٣لربم ا أمك ن تطبي ق عام ل تص حيح بح د أقص ى ق دره  ١٫٤بحي ث
يزداد التضارب بين التقديرين البيولوجي والفيزيائي لجرع ة الرج ل األول .وب النظر إل ى ت أثير االلتھ اب الفق ري
استغرق نحو  ٢٠أسبوعاً ،لم يتطلّب التأخير لمدة  ١٠٣أيام أي تصحيح.
الذي
َ

استعمال أسلوب حاصل ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي والحلقات
وصف إيشيھارا وآخرون ) [١٥٧] (Ishihara et alحادثا ً خطيراً ُنقِل فيه مصدر تصوير إشعاعي صناعي
َ
من اإليريديوم  ١٩٢ -إلى مسكن مما أسفر عن تشعيع ستة أشخاص .وتشععت أجزاء من الجسم لدى الشخص ين
اللذين تلقيا أخطر جرعتين وكان ذلك واضحا ً من خالل الحروق التي ظھرت في الجلد .وانعك س ذل ك أيض ا ً ف ي
بيانات االنحرافات حيث بلغت الجرعتان المق ّدر َتان باستخدام أسلوب حاص ل ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي والحلق ات
 ١٫٩٥و  ١٫٥٠غ راي .وھات ان القيمت ان أعل ى بكثي ر م ن قيمت ي جرع ة الجس م بكامل ه ،وھم ا  ،١٫٥٢و ٠٫٥٤
غراي على التوالي ،المحسوبتين من ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي والحلقات في ك ل خلي ة .وتفاوت ت قِ َيم ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي والحلقات لكل خلية نوعا ً ما خالل أول شھرين بعد التعرُّ ض ،وأصبحت القِ َيم أكثر استقراراً بع د
ستة أشھر .وفي المقابل ،ظلت قِ َيم حاصل ثنائيات القُ َس ْيم المركزي والحلقات ثابتة نسبيا ً منذ البداية حت ى  ٤٠٠و
 ٢٠٠يوماً ،على التوالي ،عندما تو َّقفت الفحوص األخرى.

٦-٥-٧-٩

التعرُّ ض الممتد والمج ّزأ

وقع حادث خطي ر ف ي ك انون األول/ديس مبر  ١٩٩٨ف ي مدين ة إس طنبول عن دما ُكس ر مص در س ابق م ن
الكوبالت  ٦٠ -كان يستخدم في العالج اإلشعاعي وفتح المصدر في فناء لتجمي ع الخ ردة المعدني ة ] .[١٥٨وأ ّدى
ذلك إل ى تش عيع عش رة أش خاص ،معظمھ م ف ي ي وم واح د ،وت راوح زم ن التع رُّ ض ب ين س اعتين وس بع س اعات
٨٠

] .[١٥٩واستخدم ھن ا أح د األش خاص المعرّ ض ين كمث ال ،إذ بلغ ت م دة تعرّ ض ه  ٧س اعات ،وبل غ ت ر ّدد ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي من النتائج المجمَّعة من أربعة مختبرات  ١٥٧ف ي  ٦٨٨خلي ة =  ٠٫١٨±٠٫٢٢٨ف ي ك ل خلي ة.
ومن منحنى الجرعة الحادة واالستجابة
Y  0.001  0.003D  0.060 D 2

)(٢٨

اش ُت ّقت تقديرات الجرعة الحادة ) ±انحراف معياري( =  ٠٫١± ١٫٧غراي .وج رى تبس يط الريب ة قل يالً بتجاھ ل
أي أخطاء في منحنى الجرعة واالستجابة .وبتطبيق الدالة  ،Gحيث
 7  3.5
2

t0

x t

)(٢٩

حيث ) ،٠٫٤١٣ = G(xيُصبح منحنى الجرعة واالستجابة اآلن
Y  0.001  0.003D  0.025 D 2

)(٣٠

ويقابل تر ّدد ثنائيات القُ َسيْم المركزي اآلن  ٧ساعات من التعرُّ ض لجرعة بلغت  ٠٫١± ٢٫٥غراي.
ِ

٧-٥-٧-٩

الترسب الداخلي للنويدات المُشعّة

يصف لويد وآخ رون ) [١٦٠] (Lloyed et alحادث ا ً استنش قت في ه عامل ة ف ي مص نع إش عاعا ً عارضٍ ا ً بل غ
نحو  ٣٥جيغا بكريل )~  ١كوري( من قط رات م اء مع الَج ب التريتيوم .ومم ا س رّ ع بإزال ة التريتي وم م ن جس مھا
استخدام اإلدرار القسري للبول .وحددت جرعة مودعة في النسيج الرخو عن طريق قي اس تركي ز ومع دل إف راز
التريتيوم في الب ول .وق يس ن اتج ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ف ي عيّن ات ال دم الت ي أ ُ ِخ ذت عل ى فت رات مختلف ة بع د
الحدث ،واس ُتخدِمت البيان ات الت ي تراوح ت ب ين  ٤٠و  ٥٠يوم ا ً ف ي القي اس البيول وجي للجرع ة حي ث كان ت ق د
تل ّقت كل الجرعة المودَ عة في ذلك الوقت .وأحيل ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي إلى معا ِم ل مع ايرة بل غ × ٥٫٣٧
 D٢-١٠للعالقة ال ّ
خطية المختبرية بين الجرعة واالستجابة  ،ون َتج عن ذلك تق دير لجرع ة متوس طة بلغ ت ٠٫٥٨
غ راي ف ي الكري ات اللمفاوي ة .وتع يَّن ض رب ھ ذه القيم ة ف ي  .٠٫٦٦ويراع ى ف ي اش تقاق ھ ذا العا ِم ل اخ تالف
محتويات الماء في الجسم بكامله والنسيج الرخو والكريات اللمفاوية .ويعا َير ناتج االنحرافات على أس اس جرع ة
الكريات اللمفاوية حيث ينقل الماء المعالَج بالتريتيوم الجرعة أساس ا ً إل ى األنس جة الرخ وة ف ي الجس م .و َن تج ع ن
ھذا التصحيح تقدير بيولوجي للجرعة بلغ  ٠٫٣٨غ راي ف ي ح دود ثق ة نس بتھا  ٩٥ف ي المائ ة × ،٠٫٤٨و ٠٫٢٨
ومقارنة أكثر واقعية مع جرعة بلغ ت  ٠٫٤٧غ راي  %٢٠ ±م ن قياس ات الب ول .وس مح تحوي ل تركي ز
غراي،
َ
التريتيوم في البول إلى جرعة في النسيج الرخو أيضا ً بحساب محتوى الماء في النسيج الرخو ].[١٦٠

٨١

 - ١٠تحليل االنتقال الكروموسومي
من العيوب المعروفة في فح وص ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي والنوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام الھي ولي
عدم استقرار الضرر ،ولذلك فإنه يزول من تجمع الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي بنفس المعدل الذي تتج َّدد به
الخاليا )انظر القسم  .(٤ومن المعروف أنه يل َزم تحلي ل أن واع األض رار األش د ،مث ل االنتق االت الكروموس ومية
المستقرة ،لمعالجة القي اس البيول وجي للجرع ات ف ي التعرّ ض ات القديم ة أو الطويل ة األج ل .و ُتك َت َش ف االنتق االت
الكروموسومية عن طريق التنميط النووي الذي ينطوي على الرغم من ذلك على مشقة كبيرة تجعل م ن الص عب
استخدامه روتينيا ً في القياسات البيولوجية للجرعات .وأتاح إدخال التھجين الموضعي بالفلورسين ] [١٦١إمكانية
كشف االنتقاالت الكروموسومية بوسائل بديلة.
وتعتمد ھذه التقنية على سالسل مح َّددة من الحمض الن ووي يمك ن اس تخدامھا كمج ّس ات لج زء مع يَّن م ن
الجينوم وتثبَّت فيھا بعد ذلك ملوّ نات فلورية مختلفة إلبراز أو ’تلوين‘ المناطق بألوان مختلف ة .وتظھ ر االنتق االت
الكروموسومية في شكل تكوينات ملوّ نة يعاد ترتيبھا تحت الميكروسكوب الفلوري )كما ھو مبيَّن في الشكلين ٢٦
و .(٢٧

الشكل  :٢٦طور استوائي بشري يحت وي عل ى الكروموس وم رق م  ٢المل وّ ن )إيزوثيوس يانات الفلورس ين ،ب اللون
األخض ر( ،والكروموس وم رق م ) ٤األحم ر الفل وري( ورق م ) ٨إيزوثيوس يانات الفلورس ين  +أحم ر فل وري،
وأصفر( ،وتظھر بقية الكروموسومات ملوّ نة بطريقة دابي إلظھار التباين .ويال َحظ ح دوث انتق ال كروموس ومي
بسيط ،أو انتقال ثنائي االتجاه ]) [t(Ba),t(Abفي الكروموسوم رقم .٢

٨٣

الشكل  :٢٧طور استوائي تظھر في ه الكروموس ومات رق م  ،١و  ٤و  ١١أحادي ة الل ون وموس ومة بص بغة Cy3

)أحم ر( ،وتب رز ال ُق َس يْمات المركزي ة باس تخدام مج س بانس تومير مم َّي ز بإيزوثيوس يانات الفلورس ين )أخض ر(،
ويالح ظ انتق ال كروموس ومي يب دو بس يطاً ،أو انتق ال كروموس ومي
ولُوِّ َنت سائر الكروموسومات بطريقة داب ي.
َ
ثنائي االتجاه ]) [t(Ba),t(Abفي الكروموسوم رقم .١

ويستخدم في الطب والوراثة الخلوية األساسية الكثير من تطبيقات التھج ين الموض عي بالفلورس ين .غي ر
وتوج د مجموع ة كبي رة م ن المج ّس ات
أن ھ ذا المنش ور يقتص ر عل ى تطبيقھ ا ف ي القي اس البيول وجي للجرع ات.
َ
المتاحة حاليا ً التي يمكن عن طريقھا اختيار تلوين مناطق كامل ة أو مح دودة م ن ك ل كروموس وم بش ري .ويمك ن
ع ن طري ق تثبي ت ملوِّ ن ات فلوري ة بن َِس ب متباين ة ف ي مواق ع مح ّددة إب راز مخ َتل ف المن اطق بص ورة متزامن ة
باستخدام مجموعة واسعة من األل وان .وم ن عي وب اس تخدام أل وان كثي رة ،مث ل التھج ين الموض عي بالفلورس ين
المتعدد األلوان ) (mFISHأن الفروق بين درجات األلوان قد تك ون طفيف ة بالق در ال ذي يتع َّذر مع ه تمييزھ ا بع ين
اإلنس ان .ول ذلك يل زم اس تخدام ُنظ م إلكتروني ة لرص د الص ور وإظھارھ ا باس تخدام أل وان كاذب ة )الش كالن ٢٨
و.(٢٩

٨٤

الش كل  :٢٨منظ ر ط ور اس توائي مل وَّ ن بطريق ة التھج ين الموض عي بالفلورس ين المتع دد األل وان .أل ف :ب ألوان
الضوء األساسية التي التقطتھا آلة التصوير.

الشكل  :٢٩منظر طور استوائي ملوَّ ن بطريقة التھجين الموضعي بالفلورسين المتعدد األلوان .ب اء :نف س الط ور
االستوائي ولكن باستخدام لون كاذب في كل زوج من الكروموسومات.

 -١-١٠زرع الخاليا وإجراءات التثبيت
ال تختلف إجراءات الحصول على الدم وزراعة الكريات اللمفاوية وجمع الخاليا المثبطة عن اإلجراءات
المبيَّنة في اختب ار ثنائي ات المرك ز )القس مان  ١-٩و .(٢-٩وب الرغم م ن اس تقرار االنتق االت الكروموس ومية ف ي
أثناء االنقسام الفتيل ي ،م ن الممارس ة الس ليمة تحلي ل األط وار االس توائية األول ى .ويتس م ذل ك بأھمي ة خاص ة ألن
فق دان الخالي ا المحتوي ة عل ى انحراف ات غي ر مس تقرة ف ي أثن اء االنقس ام الفتيل ي يمك ن أن يش وه متوس ط ت ردد
االنتق االت الكروموس ومية .وع الوة عل ى ذل ك ف إن االنتق ال الكروموس ومي المس تقر وت رددات ثنائي ات القُ َس يْم
٨٥

المركزي غير المستقرة قد تكون مطلوبة أحيانا ً من نفس العينة .وفي حالة تحليل التھجين الموضعي بالفلورسين،
َّ
الموزع ة عل ى الش رائح
م ن األفض ل تخ زين معلَّ ق الخالي ا المثبت ة المب ردة .ويمك ن تخ زين مس حات الخالي ا
المجھرية .وينبغي االحتفاظ بھا عند درجة حرارة  ٢٠مئوية ب الرغم م ن مالحظ ة ت دھورھا ف ي بع ض األحي ان.
ومن األنسب نقل معلقات الخاليا المثبتة إلى مختبرات أخرى.
يلون عموما ً ف ي حال ة القي اس البيول وجي للجرع ات س وى ج زء م ن الجين وم )مث ل ثالث ة أزواج م ن
وال َّ
ُ
الكروموسومات( .ويتطلب ذلك فحص عدد أكبر من األطوار االستوائية مقارنة بفحص ثنائيات الق َسيْم المركزي.
ولذلك من المفيد واألقل تكلفة إعداد شرائح يحتوي كل منھا على عدد كبير من األط وار االس توائية بنوعي ة قابل ة
للفحص.

 -٢-١٠تلوين الكروموسومات
يمكن باستخدام مجموعة المجسّات واأللوان الفلورية المتاحة تجاريا ً إبراز كل الكروموسومات باألسلوب
المعروف باس م التھج ين الموض عي بالفلورس ين المتع دد ا ألل وان ) .[١٦٢] (mFISHويس مح ذل ك ب إجراء تنم يط
نووي كامل وبالتالي فحص كل االنتقاالت التي تتم بين الكروموسومات .ويمكن أيضا ً إبراز القُ َس يْمات المركزي ة
والطرفية في كل الكروموسومات بصورة منفصلة.
ويمكن كشف االنتقاالت داخل الكروموسوم ،مثل االنقالبات الطرفية المركزية عن طري ق تل وين األذرع
القص يرة والطويل ة ف ي الكروموس وم تلوين ا ً انتقائي ا ً ب ألوان مختلف ة ] ،[١٦٣ويمك ن كش ف ح االت إع ادة الترتي ب
داخل الذراع الواحدة باستخدام أسلوب  mBANDحيث يتم إج راء تح زيم متع دد األل وان عل ى ط ول الكروموس وم
] .[١٦٥ ،١٦٤ويشار إلى أن زيادة تردد التبادالت داخل الكروموس ومات بالنس بة للتب ادالت بينھ ا تمث ل ’بص مة‘
أثر اإلشعاعات ذات االنتقال الخطي المرتف ع للطاق ة ] [١٦٦وبالت الي ف إن ھ ذه األس اليب لھ ا تطبيق ات معيَّن ة ف ي
بحث تأثيرات النوعية اإلشعاعية.
وال يكفي في معظم تطبيقات القياس البيول وجي للجرع ات ب أثر رجع ي الكش ف فق ط ع ن االنتق االت ب ين
الكروموسومات ،ومن المثالي أن يوفر أسلوب التھجين الموضعي بالفلورسين المتعدد األلوان الح د األقص ى م ن
المعلومات م ن ك ل ط ور اس توائي .ويمك ن أيض ا ً توس يع ذل ك حت ى يمك ن إب راز األذرع الكروموس ومية الفردي ة
ب ألوان مختلف ة ) [١٦٧] (pq-Mfishولك ن ھ ذا اإلج راء يحت اج إل ى نفق ات كبي رة ويس تغرق وقت ا ً ط ويالً ويتطل ب
جھوداً كبيرة في ُنظم رصد وتداول الصور المتطورة .ول ذلك تط َّورت ممارس ة تل وين ع دد مح دود م ن األزواج
الكروموسومية سوا ًء باستخدام نفس األلوان أو باس تخدام أل وان منفص لة وتل وين الكروموس ومات المتبقي ة ب ألوان
مغ ايرة .ويوص ى باس تخدام مج س ش امل لك ل القُس يمات المركزي ة ] [١٦٨ب التزامن م ع أل وان الكروموس ومات
الكاملة للتمييز بين ثنائيات القُ َسيْم المركزي واالنتقاالت الكروموسومية بدقة أكبر )الشكل .(٣٠

٨٦

الش كل  :٣٠ط ور اس توائي بش ري يحت وي عل ى الكروموس ومات رق م  ،١و ،٤و ١١أحادي ة الل ون وموس ومة
بص بغة ) Cy3حم راء( ،وتظھ ر الجس يمات المركزي ة باس تخدام مج س ش امل موس وم بم ادة إيزوثيوس يانات
الفلورسين )أخضر( ،ولوِّ نت سائر الكروموس ومات بل ون مب اين باس تخدام أس لوب داب ي .ويالح ظ ُق َس يْم مرك زي
بسيط فيما يبدو ]) [dic(BA),ace(abيحتوي على الكروموسوم رقم  .١ويوجد أيضا ً ُق َسيْم مركزي باإلضافة إل ى
ُق َسيْم ال مركزي في الكروموسومات الملونة بلون مباين.
وعموما ً فإن تلوين ثالثة من أكبر الكروموسومات )من رقم  ١حتى رقم  - ١٢انظر الشكل  ،(٧أي نح و
 ٢٠في المائة من الجينوم )انظر الجدولين  ٢و ،(٣يفض ي إل ى كف اءة بنح و  ٣٣ف ي المائ ة ف ي كش ف االنتق االت
الكروموسومية عند استخدام لون وحيد .وتق َّدر نسبة الجينوم التي ’يلونھا‘ كل خليط بالنس بة لمجم وع الجين وم م ن
خالل األطوال الفيزيائية للكروموسومات ] .[١٦٩ويمك ن تق دير مجم وع ت رددات انتق االت الجين وم وفق ا ً لص يغة
معيارية اقترحھا لوكاس وآخرون ) ،[١٧٠] (Lucas et alوتنطبق ھذه الصيغة على افتراض تب ادالت بس يطة ب ين
األزواج الثنائية .ويستص وب ع دم إدراج الكروموس وم  ٧أو الكروموس وم  ١٤ف ي مجموع ة المج س كانتق االت،
ويمك ن أن تنش أ االنحراف ات األخ رى الناش ئة ع ن تل ك الكروموس ومات ف ي الجس م الح يّ ف ي أثن اء التط ورات
المناعية وقد تربك بالتالي قياس التأثير اإلشعاعي ].[١٧٢ ،١٧١
وفي القياس البيولوجي للجرعات بأثر رجعي ،يكفي ،فيما يبدو ،تھجين موضعي فلوري وحيد الل ون ف ي
الخليط الثالثي للكروموسومات المستھدفة .ويؤدي تلوين الثالثية بألوان متعددة إلى زيادة كفاءة الكشف )إذا كانت
الكروموس ومات  ،١و ،٤و ١٢ب ارزة م ن نح و  ٣١ف ي المائ ة إل ى  ٣٤ف ي المائ ة( وتحس ين كش ف االنتق االت
الكروموسومية المعقدة التي يمكن مواجھتھا بعد وقوع تعرضات حديثة لجرعات قوي ة .ويمك ن تطبي ق المع دالت
الواردة أدناه في القسم  ٤-١٠للتحويل إلى مكافئ الجينوم الكامل على التلوين الوحيد اللون والمتعدد األلوان.

 -٣-١٠معايير الفحص
-١-٣-١٠

اختيار الخاليا القابلة للفحص

بالرغم من عدم وجود توافق قوي في اآلراء حول األطوار االستوائية التي ينبغ ي فحص ھا ،تعتب ر خالي ا
الطور االستوائي الجيدة المسْ َحة مناسبة للفحص إذا كانت تبدو سليمة ،وإذا كان ش كل القُ َس يْمات المركزي ة يس مح
٨٧

بكشفھا ،وإذا كانت موجودة في كل الكروموسومات الملونة ،وإذا كان الوسم بالملون ات الفلوري ة متألق ا ً بم ا يكف ي
لكشف التبادالت بين الكروموسومات الموسومة بألوان مختلفة ].[١٠٧
وال يُنظ ر روتيني ا ً ف ي اكتم ال الكروموس ومات الملون ة ب ألوان مغ ايرة ،ولك ن معظ م الب احثين يرفض ون
الطور االستوائي إذا كان من الواضح أنه يفتقد عدة كروموسومات ،كأن يقل مثالً عن  ٤٠جسيما ً.
ويرى بع ض الب احثين أن ه ينبغ ي فح ص ك ل الم ادة الملون ة الموج ودة ب الرغم م ن أن ذل ك ينط وي عل ى
درجة معيَّنة من التقدير ألن حدود الوضوح باستخدام تكنولوجي ا التھج ين الموض عي بالفلورس ين الحالي ة تت راوح
ب ين  ١١و ١٥ملي ون زوج قاع دي ] .[١٧٣وبالت الي ف إن بع ض االنتق االت الكروموس ومية المتن اظرة تب دو ف ي
ظاھرھا ناقصة ولكن الفحوص التي أُجريت باستخدام مجسّات القُ َسيْمات الطرفية كشفت ع ن أن نس بة كبي رة م ن
االنتقاالت الكروموسومية التي تبدو ناقصة ھي في الواقع انتقاالت كروموسومية كاملة ] .[٦٢وينبغي أن تس تبعد
م ن الفح ص الخالي ا الت ي م ن الواض ح أنھ ا تفتق ر إل ى نس بة كبي رة م ن الم ادة الملون ة أو القُ َس يْمات المركزي ة
الموسومة.
وتبيَّن في قياس الجرعات بأثر رجعي أن ت رددات االنتق االت الكروموس ومية ف ي الخالي ا المس تقرة الت ي
تعرّف بأنھا ال تحتوي على كروموسومات ذات قسيمين مركزيين أو حلقات مركزية أو قُ َسيْمات المركزية تكون
مس تقرة بم رور الوق ت ] .[١٧٤ ،٦٤ول ذلك يوص ى بتس جيل م ا إذا كان ت الخلي ة الت ي يح دث فيھ ا االنتق ال
الكروموسومي مستقرة أم غير مستقرة.
-٢-٣-١٠

التسميات وبيانات التسجيل

تم استحداث نظامين مستقلين لتوصيف االنحرافات الكروموسومية المكتشفة ب التلوين ،واس تخدمت أيض ا ً
توصيفات المصطلحات التقليدية المتبعة في الفح ص ال وراثي الخل وي الروتين ي ] .[١٧٨ - ١٧٥ ،١٧٣وأُدخل ت
ُنظ م تص نيف األس ماء ،إذا ثب ت بع د التحلي ل الجزئ ي للجين وم أن المص طلحات التقليدي ة غي ر كافي ة ،إذ يب دو أن
الكثي ر م ن األنم اط الت ي كش فت عنھ ا طريق ة التھج ين الموض عي بالفلورس ين تنط وي عل ى تعقي دات أكث ر م ن
المتوقع.
’‘١
ُس يْم مل ون منح رف ف ي الط ور
اس تحدث نظ ام أُطل ق علي ه اس م  PAINTيقتص ر عل ى توص يف ك ل ج َ
ُسيْم على حدة دون اإلشارة إلى الجسيمات المنحرفة األخرى في
االستوائي ] .[١٧٥ولذلك يوصف كل ج َ
الخلية .ويُطلق حرف من حروف األبجدية على كل لون وتب دأ التس مية أبج ديا ب األلوان المغ ايرة .ويش ير
الحرف الكبير إلى المكون ال ذي يحم ل القُ َس يْم المرك زي .وبالت الي ،عن د اس تخدام التل وين الوحي د الل ون،
ُسيْم ثنائي اللون مؤلف من جزء م ن القُ َس يْم المرك زي ف ي الكروموس وم المل ون
يشير الرمز ) t(Abإلى ج َ
ُ
بلون مباين ،وجزء م ن غي ر الق َس يْم المرك زي ف ي كروموس وم مل ون .وف ي المقاب ل ف إن ) t(Baھ و جس م
يكون فيه الجسيم المركزي على المكون الملون .ويتم استيعاب التلوين المتعدد األلوان ع ن طري ق إدراج
المزيد من األحرف في التسميات .ويحال القارئ إلى تاكر وآخرين ) [١٧٥] (Tucker et alلالطالع عل ى
التوص يفات الكامل ة لك ل المختص رات المس تخدمة ف ي النظ ام .ويتض من البح ث اقتراح ا ً آخ ر ي دعو إل ى
احتساب التقاطعات اللونية مؤش راً للض رر ال ذي يمك ن أن يتص ل بالجرع ة ،ولك ن ذل ك ال ينطب ق عملي ا ً
على قياس الجرعات بأثر رجعي.
’‘٢

اقترح سافيدج وسيمبسون ) ،١٧٦] (Savage and Simpsonو [١٧٧مصطلحات تتألف من أرقام وح روف
أبجدية تصف كل تب ادل بكامل ه .وتش ير األرق ام إل ى ع دد الجس يمات المحتوي ة عل ى م ادة ملون ة ،ويع ِّب ر
الترتيب األبجدي للحروف عن مدى توقع شيوع األنماط .وال ينطبق ھذا النظام المع روف باس م  S&Sإال ّ
على أنماط األلوان الوحيدة .على أنه يمكن استخدام ھذا النظام مع األنماط ذات األلوان الثنائية والثالثي ة،
وإن كان ال بد من فحص كل كروموسوم ملون بمع زل ع ن الكروموس ومات األخ رى بغ ض النظ ر ع ن
ألوان األنماط ] .[١٣١وھذه التسمية لھا استخدامات كثيرة في الدراسات الميكانيكية ،ال سيما ،على سبيل
المثال ،في فھم التعديالت المعقدة.

ويمك ن اس تخدام مص طلحات تقليدي ة تص ف االنتق االت الكروموس ومية بأنھ ا متبادل ة أو طرفي ة أو بيني ة
] .[١٧٩وأُطل ق أيض ا ً عل ى المص طلحين األول ين اس م االنتق االت الكروموس ومية الكامل ة أو الثنائي ة االتج اه
والناقص ة أو وحي دة االتج اه عل ى الت والي .والتس مية الثالث ة تش مل االنقالب ات والغ رزات .وينط وي االنتق ال
٨٨

الكروموس ومي الكامل/الن اقص أو المتب ادل/الطرفي عل ى مف اھيم ميكانيكي ة .وألغ راض القي اس البيول وجي
للجرعات ،تفضل اإلشارة إليھا كانتق االت ثنائي ة أو وحي دة االتج اه اعتم اداً فق ط عل ى مظھرھ ا البص ري دون أن
معان ميكانيكية .والواقع أن الدراسات الميكانيكية قد أظھرت أن األنماط الوحيدة االتجاه ال توفر
تنطوي على أي
ٍ
تقديراً موثوقا ً فيما يتعلق بعدم اكتمال التبادل ] .[١٨٠ويمثل الغرز أح د األن واع الكثي رة للتع ديالت المر َّكب ة الت ي
تعرَّ ف رسميا ً بأنھا تنشأ عن ثالثة انكسارات أو أكثر في كروموسومين أو أكثر ].[١٧٧
وال يوجد تعارض بين التسميات المبيَّنة أعاله ،بل يكمِّل كل منھا اآلخرُ ،
وطبقت مقارنات بين التس ميات
على مجموعة مشتركة من البيانات ].[١٧٥
والوس يلة األكث ر اس تخداما ً لتس جيل البيان ات ف ي ھ ذه األي ام ھ ي وص ف ك ل ط ور اس توائي ش اذ كوح دة
باس تخدام تس ميات نظ ام  [١٧٥] PAINTبع د إدخ ال تع ديالت طفيف ة عليھ ا ] [١٧٨تراع ي اآللي ات الكامن ة وراء
تك وين االنحراف ات .وتس تخدم مختص رات نظ ام  PAINTولك ن يش ار إل ى وج ود ارتباط ات ب ين الجس يمات ف ي
الطور االستوائي وتشمل بالتالي جوانب المصطلحات التقليدية ھي األخرى .وتص َّنف انحرافات الكروموس ومات
كانحرافات بسيطة أو معقدة ،ويُنظر في النوع الثاني عن دما يتطل ب إح داث الش ذوذ الملح وظ ثالث ة انكس ارات أو
أكث ر ف ي كروموس ومين أو أكث ر .وتعتب ر االنحراف ات كامل ة عن دما تع ود ك ل األج زاء المكس ورة إل ى االلتح ام،
وتعتبر غير كاملة عندما يبدو أن جزءاً واحداً أو أكثر من جزء لم يلتحم مرة أخرى.
م ن ذل ك م ثالً أن ) t(Baم ع ) t(Abتعتب ر انتق االً ك امالً بس يطا ً أو ثن ائي االتج اه ،ويعتب ر ك ل نم ط بمف رده
انتق االً غي ر كام ل بس يط أو وحي د االتج اه عن دما ي رى بمف رده ف ي ط ور اس توائي ويص حبه ف ي بع ض األحي ان
كروموسوم ملون ذي قسيمين مركزيين ،t(Ba) ،باإلضافة إلى ) .ace(bوتسجَّ ل االنتقاالت الكروموس ومية المعق دة
على ھذا النحو وتوصف بأنھا غرزات )أي ) ،(ins(Abaأو باعتبارھا تعديالت أكثر تعقيداً مث ل ) t(Baم ع )ace(ab
أو ) dic(BAمع ).t(Ab
ويالحظ أنه عند تلوين ع دد مح دود م ن الكروموس ومات ف إن انحراف ات مث ل ) t(Baباإلض افة إل ى
تعتبر بسيطة ’ظاھريا ً‘ .واستخدمت عبارة ’ظاھريا ً‘ ألن ھذه االنحراف ات تب دو بس يطة ولكنھ ا يمك ن أن تك ون ق د
نشأت عن انحرافات معقدة وھو ما ال يمك ن تحدي ده إال بتل وين الكروموس وم الكام ل بطريق ة التھج ين الموض عي
بالفلورسين المتعدد األلوان ].[١٨٢ ،١٨٢
)t(Ab

 -٤-١٠معالجة البيانات
اشتق لوكاس وآخرون ) [١٧٠] (Lucas et alمعدالت حس اب مك افئ الجين وم وق ام لوك اس ودن غ
 [١٨٣] (and Dengبتلخيصھا.

) Lucas

ويحسب في العادة تردد انتق ال الجين وم باس تخدام معادل ة األج زاء الملون ة ف ي الجين وم ] [٣٢عل ى النح و
التالي:
FP
) 2.05 f p (1  f p

FG 

)(٣١

حيث:
 FGتردد انحراف الجينوم الكامل،
 Fpتردد االنتقاالت الكروموسومية المكتشفة بطريقة التھجين الموضعي بالفلورسين،
 fpجزء الجينوم المھجن ] [١٧٠مع مراعاة نوع جنس الشخص.
ويعالج ذلك باستفاضة كاملة في القسم  ١-٤-١٠أدناه.
ويوص ى باس تخدام إج راء تحوي ل البيان ات إل ى مك افئ الجين وم الكام ل عن د الجم ع ب ين البيان ات أو عن د
إج راء مقارن ات ب ين النت ائج الت ي تتوص ل إليھ ا مختل ف المختب رات ف ي الح االت الت ي تس تخدم فيھ ا مجموع ات
مختلفة من مجسّات تلوين الكروموسومات الكاملة .وتتمثل الفرضية المشار إليھا في بع ض األحي ان باس م ص يغة
٨٩

لوكاس ،في أن احتم ال اش تراك كروموس وم مل ون مع يَّن ف ي إح داث انح راف يتناس ب م ع محت واه م ن الحم ض
النووي .وبُحثت ھذه المسألة بحثا ً مستفيضا ً ] ،[١٨٦-١٨٤ومن المقب ول ،م ن حي ث الج وھر ،أن ھ ذا االفت راض
يتيح تقريبا ً معقوالً .ومع ذلك يس ود تواف ق ع ام ف ي أن ه باس تخدام )محت وى الحم ض الن ووي( ف ي ص يغة لوك اس
يمكن المبالغة في تقدير دور الكروموس ومات األكب ر ف ي انحراف ات التب ادالت البس يطة مقارن ة بالكروموس ومات
األصغر ] .[١٨٨ ،١٨٧ولذلك فإن استخدام )محتوى الحمض النووي( ٣/٢في ص يغة لوك اس ب دالً م ن اس تخدام
)محتوى الحمض النووي( يسمح بالتوصل إلى نتائج أدق .ويرى بعض المؤلفين أن ھذا النوع من التناسب يمك ن
أن يكون دليالً على حدوث تبادالت تشمل أساس ا ً الكروم اتين القري ب م ن ح دود من اطق الكروموس ومات ]-١٨٦
 .[١٨٨وت رد ف ي مورت ون ) [٣٢] (Mortonأفض ل البيان ات المتعلق ة بالمحتوي ات النس بية للحم ض الن ووي ف ي
كروموسومات اإلنسان ،وحُسبت القيم الواردة في الجدولين  ٢و ٣باستخدام البيان ات ال واردة ف ي جدول ه رق م ،٤
العمود .٢
-١-٤-١٠

التلوين الوحيد اللون

يلون جزء ،f ،من الجينوم )باللون األخضر( ويلون الجزء المتبقي ،1-f ،بلون مباين )األزرق(.
ملحوظة :اختصرت  fpفي المعادلة ) (٣١أعاله ،للتبسيط ،إلى .f
وسوف تكون ھناك

f2

تبادالت بين األخضر واألخضر

(1 – f)2

تبادالت بين األزرق واألزرق

)2f(1 – f

تبادالت بين األزرق واألخضر

المجموع ١

عل ى أن ھ ذا المجم وع يش مل تب ادالت ف ي نف س الكروموس وم ،مث ل االنقالب ات .ويبل غ مجم وع ع دد
التب ادالت ب ين الكروموس ومات  ٠٫٩٧٤باس تخدام نف س فرض يه تناس ب الحم ض الن ووي )انظ ر الحس ابات ف ي
لوكاس وآخرين ) .([١٧٠] (Lucas et alومن ھنا فإن جزء االنتقاالت الكروموسومية بين األزرق واألخضر ي رد
في المعادلة ):(٣٢
) FP 2 f (1  f

)  2.05 f (1  f
FG
0.974

)(٣٢

حيث:
 FPو FGھما على التوالي ت ردد االنتق ال الكروموس ومي مقاس ا ً ب التھجين الموض عي بالفلورس ين وت ردد انتق االت
الجينوم الكامل.
وتنطبق نفس المعادلة على الكروموسومات ذات القسيمين المركزين الزرقاء-الخضراء.

مثال
يفت رض أن األزواج الكروموس ومية  ،١و ،٢و ٤ملون ة .ومحت وى الحم ض الن ووي لك ل منھ ا )ال ذكر(
استناداً إلى الجدول  ٢ھي  ،٠٫٠٨٢٨و ،٠٫٠٨٠٤و.٠٫٠٦٣٩
ولذلك فإن  ،٠٫٢٢٧١ = fو.٠٫٣٦٠ = FP/FG
وتبل غ كف اءة ھ ذه المجموع ة م ن الكروموس ومات  ٣٦ف ي المائ ة عن د قي اس االنتق االت الكروموس ومية
الثنائية اللون .ولذلك يقسَّم الناتج الملحوظ على  ٠٫٣٦للحصول على ناتج انتقال الجينوم الكامل.

٩٠

التلوين الثنائي اللون
-٢-٤-١٠
يفترض أن جزءاً ،f1 ،ملون باللون األحمر ،وجزءاً آخ ر f2 ،مل ون ب اللون األخض ر ،و)f3 = (1 – f1 – f2
ملون بلون أزرق مباين.
وسوف يكون ھناك:

f12
f22
f32
2f1f2
2f1f3
2f2f3

تبادالت بين األحمر واألحمر
تبادالت بين األخضر واألخضر
تبادالت بين األزرق واألزرق
تبادالت بين األحمر واألخضر
تبادالت بين األحمر واألزرق
تبادالت بين األخضر واألزرق

ومرة أخرى فإن مجموع التبادالت بين الكروموسومات يبل غ  ٠٫٩٧٤وبالت الي ف إن ج زء ك ل االنتق االت
الكروموسومية الثنائية اللون يح َّدد بالمعادلة التالية:
) 2( f 1 f 2  f 1 f 3  f 2 f 3
 2.05 f 1 (1  f1 )  f 2 (1  f 2 )  f 3 (1  f 3 )
0.974

)(٣٣

مثال
ويفت رض أن األزواج الكروموس ومية  ،١و ،٢و ٤ملون ة ب اللون األحم ر ،واألزواج  ،٣و ،٥و ٦ب اللون
األخضر ،وبقية األزواج الكروموسومية ملونة باللون األزرق المغاير .واألجزاء المأخوذة م ن الج دول  ٢ھ ي
=  ،٠٫٢٢٧و:٠٫١٨٦ = f2

f1

FP
 2.05(0.175  0.151  0.042)  2.05(0.284)  0.582
FG

)(٣٤

وتبلغ نسبة كفاءة ھذه المجموعة  ٨٥في المائة في كشف االنتقاالت الكروموسومية .وينبغي مالحظة أن ه
عندما يحدث تبادل ثنائي االتجاه بين كروموسومين ملونين بلونين مختلفين فإن ذلك ال يحتسب إال ّ كحدث منفرد.
-٣-٤-١٠

التلوين بأكثر من لونين

يمك ن توس يع الحس ابات لتش مل التل وين ب التھجين الموض عي بالفلورس ين المتع دد األل وان .وف ي حال ة
استخدام ألوان كثيرة ،تصبح المعادلة كالتالي:


FP
 2.05 f i (1  f i )   f i f j 
FG
i j
 i


)(٣٥

وتتاح كل الحسابات المفصلة في ھذا القسم كجزء من برنامج تق دير الجرع ات ال وارد ذك ره ف ي القســ ـم
.٣-٨

 -٥-١٠مستوى ضبط االنتقاالت الكروموسومية
تزيد المستويات الضابطة لالنتقاالت عن المستويات الضابطة لثنائيات القُ َسيْم المرك زي ،وم رد ذل ك إل ى
ح د م ا ھ و أن االنتق االت الكروموس ومية تمث ل نوع ا ً مس تمراً م ن االنحراف ات .ول ذلك م ن المھ م مراع اة خلفي ة
االنتقال الكروموسومي ،ال سيما بعد التعرض لجرعات ضعيفة عند محاولة إجراء قياس بيول وجي للجرع ة ب أثر
رجعي.
وبطبيعة الحال ال تتاح عينة دم ضابطة من الشخص قبل تعرضه إلشعاعات عارض ة أو م ن المجموع ة
موضوع الدراسة ،ولذلك يتعيَّن استخدام قيمة مفترضة عل ى أس اس البيان ات االستقص ائية النوعي ة .وم ن المث الي
أن يجھِّز المختبر قاعدة بياناته الضابطة الخاصة به ،وإن كان ذلك يتطل ب جھ وداً مو َّس عة نظ راً لم ا يتطلب ه ذل ك
من تناول عدد من عوامل اإلرباك ،خاصة وجود مجموعة واسعة من الفئات العمرية .ويت يح التحلي ل اإلحص ائي
٩١

الشامل الذي نشره سيغوردسون وآخرون ) [١٠٧] (Sigurdson et alحالي ا ً أفض ل مجموع ة بيان ات دولي ة مص َّنفة
حسب العمر ونوع الجنس والعنصر وعادات التدخين .ويشمل التحليل بيانات من دراسة سابقة جمعت ب ين نت ائج
بعض المختبرات األوروبية ].[١٨٩
ويب دو واض حا ً م ن كلت ا الدراس تين أن العم ر عام ل رئيس ي يح دد ت رددات الخلفي ة الخاص ة باالنتق االت
الكروموسومية التي تزيد كثيراً لدى من يتجاوزن  ٦٠عاما ً )الشكل .(٣١
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الشكل  :٣١عدد االنتقاالت الكروموسومية كدالة للعمر ].[١٠٧
ومن المھم مراعاة الخلفية وطرح معدل االنتقال الكروموس ومي المتوق ع تبع ا ً للعم ر م ن ع دد االنتق االت
الكروموسومية الملحوظة في الكريات اللمفاوية للشخص .وعالوة على التأثير المختبري المؤكد ،كشفت الدراس ة
التي أجراھا سيغوردسون وآخ رون ] [١٠٧ع ن تف اوت ملم وس ب ين المن اطق الجغرافي ة الرئيس ية األرب ع .وم ن
الناحية األخرى ،لم يالحظ أي ت أثير لألص ل العرق ي أو ن وع الج نس .وب ذلك يب دو م ن الج وھري أن تق ارن فق ط
البيانات المستمدة من نفس المختبر عند دراسة العوامل المؤثرة على معدل االنتقال الكروموسومي.
ومن بين الدراسات القليلة التي تتناول تأثير نوع الجنس على معدل االنتقال ] ،[١٩٠ ،١٨٩ ،١٠٧تعتبر
الدراسة التي أجراھا وايتھاوس وآخرون ) [١٨٩] ( Whitehouseالوحيدة التي تكش ف ع ن ارتف اع مع دل االنتق ال
في الرجال مقارنة بالنساء في الفئات العمرية التي تتراوح بين  ٢٠و ٢٩عاماً ،بف ارق كبي ر ع ن الفئ ات العمري ة
الت ي تت راوح ب ين  ٣٠و ٣٩عام ا ً ) .(p <0.05وفيم ا يتعل ق بالفئ ات العمري ة األخ رى ،يرتف ع مع دل االنتق ال ل دى
النساء عنه بين الرجال بالرغم من أن الفرق ليس ملموسا ً .ولم تتوصل الدراسات األخرى التي تناولت تأثير نوع
الجنس إلى أي دليل يثبت وجود أي فروق ] [١٩١ ،١٩٠ ،١٠٧ولو حتى حسب الفئات العمرية.
وبينما تتفق الدراسات باإلجماع على أن معدل االنتقال ي زداد بتق دم العم ر ف إن النت ائج الت ي توص ل إليھ ا
اس تعراض ھ ذه الدراس ات تب ين أن ھ ذا االتج اه ل يس بھ ذا الق در م ن الوض وح بس بب بع ض العوام ل األخ رى
)الجدول .(١٢

٩٢

الجدول  :١٢ملخص تأثيرات عوامل موضوع الدراسة على إحداث االنتقاالت وثنائيات القُ َسيْم المركزي
عامل اإلرباك
الكحول

الدراسات الھامة والمراجع
المتصلة بھا
[١٩٢] Badr and Hussain
[١٩٣] Burim et al
[١٩١] Ramsey et al
[١٩٤] Bothwell et al
[١٠٧] Sigurdson et al

التبغ

مبيدات اآلفات

) Steenland et alالمطبقون(
][٢٠١
) Smith et alأكثر من  ٣١جزءاً
في المليون( ][٢٠٣

البنزين

التلوث الصناعي
المعادن الثقيلة

[١٩٩] Beskid et al
[٢٠٦] Sram et al
) Maeng et al.الكروم،
المدخنون فقط( ][١٩٨
) Doherty et al.الكروم( ][٢٠٧

مراجع إضافية

[١٩٥] Tawn and Cartmel
[١٩٦] Van Diemen et al
[١٩٠] Pressl et al.
[١٧٩] Tucker et al
[١٨٩] Whitehouse et al
[١٩٨] Maeng et al
[١٩٩] Beskid et al
[٢٠٠] Pluth et al
[١٩٧] Tucker
[٢٠٢] Kim et al
) Smith et alأقل من  ٣١جزءاً
في المليون( ][٢٠٣
[٢٠٤] Zhang et al
[٢٠٥] Beskid et al
) Dulout et al.الزرنيخ( ][٢٠٨
) Maeng et al.الكروم ،غير
المدخنين فقط( ][١٩٨

والكحول ھو المادة الوحيدة الت ي تتس بب ف ي إح داث زي ادة ف ي االنتق االت حس ب م ا ج اء ف ي الدراس تين
اللتين تناولتا ذلك الموضوع .ولم يالحظ ھذا االتجاه في حاالت التدخين ) ١١/٨دراسة( أو مبي دات اآلف ات )٢/١
دراس ة( .وأم ا البن زين فھ و حال ة خاص ة ألن التحل يالت أُجري ت عل ى الكروموس ومات ف ي ح االت األم راض
المرتبطة تحديداً بالتعرض .ويعني ذل ك أن التب ادالت تح دث ف ي كروموس ومين اثن ين فق ط )رق م  ٨ورق م  ٢١أو
رق م  ١٤ورق م ُ (١٨س جلت ف ي بع ض الدراس ات ] .[٢٠٤-٢٠٢وأش ارت الدراس ات ال ثالث إل ى وج ود ت أثير
ملموس عندما اقتصر الفحص على ٨) t؛  (٢١و١٤) t؛  (١٨م ن حي ث مع دالت االنتق ال .وم ع ذل ك فق د ُح ِّددت
ثالث دراسات فُحصت فيھا االنتقاالت بين ھذه الكروموس ومات وك ل الكروموس ومات األخ رى ،ول م يكش ف أيٍ
منھا عن نتائج ملموسة.
وال ت ؤثر الم واد الت ي تس تعمل ويس اء اس تعمالھا ب إرادة الش خص ،مث ل التب غ والعق اقير والكح ول ،عل ى
االنتقاالت الكروموسومية إال ّ ف ي حال ة اس تھالكھا الش ره والم زمن .عل ى أنھ ا تتس بب ف ي كثي ر م ن األحي ان ف ي
زيادة ملموسة في معدالت االنتقال الكروموسومي عندما تجتمع م ع أن واع أخ رى م ن العناص ر أو عن دما ت رتبط
بھا )مثل الفلزات والمواد الكيميائية التي تتسبب في إحداث طفرات وراثي ة( ] .[١٩٢وت وحي الت أثيرات المت آزرة
الناجم ة ع ن الم واد الت ي يس اء اس تعمالھا الت ي أش ارت إليھ ا بع ض الدراس ات إل ى أن الت دخين يزي د م ن مع دل
االنتقال الكروموسومي الناجم عن التعرض المھن ي .وينطب ق ذل ك عل ى األش خاص ال ذين يتعرض ون إلش عاعات
مؤ ِّينة ] [١٩٤واآلفات ] ،[١٩٧والكروم ] .[١٩٨والت أثير المت آزر للت دخين ھ و األكث ر وض وحا ً حي ث ل م تكش ف
معظم الدراسات التي تناولت تأثيرات التدخين وحده عن أي زيادة ملموسة ف ي مع دالت االنتق ال الكروموس ومي.
وم ن الناحي ة األخ رى ت زداد ص عوبة إثب ات الت أثير المت آزر ف ي حال ة إدم ان الكح ول ألن م دمني الكح ول قلم ا
٩٣

يقتصرون على إدم ان م ادة واح دة أو عل ى األق ل ألن ع دد م ن ال ي دمنون م واد أخ رى أق ل م ن أن يس اعد عل ى
إجراء تحليل مقارن باستخدام مجموعة ضابطة .ولذلك من المفيد دراسة أث ر الكح ول وح ده عل ى مع دل االنتق ال
الكروموسومي .وغالبا ً ما يتناسب تأثير الم واد الس امة المس تخدمة ف ي أم اكن العم ل )مبي دات اآلف ات ،والبن زين،
والفلزات( على عدد االنتقاالت الكروموسومية مع الجرعة ومدة التع رض .وتب يَّن أيض ا ً أن التع رض لخل يط م ن
المنتجات يتسبب في إح داث ض رر أكب ر م ن التع رض لعنص ر كيمي ائي وحي د .وأخي راً فق د ثبت ت فعالي ة الوقاي ة
الفردي ة )القف ازات والكمام ات وب دالت التدريب/ب دالت العم ل( ف ي أق وى مع دل لالنتق ال الكروموس ومي ف ي
مجموعات األفراد المعرضين لھذه األنواع من المواد المطفرة.
ويبين الشكل  ٣٢أثر العوامل التي تناولتھا الدراسات عل ى مع دل االنتق االت الكروموس ومية كدال ة لن وع
العامل وكدالة للتعرض وكدالة للدراسة.
*

*
*
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الشكل  :٣٢مقارنة بين معدالت االنتقال الكروموسومي الناجمة عن عناصر مختلفة ومعدل االنتقال
الكروموسومي الناجم عن التشعيع داخل المختبر.
وتشير كل دراسة إلى معدل االنتقال الكروموسومي في كل  ١ ٠٠٠خلي ة ف ي المجموع ة الض ابطة وف ي
المجموعة المعرضة .وعالوة على ذلك ،يعرض الشكل أيضا ً معدل االنتقال الكروموسومي بعد تع ريض عين ات
دم إلشعاعات داخل بيئة المختبر بجرعات تبلغ  ،٠٫٢و ،٠٫٥و ٠٫٧غراي لمقارنة معدالت الحث .عل ى أن ه م ن
الض روري اإلش ارة إل ى ح دوث التش عيعات ف ي م دة زمني ة قص يرة وم ن خ الل تعرض ات ح ادة ف ي ح ين أن
التعرض ات للكح ول أو الت دخين أو مبي دات اآلف ات أو البن زين تك ون مزمن ة .وتك ون التعرض ات مزمن ة عن دما
يتعرض الشخص لمواد سامة جينيا ً طيلة عمره أو في جزء كبير منه )أسلوب الحياة أو التعرض المھني(.
ويب ين الش كل  ٣٢أيض ا ً أن مع دالت االنتق االت الكروموس ومية ف ي المجموع ات المعرض ة للكح ول
والتدخين ومبيدات اآلفات أقل كثيراً منھا في حالة البنزين ،وخاصة في حالة التعرض للكروم .وعالوة على ذل ك

٩٤

فإن قيم الجماعات الضابطة مشابھة نسبيا ً للقيم الملحوظة في المجموعات المعرض ة للكح ول والت دخين ومبي دات
اآلف ات .وبالمقارن ة م ع المجموع ة المعرض ة لإلش عاع الم ؤين بجرع ة تبل غ  ٠٫٥غ راي ،ف إن مع دل االنتق ال
الكروموس ومي ف ي األش خاص المعرض ين للكح ول والت دخين ومبي دات اآلف ات يك ون منخفض ا ً .ويمكنن ا أن
نس تخلص م ن ذل ك أن ه إذا ل وحظ ارتف اع مع دل االنتق ال الكروموس ومي ف إن ذل ك يمك ن أن يك ون راجع ا ً إل ى
التشعيع .ومن الناحية األخرى ،في أثن اء إج راء دراس ة ب أثر رجع ي للتع رض إلش عاعات مؤ ِّين ة ب ين األش خاص
الم َّعرضين بقوة للكروم أو البنزين ،لن يتس نى التميي ز ب ين مع دالت االنتق ال الكروموس ومي اإلش عاعي والبيئ ي.
على أنه من غير الشائع حدوث تعرض للبنزين أو الكروم .ويمكن تحديده عن طريق إجراء استبيان مالئم يغطي
األنشطة المھنية السابقة والراھنة.

 -٦-١٠استمرار االنتقاالت الكروموسومية
م ن أھ م عي وب أس لوب فح ص ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي تن اقص ن اتج االنحراف ات ف ي األش خاص
المعرضين بمرور الوقت بعد التعرض .وتزول ثنائيات القُ َسيْم المرك زي المس تحثة ف ي تجم ع الكري ات اللمفاوي ة
في الدورة الدموية الطرفية بموت الخاليا ويتميَّع بتجدد خاليا الدم ،وھي عب ارة ع ن انحراف ات غي ر مس تقرة ف ي
أثن اء االنقس ام الفتيل ي وال تس تطيع النف اذ خ الل االنقس مات المتك ررة ف ي الخالي ا .وف ي المقاب ل ف إن االنتق االت
الكروموس ومية مس تقرة عموم ا ً ف ي أثن اء االنقس مات الفتيلي ة وعن دما تك ون الخلي ة كك ل مس تقرة ) ،(CSيمك ن
لالنتقاالت الكروموسومية المس تحثة ف ي الخالي ا الجذعي ة أن تم ر خ الل الكري ات اللمفاوي ة الناض جة ف ي ال دورة
الدموية .وتستحث االنتقاالت الكروموسومية في البداية بمعدل ت ردد يش به مع دل ت ردد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي،
ولكن استقرارھا بعد التشعيع ھو الذي يجعلھا أنسب للقياس البيولوجي للجرعة بأثر رجعي.
وظل استمرار تردد االنتقاالت الكروموسومية موضوع نقاش لفترة طويلة .وبعد عدة س نوات م ن وق وع
ح ادث جواني ا ف ي البرازي ل ،تب يَّن أن ت ردد االنتق االت الكروموس ومية أق ل م ن ت ردد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي
األولية لم يك ن متاح ا ً ف ي
الملحوظة بعد التعرض مباشرة ] .[٢١٠ ،٢٠٩على أن ناتج االنتقاالت الكروموسومية َّ
أيٍ من ھاتين الدراستين .وتبيَّن في دراسة أُجريت بأثر رجعي للعاملين في المج ال الص ناعي الن ووي ف ي ماي اك
)جن وب األورال( أن الجرع ات التقديري ة كان ت أساس ا ً أق ل م ن تنب ؤات منحن ى المع ايرة بالنس بة لالنتق االت
الكروموسومية السارية البسيطة في ظاھرھا ] .[٢١١وكشفت دراسات المتابعة األخرى الت ي تناول ت األش خاص
المعرضين إلشعاعات عارضة أن تردد االنتقاالت الكروموسومية ظل ثابتا ً نسبيا ً بمرور الوق ت .ول م يالح ظ أي
تغيير كبير في ترددات االنتقاالت الكروموسومية في األشخاص الذين تعرضوا لإلشعاع ف ي تش رنوبل بع د  ٥أو
 ٨سنوات من وق وع الح ادث ] .[٢١٢وظل ت ت رددات االنتق االت الكروموس ومية ف ي األش خاص ال ذين تعرض وا
إلشعاعات في الجسم بكامله نتيجة حادث وق ع ف ي إس تونيا مس تقرة نوع ا ً م ا لم دة س نتين فيم ا ع دا ش خص واح د
تعرض إلشعاعات ممتدة في الجسم بكامله وكذلك إشعاعات غير متجانسة ] .[٢١٣عل ى أن ت ردد ك ل االنتق االت
الكروموسومية في الخاليا المحتوية فقط على تعديالت بسيطة بع د م رور أرب ع س نوات م ن وق وع نف س الح ادث
األولية ،ولكن االنتقاالت الكروموسومية الثنائية االتج اه ظل ت
تراجعت في المتوسط إلى  ٦٥في المائة من قيمتھا َّ
أق وى قل يالً ف ي إص رارھا مقارن ة بمجم وع االنتق االت الكروموس ومية ] .[٢١٤ويرج ع تن اقص ت ردد االنتق االت
الكروموسومية بمرور الوقت إلى تشعيع جزء من الجسم ،ويتفق ذلك مع فكرة التوزي ع المتواف ق لثنائي ات القُ َس يْم
المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية ف ي تل ك التعرض ات ] [٢١٦ ،٢١٥ويس تخلص م ن ذل ك أن تق دير جرع ة
الجسم بكامله بعد مرور مدة زمنية طويلة من حدوث تعرضات في أجزاء من الجس م ويتج ه نح و االنخف اض م ع
ازدياد الجرعة ].[٢١٥
ووصفت في حاالت أخرى من التعرضات العارضة في اإلنس ان ح االت تناقص ت فيھ ا بدرج ة ملحوظ ة
مع مرور الوقت بعد التشعيع ترددات االنتقاالت الكروموسومية في ظل ازدياد الجرعة؛ واستمر تردد االنتقاالت
بمرور الوقت في حالة الجرعات التي كانت تقل عن  ٣-١غراي ،ولوحظ تراج ع بع د الجرع ات األق وى ]،٢١٧
 .[٢١٨ول وحظ ل دى مرض ى الس رطان ال ذين يع الجون ب العالج اإلش عاعي تن اقص واض ح ف ي ن اتج االنتق االت
الكروموس ومية بم رور الوق ت بع د التش عيع ،وازداد ھ ذا التن اقص وض وحا ً ف ي األش خاص ال ذين ازدادت ل ديھم
األولي ة لالنتق االت الكروموس ومية .[٢٢٢-٢١٩] .ويمك ن تفس ير ھ ذه المالحظ ات ف ي المرض ى ال ذين
الترددات َّ
يعالجون باإلشعاع بسبب تلقيھم جرعات مميتة في الخاليا الجذعية وإعادة تجديد ھذه المنطقة بخاليا غير مشععة
األول ي لالنتق االت الكروموس ومية
من خارج الجزء المشعع في الجسم .وتشير ھ ذه النت ائج إجم االً إل ى أن الن اتج َّ
في الجرعات القوية قد ال يكون ثابتا ً في كل الحاالت بمرور الوقت بعد التشعيع.
٩٥

ويمثل االكتمال والتعقد عاملين يمكنھما المساھمة في اختفاء االنتقاالت الكروموسومية بمرور الوقت بعد
التشعيع .وأغلبية االنحرافات المعقدة غير قابلة النتق ال ول ذلك ف إن الخالي ا الت ي تحم ل تل ك االنحراف ات س تختفي
بمرور الوقت بعد التشعيع ].[٢٢٦-٢٢٣ ،٢١٥ ،٢١٣
وم ن العوام ل األخ رى الت ي تس اھم ف ي اس تمرار االنتق االت الكروموس ومية ت زامن ح دوث االنتق االت
واالنحرافات غير المستقرة في نفس الخلي ة .ول ذلك اقت رح تن اول الخالي ا المس تقرة ب دالً م ن مجم وع الخالي ا ف ي
األول ي لالنتق االت الكروموس ومية،
تقدير الجرعة بأثر رجعي ،ويجري النظر في ھذا االقت راح .وتن اقص الن اتج َّ
حسب ما جاء في إحدى دراسات المتابعة الت ي تناول ت ض حايا ح ادث إس تونيا ،عن د النظ ر ف ي ك ل الخالي ا ،إل ى
نحو  ٧٠في المائة بعد انقضاء سنتين ] .[٢١٤ومع ذلك فق د اش ارت دراس ة أخ رى أجري ت ف ي نف س المجموع ة
وأعيد فيھا تحليل الصور الرقمية للخاليا التالفة الختيار الخاليا التي ال تحتوي عل ى انحراف ات غي ر مس تقرة إل ى
أن ناتج االنتقاالت الكروموسومية بعد  ٧سنوات لم يختلف عن الناتج في أول سنتين .على أن ھذه الدراسة كان ت
محدودة ،إذ كان عليھا أن تعتمد على صور الخالي ا الت ي ت م االحتف اظ بھ ا ألنھ ا كان ت تحت وي عل ى أض رار ف ي
الكروموسومات الملونة .وتعذر إجراء أي تصحيح للخاليا التي اعتب رت ف ي البداي ة ’طبيعي ة‘ فيم ا يتعل ق بالم ادة
الملونة ألنھا لم َّ
تخزن في صورة رقمية .على أن ھذه الدراسة ،إلى جانب االحتماالت النظرية التي ترى أنه بع د
َّ
م رور فت رة زمني ة طويل ة ل ن يتبق ى س وى الخالي ا المس تقرة ،ت رى أن األنس ب ھ و النظ ر ف ي ن اتج االنتق االت
الكروموسومية في الخاليا المستقرة بدالً من النظر في ناتج االنتقاالت الكروموسومية في ك ل الخالي ا .وال يمك ن
حسم ذلك نھائيا ً إال ّ من خالل دراسات المتابع ة الس ليمة ب التوازي م ع التھج ين الموض عي بالفلورس ين وتحل يالت
االنحرافات غير المستقرة في ضحايا حوادث التشعيع فوراً بعد حدوث التعرض.

 -٧-١٠منحنيات المعايرة
يحت اج ك ل مختب ر عن د تق دير الجرع ات المص حوبة بانتق االت كروموس ومية مكتش فة باس تخدام التھج ين
الموضعي بالفلورسين ،إلى إنشاء منحنياته الخاصة به .والرياضيات المستخدمة في توفيق المنحني ات ھ ي نفس ھا
المستخدمة مع ثنائيات القُ َسيْم المركزي والتي سبق وصفھا )القسم  .(٣-٨وينبغ ي إنش اء المنحن ى باس تخدام نف س
خليط مجسّات التھجين الموضعي بالفلورسين المستخدمة روتينيا ً ف ي تقص ي الح االت .ويح ول ذل ك دون الحاج ة
إلى التحويل إلى مكافئ الجينوم الذي يمكن أن تنشأ عنه بعض الريبة اإلضافية.
وعندما أنشئت منحنيات معايرة االنتقاالت الكروموسومية ،مع مراعاة الخاليا المستقرة أو الخاليا الكلية،
لم تنشأ أي فروق في توفيق المعا ِمالت عند النظر فقط في االنتقاالت الكروموسومية البسيطة ظاھريا ً في ح االت
اإلشعاعات ذات االنتقال الخطي المنخفض للطاقة ] .[٢٢٨ ،٢٢٧عل ى أن ه ف ي أثن اء التحلي ل المجھ ري ،يوص ى
بفحص ك ل االنحراف ات المكتش فة ف ي ك ل مجموع ة الكروموس ومات وع دم االقتص ار عل ى االنحراف ات الم ؤثرة
على المادة الملونة ] .[٦٤وسوف يتيح ذلك فرصة للتأكد مما إذا كان االقتصار على الخاليا المستقرة يت يح تق دير
الجرعات بطريقة أكثر واقعية.
وتق َّدر الجرعات باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين عموما ً في حالة الجرعات القوية ولكن الممت دة
أو بعد التعرض إلشعاعات ضعيفة على امتداد فترة زمنية طويلة دون ظھور أي أعراض طبي ة .وعل ى النق يض
من قياس الجرعات في حاالت التعرضات الحادة التي تستخدم فيھا منحنيات خطية تربيعية ،يتسم الحد  αالخط ي
في منحنى الجرعة واالستجابة بأھميته الحاس مة .ويمك ن اس تخدام االختب ار  Fالمش ار إلي ه ف ي القس م  ٣-٨لتأكي د
موثوقية المعامل الخطي .وال يحتوي سوى القليل من منحنيات المعايرة المنشورة ،إن وجدت ،على ما يكف ي م ن
القياسات في نطاق الجرعة الضعيفة بما يسمح بالحصول عل ى معام ل خط ي موث وق بالق در الك افي وبنط اق ثق ة
صغير ] .[٦٤ويتطلب تك وين عالق ات خطي ة للجرع ة تس جيل ع دة نق اط للجرع ات الت ي ت نخفض ع ن  ١غ راي
باستخدام عدد كبير من الخاليا ،وھو ما يتطلب جھداً كبيراً .ويمك ن مؤقت ا ً ط رح ع دد م ن االفتراض ات المعقول ة
لحسم ھذه المشكلة .وتبلغ نسبة تكوين ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية  ١ :١تقريب ا ً ]،٢٢٩
 [٢٣٠ول ذلك يمك ن توق ع مع امالت مماثل ة للجرع ة واالس تجابة .وتش ير األدل ة المس تمدة م ن مختل ف البيان ات
المنش ورة بش أن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي إل ى أن معام ل المع ايرة الخط ي يت راوح تقريب ا ً ب ين  ١٥و ٢٠انتق االً
كروموسوميا ً ف ي ك ل  ١ ٠٠٠خلي ة م ن مكافِ آت الجين وم لك ل غ راي م ن أش عة غام ا القوي ة الطاق ة ] .[٥١وم ن
المعروف كذلك أن الحد الخطي لمنحنيات الجرعة والتأثير يتأثر أساسا ً بالنوعية اإلشعاعية الت ي يح ددھا االنتق ال
الخطي للطاقة ،بينما ينشأ التقوس عن المعامل  βالذي يتوقف على معدل الجرعة )كما ھو مبيَّن في تصحيح الحد

٩٦

 Gف ي القس م  .(٩-٧-٤-٥وثم ة أدل ة تش ير إل ى أن المعام ل الخط ي المش تق باس تخدام التع رض الم زمن للبيئ ة
المختبرية ال يختلف في حالة الحد الخطي لالس تجابة للجرع ة الح ادة ش ريطة أن يك ون ف ي درج ة ح رارة الجس م
] .[٢٣٣وبالتالي من المعقول استخدام الح د الخط ي ال ذي ي تم الحص ول علي ه باس تخدام نف س النوعي ة اإلش عاعية
المستخدمة ف ي منحني ات مع ايرة ثنائي ات القُ َس ْيم المرك زي الح ادة لح ين الحص ول عل ى مع ا ِمالت خطي ة موثوق ة
لالنتق االت الكروموس ومية باس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين ف ي تج ارب مع ايرة الجرع ة واالس تجابة
المنخفضة في الظروف المختبرية.
وسوف يعتمد تق دير الجرع ة ف ي حال ة إع ادة إنش اء الجرع ة بع د وق ت طوي ل م ن ح دوث التع رض إل ى
افتراض أن الكريات اللمفاوية المشععة في بيئة المختبر وخاليا ال دم الجذعي ة المش ععة ف ي الجس م الح يّ س تظھر
ترددات مماثلة في االنتقاالت الكروموسومية .ومن غير المؤكد ما إذا كانت الحساسية اإلشعاعية للخاليا الجذعية
والكريات اللمفاوية الناضجة متطابقة أو ما إذا م ن المحتم ل ح دوث ت أثير م ن انقس امات الخالي ا المتداخل ة حي ث
سيجري التخلص من الخاليا المحتوية عل ى انحراف ات غي ر مس تقرة .ويفت رض قي اس الجرع ات ب أثر رجع ي أن
ھ ذه ال تش كل عوام ل إرب اك رئيس ية ،وتش ير آخ ر الدراس ات إل ى أن ذل ك ال ينط وي عل ى أي أھمي ة ف ي الواق ع
العملي ].[٦٤
والخالصة أن إعادة إنشاء الجرعة عل ى أس اس االنتق االت الكروموس ومية ف ي الخالي ا المس تقرة أس لوب
يس تند إل ى أُس س راس خة ] [١٧٤ولكن ه ينط وي عل ى قي ود .ويب دو أن ه أداة جي دة بع د التع رض لجرع ات ممت دة
ومنخفض ة يھ يمن عليھ ا الح د الخط ي لمنح ى المع ايرة .وكت دبير مؤق ت يمك ن افت راض قيم ة الح د المش تق م ن
منحنيات جرعة -استجابة ثنائيات القُ َسيْم المركزي .وبعد التعرض لجرع ات قوي ة ،خاص ة الجرع ات الح ادة ،ق د
يؤدي االقتصار على الخاليا المستقرة إلى تقدير الجرعة بقيمة أقل من الواقع ألن عدد الخاليا الت ي تحت وي عل ى
انتقاالت كروموسومية في الخاليا غي ر المس تقرة س يزداد جنب ا ً إل ى جن ب م ع ع دد االنحراف ات المعق دة .وع الوة
على ذلك فإن ھناك حداً للجرعة العليا التي يمكن إجراء المعايرة على أساسھا نظراً الزدياد ندرة الخالي ا الت ي ال
تحتوي على ضرر غير مستقر.

 -٨-١٠أمثل ة الس تخدامات التھج ين الموض عي بالفلورس ين ف ي القي اس البيول وجي الرجع ي
للجرعات
ُ
ص ممت ھ ذه الدراس ات لبح ث ج دوى فح ص االنتق االت الكروموس ومية باس تخدام التھج ين الموض عي
بالفلورس ين ف ي القي اس الرجع ي للجرع ات ف ي اآلت ي (١) :المجموع ات الت ي ل م تخض ع جرعاتھ ا ألي قياس ات
بيولوجية أو فيزيائية سابقة؛ ) (٢المجموعات التي ل ديھا تق ديرات فيزيائي ة معلوم ة للجرع ات؛ ) (٣المجموع ات
الت ي ل ديھا تق ديرات بيولوجي ة معلوم ة للجرع ات باس تخدام التحلي ل التقلي دي للكروموس ومات ذات القُ َس يمين
المركزيين بعد التعرض مباشرة .وتعتب ر بيان ات المجموع ة األخي رة ھ ي األكث ر موثوقي ة لمقارنتھ ا م ع ت رددات
االنتقاالت الكروموسومية من أجل تحديد استقرار االنتقاالت.
وتألف ت أرب ع مجموع ات م ن مجموع ات الدراس ة م ن اآلت ي (١) :عم ال محط ات الق وى النووي ة؛ )(٢
المجموعات التي تعيش في مناطق ملوثة؛ ) (٣عمال التنظيف ف ي تش رنوبل؛ ) (٤األف راد أو مجموع ات األف راد
المعرضين إلشعاعات عارضة.
-١-٨-١٠

القياس البيولوجي الرجعي للجرعات في المجموعات السكانية التي لم تخضع من قبل لقياسات
شخصية للجرعات

تطلب إجراء تقديرات رجعية للجرعات اإلشعاعية تحديد تردد االنحرافات الكروموس ومية ف ي  ١٥ف رداً
من المعروف أنھم تعرض وا إلش عاعات ش ديدة نتيج ة لح ادث تش رنوبل ،وعولج وا جميع ا ً م ن أع راض المرحل ة
المتأخرة لمتالزمة اإلشعاع الجلدي.
وبدأت ھذه الدراسات في عام  ١٩٩١وأُجريت متابعة لھ ا حت ى ع ام  .[٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢١٢] ١٩٩٤وف ي
عام  ،١٩٩١حُددت تقديرات مكافِآت الجرعة البيولوجية سوا ًء ع ن طري ق قي اس ت ردد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي
والحلق ات باس تخدام أس لوب حاص ل ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي والحلق ات أو ع ن طري ق قي اس ت ردد االنتق االت
الكروموسومية المستقرة باس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين م ن خ الل مكتب ات الحم ض الن ووي المح ددة
الكروموس ومات الكامل ة المر َّكب ة ،ومج س الحم ض الن ووي الش امل للقُ َس يْمات المركزي ة .وباس تخدام ھ ذين
٩٧

األسلوبين ،تم الحصول على تقديرات فردية متماثلة تراوحت بين  ،١٫١و ٥٫٨غراي في  ١٢من ب ين  ١٥ف رداً،
بينم ا ل م يظھ ر أي ارتف اع ف ي ت رددات االنحراف ات ف ي ثالث ة م نھم ] .[٢٣٤وبحث ت دراس ات المتابع ة ت رددات
االنتقاالت الكروموسومية لدى نف س المتب رعين خ الل م دة زمني ة بلغ ت ث الث س نوات م ن أيلول/س بتمبر ١٩٩١
حتى تموز/يوليه  ١٩٩٤حيث ظلت الترددات ثابتة نوعا ً ف ي  ١١م ن ب ين  ١٢حال ة .وس مح ذل ك بتق ديرات قابل ة
للمقارنة من مختلف فترات أخذ العينات ].[٢١٢
وال يمكن أن تستخلص من ھذه الدراسات نتيجة مباشرة بشأن استقرار االنتق االت الكروموس ومية بس بب
ع دم وج ود أي بيان ات مرجعي ة مباش رة بع د التع رض )أي القي اس البيول وجي والفيزي ائي للجرع ة( .عل ى أن
دراس ات المتابع ة تش ير إل ى أن االنتق االت الكروموس ومية يمك ن أن تظ ل ثابت ة بع د خم س س نوات م ن زم ن
التعرض وبمستويات مختلفة للجرعات.
المعرض ة إلش عاعات
القي اس البيول وجي الرجع ي ف ي المجموع ات الس كانية أو المجموع ات
-٢-٨-١٠
َّ
مھنية مصحوبة بتقديرات فيزيائية للجرعات
أُجري ت ع دة دراس ات ُ
ص ممت أساس ا ً لتق دير الجرع ات الممتص ة ،وتناول ت ھ ذه الدراس ات ت رددات
االنحرافات الكروموسومية في الكريات اللمفاوية ،مثل االنحرافات الكروموسومية لدى ضحايا القنبلة الذري ة ف ي
ھيروش يما وناغ ازاكي )الياب ان( أو ل دى عم ال تنظي ف تش رنوبل .واقترب ت فيم ا يب دو ت رددات االنتق االت
الكروموس ومية المس جلة ل دى الن اجين م ن القنبل ة الذري ة م ن الق يم المتوقع ة المس تمدة م ن الجرع ات التقديري ة
المحددة بنظام قياس الجرعات  (DS86) ١٩٨٦مقارنة بمنحنى الجرعة واالستجابة داخل المختبر ] .[١٤٥ول ذلك
فقد أيَّدت ھذه الدراسات فكرة استمرار االنتقاالت الكروموس ومية لم دة طويل ة .عل ى أن ه تب يَّن ف ي المقاب ل وج ود
فرق ملموس في العمال األربعة المشععين خ الل ح ادث  Y-12ف ي أوك ري دج )الوالي ات المتح دة األمريكي ة( ف ي
ع ام  ١٩٥٩حي ث انخفض ت بع د ع دة س نوات ت رددات االنتق االت الكروموس ومية انخفاض ا ً كبي راً إل ى م ا دون
المستويات المتوقعة ].[١٧٠
وأُجري ت ف ي ع ام  ١٩٩٤دراس ة تجريبي ة لنح و  ٦٠ع امالً متطوع ا ً م ن إس تونيا للعم ل ف ي تنظي ف
تشرنوبل في عام  ١٩٨٦أو  ١٩٨٧بجرعات مسجلة تراوحت بين صفر و ٣٠٠مللي سيفرت لتحديد ما إذا كانت
تحل يالت ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية يمك ن أن تؤك د ج رعتھم المس جلة ] .[٢٣٥وف ي
مجموعة أخرى م ن الفح وص ،أُجري ت دراس ة تناول ت  ٥٢م ن عم ال التنظي ف واس تخدمت فيھ ا عملي ة التل وين
ب التھجين الموض عي بالفلورس ين ] .[٢٣٦ول م تع د تق ديرات ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ص الحة ،ولك ن االنتق االت
الكروموسومية يمكن استخدامھا للتحقق من القي اس المبك ر للجرع ات ف ي األش خاص ال ذين تعرض وا إلش عاعات
أقوى .وتبيَّن في األغلبية الواسعة من األشخاص الذي تلقوا جرعات أقل أن التھجين الموض عي بالفلورس ين غي ر
عملي في قياس الجرعات الفردية .ومع ذلك فقد اقترح اس تخدام ھ ذه الطريق ة باعتب ار أنھ ا تتس م ب بعض األھمي ة
في التمييز بين مجموعات األش خاص المعرض ين لجرع ات مختلف ة ] [٢٣٥وھ و م ا أيدت ه دراس ة تناول ت عم ال
التنظيف في إستونيا ].[٢٣٧ ،٩٢
وھن اك مجموع ة أخ رى م ن البيان ات ع ن  ٧٥م ن عم ال ماي اك أتيح ت بخصوص ھم قياس ات الجرع ات
الفيزيائي ة وتح دثت تعرض اتھم الرئيس ية فيم ا ب ين ع امي  ١٩٤٨و .[٢٣٨] ١٩٦٣وأش ارت التق ارير إل ى أن
الجرع ات الخارجي ة التراكمي ة تراوح ت ب ين  ٠٫٠٢و ٩٫٩١س يفرت وتراوح ت أحم ال البلوتوني وم ب ين ٠٫٢٦
و ١٨٫٥كيل و بكري ل .وتح ددت ت رددات االنتق االت الكروموس ومية بع د  ٣٥أو  ٤٠س نة م ن التع رض الممت د
باس تخدام مس ابير تل وين الكروموس ومات  ،١و ،٤و ١٢ب االقتران م ع مج س ش امل لك ل القُ َس يْمات المركزي ة.
وكشفت النتائج عن ارتفاع تردد االنتقاالت الكروموسومية لدى عمال ماي اك مقارن ة بالمجموع ة الض ابطة .عل ى
أن نطاق ناتج االنتقاالت الكروموسومية انخفض عموما ً عن المتوقع من الجرعات الشخصية المسجلة ومنحنيات
المعايرة ].[٢٣٨ ،٢٣٥
وأُج ري تل وين باس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين ف ي تحض يرات الط ور االس توائي الت ي ت م
الحصول عليھا من  ٧٣شخص ا ً م ن الس كان المقيم ين المعرض ين لإلش عاع ف ي المس توطنات الممت دة عل ى ط ول
ضفاف نھر تيشا .وتألفت مجموعة الدراس ة م ن مجم وعتين ف رعيتين تعيش ان ف ي مس توطنات عل ى مس افة  ٧أو
 ٦٠كيل ومتراً أو عل ى بُع د  ٧٨أو  ١٤٨كيل ومتراً م ن المرف ق ف ي اتج اه مص ب النھ ر .وج رى التميي ز ب ين

٩٨

المجم وعتين الف رعيتين وب ين المجم وعتين الض ابطتين ول وحظ ارتف اع كبي ر ف ي متوس ط ت رددات االنتق ال
الكروموسومي ].[٢٣٩
وأُجري ت ف ي الفت رة م ن  ١٩٩١حت ى  ١٩٩٤دراس ات تناول ت القي اس البيول وجي لجرع ات الع املين
اإلشعاعيين في موقع س يالفيلد الن ووي حي ث بلغ ت جرع ات م دى العم ر التراكمي ة ف ي الجس م بكامل ه ب ين ١٧٣
و ١ ١٠٨مللي سيفرت ،وزادت جرع اتھم جميع اً ،باس تثناء ثالث ة م نھم ،عل ى  ٥٠٠ملل ي س يفرت .وعن دما ق ِّس م
العاملون إلى مجموعات حسب نطاقات الجرعات ،كشف متوس ط ت رددات االنتق االت الكروموس ومية ع ن زي ادة
ملموسة في فئات الجرعات .على أن جرعات مدى العمر التراكمية في المقابل لم تكن مرتبطة بت رددات ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي المركزية ].[٢٤٠
وتب يَّن وج ود ارتب اط ق وي ب ين قي اس رن ين ال دوران اإللكترون ي والقي اس ال وراثي الخل وي للجرع ات
باس تخدام ت رددات االنتق االت الكروموس ومية ف ي  ٤٠م ن الن اجين م ن القنبل ة الذري ة ف ي ھيروش يما ال ذين ك انوا
يعيشون على مسافة قريبة )بلغت  ٢كيلومتر تقريبا ً( من مركز االنفجار النووي وكان عمرھم وقت االنفج ار ١٠
سنوات على األقل ] .[٢٤١وتشير الدراسات التي تناولت الناجين من القنبل ة الذري ة ف ي ھيروش يما إل ى اس تمرار
االنتقاالت الكروموسومية المستقرة .ومع ذلك يمكن أن نستنتج من الدراس ات األخ رى الم ذكورة أع اله أن ج زءاً
ما من االنتقاالت الكروموسومية قد تراجع ،فيما يبدو ،بمرور الوقت بعد التعرض.
-٣-٨-١٠

قياس الجرعات بيولوجي ا ب أثر رجع ي ف ي األش خاص ال ذين أجري ت تق ديرات بيولوجي ة معلوم ة
س ْيم المرك زي التقليدي ة بع د فت رة وجي زة م ن تعرض ھم
لجرعاتھم باستخدام تحليالت ثنائي ات القُ َ
لحوادث

حادث التريتيوم
فُحصت أيضا ً بأثر رجعي التعرضات الزائدة العارضة للماء المع الج ب التريتيوم الت ي س بق بيانھ ا )القس م
 (٧-٥-٧-٩وذلك باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين ] .[٢٤٢واتضح ف ي البداي ة م ن خ الل ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي أن متوسط الجرعة بلغ  ٠٫٣٨غراي وتشابھت ھذه الجرعة كثيراً م ع جرع ة بلغ ت  ٠٫٤٧غ راي بع د
قي اس التريتي وم ف ي الب ول .وتمث ل ھ ذه الق يم متوس طات الجرع ات ف ي األنس جة الرخ وة ف ي الجس م حي ث ين دمج
التريتيوم مع ماء الجسم ويتسبب في تعرض متجانس تقريبا ً في ك ل األنس جة الرخ وة .وكش فت عين ات ال دم الت ي
أُخذت الحقا ً عن انخفاض متوقع في ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي بما يتفق مع العمر النصفي لالختف اء ال ذي بل غ
 ٣٫٣سنة.
وبعد مُضي ست سنوات وإحدى عشرة سنة بعد الحادث ،أ ُجري قياس للجرع ة م ن خ الل التھج ين
الموض عي بالفلورس ين باس تخدام ن واتج مج َّم ع ة النتق االت كروموس ومية أح ادي االتج اه وثنائي ة االتج اه.
وأج رى أح د المختب رات تحليل ه ف ي الم رة األول ى باس تخدام الكروموس ومات  ،١و ،٢و ٤الوحي دة الل ون،
وأ ُج ري التحلي ل ف ي الم رة الثاني ة باالش تراك م ع مختب ر آخ ر ق ام بص بغ الكروموس ومات  ،٢و ،٣و.٥
وأ ُجري ت تق ديرات الجرع ة باإلش ارة إل ى المع ايرة المختبري ة الت ي أ ُجري ت باس تخدام التريتي وم ف ي أح د
المختب رين وأس فر ذل ك ع ن منحن ى خط ي للجرع ة واالس تجابة ف ي االنتق االت الكروموس ومية الكلي ة
المص ححة ف ي الجين وم الكام ل حي ث  .Y = C + (5.26 ± 0.49) x 10–2Dون تج ع ن البيان ات المجمَّع ة م ن ك ل
الفحوص التي أُجريت باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين تقدير للجرعة بلغ  ٠٫٤٨غراي.

حادث جوانيا
تع رض ف ي الح ادث اإلش عاعي ال ذي وق ع ف ي جواني ا )البرازي ل (١٩٨٧ ،ع دد كبي ر م ن األش خاص
لإلش عاع عن دما انكس ر مص در ع الج إش عاعي ك ان يت ألف م ن الس يزيوم .[١٥٠ ،١٤٩] ١٣٧-وش َّكل ھ ؤالء
األشخاص مجموعة جيدة لموضوع دراسة متابعة .وحُللت فوراً بعد اكتشاف الحادث الكريات اللمفاوية من ١٢٩
شخصا ً مصابا ً لتحديد ترددات ثنائيات القُ َسيْم المرك زي والحلق ات .وقُ درت الجرع ة ف ي تس عة وعش رين شخص ا ً
بنح و  ٣أو  ٥٫٩غ راي ] .[٢٤٣وب الرغم م ن أن معظ م األف راد تلق وا تعرض ا ً غي ر متج انس وھ و م ا أش ار إلي ه
وجود إصابات موضعية في الجلد ،فقد ظھر في كل الحاالت ،باستثناء س تة منھ ا ،توزي ع بواس وني لالنحراف ات.
وتوبع بعض ھؤالء الضحايا على مر السنوات عن طريق فحص ترددات ثنائيات القُ َسيْم المركزي )فوراً( فض الً
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ع ن االنتق االت الكروموس ومية باس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين )بع د خم س س نوات( لقي اس الجرع ة
اإلشعاعية بأثر رجعي ].[٢٠٩
ويمكن مقارنة بيان ات ت رددات االنتق االت الكروموس ومية )باس تخدام مختل ف مجموع ات المج ّس ات الت ي
تغطي نحو  ٨٠في المائة من الجينوم( من خالل التھجين الموضعي بالفلورس ين مباش رة بالمقارن ة م ع الت رددات
األصلية األساس ية للكروموس ومات ذات القُ َس يمين المرك زيين م ن نف س األش خاص ] .[٢٠٩وانخفض ت ت رددات
االنتقاالت الكروموسومية الملحوظ ة بع د س نوات م ن التع رض اإلش عاعي )م ن ع ام  ١٩٩٢فم ا بع ده( ف ي حال ة
األولي ة ذات
الجرع ات األق وى )أكث ر م ن  ١غ راي( بمق دار م رتين أو ث الث م رات مقارن ة بالكروموس ومات َّ
القُ َسيمين المركزيين المحددة ف ي ع ام  .١٩٨٧وفيم ا يتعل ق بمس تويات التع رض الت ي قُ ِّدرت بأنھ ا أق ل م ن ٠٫٩
غراي ،تبيَّن وجود كروموسومات صغيرة محتوية على قسيمين مركزيين بين ترددات االنتقاالت الكروموسومية
والنواتج األولية للكروموسومات ذات القسيمين المركزيين .ويمكن زي ادة دق ة ھ ذه التق ديرات ع ن طري ق فح ص
عدد أكبر من الخالي ا .عل ى أن عوام ل م ن قبي ل اس تمرار الكري ات اللمفاوي ة الحامل ة لالنتق االت الكروموس ومية
وعدم تناسب مستويات االنتقال الكروموسومي مع حجم الكروموسوم والتفاوتات بين األف راد ،ت ؤدي إل ى تقل يص
دقة ھذه التقديرات .ولم يتبيَّن أي تراجع في االنتقاالت الكروموسومية الوحيدة االتج اه والثنائي ة االتج اه ف ي أثن اء
المتابع ة ] ،[٢٠٩وال يختل ف ذل ك ع ن الدراس ات المتعلق ة بتش رنوبل .وق ام س تروم وآخ رون )(Straume et al
] [٢٤٤أيض ا ً بتقي يم ض حيتين م ن ض حايا ح ادث جواني ا بع د س نة م ن التع رض باس تخدام التھج ين الموض عي
بالفلورسين .وعندما قورنت البيانات مع ت رددات ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي الت ي ت م الحص ول عليھ ا مباش رة بع د
الحادث ،لوحظ انخفاض ترددات االنتقاالت الكروموسومية.

حادثان في ألمان وإستونيا
في المقابل ،كشفت دراسة أخرى ] [٢٤٥أُجريت بعد  ١١سنة م ن وق وع ح ادث تع رض ل ه ثالث ة عم ال
إش عاعيين ،ع ن اس تقرار ت رددات االنتق االت الكروموس ومية بع د اس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين م ع
الكروموسومات  ،٢و ،٤و ٨والمجس الشامل للقُسيْمات المركزية ولم تظھر فروق ملموسة عن متوسط ت رددات
ثنائيات القُ َسيْم المركزي التي حددتھا طريقة التلوين التقليدية باستخدام الفلورسين المضاف إل ى الغيم زا بع د فت رة
وجيزة من اكتشاف الحادث .وتم تحديد نحو  ٧٥في المائة من االنتقاالت الكروموسومية باعتبارھا ثنائية االتجاه.
وبعد وقوع حادث إشعاعي في إستونيا في ع ام  ،١٩٩٤أُجري ت تحل يالت كروموس ومية بع د ش ھر واح د ث م بع د
ش ھرين ،و ،٦و ،١٠و ،١٢و ،١٧و ،٢٢و ٢٤ش ھراً م ن تع رض خمس ة أش خاص أش ارت التق ديرات إل ى أنھ م
تلقوا جرعات تراوحت تقريبا ً بين  ١و ٣غراي ] .[٢٤٦ ،٢١٣وظلت االنتقاالت الكروموس ومية الثنائي ة االتج اه
ف ي دراس ات المتابع ة مس تقرة نس بيا ً ف ي ك ل األش خاص الخمس ة ول وحظ تن اقص ملم وس ف ي االنتق االت
الكروموسومية الوحيدة االتجاه في شخص واحد .وانخفضت ثنائيات القُ َسيْم المركزي في كل األشخاص إلى نحو
األولية بعد سنة من التعرض ] .[٢٤٦وأشارت دراسة متابعة أخ رى ش ملت الس نوات
 ٥٠في المائة من تردداتھا َّ
السبع التي أعقبت الحادث إلى أن فح ص االنتق االت الكروموس ومية ف ي الخالي ا المس تقرة ألغ ى فيم ا يب دو ھب وط
االنتقاالت الكروموسومية الملحوظة في كل الخاليا .وك ان ن اتج االنتق االت الكروموس ومية ف ي الخالي ا المس تقرة
مستقالً عن الزمن خالل السنوات األولى من المتابعة ].[١٧٤

حادث إسطنبول
يتناول القسم  ٦-٥-٧-٩بالوصف حالة تعرض فيھا عدد من األشخاص لإلشعاع من مصدر كوبال ت٦٠-
غير م َّدرع ومختلط بخردة معدنية .وانقضى شھر قبل أن تكتشف السلطات حدوث تعرض ات إش عاعية .وأص يب
المرضى بانخفاض شديد في عدد خاليا الدم .وأشار تحليل ثنائيات القُ َسيْم المركزي في األشخاص الخمس ة ال ذين
أصيبوا بأخطر مستويات التعرض إلى أن الجرعات تراوحت بين  ٢٫٢و ٣٫١غراي .ويش مل ذل ك تكيي ف الدال ة
 Gمع منحنى الجرعة  -االستجابة لمراعاة التعرضات الممتدة لعدة ساعات .ويالحظ في القسم  ٤-٤-٧-٩أنه عند
حدوث تعرضات كبيرة بدرجة كافية إلحداث آثار قطعية ،من قبي ل انخف اض ع دد خالي ا ال دم ،ف إن ن اتج ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي قد يھبط بدرجة ملحوظة خالل بضعة أسابيع.
وأجري أيضا ً قياس للجرعة عن طريق التھجين الموضعي بالفلورس ين باس تخدام نف س عين ات ال دم الت ي
اس تخدمت ف ي فح ص ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي .وأُجري ت التحالي ل ف ي ثالث ة مختب رات ] [١٥٨واس تندت نت ائج
تقديرات الجرعات إلى مجموع ن واتج االنتق االت الكروموس ومية الوحي دة االتج اه والثنائي ة االتج اه الم أخوذة م ن
١٠٠

المختبرات .وارتفع ت تق ديرات الجرع ة الت ي أُجري ت ع ن طري ق التھج ين الموض عي بالفلورس ين والت ي ش ملت
أيضا ً تعديل الدالة  Gبنسبة تراوحت بين  ٢٠و ٣٠في المائة عن القيم المشتقة من ثنائيات القُ َسيْم المركزي.
وعادة ما يُنظر في اس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين كمقي اس للجرع ة ب أثر رجع ي عن دما تؤخ ذ
عينات الدم على امتداد سنوات بعد وقوع التشعيع أو في الحاالت التي تحدث فيھا تعرضات طويل ة األج ل نتيج ة
مثالً لتلوث البيئة بنوي دات مش عة .عل ى أن ھ ذه الحال ة بيَّن ت بوض وح أن التھج ين الموض عي بالفلورس ين يس اھم
أيضا ً بدور في الحاالت التي يتلقى فيھا الشخص جرعات قوية ويتأخر فيھا أخذ العينات نوعا ً ما خالل مدة زمنية
عادة ما يعتبر فيھا فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي في الجرعات األقل كافيا ً إلى حد ما.

حادث جورجيا
تعرض أحد عشر من حراس الحدود الشباب إلشعاعات عارضة م ن مص در واح د أو ع دة مص ادر م ن
السيزيوم  ١٣٧ -التي لم يتجاوز نشاطھا اإلشعاعي  ١٥٠جيغا بكريل في مرك ز ليل و للت دريب العس كري .وك ان
الغرض من ھذه المصادر ھو التدريب ومعايرة األجھزة .وتعرض الضحايا لإلشعاع لم دة تقت رب م ن الس نة م ن
منتصف عام  ١٩٩٦حتى نيسان/أبريل .[٢٤٧] ١٩٩٧
ونق ل أربع ة م ن أكث ر األش خاص تعرض ا ً إل ى المستش فى ف ي فرنس ا حي ث أُجري ت لھ م فح وص وراثي ة
خلوية في تشرين الثاني/نوفمبر ) [٢٤٨] ١٩٩٧الجدول .(١٣
الجدول  :١٣أعداد االنحرافات الكروموسومية غير المستقرة وتردداتھا الواردة بين قوسين لكل خلية
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 ١٫٩٦؛ أو نقص في التشتت،
أ يشير
من ثنائيات القُ َسيْم المركزي واالنتقاالت الكروموسومية الثنائية االتجاه.

واشتقت تقديرات الجرعات

وقد استخدم منحنى معايرة في ظروف مختبرية لجرعة حادة ) ٠٫٥غراي .دقيقة (١-م ن مص در كوبال ت
  ٦٠للكروموس ومات ذات القُ َس يمين المرك زيين والحلق ات ف ي تق دير الجرع ات .وأش ارت عملي ة إع ادة بن اءالجرعة فيزيائيا ً إلى أن الشخصين  ١و ٢تعرضا إلشعاع موضعي قوي ،وھو ما لم يؤكده توزيع ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي في كل خلية ) ،١٫٩٦  uالجدول  .(١٣ولذلك فإن الجرعات التي حُس بت ب افتراض تع رض متج انس
ح اد تق ل كثي راً ع ن تق ديرات الجرع ة الشخص ين  ٣و ٤الت ي تم َّي زت توزيع ات انحرافاتھ ا بف رط تش تتھا ) u
 ،(١٫٩٦وھو ما يوحي بحدوث تعرض في جزء من الجسم .ويتفق ذلك مع ظروف التعرض التي أعي د إنش اؤھا
من خالل القياس الفيزيائي للجرعة.
وربما كان كل المرضى األربع ة يع انون ھبوط ا ً ف ي ع دد الخالي ا اللمفاوي ة ف ي ال دم ُقبي ل وص ولھم إل ى
فرنسا وبالتالي يمكن أن تكون تقديرات متوسط جرعة الجسم بكامل ه أق ل م ن التق ديرات اس تناداً إل ى االنحراف ات
غي ر المس تقرة )القس م  .(٤-٧-٧-٩ول ذلك أجري ت أيض ا ً فح وص ش ملت االنتق االت الكروموس ومية باس تخدام
التھجين الموضعي بالفلورسين ،وش مل الفح ص ك ل الخالي ا ول م يقتص ر عل ى الخالي ا المس تقرة .و ُ
ص بغت ثالث ة
أزواج من الكروموسومات ) ،٢و ،٤و (١٢معا ً بمجس شامل لكل القُسيمات المركزية .ول م تالح ظ ف ي الش خص
رقم  ٢أي اختالفات في الجرعات المق َّدرة باستخدام ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي أو ن اتج االنتق االت الكروموس ومية
)الجدول  .(١٣وفيما يتعلق بالشخصين  ١و ،٤ازدادت قيم التھجين الموضعي بالفلورسين عن قيم ثنائيات القُ َسيْم
المركزي ،ولكن الفروق لم تكن ذات أھمية إحص ائية .وم ع ذل ك فق د أش ارت التق ديرات إل ى أن جرع ة الش خص
رق م  ٣كان ت أعل ى ف ي فح ص ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي .وربم ا ترج ع ھ ذه الف روق إل ى تج زؤ وع دم تج انس
التعرض ات الت ي اختلف ت بدرج ة ملحوظ ة م ن م ريض إل ى آخ ر ،وع َّدلت بالت الي م ن توزيع ات االنتق االت

١٠١

الكروموس ومية ف ي الخالي ا غي ر المس تقرة ،وك ذلك بالت الي االختف اء النس بي للكروموس ومات ذات القُ َس يمين
المركزيين مقارنة باالنتقاالت الكروموسومية.
وأُجريت متابعة أخرى للوراثة الخلوية )الشكالن  ٣٣و (٣٤بالرغم من أن العينات لم تكن متاحة من كل
شخص في كل مناسبة.

١٠٢
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١٠٣

وكما كان متوقعاً ،لوحظ ھبوط في ناتج ثنائيات القُ َسيْم المركزي بمرور الوقت ف ي ك ل المرض ى .وف ي المقاب ل،
لم يحدث أي ھبوط في تردد االنتقاالت الكروموسومية الثنائية االتجاه لدى ثالثة من المرض ى األربع ة .وتن اقص
تردد االنتقاالت الكروموسومية في الشخص رقم  ١بعد شھرين من أخ ذ عين ة ال دم األول ى ،ولك ن نظ راً لجوان ب
الريب ة ،ف إن ذل ك ال ينط وي عل ى أي أھمي ة إحص ائية .وربم ا يع ِّب ر االس تقرار الع ام لالنتق االت الكروموس ومية
الالحقة عن سرعة تجدد الكريات اللمفاوية المرتبط بھبوط ع دد الخالي ا اللمفاوي ة ف ي ال دم وس رعة ال تخلص م ن
االنحراف ات غي ر المس تقرة .ويمك ن أن تش ير بيان ات التھج ين الموض عي بالفلورس ين األخي رة إل ى الجرع ة الت ي
تلقتھا الخاليا الجذعية في النخاع العظمي.

١٠٤

 - ١١تحليل التكثف الكروموسومي المبتسر
تق اس عموم ا ً الجرع ات بيولوجي ا ً ع ن طري ق تحلي ل ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي و/أو االنتق االت
الكروموسومية في أول انقسام فتيلي بع د التح ول البالس تي ف ي الفيتوھيم اغلوتينين داخ ل المختب ر .وتنط وي ھ ذه
االختبارات على العديد من المشاكل المعروفة ،وھي تتمثل تحديداً في تأخر االنقس ام الفتيل ي المس تحث باإلش عاع
وموت الخاليا في أثناء الزرع الذي يستغرق يومين و ي تم إج راؤه عل ى وج ه الخص وص بع د الجرع ات القوي ة،
وھو ما يمكن أن يتسبب في انخفاض كبير في تقدير جرعة التعرض اإلشعاعي ] .[٢٥٠ويبين ھذا القس م تقني ات
حث الكروموسومات على التكثف المبتسر ،أي قبل حدوث أول انقسام فتيل ي ،وب ذلك يمك ن تقل يص أو إلغ اء م دة
الزرع وبالتالي فرصة تأخر االنقسام الفتيلي أو موت الخاليا.

 -١-١١التكثف الكروموسومي المبتسر عن طريق االندماج الفتيلي
يمكن عن طريق ح ث التكث ف الكروموس ومي المبتس ر م ن خ الل إدم اج الكري ات اللمفاوي ة البش رية م ع
الخالي ا الفتيلي ة ف ي مب يض الق داد الص يني ف ي وج ود عام ل إدم اج ،مث ل الغليك ول المتع دد اإليثيل ين ،قي اس
االنحرافات الكروموسومية مباشرة بعد التشعيع دون الحاجة إلى تحفيز االنقسام أو الزرع ] .[٦٦وباس تخدام ھ ذا
األس لوب ب االقتران م ع التقني ات التقليدي ة ،مث ل التح زيم الكروموس ومي أو التھج ين الموض عي بالفلورس ين م ع
مكتبات الحمض النووي الخاصة بالكروموسومات باستخدام مجس شامل لكل القُسيمات المركزية أو بدونه يمكن
كشف االنقسامات وثنائيات القُ ّسيْم المركزي والحلقات فضالً عن االنتقاالت الكروموسومية .واقترح ھذا االختبار
ك أداة لقي اس الجرع ات ع ن طري ق تحلي ل ت رددات االنحراف ات الكروموس ومية ،أي زي ادة االنقس امات وثنائي ات
القُ ّس يْم المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية ] .[٢٥٠ ،٧٥ ،٧٢ ،٦٧ويفي د ھ ذا الفح ص ف ي تحدي د التع رض
للجرعات الضعيفة ،فضالً عن الجرعات الحادة القوية الت ي تش كل تھدي داً للحي اة نتيج ة لإلش عاعات ذات االنتق ال
الخطي المنخفض والمرتفع للطاقة .وعالوة على ذلك ،يمكن لھذا الفحص أن يميِّز بدقة بين تعرض الجسم بكامله
وتعرض أجزاء من الجسم ] .[٧٥وبالنظر إلى أن عدد الخاليا الطبيعية يعبِّر في ھذا الفحص بدقة أكبر عن نس بة
الكريات اللمفاوية غير المشععة فإن ھذا األسلوب يتسم بكفاءته في كش ف حت ى األج زاء الص غيرة غي ر المش ععة
)الت ي تص ل إل ى  ٥ف ي المائ ة( .ويمك ن بالمث ل م ن خ الل ھ ذا الفح ص إج راء قي اس كم ي للح روق الموض عية
الصغيرة الناشئة عن التعرضات في أجزاء من الجسم بدقة أكبر.
-١-١-١١

زرع الخاليا وظروف اندماج الخاليا

-١-١-١-١١

استخدام خاليا مبيض القداد الصيني الفتيلية

ينبغي إعداد خاليا مبيض القداد الصيني الفتيلية قبل تحلي ل التكث ف الكروموس ومي المبتس ر .وتجھ ز ف ي
العادة مزارع خاليا مبيض القداد الصيني من السالالت األصلية ،وھي متاحة ومن الس ھل بدرج ة كبي رة التعام ل
معھا كما أن دورة حياة الخلية قصيرة ،إذا تبلغ نحو  ١٢ساعة .ويمك ن زراع ة خالي ا مب يض الق داد الص يني ف ي
دورق أو زجاجة استزراع دوّ ارة س عتھا  ٧٥٠ملليلت ر ف ي وس ط زرع ي كام ل )مؤل ف م ن  ،F-10ومص ل أبق ار
حديثة الوالدة بتركيز  ،%١٥ومضادات حيوية( .ويمكن الحصول على الخاليا المنقسمة فتيليا ً عن طريق إضافة
الكولسيميد )بتركيز نھائي قدره  ٠٫١ميكروغرام/ملليلتر( لمدة تتراوح بين  ٤و ٦ساعات عن دما تك ون المزرع ة
نصف ممتلئ ة وتفص ل بع د ذل ك الخالي ا المنقس مة داخلي ا ً .ويمك ن ع زل الخالي ا الفتيلي ة م ن ال دورق أو الزجاج ة
الدوارة عدة مرات يومياً؛ ولذلك ينبغي بعد كل مرة يتم فيھا ع زل الخالي ا الفتيلي ة تغيي ر الوس ط بوس ط جدي د ي تم
تكميليه بالكولس يميد ف ي ال دورق المحت وي عل ى الخالي ا المتبقي ة .ويمك ن تحض ير الخالي ا الفتيلي ة بكمي ات كبي رة
مسبقا ً واالحتفاظ بھا في جھاز تجميد عند درجة ح رارة تت راوح ب ين  ٨٠و ١١٠درج ة مئوي ة تح ت الص فر قب ل
استخدامھا.

-٢-١-١-١١

عزل الكريات اللمفاوية

ينبغي عموما ً استخدام الفيكول ھايباك لعزل الكريات اللمفاوية عل ى النح و المب يَّن م ن قب ل فــ ـي القســ ـم
 .٢-٥-١-٩ومن مزايا ھذه التقنية إمكانية استخدام جزء من الكريات اللمفاوية فوراً عندما يعزل عدد كاف منھ ا،

١٠٥

ويمكن تجميد الجزء المتبقي في درجة حرارة تتراوح ب ين –  ٨٠و ١٢٠درج ة مئوي ة تح ت الص فر الس تخدامھا
في المستقبل عند اللزوم.

-٣-١-١-١١

عامل اإلدماج

ينبغي عموما ً استخدام الغليكول المتع دد اإليثيل ين ال ذي يبل غ وزن ه الجزيئ ي  ،١٤٥٠ويفض ل أن تت راوح
نسبة تركيزه الحجمي بين  ٤٠و ٥٠في المائة )في وسط  F-10بدون مصل ،أو محلول ملحي معزول بالفوسفات،
أو يفضل في  RPMI-1640مضافا ً إليه دارئ  HEPESبدون مصل(.

-٤-١-١-١١

عمليات اإلدماج والتكثيف الكروموسومي

يتطلب إحداث التكثف الكروموسومي المبتسر إدماج الكريات اللمفاوي ة م ع خالي ا مب يض الق داد الص يني
الفتيلي ة )بنس بة  (١ : ٥عل ى أن تحت وي عل ى محف ز االنقس ام الفتيل ي ف ي وج ود الغليك ول المتع دد اإليثيل ين.
وتستغرق عملية اإلدماج أرب ع دق ائق فق ط )دقيق ة ف ي الغليك ول المتع دد اإليثيل ين وح ده ،ث م يض اف الوس ط F-10
ت دريجيا ً( ،ويح ض لم دة س اعة واح دة ف ي وس ط كام ل م ع الكولس يميد ف ي درج ة ح رارة  ٣٧مئوي ة ]،٧٢ ،٦٧
.[٢٥١

-٥-١-١-١١

إجراءات التثبيت

يش به ذل ك م ن حي ث المب دأ األس لوب المس تخدم ف ي ح االت األط وار االس توائية )القس م  (٢-٩م ع وج ود
اختالفات طفيفة في التوقيتات والتركيزات المثلى .وينبغي معالجة الكريات اللمفاوي ة بمحل ول كلوري د البوتاس يوم
الم نخفض الت وتر ) (0.075Mواالحتف اظ ب ه ف ي حم ام م ائي داف ئ )عن د درج ة ح رارة  ٣٧مئوي ة( لم دة  ٣أو ٤
دقائق ،ويمكن بعد ذلك تثبيت الخاليا بعد إجراء طرد مركزي في خليط من حمض الخليك والميثانول ).(٣ : ١
وتجھز الشرائح باستخدام التقنية المعيارية التي ال تختلف عن الطريقة المستخدمة في الفح وص األخ رى
التي سبق بيانھا )انظر القسم .(٢-٩

-٦-١-١-١١

إجراءات التلوين

يتوقف اختيار تقنية التلوين على نقطة النھاية البيولوجية المراد تحليلھا على النحو التالي:
)(١

تحليل االنكسارات الكروموسومية المعيارية.
ألغراض تحليل االنحراف ات الكروموس ومية كانكس ارات كروموس ومية مس تحثة باإلش عاع ،يمك ن ص بغ
الش رائح ب الغيمزا التقليدي ة ) Gurr R66المح َّس نة( أو تقني ة الفلورس ين المض اف إل ى الغيم زا عل ى النح و
المبيَّن من قبل في القس م ) ٢-٣-٩الش كل  .[٢٥٢ ،٦٧] (٣٥واس تحدث بروتوك ول الفلورس ين المض اف
إلى الغيمزا الستخدامه في التكثيف الكروموسومي المبتسر في الخالي ا الت ي يت داخل فيھ ا تمام ا ً المتمم ان
الكروموسوميان المندمجان .وربما ال يل زم ذل ك ف ي تقني ة الكري ات اللمفاوي ة المبيَّن ة ھن ا ألن مجم وعتي
الكروموسومات تبقيان في مجموعتين كما ھو مبيَّن في الش كل  ٣٥حي ث يمك ن مالحظ ة إمكاني ة التميي ز
بوض وح ب ين الكروموس ومات البش رية الوحي دة الخ يط .وم ن عي وب التل وين بالفلورس ين المض اف إل ى
الغيم زا أن الكروموس ومات تمي ل إل ى االنتف اخ وق د يعرق ل ذل ك فح ص أج زاء التكث ف الكروموس ومي
المبتسر بدقة حيث يمكن للجسيمات المنتفخة الصغيرة المتجاورة أن تتالمس وتبدو كھيكل واحد.

١٠٦

الش كل  :٣٥كروموس ومات بش رية متكثف ة قب ل األوان ف ي الط ور  G0ومص حوبة ب بعض القط ع )المش ار إليھ ا
باألسھم( المتكونة بأسلوب االندماج الفتيلي.
)(٢

تحليل ثنائيات القُ َسيْم المركزي باستخدام التحزيم الكروموسومي.
باإلض افة إل ى االنقس امات الكروموس ومية ،يمك ن أيض ا ً رؤي ة ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي .ويتطل ب ذل ك
معالج ة الش رائح مس بقا ً بھيدروكس يد الب اريوم ومحل ول ملح ي )القس م  (٣-٣-٩وتل َّون بع د ذل ك بص بغة
غيمزا الت ي تب رز منطق ة القُ َس يْمات المركزي ة ف ي ك ل الكروموس ومات حت ى يمك ن التميي ز بس ھولة ب ين
ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي وب ين الكروموس ومات المحتوي ة عل ى قُ َس يْم مرك زي واح د )الش كل (٣٦
].[٧٩ ،٧٠

١٠٧

الشكل  :٣٦كروموسومات متكثفة قبل األوان ملونة بأسلوب التحزيم الكروموسومي ويظھر فيھا قسيمان
مركزيان ).(d
)(٣

١٠٨

تحليل االنتقال الكروموسومي وثنائيات القُ َسيْم المركزي باستخدام فحص التلوين الكروموسومي.
يمك ن أيض ا ً تحدي د ت ردد االنتق االت الكروموس ومية وثنائي ات القُ َس يْم المرك زي المس تحثة باإلش عاع ع ن
طريق التكثيف الكروموسومي المبتسر باستخدام تقنية التھجين الموضعي بالفلورس ين الت ي تس تخدم فيھ ا
مج ّس ات التل وين الكروموس ومي وح دھا أو ب االقتران م ع المج س الش امل للقس يمات المركزي ة )الش كل
 .(٣٧ويت يح ھ ذا المج س الث اني دق ة أكب ر ف ي التميي ز ب ين االنتق االت الكروموس ومية وثنائي ات القُ َس يْم
المركزي ].[٧٢

الشكل  :٣٧كروموسومات متكثفة قبل األوان باستخدام التھجين الموضعي بالفلورس ين الثن ائي الل ون ع ن طري ق
الجم ع ب ين التل وين الكروموس ومي )رق م  (٨والمج س الش امل لك ل ال ُق َس يْمات المركزي ة ف ي ك ل الجين وم .وف ي
المجموعة الضابطة غير المشععة ) (Aتكثف كروموسومي مبتسر طبيعي .وفي الخاليا المشععة ،تش ير األق واس
س يْم المرك زي dic
) (Bإلى زيادة االنكسارات في الكروموسومات المتكثف ة قب ل األوان )ace(b؛ و) (Cثنائي ات ال ُق َ
) ،(BAوشظية ثنائية اللونace(ba) ،؛ و) (Dحلقةr(B) ،؛ و) ،(Eو) (Fانتقال كروموسومي طرف ي ،t(BA) ،و)t(AB
].[٨
-٢-١-١١

التحليل

معايير تحليل الشرائح تتش ابه ف ي جان ب منھ ا م ع المع ايير المبيَّن ة ف ي القس م ) ٤-٩أي ترمي ز الش رائح،
ومس ح الب ارامترات ،وم ا إل ى ذل ك( .ويمك ن تحدي د مك ان مسْ َحات الكروموس ومات المتكثف ة قب ل األوان س واء
ب الطرق اليدوي ة أو باس تخدام ُنظ م إيج اد األط وار االس توائية اآللي ة الت ي يش يع اس تخدامھا )القس م .[٧٥] (٣-١٣
ويستصوب تيسير الفحص عن طريق استخدام نظام تسجيل يسمح بتوس يم ك ل ج زء كروموس ومي عل ى رس م أو
صورة التكثف الكروموسومي المبتسر .ويمكن استخدام أداة ملحقة بالمجھر )كاميرا( لتص وير مسْ َحات التكثف ات

١٠٩

الكروموسومية المبتسرة بمقياس رسم أكبر كثيراً وتسجيل العالمات في رسم تصويري .وتجھَّز بعض ُنظم إيجاد
األطوار االستوائية بتطبيقات متخصص ة تس مح بوض ع ش روح عل ى الص ور الرقمي ة .وينبغ ي تس جيل إح داثيات
َّ
المكثف ة المبتس رة عل ى الش رائح ،وينبغ ي أال ّ ينش أ ع ن
مرحلة المجھر التي توضع فيھا مسْ َحات الكروموس ومات
َّ
المكثفة المبتسرة أي تحيُّزات تشوه ناتج االنحرافات.
أسلوب اختيار مسْ َحات الكروموسومات
ويشمل التحليل تحديد عدد العناصر الكروموسومية التي تبدو كروماتيدات وحيدة يمك ن تمييزھ ا بس ھولة
عن كروموسومات الخاليا الفتيلية لمب يض الق داد الص يني ف ي مسْ َحات الكروموس ومات المتكثف ة قب ل األوان ف ي
الطور البيني البشري بعد التلوين بصبغة غيمزا .وعن دما تس تخدم تقني ة الفلورس ين المض اف إل ى غيم زا ،تظھ ر
الكروموسومات البشرية مصبوغة بلون داكن بينما يبدو على خاليا مبيض القداد الصيني التي تكون قد نم ت ف ي
أكثر من دورتين من دورات الخلية ف ي وس ط مك ِّم ل بص بغة بروم و ديوكس ي يوري دين تب رقش وتب دو مص بوغة
بل ون ف اتح بدرج ة كبي رة )انظ ر الش كل  .(٢٢وعن دما يس تخدم اختب ار التھج ين الموض عي بالفلورس ين ،يمك ن
استخدام الحمض النووي للقداد  cot-1إلخفاء كل اإلشارات في كروموسومات مبيض الق داد الص يني حت ى تظھ ر
فقط الكروموسومات البشرية المالئمة المتكثفة قبل األوان )الشكل .(٣٧
-٣-١-١١

معايير الفحص

يمكن تحديد حالة دورة الخلية بسھولة ف ي الكري ات اللمفاوي ة وق ت معالجتھ ا م ن خ الل مظھرھ ا .وتب دو
الخاليا في األطوار  ،G1و ،Sو G2ككروماتيد وحيد ،وككروموسومات مسحوقة وثنائية الكروماتي د عل ى الت والي.
وال تفح ص ف ي القي اس البيول وجي للجرع ات باس تخدام المستحض رات الملون ة بص بغة غيم زا س وى الخالي ا
المحتوية عل ى كروماتي دات وحي دة ،أي الكري ات اللمفاوي ة البش رية الت ي عولج ت ف ي الط ور  ،G0/G1ويمث ل ك ل
عنصر كروموسوما ً بشريا ً واحداً )الشكل .(٣٥
ولذلك يفحص في الكريات اللمفاوية غي ر المش ععة  ٤٦عنص راً .ويس جل ع دد عناص ر الكروموس ومات
في العينات المعرضة ،ويق َّدر التردد المستحث وذلك ببساطة عن طريق طرح القيمة التي يتم الحصول عليھا من
العينات غير المعالجة .وفي حاالت االشتباه بوقوع تعرضات في أجزاء من الجسم ،استحدث أسلوب تحليلي بديل
ھ و أس لوب حاص ل التكثف ات الكروموس ومية المبتس رة ،ال ذي يش مل تحلي ل ن اتج زي ادة ش ظايا التكثف ات
الكروموس ومية المبتس رة ف ي الخالي ا المعطوب ة )المحتوي ة عل ى ش ظايا زائ دة م ن التكثف ات الكروموس ومية
المبتس رة( ] [٧٥ويتط ابق ھ ذا األس لوب ف ي مفھوم ه م ع أس لوب حاص ل ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي والحلق ات ال ذي
استحدثه ساساكي ومياتا )) [١٤٢] (Sasaki and Miyataانظ ر القس م  .(٣-٤-٧-٩وبع د التح زيم الكروموس ومي أو
استخدام المجس الشامل لكل القُسيمات المركزية ومكتبات الحمض النووي المحددة كروموس وميا ً باس تخدام تقني ة
التھجين الموضعي بالفلورسين ،يمكن فحص الشرائح للتأكد من وج ود ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي و/أو االنتق االت
الكروموسومية )انظر الشكل  (٣٧وتسجيلھا وتحليلھا على النحو المبيَّن في القسمين  ٤-٩و.٤-١٠

 -٢-١١التكثيف الكروموسومي المبتسر باستخدام الحث الكيميائي
الفحص السريع لكروموسومات الطور البيني
-١-٢-١١
بھذا الفحص تنتفي الحاجة أيضا ً إلى الزرع لمدة طويل ة .وتوض ع الكري ات اللفماوي ة المعزول ة ع ن ال دم
باستخدام أسلوب الفيكول ھايباك )القسم  (٢-٥-١-٩في وسط زرعي يحتوي عل ى دارئ فُسْ فاتازي ،مث ل حم ض
األوكاديك أو الكالسيولين  ،Aوثالثي فوسفات األدينوزين ومحلول /p34cdc2كيناز السيكلين  Bويوضع ف ي حاض نة
درجة حرارتھا  ٣٧درجة مئوية لمدة ال تزيد عل ى  ٣س اعات .ويص ف براس انا وآخ رون )[٧٦] (Prasanna et al
البروتوكول الكامل .وت ّتبع اإلجراءات العادية المستخدمة ف ي األط وار االس توائية عن د التثبي ت وإع داد المسْ َحات
)كلوريد البوتاسيوم المنخفض التوتر؛ وخليط م ن الميث انول وحم ض الخلي ك بنس بة ١ :٣؛ ويوض ع عل ى ش رائح
نظيفة(.
ويحلل الض رر المس تحث باإلش عاع بع د التھج ين الموض عي وتل وين الكروموس ومات باس تخدام الفح ص
المجھري الفلوري )الشكل .(٣٨

١١٠

الش كل  :٣٨ص ور مجھري ة تب ين الكروموس وم البش ري رق م ) ١األحم ر( ورق م ) ٢األخض ر( المل ونين بطريق ة
التھجين الموضعي بالفلورسين في كريات لمفاوية بينية مشععة بأشعة غاما م ن مص در كوبال ت  ٦٠ -ومص ورة
باستخدام الفحص السريع لكروموسومات الطور البين ي ] .[٧٨وتظھ ر ف ي الص ورة خلي ة طبيعي ة أنتج ت بقعت ين
حمراوين وبقعتين خضراوين ) aو ،(bوالكروموسوم المنحرف رقم  ١وقد أنتج أكث ر م ن بقعت ين حم راوين )،(c
والكروموس وم  ٢المنح رف ال ذي أن تج أكث ر م ن بقعت ين خض راوين ) ،(dوخالي ا تحت وي عل ى أكث ر م ن بقع ة
خض راء وأكث ر م ن بقع ة حم راء ) eو) (fإھ داء م ن باث اك وبراس انا ،معھ د بح وث البيولوجي ا اإلش عاعية الت ابع
للقوات المسلحة ،الواليات المتحدة األمريكية(.
وتظھر في الخاليا الطبيعية بقعتان متألقتان في كل كروموسوم ،بينما يمكن أن تظھر أكثر من بقعتين في
الخالي ا المحتوي ة عل ى انحراف ات ھيكلي ة )انكس ارات وتب ادالت( ف ي كروموس وم مح دد )كروموس ومات مح ددة(
تقاب ل مج س مل ون )مج ّس ات ملون ة( .ويكف ي اس تخدام مج س كروموس ومي كبي ر وحي د ف ي القي اس البيول وجي
للجرعات ] .[٧٦على أن استخدام أكثر من مجس كروموسومي يحسِّن الحساسية ].[٧٨
اختبار حلقات التك َّثف الكروموسومي المبتسر
-٢-٢-١١
تشمل أساليب التكثف الكروموسومي المبتسر المستحث كيميائيا ً في القي اس البيول وجي للجرع ات إج را ًء
بسيطا ً ومفيداً يتمثل في فحص الحلق ات ف ي الكروموس ومات الملون ة ب الغيمزا .عل ى أن ھ ذه التقني ة تتطل ب زرع
الكريات اللمفاوية ،ويوصي األسلوب الذي بينه كان دا وآخ رون ) [٦٨] (Kanda et alإج راء م زارع تس تغرق ٤٨
ساعة .ولذلك فإن ھذا األسلوب ال يو ِّفر وقتاً ،ولكن فحص حلق ات التكث ف الكروموس ومي المبتس ر تنطب ق بش كل
خ اص عل ى الجرع ات الزائ دة القوي ة ف ي النطاق ات الت ي تكش ف فيھ ا الجرع ة واالس تجابة ف ي الفح ص التقلي دي
لثنائيات القُ َسيْم المركزي عن عالمات تشبع .وجرت معايرته واستخدامه مع الجرعات التي تصل إلى  ٢٠غراي
من مكافئ األشعة السينية .وتزداد في ھذه الجرعات ثنائيات القُ َسيْم المركزي والقطع المستحثة بالقدر الذي يتعذر
معه إجراء فحص يمكن الوثوق به .على أن الحلقات في الكريات اللمفاوية تستحث عند ترددات أقل كثي راً تص ل
في كثير من األحيان إلى ~  ١٠في المائة من تردد ثنائيات القُ َسيْم المركزي ،وھو ما يجعل فحص الحلقات نقط ة
نھاية ممكنة عمليا ً بعد التعرض لجرعات قوية للغاية.

١١١

-١-٢-٢-١١

زرع الخاليا والمعالجة الكيميائية وإعداد الشرائح

يتضمن المرفق الثالث برتوكوالً مفصالً يتناول ذلك بالوصف التفصيلي.

إعداد المواد الكيميائية
ينبغي إعداد مثبطات فسفرة الحمض النووي ،من قبيل حمض األوكاديك أو الكالسيولين  .Aوتتسبب ھ ذه
المواد الكيمائية في اإلصابة بالسرطان ،ولذلك ينبغي اتخاذ احتياطات األمان المالئمة عند التعام ل معھ ا .ويمك ن
أن يستحث الكالسيولين  Aالتكثف الكروموسومي المبتس ر بفعالي ة تزي د  ٢٠م رة عل ى حم ض األوكادي ك ب الرغم
من احتمال تشابھھما في آليات حث التكثف الكروموسومي المبتسر نظراً لتبعية الجرعة والتشكل الكروموس ومي
الناشئ .ويذاب حمص األوكاديك أو الكالسيولين  Aفي ثنائي ميثيل أكسيد الكبريت ) (DMSOبعد تخفيف ه بمحل ول
الوسط وتخزينه في درجة حرارة  ٢٠درجة مئوية كمحلول مركز )يتراوح مثال بين  ٥و ١٠ميكرو موالر(.

المزرعة
يتطلب التكثف الكروموسومي المبتس ر المس تحث كيميائي ا ً ف ي الكري ات اللمفاوي ة عموم ا ً ت دوير الخالي ا.
ول ذلك ف إن اإلج راء يب دأ بتحفي ز الفيتوھيم اغلوتينين وزراع ة الخالي ا لم دة  ٤٨س اعة باس تخدام أس لوب مماث ل
لألس لوب المب يَّن ف ي القس م  ١-٩للحص ول عل ى األط وار االس توائية .وب الرغم م ن أن التكث ف الكروموس ومي
المبتسر يمكن حثه في مزارع الدم الكامل فإن ع زل الكري ات اللمفاوي ة يس اعد عل ى تجھي ز مستحض رات أنظ ف
والحصول على الكثي ر م ن الخالي ا )حس ب م ا ھ و مب يَّن ف ي القس م  .(٢-٥-١-٩وبالت الي يستص وب كثي راً ع زل
الكريات اللمفاوية ،خاصة في حالة التعرض لجرعات قوية للغاية.
والبروتوكول المعياري لحث التكثف الكروموسومي المبتسر يبدأ بإض افة حم ض األوكادي ك ) ٥٠٠ن انو
موالر( أو الكالسيولين  ٥٠-٢٠) Aنانو موالر( إلى المزرعة في الس اعة األخي رة ،وس وف ينش أ ع ن ذل ك خل يط
م ن خالي ا التكث ف الكروموس ومي المبتس ر ف ي ك ل مراح ل دورة حي اة الخلي ة األول ى .عل ى أن فعالي ة الم واد
الكيميائية قد تتوقف على ظروف المزرعة ونوعية العقاقير .وينبغي تحديد التركي ز وفت رة المعالج ة المثل ى عل ى
أساس ما تبديه الخاليا من تكثف كروموسومي مبكر ونوعية التشكل الكروموسومي في كل مختب ر .ويس فر ع دم
كفاية المعالجة عن نق ص الخالي ا القابل ة للتحلي ل بينم ا ت ؤدي المعالج ة الزائ دة إل ى كروموس ومات غي ر واض حة
وشديدة التكثف .وال تختلف إجراءات التثبيت وإعداد الشرائح والتلوين بصبغة غيمزا عن اإلجراءات المتبعة ف ي
األساليب المستخدمة مع األطوار االستوائية.

-٢-٢-٢-١١

معايير الفحص

تتراوح معظم الخاليا القابلة للتحليل في مزرعة كريات لمفاوية معرضة إلشعاعات قوي ة ب ين الط ور
المتأخر والطور االستوائي عندما تكون مدة المزرعة  ٤٨س اعة .وق د يح دث تل وث ف ي خالي ا الط ور االس توائي
ف ي ح االت التع رض لجرع ات ض عيفة .ومقارن ة بمظھ ر الكروموس ومات الحلقي ة ف ي مسْ َحات خالي ا الط ور
االستوائي )الشكل  ،(١١تكون حلقات التكثف الكروموسومي المبتسر في الطور  G2المت أخر والط ور االس توائي
)الشكل  (A ٣٩ضيقة ويسھل ذلك بالت الي التع رف عليھ ا .ول ذلك تفض ل ھ ذه الخالي ا ف ي فح ص حلق ات التكث ف
الكروموسومي المبتسر .ويمكن تمييز خاليا الطور  G2المت أخر وخالي ا الط ور االس توائي ع ن طري ق إض افة أو
فصل الكروماتيدات الشقيقة على التوالي )الشكل .(B ٣٩

G2

١١٢

الشكل  :٣٩أمثلة تبين التكثف الكروموسومي المبتس ر المس تحث بحم ض األوكادي ك ف ي كري ات لمفاوي ة مش ععة
ف ي أط وار مختلف ة م ن دورة حي اة الخلي ة .ويظھ ر ف ي الص ورة ) (Aخالي ا التكث ف الكروموس ومي المبتس ر ف ي
الطورين / G2االستوائي ،و) (Bخاليا التكثف الكروموسومي المبتسر في الطورين االستوائي/االنفصالي وتظھر
عليھا كروماتيدات شقيقة منفصلة .وتشير األقواس إلى الكروموسومات الحلقية ].[٦٨
وال تختلف ترددات حلقات التكثف الكروموس ومي المبتس ر اختالف ا ً كبي راً ع ن خالي ا الط ور  G2المت أخر
وخاليا الطور االستوائي ويمكن تجميع ھذه البيانات.
ويفحص كروموسوم دائري الشكل باعتباره حلقة من حلقات التكث ف الكروموس ومي المبتس ر .وال يمك ن
رؤية القُ َس يْمات المركزي ة بوض وح ف ي خالي ا التكث ف الكروموس ومي المبتس ر الملون ة ب الغيمزا فق ط وبالت الي ال
تص َّنف حلقات التكثف الكروموسومي المبتسر إلى أشكال مركزية أو ال مركزية.
ومثلما في حالة ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي )القسم  ،(٣-٤-٧-٩يت يح توزي ع حلق ات التكث ف الكروموس ومي
المبتسر بين الخالي ا بالمقارن ة م ع التوزي ع البواس وني بع ض المعلوم ات المتعلق ة بتج انس التع رض إلش عاع ذي
انتقال خطي منخفض للطاقة أو نوعية اإلشعاع الذي ينطوي علي ه الح ادث .وف ي ح االت م ن قبي ل ت أخر الكش ف
عندما توجد فجوة زمنية ب ين التش عيع وأخ ذ عين ات ال دم ،ينبغ ي اس تخدام حس ابات العم ر النص في لتع ديل الن اتج
الملحوظ حتى يمكن الحصول على تقدير وتردد الحلقات األصلية .وال يوجد حاليا ً س وى ن زر يس ير م ن البيان ات
المؤك دة الت ي تؤي د ذل ك .عل ى أن دراس ات متابع ة الوراث ة الخلوي ة ف ي أح د الن اجين م ن ح ادث توك اي  -مي ورا
أشارت إلى أن العمر النصفي بلغ نحو  ٨٫٧من األشھر ].[٢٥٣

 -٣-١١فحص حادث إشعاعي باستخدام أسلوب حلقات التكثف الكروموسومي المبتسر
س رعان م ا ب ات ممكن ا ً عق ب نش ر تقني ات حلق ات التكث ف الكروموس ومي المبتس ر ] [٦٨إج راء مع ايرة
داخ ل المختب ر بأش عة س ينية فلطيتھ ا  ٢٠٠كيل و فل ط لفح ص ح ادث إش عاعي خطي ر باس تخدام أس لوب إح داث
التكثفات الكروموسومية المبتسرة بحمض األوكاديك .وأُجري القياس البيولوجي للجرعة لدى ثالث ة م ن الض حايا
المعرضين إلشعاعات خطيرة في حادث حرجية توكاي  -ميورا الذي وقع في اليابان في عام .[٢٥٤] ١٩٩٩
وتم الحصول على ترددات الحلقات في كل  ١٠٠خلية من العينات بعد تسع س اعات م ن وق وع الح ادث،
وبلغت الترددات  ،١٥٠و ،٧٧و ،٢٤وأفضت ھذه الترددات على التوالي إلى تقديرات للجرعات بلغت أكث ر م ن
 ،٢٠و) ٧٫٤ح د ثق ة  ٩٥ف ي المائ ة( ،و) (٨٫٢- ٦٫٥و (٢٫٨-١٫٨) ٢٫٣مك افئ الغ راي .وينبغ ي أال ّ يغي ب ع ن
األذھان أن التعرضات نجمت عن مزيج من مجال غاما وإشعاعات نيوترونية ،ومن غي ر المالئ م قي اس الجرع ة
المكافئ ة بالس يفرت )القس م  (٢ف ي تل ك الجرع ات القوي ة ألنھ ا تس تند إل ى تق ديرات مخ اطر الت أثيرات العش وائية
للجرعات الضعيفة .وحُددت على وج ه الخص وص جرع ة العض و المرجح ة بالفعالي ة البيولوجي ة النس بية لتميي ز

١١٣

التعرض لجرعات قوية باعتباره ناتجا ً عن جرعة ممتصة في العضو والفعالية البيولوجية النسبية م ن أج ل تقي يم
بداية حدوث تأثيرات صحية قطعية ] .[١٥وتصل الفعالية البيولوجية النسبية ف ي  ٢٠٠كيل و س يفرت م ن األش عة
السينية إلى  ،١ووحدة الجرعة المرجحة بالفعالية البيولوجية النسبية ھي جول لكل كيلوغرام  ١-ويطلق عليھا ف ي
المرجع ] [١٥مكافئ الغراي ) .(Gy-Eqوتسنى في حالة الشخص المعرض ألقوى جرعة إجراء تقريب إلى أكثر
من l ٢٠من مكافآت الغراي ألن المعايرة المنشورة ] [٦٨التي أجريت داخل المختبر كشفت عن انحسار )تش بع(
في منحنى الجرعة  -االستجابة الخطي التربيعي في جرعات الجسم بكامله المرجحة بالفعالية البيولوجي ة النس بية
بما يقترب من  ٢٠من مكافئات الغراي ف ي  ٢٠٠كيل و س يفرت م ن األش عة الس ينية )أو  ٢٠غ راي م ن الجرع ة
الممتصة في الجسم بكامله حيث الفعالية البيولوجية النسبية =.(١
وأُجريت أيضا ً تحليالت موازي ة لعين ات ال دم باس تخدام الفح ص التقلي دي للكروموس ومات ذات ال ُق َس يمين
المركزيين والحلقات المركزية ) (dic+rcفي األطوار االستوائية .وبالنظر إلى وق وع تل ك التعرض ات القوي ة وم ا
أعقبھا من ھبوط سريع في عدد الكريات اللمفاوية الطرفية ،فقد ُزرعت الخاليا باستخدام أسلوب يحق ق يزي د إل ى
أقص ى ح د أرجحي ة الحص ول عل ى أط وار اس توائية ] .[١٢٣وي تم ف ي ھ ذا األس لوب تركي ز الكري ات اللمفاوي ة
باستخدام عمود الفيكول ھايب اك ،وھ و يش به األس لوب المب يَّن ف ي القس م  .٢-٥-١-٩ون تج ع ن ذل ك ف ي الم ريض
األكثر تشععاً ٧١٥ ،من ثنائيات القُ َسيْم المركزي و ١٨٨حلقة مركزية  +حلقات عديمة القُ َسيْم المرك زي ف ي ٧٨
خلية في الحاالت التي تعرض فيھا كل ط ور اس توائي للض رر .وبلغ ت الن واتج المقابل ة ف ي الشخص ين اآلخ رين
 ٤٧٩ثنائيا ً من ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ،و ٥٥حلق ة ف ي  ١٧٥خلي ة و ١٩١م ن الكروموس ومات ذات القس يمين
المرك زين والحلق ات ف ي  ٣٠٠خلي ة .ويلخ ص الج دول  ١٤الم أخوذ ع ن المرج ع ] [٢٥٥التق ديرات الناتج ة
باستخدام األساليب الوراثية الخلوية وكذلك عن طري ق القياس ات الفيزيائي ة الت ي اس تخدمت فيھ ا تحل يالت تنش يط
الصوديوم.
الجدول :١٤مقارنة الجرعات المق َّدرة بمختلف المؤشرات
المريض
A
B
C

الجرعة المقدَّرة في الجسم بكامله والمرجحة بالفعالية البيولوجية النسبية )مكافئ الغراي(أ عن طريق ما يلي
ثنائيات القُ َسيْم المركزي +
الحلقات ،تكثفات
24ب
Na
ثنائيات القُ َسيْم المركزي
الحلقات/الحلقات المركزية
كروموسومية مبتسرة
٢٤–١٧
٢٤٫٥
٢٢٫٦
أكبر من ٢٠
١٣–٨٫٧
٨٫٣
٨٫٣
(٨٫٢-٦٫٥)٧٫٤
٣٫٦–٢٫٥
(٣٫٢-٢٫٨)٣٫٠
(٢٫٨-١٫٨)٢٫٣

أ ُحددت القيمة  ١للفعالية البيولوجية النسبية في حالة األشعة السينية )المريضان ألف وباء( أو أشعة غاما )المريض جيم(.
ب إيشيغور وآخرون ) ،[٢٥٥] (Ishigure et al.حيث تقدَّر الفعالية البيولوجية النسبية للنيترونات بما يتراوح بين  ١٫٥و.٢

١١٤

 - ١٢فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
 -١-١٢الخلفية
يتس بب اإلش عاع الم ؤين ف ي تك وين ش ظايا كروموس ومية عديم ة القُ َس يْم المرك زي )غي ر محتوي ة عل ى
قُ َسيْمات مركزية( وكذلك ،بدرجة مح دودة ،س وء فص ل الكروموس ومات الكامل ة .وتت أخر القط ع الكروموس ومية
العديمة القُ َسيْم المركزي والكروموسومات غير الكاملة القادرة على التفاعل م ع المغ زل ع ن الط ور االنفص الي،
ونتيجة لذلك فإنھا ال ُتدرج ضمن النوى الوليدة الرئيسية وتشكل القطع الكروموس ومية المت أخرة أو الكروموس وم
الكامل نواة منفصلة صغيرة ،ومن ھنا جاءت تسمية المصطلح بالنوية.
وكان كنتريمان وھدل ) [٨٢] (Countryman and Heddleأول من تناوال بالوص ف فح ص نوي ات الكري ات
اللمفاوية ف ي ال دم الطرف ي ع ن طري ق اس تخالص ال ُن َو َّي ات ف ي م زارع الكري ات اللمفاوي ة الت ي تس تغرق فت رات
قصيرة .على أن ھذا األسلوب األصلي لم يحاول تحديد ما إذا كانت الخاليا المفحوصة ق د أتم ت بالفع ل انقس امھا
النووي في ظروف المختبر وبالتالي أصبح ھذا االختبار غير موثوق ألن الض رر الكروموس ومي ف ي الخالي ا ال
يمكن استخالصه إال ّ كنويات إذا انقس مت الخالي ا .واس تحدث ف ي نھاي ة المط اف نھ ج أكث ر موثوقي ة عل ى أس اس
اس تخدام مث بط حرك ة الخالي ا سايتوكاالس ين  .Bوتم َّك ن فين يش وم ورلي ) (Fenech and Morleyباس تخدام مث بط
حركة الخاليا  Bأن يثبتا في عام  [٨٤ ،٨٣] ١٩٨٥أن الخاليا التي تكمل انقساما ً واحداً يمكن مراكمتھا والتعرف
عليھا كخاليا ثنائية النواة .ويمكن بعد ذلك فحص ال ُن َويَّات تحديداً وبكفاءة في ھ ذه الخالي ا الثنائي ة الن واة ف ي نف س
الوقت الذي تستبعد فيه الخاليا األحادية النواة غير المنقسمة الت ي تع ذر اس تخراج ُن َويَّاتھ ا داخ ل المختب ر )الش كل
 .(١٩وبالتالي فإن النتائج التي يتم التوصل إليھا باستخدام ھذا االختبار ال تتأثر بتفاوت ترددات الخاليا المنقس مة
من فرد آلخر ومن تجربة ألخرى ،وھ و م ا تب يَّن أن ه ي ؤثر ت أثيراً قوي ا ً عل ى الت ردد الملح وظ ف ي ال ُن َو َّي ات ]،٨٤
 .[٢٥٨ ،٢٥٦وأص بح فح ص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام الھي ولي األس لوب المعي اري المتب ع ف ي قي اس
النويات في الكريات اللمفاوية المستزرعة.
والكريات اللمفاوية الت ي تجم ع م ن عين ة ال دم ھ ي نفس ھا ناتج ة ع ن انقس امات خلوي ة ف ي الجس م الح يّ .
ولذلك يمك ن توق ع احت واء بعض ھا بالفع ل عل ى نوي ات .وتب ين بالت الي أن فح ص ال ُن َو َّي ات ف ي الكري ات اللمفاوي ة
األحادية الن واة م ن خ الل فح وص ال دم التقليدي ة يمك ن أن يس اعد بش كل خ اص ف ي رص د الض رر ال وراثي ل دى
المجموع ات المعرَّ ض ة بص ورة مزمن ة ] .[٢٦٣-٢٥٩وع الوة عل ى ذل ك يمك ن أيض ا ً اس تخدام فح ص ُن َو َّي ات
الخاليا األحادية النواة كبارامتر في فحص نويات النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي ].[٢٦٣ ،٢٦٢
واستحدث في تسعينات القرن الماضي فحص ال ُق َسيْمات المركزي ة ف ي النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام
الھيولي باستخدام التھجين الموض عي بالفلورس ين والمج س الش امل لك ل القُس يمات المركزي ة لتص وير القُ َس يْمات
المركزي ة .ويس مح ھ ذا األس لوب ب التمييز ب ين النوي ات المحتوي ة عل ى ش ظايا عديم ة القُ َس يْم المرك زي
وكروموسومات كاملة ] .[٢٦٧-٢٦٣ ،٨٥ ،٦٩وبتطبيق ھذا األسلوب فإن حساسية فح ص النوي ات الناش ئة ع ن
وقف انقسام الھيولي يمكن زيادتھا زيادة كبيرة في نط اق الجرع ات المنخفض ة ]) [٢٦٧ ،٢٦٦ ،٨٥انظ ر القس م
.(٢-٤-١٢
واستحدثت مؤخراً نسخة أشمل م ن ھ ذا الفح ص تع رف باس م فح ص س ايتوم النوي ات الناش ئة ع ن وق ف
انقسام الھيولي وتم التحقق منھا ] ،[٨٦ويشمل ھذا الفح ص ،إل ى جان ب ُن َو َّي ات الخالي ا الثنائي ة واألحادي ة الن واة،
قي اس جس ور ھي ولي الن واة )الش كل  (C ١٩والب راعم النووي ة ف ي الخالي ا الثنائي ة الن واة الت ي تعتب ر عالم ات
بيولوجية لثنائيات القُ َسيْم المركزي ] [٨٩وتضخم الجينات ] [٨٦على الت والي .وع الوة عل ى ذل ك ،يش مل فح ص
سايتوم النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام الھي ولي نس بة الخالي ا األحادي ة الن واة والثنائي ة الن واة والمتع ددة الن وى
فضالً عن الخاليا النخرية وخاليا الموت المبرمج ،ويتيح ذلك قياس االنتشار الخلوي وم وت الخالي ا ال ذي يمك ن
أن يساعد أيضا ً في قياس الجرعات بيولوجيا ً ].[٢٦٨ ،٨٨
ويمك ن أيض ا ً فح ص ال ُن َو َّي ات ف ي الكري ات الحم راء كعالم ة بيولوجي ة ت دل عل ى ح دوث عط ب
كروموسومي ،مع مالحظة أن ھذا األسلوب ينطوي على حد أعلى للكشف قدره  ١غراي ،ويتعيَّن جم ع العين ات
في أقرب وقت ممكن بعد التعرض بسبب تثبيط تكون الكريات الحم راء .وأُدخل ت م ؤخراً تع ديالت عل ى اختب ار
١١٥

نويات الجسم الح ي ف ي قي اس الكري ات الحم راء ل دى الفئ ران الناض جة الس تخدامھا ف ي البش ر ع ن طري ق تقيي د
فحص النويات كي يقتصر على تحويل الخاليا الشبكية الموجبة المستقبلة ) .[٢٦٩] (Tf-Ret; CD71ويكشف تقي يم
اختبار الخاليا الشبكية لدى المرضى الذين يعالجون باليود المشع من سرطان الغدة الدرقية عن أن ھ ذا األس لوب
يمكن أن يفيد في رصد األفراد بعد االشتباه في تعرضھم إلشعاع عارض ].[٢٧١ ،٢٧٠

 -٢-١٢زرع الكريات اللمفاوية الستخدامھا في فحوص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
يشبه أسلوب زرع الكريات اللمفاوية األسلوب المبيَّن في القسم  ١-٩للحصول عل ى األط وار االس توائية.
على أن الفروق الرئيسية بين األسلوبين تكمن في اآلتي ‘١’) :يضاف السايتوكاالسين  Bإلى المزرعة بعد  ٢٤أو
 ٤٤ساعة )يفضل بعد  ٢٤ساعة عند إجراء قياس بيولوجي للجرعات اإلشعاعية من أجل ضمان االقتصار عل ى
خاليا االنقسامات األولى( ‘٢’ ،ال يستخدم برومو ديوكس ي يوري دين ،والكولس يميد ‘٣’ ،تم َّدد فت رة المزرع ة إل ى
 ٧٢ساعة وتع َّدل المعالجة المنخفضة التوتر وعمليات التثبيت والطرد المركزي للحفاظ على ھي ولي الخلي ة حت ى
يمكن التعرف بسھولة على الخاليا الثنائي ة الن واة .وتس تخدم تقلي ديا ص بغة غيم زا ف ي ح االت الفح ص المجھ ري
الخفيف أو تستخدم صبغة فلورية مثل األكري دين البرتق الي ف ي الفح ص المجھ ري الفل وري .ويمك ن أيض ا ً زي ادة
تحسين المستحضرات إلبراز القُ َسيْمات المركزية باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين والمجس الش امل لك ل
القُسيمات المركزية .وترد البروتوكوالت المفصلة في المرفق الرابع.

 ٣-١٢معايير فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
ُنشرت معايير الفحص المفصلة المتعلق ة بك ل العالم ات البيولوجي ة ف ي فح ص الس ايتوم ] .[٨٦ويقتص ر
ھ ذا القس م عل ى مع ايير فح ص ال ُن َو َّي ات وجس ور ھي ولي الن واة ف ي الخالي ا الثنائي ة الن واة ألنھ ا أفض ل العالم ات
البيولوجية التي يمكن استخدامھا في القياس البيولوجي لجرعات اإلشعاعات المؤ ِّينة.
-١-٣-١٢

معايير اختيار الخاليا الثنائية النواة التي يمكن فحصھا لقياس تردد نوياتھا

ينبغ ي أن تتس م خالي ا الت ي يتوق ف فيھ ا انقس ام ھي ولي الن واة الت ي ي راد فحص ھا لقي اس ت ردد ال ُن َو َّي ات
بالخصائص التالية )الشكل :(١٩
)أ(

ينبغي أن تكون ثنائية النواة ).(BN

)ب(

ينبغي أن يكون للنواتين في الخلية الثنائية النواة غشاءان نوويان سليمان داخل نفس حدود ھيولي الخلية.
ينبغي أن تكون النواتان في الخلية الثنائية النواة متساويتين تقريبا ً في الحجم ونمط التلوين وشدة التلوين.

)د(

يجوز أن تكون النواتان في الخلية الثنائية النواة منفصلتين ويمكن أن تكونا متص لتين بواح د أو أكث ر م ن
جسور الھيولي النووي الدقيق ،بحيث ال يزيد عرضھا عن ربع قطر النواة.
يمكن أن تكون النواتان الرئيسيتان في الخلي ة الثنائي ة الن واة متالمس تين ،وإن ك ان م ن المث الي أال ّ يح دث
تداخل بينھما .ويمكن فحص الخلية المحتوية على نواتين متداخلتين فقط إذا تعذر التمييز بين حدود النواة
في أيٍ من النواتين.
ينبغ ي أن يك ون ح د الھي ولي الخل وي أو غش اء الخلي ة الثنائي ة الن واة س ليما ً ويمك ن تميي زه بوض وح ع ن
حدود الھيولي الخلوي في الخاليا المجاورة.

)ج(

)ھـ(

)و(

معايير فحص ال ُن َو َّيات
-٢-٣-١٢
تتط ابق ال ُن َو َّي ات م ن حي ث الش كل م ع الن وى الرئيس ية ولكنھ ا أص غر منھ ا )الش كل  .(١٩وتتم َّي ز أيض ا ً
بالخصائص التالية:
يتراوح في العادة قط ر ال ُن َو َّي ة ف ي الكري ات اللمفاوي ة البش رية ب ين  ١٦/١و ٣/١م ن متوس ط قط ر الن واة
)أ(
الرئيسية ،ويقابل ذلك  ٢٥/١و ٩/١من مساحة نواة رئيسية واحدة في خلية ثنائية النواة على التوالي.
ُس يْمات
)ب( ال ُن َو َّي ات غي ر قابل ة للكس ر وبالت الي يمك ن تمييزھ ا بس ھولة ع ن الجس يمات االص طناعية ،مث ل ج َ
التلوين.

١١٦

)ج( ال ُن َويَّات غير مرتبطة أو متصلة بالنوى الرئيسية.
ال ُن َويَّات يمكن أن تلمس النوى الرئيسية ولكنھا ال تتداخل معھا ،ويمكن التمييز بين حدود النويات وح دود
)د(
النوى.
)ھـ( ال تختلف في العادة كثافة تل وين ال ُن َو َّي ات ع ن كثاف ة تل وين الن وى الرئيس ية ولك ن التل وين ق د يك ون أكث ر
كثافة في بعض األحيان.
ويبين الجدول  ١٥نسقا ً بسيطا ً إلحدى صحائف بيانات تسجيل ال ُن َويَّات.
الجدول  :١٥نسق صحيفة تسجيل نتائج فحص ال ُن َويَّات في المزارع المزدوجة ) ١و (٢من عينة دم وحيدة
رقم العينة:
الفاحص:
التاريخ:
توزيع نويات في الخاليا الثنائية النواة
رقم
الشريحة

ال توجد
نويات

ُن َويَّة
واحدة

نويتان

 ٣نويات

 ٤نويات

 ٥نويات

أكثر من
 ٥نويات

مجموع عدد
الخاليا الثنائية
النواة

١

٥٠٠

٢

٥٠٠

٢+١

١٠٠٠

مجموع عدد
ال ُن َويَّات

مالحظات:

-٣-٣-١٢

معايير فحص جسور ھيولي نواة الخلية

جسر ھيولي نواة الخلية ) (NPBھو ھيك ل مس تمر يحت وي عل ى الحم ض الن ووي وي ربط ب ين الن وى ف ي
الخلية الثنائية النواة .وينشأ جسر ھيولي النواة عن ثنائيات القُ َسيْم المركزي )الناتجة عن سوء إص الح انكس ارات
الحمض النووي أو اندماج نھايات القُ َسيْمات الطرفية( وتتجه فيھا القُ َسيْمات المركزية نح و األقط اب العكس ية ف ي
أثناء الطور االنفصالي )الشكل  ١٩ألف وجيم( .وتتميَّز ھذه الجسور بالخصائص التالية:
قد يتفاوت اتساع جسر ھيولي نواة الخلية تفاوتا ً كبيراً ولكنه ال يتجاوز في العادة  ٤/١قط ر الن وى داخ ل
)أ(
الخلية.
)ب(

ينبغي أن يكون لجسر ھيولي نواة الخلية نفس خصائص التلوين التي تتميَّز بھا النوى الرئيسية.

)ج(

يمكن أن يالحظ في حالة نادرة أكثر من جسر من جسور ھيولي النواة داخل خلية واحدة ثنائية النواة.
يمكن أن تحتوي الخلية الثنائية النواة التي يوجد بھا جسر م ن جس ور ھي ولي ن واة الخلي ة ُن َو َّي ة واح دة أو
أكثر.
يمكن أيضا ً مالحظة خاليا ثنائية النواة بھا جسر واحد أو أكثر وال توجد بھا أي نويات.

)د(
)ھـ(

ويبين الشكل  ١٦نسقا ً بسيطا ً إلحدى صحائف تسجيل بيانات جسور ھيولي نواة الخلية.

١١٧

الجدول :١٦نسق صحيفة تسجيل نتائج فحص جسور ھيولي نواة الخلية في المزارع المزدوجة ) ١و (٢من عينة
دم وحيدة
رقم العينة:
الفاحص:
التاريخ:
توزيع جسور ھيولي نواة الخلية في الخاليا الثنائية النواة
رقم
الشريحة

ال توجد
أي جسور

جسر
واحد

جسران

٣
جسور

٤
جسور

٥
جسور

أكثر من
٥
جسور

مجموع عدد
الخاليا الثنائية
النواة

١

٥٠٠

٢

٥٠٠

٢+١

١٠٠٠

مجموع عدد
جسور ھيولي
نواة الخلية

مالحظات:

وقد يكون من األصعب فحص جسور الھيولي في الخاليا الثنائية النواة الت ي تحت وي عل ى ن وى متماس ة،
ولذلك من المعقول تحديد ما إذا كان جسر الھيولي قد فحص في كل الخاليا الثنائية النواة بغض النظ ر ع ن ق رب
النوى داخل الخلية الثنائية النواة أو ما إذا كانت النوى قد فُحص ت عل ى ح دة ف ي تل ك الخالي ا الثنائي ة الن واة الت ي
يوجد فيھا انفصال واضح بين النوى والخاليا الثنائية الت ي تحت وي عل ى ن وى متماس ة .وال توج د حت ى اآلن أدل ة
كافية تثبت استصواب فح ص جس ور الھي ولي وح دھا ف ي الخالي ا الثنائي ة الن واة الت ي ال يح دث فيھ ا تالم س ب ين
النوى.

 -٤-١٢معالجة بيانات فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
-١-٤-١٢

الجرعة  -االستجابة

ال تختلف إجراءات إعداد منحنيات معايرة الجرعة واالس تجابة داخ ل المختب ر عم ا ج اء بيان ه ف ي القس م
 .٨وكش فت دراس ات كثي رة ع ن أن ع دد ال ُن َو َّي ات المس تحثة باإلش عاع ي رتبط ارتباط ا ً قوي ا ً بالجرع ة اإلش عاعية
ونوعية اإلش عاع ] .[٢٧٥ - ٢٧٢ ،٨٧عل ى أن ه ب النظر إل ى وج ود اختالف ات ب ين المختب رات ف ي ع دد ال ُن َو َّي ات
المرتبطة بالجرعة واالستجابة بسبب اختالف البروتوكوالت ومع ايير الفح ص وم ا إل ى ذل ك ،ينبغ ي ألي مختب ر
يعتزم إجراء قياس بيولوجي للجرعات ،مثلما في الفح وص األخ رى المبيَّن ة ف ي ھ ذا المنش ور ،أن يع د منحني ات
معايرة الجرعة واالستجابة المختبرية الخاصة به .ومن المثالي استخدام ما ال يق ل عل ى  ٨جرع ات ف ي نط اق ٥
غراي .وتس تخدم اإلج راءات المبيَّن ة ف ي القس م  ٨لتوفي ق المنحني ات اعتم اداً عل ى النم اذج الخطي ة )اإلش عاع ذو
االنتق اد الخط ي المرتف ع للطاق ة( والخطي ة  -التربيعي ة )اإلش عاع ذو االنتق ال الخط ي الم نخفض للطاق ة( .ويب ين
الش كل  ٤٠أح د األمثل ة النمطي ة لمنحن ى الجرع ة واالس تجابة للنوي ات ف ي اإلش عاعات ذات االنتق ال الخط ي
المنخفض للطاقة )أشعة غاما من مصدر كوبالت  ٦٠ -بمعدل جرعة  ٠٫٥غراي/دقيقة(.

١١٨

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

عدد ال ُن َويَّات في كل  ١٠٠خلية

١٠٠

٠
٤

٣

٢

الجرعة ،بالغراي

١

٠

الشكل  :٤٠منحنى الجرعة واالستجابة النمطي الخطي التربيعي الخاص بالنويات في أشعة غاما من مصدر
كوبالت  .٦٠ -المنحنى المتصل :بيانات مجمَّعة من  ٤٧متبرعاً؛ المنحنيات المتقطعة :حدود الثقة العليا والدنيا
 ٩٥في المائة.
-٢-٤-١٢

تردد الخلفية

يشار إلى أن ت ردد خلفي ة ال ُن َو َّي ات متغي ر بدرج ة كبي رة؛ وس جلت ق يم تراوح ت ب ين ص فر و ٤٠ف ي ك ل
 ١٠٠٠خلية ثنائية النواة ] .[٢٨٦-٢٥٧ويمثل العمر ونوع الجنس ] [٢٧٧ ،٨٤أھ م ع املين م ؤثرين عل ى ت ردد
خلفية ال ُن َويَّات إل ى جان ب العوام ل الغذائي ة ] [٢٧٦والتع رض لنط اق واس ع م ن العوام ل البيئي ة الت ي ت ؤدي إل ى
تكسير الكروموسومات )كالستوجين( والعوامل التي تؤدي إلى اختالل الصيغة الكروموسومية )أنيوجين(.
وكشفت دراسات الرصد البيولوجي الواسعة النطاق عن أن نواتج ال ُن َو َّي ات اآللي ة ت زداد بانتظ ام م ع تق دم
العمر .وسُجلت في مجموعة ضابطة من الذكور قيم تراوح ت ب ين ُ ٠٫٣٥ن َو َّي ة ف ي ك ل ١٠٠٠خلي ة ثنائي ة الن واة
سنويا ً ،وُ ٠٫٤٤ن َويَّة في كل  ١٠٠٠خلية س نويا ً عل ى الت والي ف ي دراس ة ش ملت ع املين ف ي محط ة ق وى نووي ة
ومستش فى ] .[٢٨٠ -٢٧٨وتتف ق ھ ذه الق يم م ع الدراس ة الواس عة النط اق الت ي أجراھ ا فين يش )[١٠٨] (Fenech
للمتغيرات المؤثرة عل ى ت رددات ال ُن َو َّي ات األساس ية حي ث بلغ ت ُ ٠٫٣١ن َو َّي ة ف ي ك ل ١٠٠٠س نويا ً .وس جلت ف ي
مجموعة ضابطة من اإلناث زيادة أكبر بلغت ُ ٠٫٥٨ن َويَّة في سنويا ً ] ،[٢٧٩وتتف ق ھ ذه الزي ادة م رة أخ رى م ع
دراسة فينيش ] [١٠٨التي سجلت ُ ٠٫٥٢ن َويَّة في كل١٠٠٠سنويا ً .وكشف التحليل ال ذي أُج ري للنوي ات للتع رف
على وج ود قُ َس يْمات مركزي ة ع ن طري ق اس تخدام المج س الش امل لك ل القُس يمات المركزي ة م ن خ الل التھج ين
الموضعي بالفلورسين )الشكل  (٤١ع ن أن زي ادة ت رددات ال ُن َو َّي ات األساس ية بزي ادة العم ر يمك ن أن ترج ع كلي ا ً
تقريبا ً إلى ال ُن َويَّات الموجبة من حيث القُ َسيْمات المركزية ،وھو م ا يع ِّب ر ع ن زي ادة فق دان الكروموس ومات بتق دم
العمر ].[٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٦٦

١١٩

)(b

)(a

الشكل  :٤١خاليا ثنائية النواة تظھر فيھا ُن َويَّة سلبية ال ُق َسيْم المركزي ) (aونوية موجبة الجسيم المركزي ).(b
وصبغت ال ُق َسيْمات المركزية بمجس شامل )الطيف البرتقالي( وصبغت النوى والنويات بلون مباين باستخدام
طريقة دابي.
والكروموسوم  Xھو المسؤول وحدة تقريبا ً عن فقدان الكروموسومات تلقائيا ً ] .[٢٨٢ ،٢٨١ويفسر ذل ك
أيضا ً اختالف ترددات ال ُن َويَّات التلقائية بسبب نوع الجنس حي ث وج د ف ي مجموع ة يبل غ متوس ط عمرھ ا ،٤١٫٤
و ٤١٫٨سنة أن متوسط الترددات التلقائية للنويات ھو  ١٦٫٤بين ال ذكور و ٢٣٫٥لك ل  ١٠٠٠خلي ة ثنائي ة الن واة
بين اإلناث على التوالي؛ وف ي المقاب ل ف إن الف رق ف ي ال ُن َو َّي ات ذات القُ َس يْم المرك زي الس الب ليس ت ملموس ة ،إذ
بلغت  ٦٫٧مقابل .[٢٧٩] ٧٫٧
ومن الواضح أن ھذا التفاوت في الخلفية يفرض قيوداً على استخدام ال ُن َويَّات كمقياس بيولوجي للجرعات
الض عيفة ف ي الح االت الت ي ال تع رف فيھ ا ت رددات الخلفي ة الفردي ة .وأجري ت تق ديرات كش فت ع ن أن فح ص
النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي في صورته األساسية ال يمكنه أن يكتشف إال ّ التعرضات المختبرية التي
تزيد على  ٠٫٣-٠٫٢غراي من األشعة السينية ].[٢٨٣ ،٢٦٦ ،٨٧
وتبيَّن أن معظم ال ُن َويَّات المستحثة إشعاعيا ً تنشأ بالدرجة األولى عن شظايا عديمة القُ َس يْم المرك زي بينم ا
تحتوي ال ُن َويَّات التلقائية بشكل خ اص عل ى كروموس ومات كامل ة ] [٢٦٧-٢٦٤ ،٨٥ول ذلك ف إن اس تخدام فح ص
نويات انقسام الھيولي في القُ َسيْمات المركزي ة يزي د كثي راً م ن حساس ية الفح ص عن دما تك ون نطاق ات الجرع ات
ضعيفة ] .[٢٦٦ ،٨٥وباس تخدام المج س الش امل ف ي كلت ا الدراس تين ] [٢٦٦ ،٨٥كان ت أغلبي ة ال ُن َو َّي ات التلقائي ة
موجب ة القُ َس يْم المرك زي ) ٧٣) (MNCM+veو ٧١ف ي المائ ة عل ى الت والي( بينم ا كان ت معظ م ال ُن َو َّي ات المس تحثة
إشعاعيا ً سالبة القُ َسيْم المركزي ) (MNCM-veولم يكشف ع دد  MNCM+veإال ّ ع ن زي ادة طفيف ة للغاي ة ف ي الجرع ة
) ٣٫٧و MNCM-ve ٥٫٣لكل غراي في كل  ١٠٠٠خلية ثنائية النواة على الت والي( .وع ن طري ق الفح ص الي دوي
الذي شمل  MNCM-veف ي  ٢٠٠٠خلي ة ثنائي ة الن واة ،يمك ن تحقي ق مس توى كش ف بح د ثق ة نس بته  ٩٥ف ي المائ ة
لجرعة نطاقھا  ٠٫١غراي ].[٢٦٧ ،٢٦٦
-٣-٤-١٢

الرقم القياس لالنقسام النووي

يالحظ عند فحص مستحضرات الكريات اللمفاوية التي يحصر فيھا انقسام الھي ولي وج ود خالي ا تحت وي
على  ،١و ،٢و ،٣إلخ ،من النوى الرئيس ية .ويمك ن اس تخدام الت رددات النس بية للخالي ا لتحدي د تط ور دورة حي اة
الخلية في الكريات اللمفاوية بعد تحفيز االنقسام الفتيلي.
ويشار إلى ذلك باسم الرقم القياسي لالنقسام النووي ] .[٢٨٤وھذا الرقم القياسي في حد ذاته ل يس قوي ا ً بم ا يكف ي
الستخدامه مباشرة كمقياس بيولوجي للجرعات .على أن االختبار يستخدم في كثير من األحيان كأداة بحثية مفي دة
١٢٠

لفھم حركية دورة الخلية في أثناء الزرع .وسوف يشير إلى اضطرابات قد تحدث بسبب التع رض ألح د مس ببات
الطفرات الوراثية ،مثل اإلشعاع .وتنشأ البيانات مباشرة من فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي دون
أي جھود مختبرية إضافية ،وھو ما دعا إلى تناول ھذا األسلوب في ھذا المنشور.

-١-٣-٤-١٢
حياتھا

معايير فحص الخاليا األحادية الن واة والثنائي ة الن واة والمتع ددة الن وى الق ادرة عل ى إكم ال دورة

تتميز ھذه األنواع من الخاليا بالخصائص التالية:
 الخاليا األحادية النواة والثنائية النواة والمتعددة النوى ھي خاليا قادرة على إتم ام دورة حياتھ ا وتحت وي
على ھيولي سليم وشكل نووي طبيع ي يحت وي عل ى ن واة واح دة أو ن واتين أو ث الث ن وى أو أكث ر عل ى
التوالي.
 يمك ن لھ ذه الخالي ا أن تحت وي ،أو ال تحت وي ،عل ى واح دة أو أكث ر م ن ال ُن َو َّي ات أو الب راعم النووي ة
) (NBUDويمكن للخاليا الثنائية والمتعددة النوى أن تحت وي ،أو ال تحت وي ،عل ى ب رعم ن ووي واح د أو
أكثر.
وينبغ ي إال ّ ُت درج ض من الخالي ا المفحوص ة الق ادرة عل ى إكم ال دورة حياتھ ا الخالي ا النخري ة وخالي ا الم وت
المبرمج.
ويالحظ في حاالت نادرة وجود خاليا متعددة النوى تحتوي على أكثر من أربع نوى إذا كان ت م دة دورة
حياة الخلية أكثر كثيراً من المعتاد أو إذا استغرق وقف انقسام الھيولي وقتا ً أطول من الالزم.

-٢-٣-٤-١٢

حساب الرقم القياسي لالنقسام النووي

تفحص خمسمائة خلية قادرة على إتم ام دورة حياتھ ا لتحدي د ت ردد الخالي ا المحتوي ة عل ى ن واة واح دة أو
نواتين أو ثالث أو أربع نوى ويحسب الرقم القياسي لالنقسام النووي باستخدام المعادلة ):(٣٦
M 1  2M 2  3M 3  4M 4
N

NDI 

)(٣٦

حيث:
 M1إلى  M4عدد الخاليا المحتوية على ما يتراوح بين  ١و  ٤نوى،
 Nمجموع عدد الخاليا المفحوصة القادرة على إتمام دورة حياتھا.
ول م تؤخ ذ الريب ة بع ين االعتب ار فيم ا ُنش ر م ن أس اليب حس اب ال رقم القياس ي لالنقس ام الن ووي ].[٢٨٤
والواقع أنه لم يُنشر بعد فيما يبدو أسلوب الشتقاق الريبة .ولذلك فقد تناوله ھذا المنشور بالوصف ،ونظراً لتعقده،
يرد مثال كامل في المرفق الرابع .٤ -
ونظراً لوجود ارتباط بين القيم  M1حتى  ،M4ال يمكن حس اب جوان ب الريب ة ف ي ال رقم القياس ي لالنقس ام
النووي باستخدام تحليل الخطأ المعياري .وبدالً من ذلك ،يجب أن يؤخذ بع ين االعتب ار التغ اير ال ذي يق يس كيفي ة
اعتماد المتغيرات كل على اآلخر .ويمكن افتراض أن القيم من  M1حت ى  M4ف ي ال رقم القياس ي لالنقس ام الن ووي
تشكل توزيعا ً متعدد الحدود ،ويعن ي ذل ك وج ود ع دد ثاب ت )ث الث أو أكث ر( م ن النت ائج الممكن ة لع دد الن وى ف ي
الخلية ،أي  ،١أو  ،٢أو  ،٣أو  ،٤ف ي ھ ذه الحال ة .ويمك ن بع د ذل ك حس اب التب اين ) (varوالتغ اير ) (covarلك ل
متغير M1 ،حتى  ،M4باستخدام المعادالت من ) (٣٧حتى ):(٣٩
) var (M i`)  npi( 1  pi

)(٣٧

cov ar ( M i `, M j `)  npi p j

)(٣٨

في حالة  iو  ١ = jأو  ٢أو  ٣أو ٤
حيث:
١٢١

` ،M1أو ` ،،M2أو ` ،M3أو `M4

ھي قيم  ،M1 × ١و ،M2 ×٢و ،M3 × ٣و،M4 × ٤
 nھو حاصل جمع عدد الخاليا مضروبا ً في أعداد نويات كل منھا )ما يكافئ بسط معادلة ال رقم القياس ي لالنقس ام
النووي(،
 p iوp j

ھما احتمالي ` Miو` Mjالمساويان للقيمتين ` Miأو ` Mjمقسومين على .n

وباس تخدام تعري ف التغ اير ،يمك ن بع د ذل ك إثب ات أن تب اين ال رقم القياس ي لالنقس ام الن ووي يعتم د عل ى
التباينات والتغايرات المحسوبة باستخدام المعادلتين  ٣٧و:٣٨
)` var(NDI )  i 1 M i `2 var(M i )  2i1  j i 1 M i `M j `cov(M i `M j
4

4

4

)(٣٩

وھ ذا الحس اب معق د نس بياً ،ولك ن يمك ن إج راؤه بس ھولة باس تخدام أح د مجموع ات األدوات اإلحص ائية
المتاحة على نطاق واسع أو برنامج تقدير الجرعات الذي ورد ذكره في القسم .٣-٨

 -٥-١٢تطبيق فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي في القياس البيولوجي للجرعات
-١-٥-١٢

دراسات المرضى

للتحق ق م ن إمكاني ة اس تخدام فح ص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام الھي ولي ف ي القي اس البيول وجي
للجرعات ،قيست نواتج ال ُن َويَّات في الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي لدى كل م ن (١) :مجموع ات مختلف ة م ن
مرض ى الس رطان ال ذين يتلق ون عالج ا ً إش عاعيا ً مجزئ ا ف ي أج زاء م ن الجس م ،مث ل البروس تاتا وعن ق ال رحم،
ومرض ھودجكن ] ،[٢٨٨-٢٨٥و) (٢مرضى سرطان الغدة الدرقية الذين يعالجون باليود المشع ].[٢٩١-٢٨٩
وكش فت ھ ذه الدراس ات ع ن أن الجرع ات المق َّدرة باس تخدام النوي ات تتف ق تمام ا ً م ع متوس ط جرع ات
الجس م بكامل ة الت ي حُس بت باس تخدام خط ط الع الج اإلش عاعي باإلض افة إل ى مخطط ات الجرع ات  -األحج ام
التراكمية ].[٢٩٢ ،٢٨٧-٢٨٥
وكش ف التحلي ل اإلحص ائي ال ذي رك ز عل ى مرض ى س رطان الغ دة الدرقي ة ] [٢٨٩ع ن أن ح ث ال ُن َو َّي ات بع د
اإلشعاع ازداد بأكثر من ثالثة أضعاف مقارنة بالتردد السابق للتشعيع ،وھو م ا يثب ت أن فح ص النوي ات الناش ئة
عن وقف انقسام الھيولي حساس بما يكفي لكشف الضرر الوراثي في الخاليا اللمفاوية ف ي ال دورة الدموي ة نتيج ة
للتعرض لجرعة إشعاعية ضعيفة في الجسم بكامله من مصادر إشعاعية داخلية.

-١-١-٥-١٢

دراسة حالة اليود المشع

اس ُتخدم فحص النويات الناشئة عن وق ف انقس ام الھي ولي لدراس ة اس تجابة الكري ات اللمفاوي ة ل دى رج ل
يبلغ من العمر  ٣٤عاما ً بعد معالجته باإلشعاع التدميري باستخدام اليود  ١٣١ -إث ر استئص ال ك ل الغ دة الدرقي ة
بسبب إصابتھا بالسرطان ] .[٢٩١وكان ھذا المريض قد تبرع مصادفة قبل عدة أشھر من تش خيص حالت ه بعين ة
دم لدراس ة مختبري ة الس تخالص ال ُن َو َّي ات بع د تع رض خ ارجي لجرع ات متدرج ة م ن أش عة س ينية ) ١٩٨ملل ي
غراي/دقيقة( .وكشف تردد الخلفية )خط أساس ما قبل العالج( في المزرعة غير المعرضة عن تردد متوسطه ٦
ُن َويَّة لكل  ١٠٠٠خلية ثنائية النواة ،بينما بلغ متوسط الق يم  ،١٨٫٥و ،٢٩و ،٤١و ،٦١وُ ٧٥٫٥ن َو َّي ة لك ل ١٠٠٠
خلية ثنائية النواة بعد جرعات من األشعة الس ينية بلغ ت  ،٥٠و ،١٠٠و ،١٥٠و ،٢٠٠و ٢٥٠ملل ي غ راي عل ى
الت والي .وتب يَّن أن ھ ذه البيان ات متطابق ة م ع دال ة خطي ة غي ر عتبي ة للجرع ة واالس تجابة ) ;Y = 3.714 +2.783D
 (r=0.99كما ھو مبيَّن في الشكل ).(٤٢

١٢٢

١٠٠
٨٠

٤٠

ال ُن َويَّات لكل  ١٠٠٠خلية
±خطأ معياري للمتوسط

٦٠

٢٠
٠
٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

جرعة األشعة السينية ،مللي غراي

الش كل  :٤٢منحن ى الجرع ة واالس تجابة للنوي ات داخ ل المختب ر ف ي جرع ات منخفض ة م ن األش عة الس ينية ف ي
الكري ات اللمفاوي ة ل دى الم ريض قب ل التش خيص وبع د عالج ه ب اليود ) ١٣١ -إھ داء م ن ليفينغس تون ،مرك ز
المساعدة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية/موقع التدريب ،الواليات المتحدة األمريكية(.
وأُخذت عينة دم بعد  ١١يوما ً م ن أول جلس ة ع الج ب اليود  ١٣١ -ف ي الجس م الح يّ باس تخدام  ٤٨ملل ي
كوري ) ١٫٧٨جيغا بكريل( وشھريا ً بعد ذلك ،وفي نھاية المطاف كل ثالثة أشھر ثم كل خمس س نوات .وكش فت
عين ة م ا بع د المعالج ة ع ن ُ ٣٥٫٥ن َو َّي ة ف ي ك ل  ١٠٠٠خلي ة ثنائي ة الن واة ،وتش ير الزي ادة الت ي تج اوزت خ ط
األساس السابق للعالج بمقدار ستة أضعاف عن جرعة في الدم الطرفي بلغت نحو  ١١٠مللي غ راي .وبع د س تة
أشھر من أول عالج باليود  ،١٣١ -تلق ى الم ريض عالج ا ً ثاني ا ً بل غ  ٣٩٠ملل ي ك وري ) ١٤٫٤٦جيغ ا بكري ل(،
وأس فر ذل ك ع ن زي ادة أخ رى ف ي ع دد ال ُن َو َّي ات .وتذب ذبت أع داد ال ُن َو َّي ات تذب ذبا ً كبي راً بم رور الوق ت وازدادت
بمقدار  ١٠أضعاف عن خط األساس السابق للعالج بعد  ٥سنوات من المتابعة )الشكل .(٤٣

١٢٣

دراسة ال ُن َويَّات الناتجة عن التعرض المتعدد لليود ١٣١ -
١٤٠

القيمة بعد العالج الثاني

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠

القيمة بعد العالج األول

٤٠
٢٠

ال ُن َويَّات في كل  ١٠٠٠خلية ±خطأ معياري

1

خط أساس ما قبل العالج األول
كانون األول/ديسمبر٩٦-

حزيران/يونيه٩٦-

أيلول/سبتمبر٩٦-

كانون/األول/ديسمبر٩٥-

آذار/مارس٩٦-

حزيران/يونيه٩٥-

أيلول/سبتمبر٩٥-

آذار/مارس٩٥-

أيلول/سبتمبر—٩٤

كانون/األول/ديسمبر٩٤-

آذار/مارس٩٤-

حزيران/يونيه٩٤-

أيلول/سبتمبر٩٣-

كانون/األول/ديسمبر٩٣-

حزيران/يونيه٩٣-

كانون/األول/ديسمبر٩٢-

آذار/مارس٩٣-

أيلول/سبتمبر٩٢-

حزيران/يونيه٩٢-

كانون/األول/ديسمبر٩١-

آذار/مارس٩٢-

أيلول/سبتمبر٩١-

آذار/مارس٩١-

حزيران/يونيه٩١-

٠

تواريخ العينات والعالج

الشكل  :٤٣متابعة ال ُن َويَّات لمدة خمس سنوات لدى المريض قبل معالجته باليود  ١٣١ -وفي أثنائه وبعده )إھ داء
من ليفينغستون ،مركز المساعدة في حاالت الطوارئ/موقع التدريب ،الواليات المتحدة األمريكية(.
وبعد أكثر من  ١٥سنة من تلقي الع الج الث اني ُ
في الم ريض م ن الس رطان وب ات يتمت ع بص حة جي دة.
ش َ
وتؤيد نتائج ھذه الدراس ة االس تنتاج ال ذي ي ذھب إل ى أن فح ص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام الھي ولي يمث ل
واس ما ً بيولوجي ا ً س ريعا ً وحساس ا ً وكمي ا ً للتع رض اإلش عاعي .عل ى أن تل ك الدراس ات غي ر ق ادرة عل ى تحدي د
الجرعة الموضوعية التي يتلقاھا النسيج المس تھدف ،وھ و ف ي ھ ذه الحال ة أي خالي ا درقي ة متبقي ة باإلض افة إل ى
األطوار االستوائية الناشئة عن الغدة الدرقية.
-٢-٥-١٢

دراسات الرصد البيولوجي

بعد التحقق من المقياس البيولوجي في الجسم الحي في العديد من دراس ات المرض ى ،ب دأ تطبي ق فح ص
النويات الناشئة عن وقف انقس ام الھي ولي فض الً ع ن فح ص القُ َس يْمات المركزي ة ف ي النوي ات الناش ئة ع ن وق ف
انقسام الھيولي في الرصد البيول وجي عل ى نط اق واس ع ب ين الع املين الم َّعرض ين إلش عاعات مھني ة ،مث ل عم ال
محطات الق وى النووي ة وم وظفي المستش فيات ] .[٢٩٥-٢٩٣ ،٢٨٠ - ٢٧٨ ،٢٦٦وكش فت ھ ذه الدراس ات ع ن
اعتماد ال ُن َويَّات على الجرعة التراكمية التي يتلقاھا الشخص على مر السنوات قبل بزل الوريد .وكش فت الدراس ة
الت ي أجراھ ا ثيرين ـز وآخ رون ) [٢٨٠] (Thierens et alع ن انح دار خط ي لت رددات ال ُن َو َّي ات الفردي ة المص ححة
لمراعاة تأثير العمر )انظر القسم  ،(٢-٤-١٢وكشف ذلك عن زيادة بلغت ُ ٠٫٠١٧٥ن َويَّة لكل  ١٠٠٠خلية ثنائية
النواة/مللي سيفرت عندما تكون قيمة معامل ارتباط بيرسون  .٠٫١٠وأسفر تطبيق فحص القُسيمات المركزية في
النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي في دراس ة أجراھ ا ثيرين ز وآخ رون ] [٢٩٥عل ى عم ال إش عاعيين ع ن
نفس الزيادة تقريبا ً في ال ُن َويَّات باستخدام جرعة بلغ ت ُ ٠٫٠٢٥ن َو َّي ة لك ل  ١٠٠٠خلي ة ثنائي ة الن واة/مللي غ راي،
وأثب ت المؤلف ون أن تبعي ة ھ ذه الجرع ة راجع ة تمام ا ً إل ى  MNCM-veالت ي تش ير إل ى ت أثير اإلش عاع الم ؤ ِّين ف ي
تكسير الكروموسومات .وتبيَّن أيضا ً توقف ال ُن َويَّات على الجرعة في التعرض المھن ي م ن خ الل دراس ة أجراھ ا
ف اغلينوف وآخ رون ) .[٢٩٦] (Vaglenov et alوأش ار المؤلف ون إل ى ح دوث زي ادة بلغ ت ُ ٠٫٠٣ن َو َّي ة ف ي ك ل
 ١٠٠٠خلية ثنائية النواة/مللي غراي .و ُتبين دراسات الرصد البيولوجي الواسعة النطاق أن فحص ال ُن َو َّي ات ق ادر
على إثبات الضرر الوراثي على مس توى مجموع ات األف راد ال ذين يتلق ون جرع ات تراكمي ة مھني ة تتج اوز ٥٠
مللي غراي.

١٢٤

-٣-٥-١٢

دراسات الحوادث

-١-٣-٥-١٢

حادث تشرنوبل

استخدم أيضا ً اختبار النويات الناشئة عن وقف انقسام ھيولي نواة الخلية بنجاح في تقييم التع رض الممت د
الناجم عن اندماج نويدات مشعة معمِّرة لدى س كان إح دى المن اطق القريب ة م ن محط ة تش رنوبل للق وى النووي ة.
وأجريت فحوص لثمانين شخصا ً كانوا يقيمون على مسافة تراوحت بين  ١٠٠و ٢٠٠كيلومتر من تشرنوبل وقت
وقوع الحادث في عام  ١٩٨٦لمعرفة تردد ال ُن َويَّات في الخاليا اللمفاوية الثنائية النواة ف ي الفت رة م ن ع ام ١٩٨٩
حتى عام  .[٢٩٧] ١٩٩١وشملت ھذه الفحوص جرعات السيزيوم  ١٣٤ -والس يزيوم  ١٣٧ -ف ي الجس م بكامل ه
حتى يمكن الربط بين تردد ال ُن َو َّيات وجرعة الجسم .وكشف تحليل البيانات المتع دد االنح دارات ل دى  ٨٠شخص ا ً
عن اآلتي) :أ( ترددات ال ُن َويَّات ارتبطت ارتباطا ً قويا ً بمستوى نشاط السيزيوم المش ع ) (p = 0.004و)ب( الجرع ة
الممتصة الداخلية التقديري ة )الت ي تراوح ت ب ين  ٠٫٦و ٩٫٢ملل ي غ راي( ارتبط ت ارتباط ا ً قوي ا وموجب ا ً بت ردد
ال ُن َويَّات ).(R = 0.71

-٢-٣-٥-١٢

حادث إسطنبول

تختار معظم المختبرات استخدام فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي في الح وادث الت ي تم س ع دداً قل يالً م ن األف راد
وال تمثل فيھا سرعة الحصول عل ى النت ائج ع امالً ب الغ األھمي ة .وبالت الي ل م يُنش ر الكثي ر ع ن اس تخدام ال ُن َو َّي ات
كمقياس بيولوجي للجرعة بع د وق ت قص ير م ن وق وع ح ادث .عل ى أن أمثل ة ذل ك تش مل الح ادث ال ذي وق ع ف ي
إسطنبول ] [١٥٩ ،١٥٨الذي سبقت اإلش ارة إلي ه ف ي القس مين  ،٦-٥-٧-٩و ٣-٩-١٠عن دما تع رض عش رة م ن
عمال الخردة المعدنية لإلشعاع من جھاز عالج إشعاعي س ابق غي ر م درَّ ع ك ان يحت وي عل ى مص در كوبال ت -
 .٦٠وفحصت عينة الكريات اللمفاوية التي أُخذت بعد ~  ١شھر من التعرضات للكشف عن ال ُن َويَّات ع ن طري ق
فح ص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام ھي ولي ن واة الخلي ة فض الً ع ن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي واالنتق االت
الكروموس ومية باس تخدام التھج ين الموض عي بالفلورس ين .وأجري ت تق ديرات الجرع ات المش تقة م ن ال ُن َو َّي ات
باستخدام البيانات المجمَّع ة م ن مختب رين والت ي كان ت تتعل ق بثماني ة أش خاص وتراوح ت قيمھ ا ب ين  ٠٫٧و٢٫٧
غراي وكانت بذلك متفقة إلى حد بعيد مع الجرعات التي تم الحصول م ن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي .ول وحظ ف ي
القسم  ٣-٩-١٠أن تق ديرات الجرع ات الت ي ت م الحص ول عليھ ا م ن التھج ين الموض عي بالفلورس ين كان ت تزي د
بنسبة تراوحت بين  ٢٠و ٣٠في المائة عن تقديرات الجرعات التي استندت إلى نواتج ثنائيات القُ َسيْم المرك زي،
وربما ك ان ذل ك راجع ا ً إل ى الھب وط الش ديد ف ي ع دد خالي ا ال دم ل دى ھ ؤالء األش خاص .وھ ذا المي ل نح و تق دير
الجرعات بقيمة أقل من الواقع في تلك الحاالت ينطبق أيضا ً على فحص ال ُن َويَّات وأنھا ھي األخرى تمثل فئة م ن
األضرار المحدودة في استمرارھا داخل ظروف المختبر ،خاصة بعد الجرعات القوية.

-٣-٣-٥-١٢

موقع االختبارات في سيميباالتينسك

تعرض موقع االختبارات سيميباالتينسك لتلوث كبير بسبب غبار إش عاعي متس اقط عل ى امت داد  ٤٠س نة
م ن االختب ار المس تمر لألس لحة ) .(١٩٨٩ - ١٩٤٩وتع رض األف راد ال ذين ك انوا يعيش ون ب القرب م ن الموق ع
إلشعاعات داخلية وخارجية .وأجري تحليل للكروموسومات ذات القُ َسيمين المركزيين والنوي ات ل دى األش خاص
الذين يعيشون في مختلف القرى الملوثة وفي قرية ضابطة واح دة .وتب يَّن ارتف اع نس بة ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي
والنويات لدى المقيمين في المناطق الملوثة ونجمت ھذه اإلصابات الكبيرة أساساً ،فيما يب دو ،ع ن نوي دات مش عة
داخلية ].[٢٩٨

-٤-٣-٥-١٢

حادث جھاز عالج إشعاعي تالمسي يعمل بأشعة سينية جھدھا  ٥٠كيلو فلط

استخدم فحص النويات الناشئة عن وقف انقس ام ھي ولي الخلي ة ف ي ع ام  ٢٠٠٣ف ي تقي يم رجع ي لجرع ة
تلقاھا عامل في إحدى المستشفيات كان قد تعرض بص ورة عارض ة إلش عاع م ن جھ از ع الج إش عاعي تالمس ي
يعمل بأش عة س ينية جھ دھا  ٥٠كيل و فل ط ف ي أثن اء ص يانة الجھ از ] .[٢٩٩وق ِّدرت الجرع ة بأنھ ا  ٠٫٧٣غ راي
بح دود ثق ة نس بتھا  ٩٥ف ي المائ ة لجرع ة تراوح ت ب ين  ،٠٫٥٤و ٠٫٩٦غ راي .وكش ف فح ص ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي عن جرعة قُدرت بأنھا  ٠٫٦٢غراي )في نطاق تراوح بين  ٠٫٥٤و ٠٫٩٠غراي( وتتف ق ذل ك بدرج ة
كبيرة مع الجرعة المق َّدرة باستخدام اختبار النويات الناشئة عن وقف انقسام ھيولي نواة الخلية .وتبيَّن م ن إص ابة
جلدية ف ي ظھ ر العام ل أن ه تع رض إلش عاع زائ د ف ي ج زء م ن جس مه .واس تنتج م ن التش تت الزائ د ف ي بيان ات
١٢٥

ثنائيات القُ َسيْم المركزي تعرض  ٤٩في المائة من الجسم لإلشعاع .ولم يكن ممكنا ً تطبيق ھذا الن وع م ن التحلي ل
على بيانات ال ُن َويَّات ألن ال ُن َويَّات تكشف باستمرار عن تشتت مف رط حت ى ف ي حال ة تش عيع الجس م بكامل ه .وتب يَّن
من عينة دم ثانية آُخذت بعد سنة واحدة أن ناتج ال ُن َويَّات تناقص بمرور الوقت بعد التعرض .وبلغ العمر النص في
لالختفاء  ٣٤٢يوماً؛ ويقترب ھذا العمر النصفي كثيراً من القيمة التي بلغ ت  ٣٧٧يوم ا ً ف ي حال ة ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي .وتتفق ھذه النتيجة مع انخفاض تردد ال ُن َويَّات بمرور الوقت بع د التش عيع إل ى نح و  ٦٠ف ي المائ ة بع د
سنة من العالج ،وھو ما يالحظ في مرضى العالج اإلشعاعي ].[٢٩٢

-٥-٣-٥-١٢

الحوادث اإلشعاعية الواسعة النطاق

من المھم في حاالت الحوادث اإلش عاعية الواس عة الن اطق الت ي ق د يتع رض فيھ ا المئ ات م ن األش خاص
لإلشعاع أن نميز بين األفراد المعرضين تعرضا ً شديداً ) ١ غراي( الذين يحتاجون إلى عالج طبي مبك ر وب ين
األشخاص األقل تعرضا ً .ولھذا الغرض ،يلزم إجراء قياس بيولوجي سريع للجرعة .وفي دراسة أُجريت م ؤخراً
] ،[٨٧تأكدت فعالية الفحص اآللي للنويات في حالة الفرز السكاني السريع ف ي األم اكن المتع ددة المراك ز .وي رد
المزيد من المعلومات المفصَّلة في القسم .٣-٣-١٣

١٢٦

 - ١٣أتمتة الفحوص الكروموسومية
بات من الحتمي من أجل كفاءة التأھب والتصدي لألحداث اإلشعاعية التي تنطوي على إصابات جماعية
أتمتة أساليب التقييم الوراثي الخلوي للجرعات من أج ل تحس ين اإلنتاجي ة نظ راً لم ا تس تغرقه ھ ذه الفح وص م ن
وقت وما تتطلبه من مشقة .وعالوة على ذلك تحسن األتمت ة أيض ا ً مراقب ة وض مان الج ودة .وھ ي باإلض افة إل ى
ذلك تزيد من أمان العاملين في المختبرات ،إذ يشمل البروتوكول معالجة الدم ال ذي يمث ل خط راً بيولوجي ا ً مھني ا ً.
وتشمل األتمتة الوراثية الخلوية ف ي المختب رات م ا يل ي (١) :أتمت ة المستحض رات البس يطة (٢) ،أتمت ة التحلي ل،
) (٣وضع نظام إلدارة معلومات المختبر لتتبع العينات ومعالجة البيانات ].[٣٠٠

-١-١٣

أتمتة تجھيز العينات

التجھيز اآللي للعين ات ف ي مختب رات الوراث ة الخلوي ة ق د يت ألف م ن أيٍ م ن محط ات المع دات التالي ة أو
كلھا ‘١’ :مناول دم آلي ‘٢’ ،غطاء للسالمة البيولوجية ‘٣’ ،حاض نات ‘٤’ ،حاص دة أط وار اس توائية ‘٥’ ،فارش ة
أطوار استوائية ‘٦’ ،ملون شرائح.
-١-١-١٣

مناول الدم اآللي

يمكن عن طريق استخدام جھاز آلي مخصص لمناولة السوائل عند التجھيز المرتفع اإلنتاجية لعينات الدم
وعزل الكريات اللمفاوية من الدم الكامل الطرفي أن يساعد على استبعاد أحد العوامل الھامة المقيِّدة للمعدالت في
تجھيز العينات المستخدمة في التقييم الوراثي الخلوي للجرعات ].[٣٠٠ويمكن تخصيص أجھ زة مناول ة الس وائل
المتاحة تجاريا ً والقادرة على توزيع وتخفيف وش فط عين ات ال دم ،وھ ي أجھ زة تس تخدم خصيص ا ً ف ي بن وك ال دم
] [٣٠١واستخدامھا في األغراض المرجوة .وھذه ال ُنظم مضبوطة ودقيقة وال تؤثر على العينات الملوثة ].[٣٠٢
ويمكن تجھيز محطة مناولة الدم اآللية المخصص ة بطاول ة عم ل كبي رة مص ممة خصيص ا ً لھ ذا الغ رض وجھ از
لقراءة الشفرة الخيطية )باركود( للحفاظ على تسلسل المسؤوليات عن العينات ،وأذرع آلية لمناولة الس وائل ونق ل
ص ات .ويمك ن أيض ا ً دم ج
الحاوي ات المفرَّ غ ة م ن الھ واء ،وأنابي ب ط رد مرك زي ،ومحط ة لغس ل أط راف الما ّ
الجھاز اآللي م ع جھ از تحلي ل ق درة الخلي ة عل ى إتم ام دورة حياتھ ا لتص حيح كثاف ة الكري ات اللمفاوي ة ف ي أثن اء
إنش اء الم زارع وإج راء الط رد المرك زي اآلل ي ف ي ال دلو المت أرجح لع زل الكري ات اللمفاوي ة باس تخدام م درج
الكثافة عند إنشاء م زارع للكري ات اللمفاوي ة المعزول ة .وم ع ذل ك ،يج ب وض ع ك ل األجھ زة داخ ل بيئ ة يراع ي
تصميمھا الھندسي المستوى الثاني من مستويات األمان البيولوجي من أج ل ض مان تعق يم العين ات والحف اظ عل ى
األمان المھني للعاملين في المختبر .ويجب أن يتيح النظام سلسلة إيجابية من المسؤوليات ].[٣٠١
-٢-١-١٣

حاصدة األطوار االستوائية

للحص ول باس تمرار وبطريق ة موثوق ة عل ى أط وار اس توائية بج ودة فائق ة ،يمك ن اس تخدام حاص دات
األطوار االستوائية المتاحة تجاريا ً والمصممة بمواصفات خاصة لجمع المسْ َحات م ن مزرع ة ال دم .ويمك ن بھ ذه
األجھزة التخلص من العمليات التي تتطلب أيد عاملة كثيفة عن طريق إجراء المھام المتكررة الت ي يتطلبھ ا جم ع
األطوار االستوائية من المزرع ة ،م ن قبي ل الط رد المرك زي لمعلق ات الخالي ا ،وش فط الم واد الطافي ة وال تخلص
منھا بطريقة مأمونة ،والمعالجة بالمحاليل المنخفض ة الت وتر ،وتثبي ت الخالي ا بخل يط حم ض الخلي ك والميث انول.
وتجري ھذه الخطوات في ظروف بيئية مراقبة باستخدام بروتوكول من خطوة واحدة دون تدخل م ن المس تعمل،
وبالتالي تعزيز جودة العملية ونتائجھا ].[٣٠٠
-٣-١-١٣

فارشة األطوار االستوائية

يتأثر توزيع األطوار االستوائية على الشرائح الزجاجية بدرجة الحرارة والرطوبة ] .[٣٠٣ويتيح النظ ام
اآللي ظروفا ً بيئية مثلى فيما يتعلق بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة في أثناء توزيع معلق الخالي ا عل ى الش رائح
الزجاجية مع تحقيق خرج أكبر مما يمكن تحقيقه يدويا ً .ويمكن تثبيت الفارشة على معالج مجھري لموازنة درجة
الحرارة والرطوبة ومدة التجفيف والتحكم فيھا بدقة .وھذه الضوابط ب االقتران م ع ش كلھا ال ذي يناس ب وظيفتھ ا،
تتيح لمختلف المستعملين الحصول على نتائج متسقة بشأن الخاليا البشرية والحيوانية على السواء .وتت يح ماص ة
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مبيتة في الفارشة ويمكن أغالقھا بإحكام توزي ع العين ات توزيع ا متجانس ا ً والمس اعدة عل ى من ع ح دوث أي تب ادل
بين العينات.
ملون الشرائح اآللي
-٤-١-١٣
يتيح ذلك أسلوبا ً سريعا ً ومتس قا ً لتل وين الش رائح بص بغة غيم زا دون ت دخل ُي ذكر م ن المش ِّغلين .وتس مح
الملونات التلقائية المتاحة حاليا ً بتخطيط ذكي ومرن لتلوين ما يتراوح بين شريحة واحدة و ٥٢٠ش ريحة وغس لھا
دون تدخل من المش ِّغل وباستخدام نفس البروتوكول أو باستخدام بروتوكوالت مختلفة .ويمكن م ن خ الل خاص ية
تحديد أولويات العينات ترتيب وتحضير مجموعات محددة من العينات قبل مجموعات أخرى دون أي ت دخل م ن
المس تعمل .ويمك ن للبطاري ة االحتياطي ة الثابت ة الت ي تس مح بتش غيل الجھ از لم دة  ٤٠دقيق ة أن تكف ل اس تمرار
تحضير العينات في حال انقطاع التيار الكھربائي.

-٢-١٣

تحليل الصور آليا ً

ال يستخدم حاليا ً التحليل اآللي للصور الت ي يلتقطھ ا المجھ ر بص ورة روتيني ة ف ي الكثي ر م ن المختب رات
عند إجراء قياس بيولوجي للجرعات بالرغم من أن استخدامھا سيزداد على األرجح في ظل تحسن ال ُنظم .وبُذلت
جھود ألتمتة عمليات التحليل في كل الفحوص األربعة المبيَّنة في ھذا المنشور.
إيجاد األطوار االستوائية وتسجيل الصور
-١-٢-١٣
بينما ال يزال العمل جاريا ً في تطوير محطات التحليل اآللية التي يمكن االعتماد عليھا بالكامل في فحص
الض رر ال وراثي الخل وي ف إن أجھ زة تعي ين األط وار االس توائية العالي ة اإلنتاجي ة ومحط ات الفح ص التابع ة
المس تخدمة ف ي التحلي ل الي دوي بمس اعدة الحاس وب يمك ن أن تح ِّس ن كثي راً م ن إنتاجي ة الش خص الفن ي .وتس اعد
أجھزة تعيين األطوار االستوائية على تحديد مسْ َحات األطوار االستوائية على الشرائح وعرضھا بوض وح داخ ل
البؤرة بدرجة تكبير عالية حتى تكون جاھزة للتحليل ].[٣٠٥ ،٣٠٤
ويمكن أن يتألف نظام تعيين األطوار االستوائية القائم على التحليل التقلي دي للص ور م ن جھ از حاس وبي
زودة بب ؤرة تلقائي ة وجھ از آل ي لتلق يم
وآل ة تص وير رقمي ة عالي ة الدق ة ،ومجھ ر ف ائق الج ودة ،ومنص ة آلي ة م َّ
الش رائح .ويح َّم ل ف ي جھ از الحاس وب برن امج تعي ين األط وار االس توائية تلقائي ا ً والفح ص التلق ائي التف اعلي،
وبرنامج شرح تحليل االنحرافات الكروموسومية .ويمكن ألجھزة تعيين األط وار االس توائية أن تفح ص األط وار
االستوائية الموزع ة عل ى  ١٥٠ش ريحة ف ي ال دورة الواح دة ] .[٣٠٠وتخ َّزن النت ائج ف ي أثن اء الفح ص )الص ور
وأماكن المسْ َحات المحتملة( في الحاسوب المركزي لنقلھا تلقائي ا ً بع د ذل ك ف ي محط ات الفح ص التابع ة المتع ددة
لتحليلھا كروموسوميا ً .ويمك ن ب دالً م ن ذل ك تش فير الص ور االفتراض ية العالي ة الدق ة الت ي ُس جلت فيھ ا مسْ َحات
األطوار االستوائية التي تم الحصول عليھا باستخدام أجھ زة تعي ين األط وار االس توائية رقمي ا ً ونقلھ ا ع ن طري ق
شبكة خاصة افتراضية لتحليلھا وتقييمھا عن بُع د .ويحت اج ھ ذا الن وع م ن ’الفح ص ع ن بُع د‘ إل ى مع ايير منس قة
لضمان التوصل إلى نتائج قابلة للمقارنة.
س ْيم المركزي
-٢-٢-١٣
أتمتة فحص ثنائيات القُ َ
يس تغرق التحلي ل المجھ ري للكروموس ومات ذات القس يمين المرك زيين وقت ا ً ط ويالً ويجري ه فاحص ون
م َّدربون ت دريبا ً جي داً ومتمرس ون عل ى إج راء القي اس البيول وجي للجرع ات ف ي المختب رات بص ورة روتيني ة،
ويتعيَّن عل يھم تحلي ل بض ع مئ ات م ن الخالي ا يومي ا ً .ويج ب ف ي حال ة الجرع ات الض عيفة تحلي ل ع دد كبي ر م ن
األطوار االستوائية وبالتالي تكمن االستراتيجية الرئيسية في تحسين أسلوب أتمتة فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي
توفيراً للوقت ،خاصة عند تقييم التعرض للجرعات اإلشعاعية المنخفضة.
وبدأت عدة محاوالت في ثماني ات الق رن الماض ي لتط وير ُنظ م للفح ص اآلل ي ] .[٣٠٨-٣٠٦وأص بحت
في غضون ذلك عدة ُنظم تجارية متاح ة وتقابلھ ا وح دات حاس وبية راس خة إليج اد األط وار االس توائية والتنم يط
النووي في الكثير من مختب رات الوراث ة الخلوي ة .وھ ذا الن وع م ن الفح ص المجھ ري بمس اعدة الحاس وب يس ھِّل
كثيراً ھذا النوع م ن العم ل .وتفح ص الش ريحة ف ي البداي ة بمع دل تكبي ر م نخفض ،وتكش ف األط وار االس توائية
وتخ َّزن إح داثياتھا ف ي عملي ة غي ر مراقب ة .ويمك ن ف ي أثن اء ھ ذا اإلج راء تولي د مجموع ة م ن ص ور األط وار
االستوائية المكتشفة .وبينما يح َّدد مكان الخاليا وتحل ل ي دويا ً م ن الس ھل االحتف اظ بص حائف الفح ص اإللكترون ي
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في كل حال ة عل ى ح دة وطبعھ ا وحفظھ ا كملف ات .ويمك ن ف ي حال ة االس تجابة الس ريعة للط وارئ اإلش عاعية أن
تسجل يدويا ً الخاليا المنحرفة الملحوظة وتحوّ ل إلى صور رقمية وتحفظ فوراً .وإجماالً فإن استخدام جھاز تعيين
األطوار االستوائية يمكن أن يقلل مدة الفحص بمقدار النصف ].[٣٠٤
ومن المعروف منذ عھد بعيد أن عمليات تعيين األطوار االستوائية والتقاط الصور وغيرھا من العمليات
ينبغ ي أن يعقبھ ا تحلي ل إلكترون ي للص ور حت ى يمك ن إج راء تحلي ل آل ي للكروموس ومات ،بم ا ف ي ذل ك فح ص
ثنائيات القُ َسيْم المركزي .وھن اك ع دة خط وات ال ب د م ن اتخاذھ ا عن د إج راء فح ص إلكترون ي للكروموس ومات
ذات القُ َسيمين المركزيين .ففي البداية ،تفحص الشريحة باستخدام جھاز تعيين األطوار االس توائية .وف ي الخط وة
الثانية ،تلتقط األطوار االس توائية المكتش فة تلقائي ا ً وتح َّول إل ى ص ور رقمي ة بدق ة عالي ة .وتق َّس م بع د ذل ك ص ور
األطوار االستوائية إلى مقاطع لتحديد الكروموسومات وثنائيات القُ َس يْم المرك زي المرش حة .ول م تك ن تخ َّزن ف ي
تسعينات القرن الماضي سوى صور ثنائيات القُ َسيْم المركزي المرشحة وإحداثياتھا .وأما اآلن ف ي ظ ل م ا تحق ق
من تقدم في التصوير الرقم ي ب ات ھ ذا اإلج راء أس رع كثي راً وأكث ر كف اءة .وع الوة عل ى ذل ك ف إن التط ور ف ي
تكنولوجيا األقراص الصلبة يجعل من الممكن اآلن تخزين كل خاليا شريحة واحدة بدقة عالية.
وتظھر تجربة استخدام برامج فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي مدى الص عوبة البالغ ة الت ي ينط وي عليھ ا
إيجاد خوارزميات ھرمية متعددة الخطوات تسمح بتقسيم الخلي ة الكامل ة إل ى مق اطع ين تج عنھ ا  ٤٦كروموس وما ً
] .[٣٠٩ ،٣٠٨ول ن ُتكش ف عموم ا ً بع ض الكروموس ومات بس بب ت داخلھا أو بس بب تقاربھ ا كمجموع ات
كروموسومية .ولذلك تفقد بعض ثنائيات القُ َسيْم المركزي )الس البة الكاذب ة( .ويمك ن أيض ا ً تجاھ ل بع ض ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي منھجيا ً ألنھ ا تك ون أص غر م ن الكروموس وم  ،Xوھ و م ا يمك ن أن ينطب ق عل ى أق ل م ن  ٨ف ي
المائة .وينبغي أن يقوم فاحص مدرَّ ب بالتثب ت م ن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي المكتش فة تلقائي ا ً المرش حة للفح ص،
وھذه العملية تكون أسرع كثيراً وأسھل من الفحص اليدوي .وتظھر ثنائيات القُ َسيْم المرك زي المرش حة موس ومة
بعالمة على الشاش ة )الش كل  ٤٤أ( ويس مح ذل ك بس رعة التقي يم .ويمك ن بس ھولة رف ض معظ م الص ور الموجب ة
ل العي
كل  ٤٤ب(.
ر الش
ة ،انظ
ومات المتداخل
وب ،والكروموس
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الشكل  :٤٤أ( ثنائيات ال ُق َسيْم لمركزي المرشحة المكتشفة تلقائيا ً تجعل التقي يم أس ھل وأس رع .ب( ثنائي ات ال ُق َس يْم
المركزي المرشحة الموجبة الكاذبة يمكن التعرف عليھا بسھولة )مثل الكروموس ومات المتداخل ة والكروماتي دات
الملتوية أو األجسام غير المقسَّمة إلى مقاطع( ويمكن رفضھا.
ونظراً لعدم تحليل الخاليا بالكامل )يقضي معيار الفحص اليدوي باالقتصار عل ى فح ص الخالي ا الكامل ة
التي تحتوي على  ٤٦قسيما ً مركزيا ً( وما ينشأ عن ذل ك م ن ريب ة ،ل م يتر َّس خ حت ى اآلن اس تخدام الفح ص اآلل ي
للكروموسومات ذات القُسيمين المركزيين كأسلوب روتيني .وال بد باإلضافة إلى ذلك من الحص ول عل ى بيان ات
لتحديد ما إذا كان التردد المكتشف في ثنائيات القُ َسيْم المرك زي م رتبط بع دد الكروموس ومات المكتش فة أو م ا إذا
كان يمكن احتسابھا كروموسومات ذات قسيمين مركزيين في كل خلية ،مع مالحظ ة تغي ر ع دد الكروموس ومات
المقيَّم ة ف ي ك ل خلي ة .ويط رح ذل ك تس اؤالت بش أن اس تخدام ال رقم القياس ي للتش تت المف رط ف ي ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي )القسم  (٣-٤-٧-٩وبالتالي إمكانية استخدام ھذا األسلوب في كشف التشعيعات التي تتعرض لھا أجزاء
من الجسم .ومن الجوانب األخرى المثيرة لالھتمام تأثير نوعي ة تحض ير الش رائح .وي زداد ع دد الكروموس ومات
المكتشفة بزيادة مسْ َحات األطوار االستوائية .ويلزم ھنا المزيد من الفح ص ويمك ن الوص ول إل ى الوض ع األمث ل
عن طريق ضبط إعدادات مص ِّنف ثنائيات القُ َسيْم المركزي في البرنامج الحاسوبي.
وتتيح أتمتة كشف ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي التوصل إلى نتائج تتس م بدرج ة كبي رة م ن التكراري ة .وتثب ت
المقارنات بين منحنيات الجرعة والتأثير التي يتم إجراؤھ ا باس تخدام الفح ص الي دوي وش به اآلل ي وج ود ارتب اط
قوي بدرجة كبيرة بين األسلوبين .وتشير التقارير إلى أن كف اءة كش ف ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي باس تخدام ال ُنظم
اآللية تتراوح بين  ٥٠و ٧٠في المائة ].[٣١١ ،٣١٠
ويمكن ألتمتة فحص ثنائيات ال ُق َسيْم المركزي أن تحسِّنه كأداة مفيدة لفحص أعداد كبي رة م ن عين ات ال دم
ف ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية الواس عة النط اق .ويمك ن تكمي ل مرك ز عم ل واح د بمراك ز تابع ة ل ه تق يَّم فيھ ا
الخاليا ثنائيات القُ َسيْم المركزي ،وھو ما يزيد من قدرة وإنتاجية النظ ام .ويمك ن باس تخدام نم ط الف رز أن تس اعد
أتمتة فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي بدرجة كبيرة في تقليص مدة التحليل وتض اھي النت ائج تمام ا ً نت ائج الفح ص
اليدوي ].[٣١١ ،٣١٠ ،٣٠٠
١٣٠
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فحص ال ُّنو َّيات آليا ً

اس تحدثت بالفع ل ع دة خوارزمي ات لتحلي ل الص ور اآللي ة ف ي فح ص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام
الھيولي في تسعينات القرن الماضي ] .[٣١٣ ،٣١٢ومع ذلك فقد كشف ھذان النظامان عن قي ود مث ل ع دم الدق ة
الكبيرة نسبيا ً في تصنيف الخاليا الثنائية النواة .واستحدثت في السنوات األقرب عھداً ُنظم جديدة ومحسَّنة لتحلي ل
الصور آليا ً في اختبارات النويات الناشئة عن وق ف انقس ام الھي ولي .ويح ِّدد البرن امج الحاس وبي ف ي نظ ام تعي ين
طورت ه وس وقته تجاري ا ً ش ركة ميتاسيس تمز Metasystems
األط وار االس توائية المع روف باس م  MSearchوال ذي َّ
ً
)إحدى شركات تصنيع ُنظم التصوير المجھ ري( الخالي ا الثاني ة الن واة آلي ا باس تخدام المع ايير المورفولوجي ة م ن
خالل ظھور نواتين متجاورتين ملونتين بنفس طريقة نظام دابي .وفي خطوة ثانية ،يُحسب ع دد ال ُن َو َّي ات آلي ا ً ف ي
منطقة دائرية مح َّددة حول النواتين في الخلية الثنائية النواة ]) [٣١٥ ،٣١٤انظر مجموع ة ص ور الخالي ا الثنائي ة
النواة المحتوية على نويات ،الشكل  .(٤٥وال يلزم من الفاحص إجراء تقييم آخر لن واتج ال ُن َو َّي ات المكتش فة .وم ن
المھم مالحظة أن برنامج  Metasystemخالفا ً لمعايير الفحص البصري المستخدمة في فحص النويات الناشئة عن
وق ف انقس ام الھي ولي ،ال يس تخدم ح دود ھي ولي الخلي ة لتحدي د الخالي ا الثنائي ة الن واة ،ولكن ه يفت رض ببس اطة أن
اقتراب نويتين من بعض ھما )وفق ا ً لب ارامترات مح ددة ف ي مص ِنفات التع رف عل ى األنم اط( يكف ي لتحدي د الخلي ة
الثنائي ة الن واة بدق ة؛ ويمك ن عن د االقتض اء تص وير ح دود ھي ولي الخلي ة باس تخدام الفح ص المجھ ري المتب اين
األطوار حسب ما أوص ى ب ه إيس تموند وت اكر ) [٢٨٤] (١٩٨٩) (Eastmond and Tuckerللتحق ق م ن دق ة كش ف
الخاليا الثنائية النواة.

الشكل  :٤٥خاليا ثنائية النواة بنويات وبدونھا ال ُتقطت بنظام آلي.
وتس تخدم محط ة اللتق اط الص ور ومحطت ين لتحلي ل ال ُن َو َّي ات ف ي نظ ام اس تحدثه ديكورديي ه وآخ رون
) [٣١٦] (Decordier et alالس تخدامه ف ي الرص د البيول وجي لتع رض الجس م الح يّ للعوام ل المس ببة لطف رات
الملون ة بص بغة غيم زا ث م يكش ف ع دد ال ُن َو َّي ات ف ي الخلي ة،
وراثية .ويح ِّدد ھ ذا النظ ام أوالً الھي ولي ف ي الخالي ا
َّ
ويحدد بعد ذلك الخاليا الثنائية النواة ويفحص ال ُن َويَّة في خطوة ثالثة.
١٣١

وأثبتت دراسة أجراھا ويليامز وآخرون ) [٨٧] (Willems et alمالءمة وميزة الفحص اآللي للنويات عن د
ف رز مجموع ات س كانية ف ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية الواس عة النط اق حي ث م ن المھ م التميي ز ب ين األف راد
المعرضين بشدة ) ١ غراي( الذين يحتاجون إلى متابعة طبية وعالج في مرحلة مبك رة وب ين األش خاص األق ل
تعرضا ً.
وارتبطت نتائج فحص ال ُن َويَّات التي تجري بطريق ة آلي ة تمام ا ً ف ي الدراس ة األخي رة ارتباط ا ً قوي ا ً بنت ائج
الفحص اليدوي ) (r2 = 0.917وأثبتت أن التثبت البصري غير مطلوب ] .[٨٧وكشف منحنى الجرع ة واالس تجابة
المرجعي باستخدام الفحص اآللي على أساس بيان ات ال ُن َو َّي ات ل دى عش رة أف راد ع ن أن الريب ة المرتبط ة بتحدي د
جرعة قدرھا  ١غراي تبلغ  ٠٫٢غراي .ولم يحدث ت داخل ب ين ح دود الثق ة البالغ ة  ٩٥ف ي المائ ة ف ي الج رعتين
البالغتين صفراً من الغراي و ١غراي .وتحققت أيضا ً تقديرات دقيقة للجرعة ف ي ح االت الجرع ات األق وى الت ي
بلغت  ٢و ٣غراي .ولذلك يستطيع نظام فحص ال ُن َويَّات تمييز التعرضات لجرع ات تبل غ  ،١أو  ،٢أو  ٣غ راي.
وأشارت التقديرات في ھذه الدراسة إلى إمكانية قيام فاحصين بتجھيز ما ال يقل عن  ٦٠عينة دم ) ١٢٠ش ريحة(
في نوبة عمل مدتھا  ١٢ساعة.
ويمكن عموما ً زيادة عينات الدم زيادة كبيرة باستخدام المزيد من وحدات العمل اآللي ة .ويمك ن الحص ول
زودة ب نفس المع دات ونف س أجھ زة تص نيف
على نتائج قابلة للمقارنة من خالل شبكة من المختب رات المدرَّ ب ة الم َّ
ال ُن َو َّي ات .وبھ ذا األس لوب يمك ن زي ادة إنتاجي ة فح ص النوي ات آلي ا ً للس ماح بالتص دي الس ريع لح االت الط وارئ
اإلشعاعية الواسعة النطاق.
فحص التكثف الكروموسومي المبتسر
-٤-٢-١٣
ال يختلف ھذا النھج أساسا ً عن تحليل ثنائيات القُ َسيْم المركزي باستخدام طريقة تعيين األطوار االستوائية
آليا ً في التحضيرات الملونة بصبغة غيمزا ] .[٧٥وتمرر الصور بعد ذلك على المشغل لفحصھا بالعين المج ردة.
وتزيد سرعة التحليل بمقدار ثالثة أضعاف تقريبا ً عن التحليالت التي تجري بطريقة آلية تماما ً.
-٥-٢-١٣

فحص االنتقاالت الكروموسومية باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين

تحق ق نج اح ھائ ل باس تخدام التل وين ب التھجين الموض عي بالفلورس ين ف ي  ٣أو  ٤أزواج م ن
الكروموسومات ] .[٧٥واس ُتحدث نظام مؤلف من جھاز حاسوبي وآلة تصوير مبرَّ دة متقارنة الشحن .ويستند ذل ك
النھج إلى خطوتين ،حيث يتم أوالً تعي ين األط وار االس توائية باس تخدام مل ون فل وري مب اين ،ويعق ب ذل ك كش ف
االنتقاالت في الكروموسومات الموسومة بملونات الكروموسومات الكاملة .وقيست من قائمة االنتقاالت المرشحة
معدالت موجبة كاذبة ومعدالت سالبة كاذبة في مستحضرات الكريات اللمفاوية المتفلورة ) ١٠في المائ ة تقريب ا ً(
مثلما في حالة ثنائيات القُ َسيْم المركزي المناسبة على الش رائح الملون ة ب الغيمزا ] .[٣١٧ويتطل ب الت ألق الفل وري
مدة زمنية أطول في الفحص تبلغ ساعة لكل شريحة ،ومنھا  ٢٥دقيقة لضبط البؤرة آلي ا ً مقارن ة م ع بض ع دق ائق
ف ي ك ل ش ريحة باس تخدام الفح ص المجھ ري بالس احة الس اطعة .ول ذلك تس تخدم ش ريحة أكب ر م ع آل ة التص وير
المتقارنة الشحن لزيادة سرعة الفحص .وعند كشف ألوان الكروموسومات ،يكفي فيما يبدو استخدام عتبة بس يطة
نس بيا ً عل ى أس اس مخط ط توزي ع الق يم الرمادي ة ب االقتران م ع بع ض العملي ات المورفولوجي ة لكش ف
الكروموس ومات أو أج زاء الكروموس ومات الموس ومة بمج س التل وين الكام ل ] .[٣١٨واختب رت مالءم ة ھ ذا
النظام لفحص االنتقاالت الكروموسومية في دراسة لكشف االنتقاالت المستحثة باألشعة الس ينية ف ي الكروموس وم
رقم  .٤وأُجريت مقارنة بين الفحص اآللي والفحص اليدوي ،وتبيَّن أن كف اءة الفح ص اآلل ي تبل غ تقريب ا ً  ٩٠ف ي
المائة مقارنة بالفحص اليدوي.
ويمكن زيادة حساسية ھذا األسلوب عن طريق زيادة عدد الكروموسومات المھجَّ نة بلون واحد .عل ى أن ه
عند زيادة عدد الكروموسومات الملونة فإن إجراءات فصل التالمس الذي يحدث في نھاية المطاف و/أو الت داخل
بين الكروموس ومات تك ون أساس ية ] .[٣١٩وأش ار ب ايبر وآخ رون ) [٣٢٠] (Piper et alإل ى إنش اء جھ از إيج اد
أطوار استوائية متفلورة باستخدام معدات متاحة تجاريا ً ومحطة عمل معيارية تعم ل بنظ ام ي ونيكس .واس تخدمت
مجموع ة م ن الكروموس ومات الثالث ة رق م  ١ورق م  ٢ورق م  ٤وأُجري ت مقارن ة م ع الفح ص الي دوي .وكش فت
النتائج عن أن المدة الزمني ة المطلوب ة للتحلي ل ق د تقلَّص ت بمق دار الثل ث .وع الوة عل ى ذل ك كش ف جھ از تعي ين
األطوار االستوائية عن عدد أكبر من المسْ َحات القابل ة للفح ص مقارن ة بالمس ح البص ري .ويتم َّي ز الفح ص اآلل ي
بمزاي ا إض افية ،م ن أبرزھ ا أن ص ور األط وار االس توائية الرقمي ة تس اعد أحيان ا ً عل ى تحلي ل التع ديالت
١٣٢

الكروموسومية ،إذ يمكن إعادة النظر بسھولة في الخاليا إلعادة فحصھا وزيادة تحليلھا .ويع َّدل ھ ذا النظ ام ك ذلك
باستخدام شجرة قرارات ثنائية لتصنيف األطوار االستوائية الملحوظة ولتحسين دقة المسح ] .[٣٢١وم ن المزاي ا
األخرى للصور الرقمية الملونة المحتفظ بھا في الحاسوب إمكانية تحسينھا إلكتروني ا ً ،ويمك ن أن يس مح ذل ك ف ي
بعض األحيان بتمييز االنتقاالت الكروموسومية البالغة الصغر بصورة أفضل مما يمكن تحقيقه بالعين.
والتوس ع الواض ح ال ذي يج ري بحث ه ھ و تحلي ل مستحض رات التھج ين الموض عي بالفلورس ين المتع دد
األلوان عن طريق الجمع بين مكتبات الحمض النووي المحددة الكروموسومات والقُ َسيْمات المركزية في التحلي ل
اآللي لالنتقاالت الكروموسومية وثنائيات القُ َس ْيم المركزي في آن واحد.

-٣-١٣

نظام إدارة المعلومات المختبرية

يمك ن لنظ ام إدارة المعلوم ات المختبري ة المت اح تجاري ا ً والمص مم حس ب الطل ب أن يش كل أداة ال يمك ن
االستغناء عنھا في التغلب على التحديات الناش ئة ع ن زي ادة إنتاجي ة إع داد/تحليل العين ات .وباإلض افة إل ى ذل ك،
يمك ن لھ ذا النظ ام أن يس اعد عل ى الحف اظ عل ى الس جالت المختبري ة العام ة المتعلق ة بت دريب األف راد ومع ايرة
األجھ زة والج رد الكيمي ائي ،وم ا إل ى ذل ك .وتت يح إدارة البيان ات اإللكتروني ة م ن خ الل نظ ام إدارة المعلوم ات
المختبرية فوائد تشمل القدرة على الربط والبحث واسترجاع البيانات واإلبالغ بس رعة ع ن النت ائج بع د الك وارث
اإلشعاعية .ويوجد العديد من الوحدات وفيما يلي وصف موجز لكل منھا:


تحديد العينات  -يعيَّن مح ِّدد الشفرة الخيطي الفريد للعينات.



نقل العين ات  -قوال ب منظم ة لقي د بيان ات ظ روف العين ات ف ي أثن اء نقلھ ا وعن د وص ولھا )مث ل بيان ات
مسجل درجة الحرارة(.



تحديد الفحوص  -تعيين فحوص المعالجة والفح وص الوراثي ة الخلوي ة المناس بة ألي عين ة معيَّن ة )مث ل
مزرع ة ال دم الكام ل أو ع زل الكري ات اللمفاوي ة؛ واختب ارات ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي أو اختب ارات
النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي(.
جدولة العينات  -تحديد أولويات تحليل العينات تبعا ً لم دى االس تعجال وإس ناد الح االت لع املين مح ددين
في المختبر.



األمن  -اشتراط التحقق من ھوية المستعملين من خالل الكلمات السرية .ويج وز م نح المس تعملين مزاي ا
مختلفة داخل النظام الفرعي.



المراجعة  -تتبع السجالت والتعديالت.



الحفظ  -الحفاظ على كفاءة عمل قاعدة البيانات والمساعدة على الحفاظ عل ى س المة الس جالت وض مان
االحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات العلمية في أماكن آمنة.



اإلبالغ  -توليد تقارير الحالة الفردية المنسَّقة التي يمكن إبالغھا إلى الطبيب المعالج.
تكامل األدوات  -يمكن جمع األدوات آليا ً وترتيبھا مباشرة من الوحدات للحد من احتماالت وقوع أخطاء
ف ي أثن اء النس خ .ويس اعد ذل ك عل ى تحس ين دق ة البيان ات واتس اقھا ،وھم ا ع امالن حاس مان ف ي أثن اء
التصدي لحدث ينطوي على إصابات جماعية.





ويرد في الشكل  [٣٠٢ ،٣٠١] ٤٦رسم تخطيطي لمختبر قابل للتوسيع وغزير اإلنتاجي ة متخص ص ف ي
الفحوص الوراثية الخلوية اآللية.

١٣٣
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الشكل  :٤٦رسم تخطيطي لمختبر فحوص وراثية خلوية غزير اإلنتاجية يعمل بطريقة آلية باستخدام شبكة نظام
إدارة المعلومات المختبرية .ويمكن نقل الشرائح المجھزة في المختبر المركزي ماديا ً إلى محطات/مختبرات
الفحص أو نقل الصور الملتقطة إلكترونيا ً إلى المختبرات المستلمة لتحليلھا )إھداء من راماكوما وبراسانا ،بعھد
بحوث البيولوجيا اإلشعاعية التابع للقوات المسلحة ،الواليات المتحدة األمريكية(.

١٣٤

 - ١٤أحداث اإلصابات الجماعية
يعرَّ ف حدث اإلصابات الجماعية بأنه الحدث الذي يتعرض فيه عدد كا ٍ
ف م ن األف راد إلص ابات تتج اوز
قدرة المتصدين المحليين على التصدي ] .[٣٢٢،٣٢٣وعندما ينطوي ھذا النوع من األحداث على إشعاعات ف إن
النتيجة يمكن أن تمس مجموعة كبيرة من السكان الذين ربما يتلقون نطاقا ً من الجرعات اإلش عاعية الت ي تت راوح
بين مستويات الخلفية والجرعات الكبيرة التي يمكن أن تنجم عنھا عواقب طبية .ويحتاج ھؤالء األفراد إل ى تقي يم
سريع لمستويات التعرض من أجل تحديد ما إذا كان التدخل الطبي مطلوبا ً ].[٣٢٦-٣٢٤ ،٣٢٢ ،٤
ويمكن أن تنشأ األحداث التي تنطوي على إشعاعات عن حادث أو عمل إيذائي ،وإذا وقع أي منھم ا فإن ه
يمكن أن يتسبب في إصابات بين الجمھور العام .ويمكن أن تكون ھناك أيضا ً عوامل إرباك ،من قبي ل اإلص ابات
البدنية التقليدية ،ويكون للتعامل مع اإلصابات التي تھدد الحياة أسبقية عل ى أنش طة قي اس الجرع ات وغيرھ ا م ن
األنشطة ].[٣٢٧
ويتس م التخط يط والتأھ ب بأھمي ة حاس مة ف ي التص دي الفع ال ألح داث اإلص ابات الجماعي ة .وف ي حال ة
وقوع ط ارئ إش عاعي ،تش مل الخط وط التوجيھي ة العام ة المقبول ة م ا يل ي :أ( إنش اء وت دريب ف رق تص د محلي ة
ووطني ة مج َّھ زة بالمع دات واإلم دادات الحاس مة ،ب( معرف ة وتطبي ق ال نھج التشخيص ي المالئ م والمت اح لتقي يم
اإلصابات والجرعات اإلشعاعية .ج( إمكانية الرجوع إلى المختبرات المرجعية ،بما فيھا المختبرات المتخصصة
ف ي تقي يم الجرع ات ع ن طري ق القي اس ال وراثي الخل وي والبيول وجي ] .[٣٢٩ ،٣٢٨ ،٣٢٢وم ن المكون ات
الحاسمة في ’مفھوم عمليات‘ قياس الجرع ات بيولوجي ا ً تحدي د أولي ات اختي ار العين ات الت ي ستس تخدم ف ي التقي يم
ال وراثي الخل وي الس ريع لجرع ات الف رز وال ذي يقتض ي تواص الً دينامي ا ً ب ين المتص دين الطبي ين وم وظفي
المختبرات المرجعيين المختصين بالقياس الوراثي الخلوي البيولوجي للجرعات.

-١-١٤

سيناريوھات التعرضات اإلشعاعية المحتملة

-١-١-١٤

األحداث اإليذائية

حُددت ع دة س يناريوھات ممكن ة للتع رض اإلش عاعي ال ذي ينط وي عل ى ني ة إجرامي ة ويص َّنف ھن ا ف ي
ثالث فئات عريضة ].[٣٢٦ ،٣٢٤ ،٣٢٢
َّ
الموزعة في بيئة ما ولكنھا ال تشكل تھديداً بح دوث
أجھزة التعرض اإلشعاعي تشمل المصادر المختومة
)أ(
تلوث ،وإن كان من المتوقع أن ينخفض عدد األفراد الذين يتعرضون لجرعات قوية.
)ب(

)ج(

أجھزة نش ر اإلش عاعات تس تخدم أجھ زة متفج رة أو ميكانيكي ة لتوزي ع الم ادة اإلش عاعية ،مم ا يس فر ع ن
تل وث مش ع .ويمك ن أن تت أثر منطق ة ص غيرة نس بيا ً ويمك ن أن تتخ ذ التعرض ات اإلش عاعية ش كل تل وث
داخلي وخارجي وإن كان من المتوقع أن تنخفض الجرعات عن المستويات الھامة طبيا ً.
األجھزة النووية االرتجالية الصنع تشمل مادة نووية يمكن أن ُتحدث انفجارات نووية .ويمك ن أن يتس بب
ذلك في إشعاعات واسعة النطاق وإص ابات حراري ة ين تج عنھ ا ع دد كبي ر م ن الوفي ات والض حايا ال ذين
يتلقون جرعات إشعاعية قوية .وتتسبب ھذه األحداث في عواقب كارثية.

-٢-١-١٤

األحداث العارضة

يمكن أن تسفر التعرضات اإلشعاعية عن عدة سيناريوھات تشمل ،ولكن ال تقتصر على ما يلي ]:[٣٢٦
)أ(

طوارئ المفاعِ الت المصحوبة بتصدع في عناصر الوقود المشععة في أثناء فق د المب رِّ د ويمك ن أن تس فر
ع ن جرع ات قوي ة يتلقاھ ا الع املون وعام ة الجمھ ور ب القرب م ن الموق ع ،ويمك ن أن ت ؤدي إل ى تل وث
يفضي إلى جرعات منخفضة بين عامة الجمھور على مقربة من مكان الحدث )مثل تشرنوبل(.

)ب(

يمكن أن تنشأ حوادث الحرجية عندما تسمح عن غير قص د بح دوث انش طار ف ي كمي ات كافي ة م ن م ادة
نووية خاصة .ويسفر ذلك عن مستويات مرتفعة من التعرض في األشخاص الذين يوج دون عل ى مس افة
قريبة من الحادث )مثلما في توكاي مورا(.

١٣٥

)ج(

يمكن أن تسفر ح االت الط وارئ الت ي تنط وي عل ى مص ادر ’يتيم ة‘ مفق ودة أو مس روقة ع ن العدي د م ن
س يناريوھات التع رض تبع ا ً لق وة النش اط وط ول م دة التع رض وتوزي ع المص در .ويمك ن أن ي ؤدي ھ ذا
النوع من حاالت الطوارئ إلى تلقي جرعات قوية في الجسم بكامله أو في أج زاء من ه فض الً ع ن تل وث
داخلي أو خارجي )مثل جوانيا(.

-٢-١٤

التجربة التاريخية

ھناك العديد من األمثلة في الماضي القريب اس تخدمت فيھ ا القياس ات البيولوجي ة الوراثي ة الخلوي ة لتقي يم
التعرضات اإلشعاعية عقب الحوادث العارضة التي انطوت على إصابات متعددة )الشكل .(١٧

١٣٦

الجدول  :١٧أمثلة مختارة استخدمت فيھا القياسات البيولوجية الوراثية الخلوية في الحوادث اإلشعاعية المنطوي ة
على إصابات متعددة
حاالت الفحص الوراثي الخلوي
سنة وقوع
الحادث

١٩٨٦

موقع الحادث

عدد األشخاص
الذين شملھم
الحادث

ثنائيات القُ َسيْم
المركزي

<١٠٠ ٠٠٠

٤٣٦

التكثف
الكروموسومي
المبتسر

التھجين
الموضعي
بالفلورسين

النويات
الناشئة
عن وقف
انقسام
الھيولي
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إسطنبول ،تركيا
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ماتخوجي،
جورجيا

١٩٩٩

توكاي  -ميورا،
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كونسبسيون،
شيلي
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داكار ،السنغال

٦٣

٣٣

][٣٥٢

٢٨
١

][٣٥٣
][٣٥٤

أ بأثر رجعي.

ويمكن أن تتميَّز الحوادث بخصائص مختلفة ،كأن تكون مثالً حدثا ً فجائيا ً معروفا ً تقع فيه إصابات كثي رة
مح ددة ف ي م دة زمني ة قص يرة )مث ل تش رنوبل( ،أو حال ة تتط ور ب بطء أكث ر ويت أخر فيھ ا اكتش اف األف راد
المعرضين )مثل جوانيا( .ويمكن أيض ا ً للح ادث أن يقتص ر عل ى بض ع ح االت حقيقي ة مص حوبة بض غوط عام ة
ھائلة لتوسيع قياس الجرعات بيولوجيا ً ليشمل المجتمعات المجاورة حتى وإن لم يكن ھناك سوى القليل من األدلة
المادي ة ،إن وج دت أص الً ،لتبري ر ذل ك اإلج راء )مث ل توك اي م ورا( .وف ي ھ ذه الحال ة ،تم َّك ن مختب ر القياس ات
البيولوجية الوراثية الخلوية التابع للمعھد الوطني للعلوم اإلشعاعية من تحديد الجرعات التي تلقاھ ا  ٢٦٥شخص ا ً
م ن خ الل مس ح أم اكنھم ف ي أثن اء الح دث وطم أنتھم بع دم تلق ي أي جرع ات ملموس ة ] .[٣٣٠وخض عت أيض ا ً
مجموعة من  ٤٣شخصا ً في أحد مراف ق تجھي ز اليوراني وم تأك د تعرض ھم لجرع ات طفيف ة عل ى أس اس قياس ات
الصوديوم  ٢٤ -في الجسم بكامله عن طريق تحليل االنحرافات الكروموسومية.
واستخدمت على مر الت اريخ القياس ات البيولوجي ة الوراثي ة الخلوي ة للجرع ات م ن خ الل تحلي ل ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي ،إلى جانب التعداد الروتيني لخاليا الدم البيضاء كفحص َّأولي لتق دير الجرع ات بع د التعرض ات
العارض ة الت ي تنط وي عل ى إص ابات متع ددة )انظ ر الج دول  .(١٧وم ع ذل ك فق د اس تخدمت الفح وص الوراثي ة
الخلوية األخرى )التھجين الموضعي بالفلورسين ،والتكثف الكروموسومي المبتسر ،والنوي ات الناش ئة ع ن وق ف
انقسام الھيولي( لتأكيد تلك التقديرات ،وغالبا ً ما أُجريت تلك الفحوص بعد شھور أو سنوات من وقوع الحادث.
١٣٧

-٣-١٤

دور القياس البيولوجي

-١-٣-١٤

أساليب تقييم التعرض اإلشعاعي

في أعقاب األحداث اإلشعاعية التي تنطوي على إصابات جماعية يعنى الفيزي ائيون أساس ا ً بالحف اظ عل ى
الحياة وتقييم العالمات واألعراض الطبية للتعجيل باتخ اذ ق رارات الع الج .وينطب ق عل ى اإلش عاعات الح ادة ف ي
األطوار األولى ] [٣٢٩ ،٣٢٧ - ٣٢٥ ،٣٢٢ ،٢٥ ،٦العديد من تقييمات التعرضات اإلشعاعية الت ي قيِّم ت بن ا ًء
على توافق دولي في اآلراء بين الخبراء .وتبعا ً للسيناريو اإلشعاعي والموارد المتاحة ينبغي تنفيذ أس اليب التقي يم
اإلشعاعي المالئمة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية التي تنطوي على إصابات جماعية.
-٢-٣-١٤

مفھوم عمليات القياس البيولوجي

يتناول المرجعان الل ذان أص درتھما الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ] [٣٢٣ ،٣٢٢وك ذلك الموق ع الش بكي
لوزارة الصحة في الوالي ات المتح دة األمريكي ة ] [٣٣١بالوص ف ال دقيق الخط وط التوجيھي ة العام ة فيم ا يخ ص
’مفھوم العمليات‘ لطالئع المتصدين في الحادثات اإلش عاعية الت ي تنط وي عل ى إص ابات جماعي ة .عل ى أن تنفي ذ
َنھ ج تقي يم الجرع ات بيولوجي ا ً باس تخدام مجموع ة متع ددة م ن الب ارامترات ف ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية
المنطوي ة عل ى إص ابات جماعي ة يمك ن أن يش ِّكل عام ل إرب اك كبي ر م ا ل م ت تم االس تعانة بف رق م ن الخب راء
مكون ات اس تراتيجية المس اعدة ف ي موق ع الت دريب الت ابع لمرك ز
المتخصصين ] .[٣٢٣ ،٣٢٢ويب ين الش كل ِ ٤٧
المس اعدة ف ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية واس تراتيجية المعالج ة ف ي معھ د بح وث البيولوجي ا اإلش عاعية الت ابع
للقوات المسلحة في الواليات المتحدة األمريكية إلى جانب مفھ وم العملي ات المتعل ق باس تعمال القي اس البيول وجي
المتعدد البارامترات ].[٣٢٩

١٣٨

 التسجيل الطبي








التسجيل الطبي
العالمات واألعراض
اإلكلينيكية
دراسة الدم
كيمياء الدم
عينات الفحص الحيوي
اإلشعاعي
الفحوص البديلة لتقييم الفرز
اإلشعاعي

 التسجيل الطبي
 العالمات واألعراض اإلكلينيكية
 دراسة الدم
 كيمياء الدم
 عينات الفحص البيولوجي
اإلشعاعي
 قياس الجرعات عن طريق
الفحوص الوراثية الخلوية
 الفحوص البديلة لتقييم الفرز
اإلشعاعي

 التسجيل الطبي
 المسح اإلشعاعي
 عينات الفحص اإلشعاعي

الوصول إلى المشاكل التي تشكل تھديداً
للحياة والسيطرة عليھا
ال

العالج الطبي في حاالت الطوارئ

التقييم الطبي والمتابعة

تلوث خارجي؟

نعم

األولي والتعرف على المشاكل
التطھير َّ
الطبية ومعالجتھا والوصول بحالة
المريض إلى مرحلة االستقرار

ترتيب أولويات إزالة التلوث والبدء في
إزالة التلوث

 التسجيل الطبي
 المسح اإلشعاعي
 عينات الفحص الحيوي
اإلشعاعي

الشكل  :٤٧مفھوم عمليات القياس البيولوجي للجرعات في أثناء إدارة الطوارئ اإلشعاعية المص حوبة بإص ابات
رضية أو أمراض .ويبين الشكل وظائف القياس البيولوجي في خطوات اإلجراءات الفردية في خوارزمي ة موق ع
التدريب التابع لمركز المساعدة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية ومعھد بحوث البيولوجيا اإلشعاعية التابع للق وات
المسلحة األمريكية بشأن ’عالج المرضى من اإلشعاع‘ ].[٣٢٩
ويمكن لألس اليب الحالي ة المتبع ة ف ي تقي يم التعرض ات اإلش عاعية والتكنولوجي ات الناش ئة أن تس اھم ف ي
تقييم اإلصابات والجرعات اإلشعاعية .وال ب د م ن البح ث والتط وير لترس يخ مفھ وم الف رز التشخيص ي م ن أج ل
تيسير بلورة مفھوم وظيفي لعملي ات القي اس البيول وجي للجرع ات ف ي ح االت الط وارئ اإلش عاعية الت ي تنط وي
األولي ألغراض الفرز اإلش عاعي س ريعا ً )فح ص واح د
على إصابات جماعية ] .[٣٢٩ويجب أن يكون الفحص َّ
في كل دقيقة أو أقل( ويجب أن تستخدم أجھزة محمولة باليد ،ومن المثالي أن تشمل اختبار االستخدام الذاتي .وقد
تتطلب فحوص اإلشعاعات من الدرجة الثانية والدرجة الثالث ة خب رات أكب ر وق د تس تغرق وقت ا ً أط ول )أكث ر م ن
يوم واحد( الستخدامھا ولكنھا تتسم بخصوصية إشعاعية أكبر.
وحالما يتم التعرف عل ى المرض ى ال ذين يمك ن أن يكون وا ق د تعرض وا لإلش عاع ،يوص ى ب إجراء قي اس
بيولوجي لجرعاتھم لتأكيد االشتباه بتعرضھم وتحديد مستوى الجرعة .ويھدف الفرز ال وراثي الخل وي أساس ا ً ف ي
مرحل ة التص دي األول ى لحال ة الط وارئ اإلش عاعية إل ى إج راء تق دير س ريع لجرع ة ك ل م ريض مح ال لتكمي ل
التقييم اإلكلينيكي المبكر .وبالرغم من أن ھذه التقديرات األولى قد ال تكون دقيق ة بدرج ة كبي رة ف إن الھ دف منھ ا
تصنيف المريض ضمن واحدة من أربعة نطاقات للجرعات ) ١غراي إل ى  ٢غ راي ،و ٢غ راي إل ى  ٤غ راي،
و ٤غراي إل ى  ٦غ راي ،وأكث ر م ن  ٦غ راي( لتق ديم معلوم ات ف ي الوق ت المناس ب إل ى األوس اط الطبي ة الت ي
يمكن االستعانة بھا في معالجة المريض ] .[٤ويمكن أيضا ً في ھذه المرحلة رفض العينات الموجبة الكاذبة بسبب
أعراض من قبيل القيء الناشئ عن أسباب أخرى .ويمكن أيضا ً في ھذه المرحلة تحدي د التعرض ات الت ي تص يب
جزءاً من الجسم.
األولي ة إل ى القي اس التقييم ي الس ريع يمك ن مواص لة تحلي ل المرض ى
وبمج رد أن ت زول الحاج ة الملح ة َّ
الذين يحددون بأنھم تلقوا جرعات ملموسة للحصول على تقديرات أدق.
وبعد انتھاء حالة الطوارئ وإجراء قياس أدق لجرعات من يح ّددون بأنھم ق د تعرض وا لإلش عاع ،تس تمر
متابعة األشخاص الذين تلقوا جرعات منخفضة بدرجة كبيرة أو الذين لم يتلقوا أي جرعات ولكنھم في حاجة إلى
طمأن ة .وس وف يل زم أيض ا ً إج راء دراس ات متابع ة وبائي ة باس تخدام تقني ات أخ رى مث ل التھج ين الموض عي
بالفلورسين.

١٣٩

-٣-٣-١٤

التواصل مع األوساط الطبية

التواصل بين األوس اط الطبي ة ومختب رات القي اس البيول وجي للجرع ات مس ألة جوھري ة .وينبغ ي أن ي تم
ذلك في كنف من السرية الطبية ] .[٤ ،٣ويمكن االستفادة كثيراً من أي معلومات تقدمھا األوساط الطبية لمساعدة
أخصائي القياسات البيولوجية في تحديد أولوي ات العين ات .وم ن األساس ي ب نفس الق در اتص ال مختب رات القي اس
البيول وجي باألوس اط الطبي ة ف ي الوق ت المناس ب لمس اعدتھا ف ي اتخ اذ قراراتھ ا بش أن معالج ة المرض ى .وھ ذه
الحاجة إلى التواصل المستمر ُتبرز أھمي ة دق ة متابع ة العين ات ف ي أثن اء التص دي للح دث .وم ن األساس ي وج ود
نظام فريد ويقوم على أُس س راس خة وموثق ة لترمي ز العين ات )مث ل نظ ام إدارة المعلوم ات المختبري ة المب يَّن ف ي
القسم  (٣-١٣حتى يمكن تتبع العينات منذ جمعھ ا حت ى تجھيزھ ا وتحليلھ ا وإب الغ نتائجھ ا إل ى األوس اط الطبي ة.
وتتعامل مختبرات الفحوص الوراثية الخلوية مع عينات عمياء بينما يتعامل المھنيون الطبيون مع أسماء .ويحتاج
المختب ر إل ى تحدي د األف راد ال ذين سيحص لون عل ى المعلوم ات م ن نظ ام إدارة المعلوم ات المختبري ة أو الوث ائق
المماثلة إلبالغھا إلى المھنيين الطبيين .وسوف يتعيَّن على ھؤالء األفراد فك شفرة الترميز حتى يمكنھم االتصال
باألطباء الفيزيائيين وبالتالي ربما يفضَّل عدم اشتراكھم في فحص العينات.

-٤-١٤

االستراتيجيات القائمة بشأن اإلصابات الجماعية

-١-٤-١٤

الفحص التقييمي

يمكن تطبيق الفحص التقييمي السريع على العديد من االختبارات الوراثية الخلوية المستخدمة في القي اس
البيولوجي للجرعات .وثبت أن ه ع ن طري ق فح ص  ٥٠خلي ة )أو  ٣٠م ن ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي( ف ي فح ص
ثنائيات القُ َسيْم المركزي ،يمكن تقدير الجرعات بدقة كافية لتزويد األوس اط الطبي ة بتق ديرات مفي دة .وتب يَّن أيض ا ً
أنه يمكن بھذا األسلوب في الفحص الحصول على تقديرات لجرعات في حدود  ١غراي ] .[٣٣٣ ،٣٣٢ومقارنة
بالفحص الكامل لثنائيات القُ َسيْم المركزي في عدد يتراوح بين  ٥٠٠و ١٠٠٠خلي ة ،يزي د ھ ذا األس لوب التقييم ي
من اإلنتاجية بعشرين ضعفا ً .وسعيا ً إلى زيادة سرعة الفحص ،قام فليغال وآخرون ) (Flegal et alبإدخ ال أس لوب
المسح السريع ) (QuickScanال ذي ال ُيفح ص في ه س وى الض رر ال ذي يص يب ك ل خلي ة دون اش تراط وج ود ٤٦
قسيما ً مركزياً ،وال يفح ص ف ي ھ ذا األس لوب س وى الخالي ا الت ي تب دو كامل ة .ويقل ل ھ ذا األس لوب م دة الفح ص
المجھري بمقدار سدس آخر ].[٣٣٤
وم ن المفي د بش كل خ اص اس تخدام التكث ف الكروموس ومي المبتس ر لتق دير التع رض لجرع ات قوي ة ف ي
حاالت اإلصابات الجماعية .وتبيَّن أن أس لوب حلق ات التكث ف الكروموس ومي المبتس ر مفي د ف ي القي اس التقييم ي
للجرعات التي تزيد على  ٦غراي ،حيث يقيس  ٣٠٠خلية من خاليا التكثف الكروموسومي المبتسر أو  ٥٠حلقة
] .[٣٣٥على أن ھذا الفحص له قيوده بالنسبة لمنطقة الجرعات الضعيفة.
ويمكن أيضا ً تطبيق الفحص التقييمي على اختبارات النويات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام ھي ولي .ويوص ى
ف ي القي اس البيول وجي المعي اري فح ص  ١٠٠٠خلي ة ثنائي ة الن واة .عل ى أن ه ثب ت م ؤخراً أن فح ص  ٢٠٠خلي ة
ثنائية النواة يسمح بتحديد الجرعات التي تزيد عل ى  ١غ راي ] [٣٣٥ويبل غ الوق ت المطل وب لفح ص  ٢٠٠خلي ة
ثنائية النواة  ١٥دقيقة تقريبا ً وبالتالي فھو أسرع كثيراً م ن الفح ص التقييم ي لثنائي ات القُ َس يْم المرك زي وال ي زال
أسرع قليالً من أس لوب المس ح الس ريع .وم ن المزاي ا األخ رى لھ ذا األس لوب أن ه يتطل ب خب رة وت دريبا ً أق ل م ن
الخبرة والتدريب المطلوبين في فحوصات ثنائيات القُ َسيْم المركزي وبالتالي يمكن تدريب الفاحصين عليه بسرعة
في حاالت اإلصابات الجماعية.
-٢-٤-١٤

األتمتة

نوقشت األتمتة بالتفصيل في القسم  .١٣ومن الواضح أن األتمتة تزي د اإلنتاجي ة وت وفر الم وارد البش رية
إلجراء مھام أخرى مطلوبة في أثناء أحداث اإلصابات الجماعية .ويمكن أن يشمل ذلك أتمتة تجھيز الدم وحص د
األطوار االستوائية ،وتعيين األطوار االستوائية ،وفحص ثنائيات المركز أو ال ُن َويَّات.
-٣-٤-١٤

الشبكات

أنش أت ع دة دول مختب رات مرجعي ة متخصص ة ف ي قي اس الجرع ات ع ن طري ق الفح وص البيولوجي ة
الوراثية الخلوية .وقام ت م ؤخراً بع ض ھ ذه المختب رات بإنش اء ش بكات وطني ة وإقليمي ة لتعزي ز ق دراتھا ]،١١٨

١٤٠

 .[٣٣٨ ،٣٣٧واستعرض ت مختب رات أخ رى مواردھ ا وق دراتھا الوطني ة بغ رض تك وين ش بكة إقليمي ة ].[٣٣٩
وأنشأت أيضا ً وكاالت األمم المتحدة )الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة ،ومنظم ة الص حة العالمي ة( الت ي تق ِّدم تعاون ا ً
دوليا ً في مجال القياس البيول وجي للجرع ات ش بكات للفح وص الوراثي ة الخلوي ة ] ،٣٤٠و) [٣٤١الج دول .(١٨
ويوجد عدد قليل جداً من البلدان التي لديھا أكثر من مختب ر للفح وص الوراثي ة الخلوي ة ،وتت ولى ھ ذه المختب رات
أساسا ً وظيفة إجراء القياس البيولوجي للجرعات .على أن ه ق د يوج د الكثي ر م ن الخب رة الفني ة ف ي مج ال الوراث ة
الخلوية في معاھد بحثية أخرى ،خاصة في أقسام الوراث ة اإلكلينيكي ة ف ي المستش فيات .ون َّف ذت الش بكات الوطني ة
)في بلدان مثل فرنسا وكوريا واليابان وكندا( ترتيبات شملت التدريب الذي يمك ن م ن خالل ه تعبئ ة الخب رة الفني ة
فوراً تحت قيادة مختبر مرجعي متخصص في القياس البيولوجي للجرعات .ويتطلب التواصل بين ھذه الشبكات،
سوا ًء على المستوى الوطني أو الدولي ،تنسيق البنية األساس ية اللوجس تية ،وإدارة البيان ات ،واالتص االت .وتت يح
أيضا ً ھ ذه الش بكات منطلق ا ً متمي زاً للتم رين والدراس ات المقارن ة لض مان تحقي ق األداء المناس ب ف ي ك ل مختب ر
وش بكات القي اس البيول وجي للجرع ات باس تخدام فح وص الوراث ة الخلوي ة .ويع زز اس تخدام ش بكات الفح وص
الوراثية الخلوية القدرة على استخدام تقديرات الجرعات التقييمية والمرجعية عن طريق التحليل الوراثي الخل وي
في األحداث اإلشعاعية التي تنطوي على إصابات جماعية.

١٤١

١٤٢

المشاركون )العدد أو االسم(
٤
متغيِّر باستمرار

٦٣
المملكة المتحدة ،وفرنسا ،وألمانيا

القيادة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الصحة العالمية
تبعا لموقع الحدث
١األرجنتين  -الھيئة الرقابية
النووية ،وكوبا  -مركز
الحماية والصحة اإلشعاعيين

االسم

شبكة التصدي
والمساعدة

شبكة الجرعات
البيولوجية

الشبكة الثالثية

شبكة أمريكا الالتينية
للقياس البيولوجي
للجرعات

شبكة طوارئ الوراثة
الخلوية

الموقع

على نطاق العالم

على نطاق العالم

أوروبا

أمريكا الالتينية

كندا

٣

األرجنتين  ،٢ -والبرازيل ،وشيلي ،وكوبا،
والمكسيك ،وبيرو ،وأوروغواي

إدارة الصحة الكندية

الجدول  :١٨ملخص الشبكات القائمة المختصة بالقياس البيولوجي للجرعات

شبكات
دولية

وطنية

 ٤مرجعية
 ١٨تابعة

اليابان

فرنسا

شبكة القياس البيولوجي
للجرعات
شبكة الكروموسومات
٦

مختبران من لجنة الطاقة الذرية ومختبر
واحد من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي
٧

كوريا الجنوبية

الشبكة الكورية لقياس
الجرعات اإلشعاعية
بالفحوص البيولوجية

معھد الحماية من اإلشعاع
والسالمة النووية
المعھد الوطني للعلوم
اإلشعاعية
المعھد الكوري للعلوم
اإلشعاعية والطبية

الفحوص المستخدمة

٢

ثنائيات الق َسيْم المركزي ،والتھجين الموضعي
بالفلورسين ،والتكثف الكروموسومي المبتسر،
والنويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
ثنائيات الق َس ْيم المركزي ،والتھجين الموضعي
بالفلورسين ،والتكثف الكروموسومي المبتسر،
والنويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
ثنائيات الق َسيْم المركزي ،والتھجين الموضعي
بالفلورسين ،والتكثف الكروموسومي المبتسر،
والنويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
ثنائيات الق َسيْم المركزي ،والتھجين الموضعي
الناشئة عن وقف انقسام
بالفلورسين ،والنويات
٢
الھيولي
ثنائيات الق َسيْم المركزي ،والتھجين الموضعي
بالفلورسين ،والنويات الناشئة عن وقف انقسام
الھيولي
ثنائيات الق َسيْم المركزي ،والتھجين الموضعي
بالفلورسين ،والتكثف الكروموسومي المبتسر
ثنائيات الق َسيْم المركزي ،والتكثف الكروموسومي
المبتسر ،والتھجين الموضعي بالفلورسين
ثنائيات الق َسيْم المركزي ،والتھجين الموضعي
بالفلورسين ،والتكثف الكروموسومي المبتسر،
والنويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي

 - ١يتم تناوب القيادة بين البلدان المشاركة كل سنتين.
 - ٢فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي ھو التقنية المستخدمة ألغراض التعاون المتبادل؛ وتستخدم تقنيات التكثف الكروموسومي المبتسر ،والتھجين الموضعي بالفلورسين ،وفحص النويات الناشئة عن وقف انقسام
الھيولي على األقل لدى بعض شركاء الشبكة
 - ٣مشاركون في القيادة.
 - ٤جزء من الشبكة األوسع للمساعدة والتصدي.

 - ١٥برامج الجودة ومعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
-١-١٥

األساس المنطقي لبرنامج ضمان ومراقبة الجودة

يثبت ھذا المنشور عدم وجود أي إجراءات متبعة عالمي ا ً ف ي الفح وص الوراثي ة الخلوي ة المس تخدمة ف ي
قياس الجرع ات بيولوجي ا ً .وتتش ابه عموم ا ً األس اليب الت ي تنتھجھ ا المختب رات ،ولك ن عن د النظ ر ف ي التفاص يل
الدقيقة لھذه األساليب يتبين وجود بعض التفاوتات التي يمكن أن ت ؤثر عل ى ج ودة النت ائج .وبالت الي م ن المعق ول
توقع قيام كل مختب ر م ن المختب رات الت ي تق ِّدم ھ ذه الخدم ة بتط وير برن امج للج ودة يض من ق وة ودق ة إجراءات ه
وإمكانية تكرارھا.
وضمانا ً لجودة مخرجات مختبرات القياس البيولوجي للجرعات على امتداد فت رات زمني ة طويل ة ،يج ب
أن ترتكز عملياتھا بقوة إلى المبادئ العلمية والتحقق من األساليب والتثب ت م ن المنتج ات .ويت يح برن امج الج ودة
الكامل استراتيجية لضمان جودة منتجات المختب ر س وا ًء أكان ت قياس ات أم خ دمات .وع الوة عل ى ذل ك ف إن ھ ذه
الق درات تقتض ي مقارن ة دوري ة م ع ق درات المختب رات المعني ة بقي اس الجرع ات بيولوجي ا م ن خ الل فح وص
الوراث ة الخلوي ة المؤھل ة ،وينبغ ي أن تتمت ع ھ ذه المختب رات بم ؤھالت مناس بة ،وأن تتس م عملياتھ ا باالس تقرار،
وينبغي تقييم منتجاتھا النھائية دوريا ً لتأكيد وفائھا بالمواصفات المحددة سلفا ً.
وتؤك د تقييم ات األق ران الدوري ة وإج راءات الج ودة الموثق ة اس تقرار التش غيل ف ي الفت رات الواقع ة ب ين
تقييمات الكفاءة الرسمية على أساس المعايير الموثقة في إطار برنامج داخلي لضمان الجودة.
ويجب أن يوفر برنامج ضمان الج ودة ال داخلي تقييم ات للب رامج ،ويج ب أن يھي ئ بيئ ة العم ل المالئم ة،
ومؤھالت العاملين ،واألجھزة ،والمع ايرة ،واخت زال البيان ات ،ونظ ام الس جالت ،واإلب الغ ع ن البيان ات .وت وفر
مراقب ة عملي ات الفح وص الوراثي ة الخلوي ة ف ي الفت رات الواقع ة ب ين تقييم ات الكف اءة وس يلة أخ رى لض مان
الحصول على منتجات نھائية بجودة يمكن تكرارھ ا .ويكف ل األخ ذ ب نھج كل ي ف ي إدارة الج ودة اس تمرار تحس ين
العمليات من.
وتق يِّم اختب ارات الكف اءة دوري ا ً اتس اق القياس ات ع ن طري ق مقارنتھ ا بمختب رات القياس ات البيولوجي ة
الوراثي ة الخلوي ة المش ھود لھ ا بالكف اءة والمتمتع ة ب المؤھالت المناس بة )انظ ر المرف ق الس ابع( وتختب ر المختب ر
وقدراته للتحقق من أنه يستطيع تقديم منتجات و/أو خدمات ،أي تقديرات للجرع ات ،بمس توى رفي ع م ن الج ودة.
ومن العناصر األساسية إجراء االختبارات بنجاح ضمن حدود الدقة المحددة .وع الوة عل ى ذل ك ،يمك ن اس تخدام
عملية القياس للتثبت من جودة المخرجات التي تحققھا خدمات/منتجات المختبر .ويمكن في المجال المحدد لقياس
الجرعات بيولوجيا ً استخدام استراتيجيتين الختبار كفاءة القياس (١ :ترسل إلى مختبر الخدم ة العين ات المعرَّ ض ة
لجرع ة إش عاعية معلوم ة داخ ل المختب ر ،ومع دل الجرع ة ،ونوعي ة اإلش عاع لتحليلھ ا (٢ ،يش ترك المختب ر ف ي
دراس ة مقارن ة ب ين المختب رات تش مل العين ات المرس لة إل ى مختب رات مش ھود لھ ا بالكف اءة أو مختب رات تتمت ع
بالمؤھالت المناسبة لتحليلھا .وفي كلتا الحالتينُ ،تجرى التحليالت وتعقد المقارنات بين القيمة التي يقدمھا مختب ر
ما والقيمة المقدمة من المختبر القائم باختباره .ويرسل بعد ذلك تقرير إلى المختبر إلبالغه بنسبة الفرق .ويقتصر
االختبار المباشر على قدرات القياس في المختبر .ومن الناحية األخرى ،عندما يفحص المختبر منتجاته ويرس لھا
أيضا إلى المختبر القائم باالختبار للحصول على قياسات تأكيدية وتتبعية صريحة فإن ذلك يعني اختبار العملي ات
التحليلية وقدرات القياس في كال المختبرين.
ويمكن ضمان جودة وسالمة قياسات أو خدمات المختبرات من خالل الجمع بين كل ھ ذه االس تراتيجيات
في ضمان الجودة .وتتمثل إحدى االستراتيجيات الرئيسية في التركيز على برامج ض مان الج ودة القوي ة الداخلي ة
َّ
الموثقة ،وتقييم المختبرات م ن
وتقييمات الخبراء النشطة والشاملة داخل الموقع ،والتقيُّد الصارم بمعايير التشغيل
خالل الفحوص ’العمياء‘ .وسوف تضمن ھذه الفحوص بقاء العمليات التحليلي ة تح ت الس يطرة ف ي ح دود أھ داف
الدقة المحددة .وبالرغم من اشتراط تقييم المنتج النھائي دوريا ً )كل سنة أو ثالث سنوات( يمكن إجراء ذلك التقييم
على فترات أطول قدر المستطاع عندما تبقى العمليات التحليلية تحت السيطرة.
وينبغي أن تشمل خطط ضمان جودة مختبرات خدمة القياس البيولوجي للجرعات العناصر التالية:

١٤٣



تحديد وإعداد العينات



التثبت من سالمة اإلجراءات أو األساليب



القياس



اختزال المعطيات



التوثيق

وينبغي أن تشمل خطة ضمان الجودة إجراءات منھجي ة لض مان الثق ة الكافي ة ف ي أن القي اس أو اإلج راء
سين َّفذ بطريقة مُرضية.
وك ان م ن الواض ح أن المنظم ة الدولي ة لتوحي د المق اييس ھ ي الجھ ة المناس بة لتحدي د وص ياغة تل ك
المجموعة من القواعد المشتركة .وتوضع المعايير في المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس على أساس مب ادئ عام ة
طوعية وتوافقية وتغطي المجال برمته .وعالوة على ذلك يخضع مشروع كل معيار الستعراض من األقران ف ي
فريق عامل متخصص ،ثم البلدان المشاركة من خالل ممثليھا ف ي المنظم ة .ويج وز بع د نش ر المعي ار اس تخدامه
مباش رة أو تنفي ذه ض من المع ايير الوطني ة .واق ُت رح ف ي ع ام  ١٩٩٨إنش اء فري ق عام ل معن ي بتوحي د القي اس
البيولوجي للجرعات ووافقت عليه المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في عام  ١٩٩٩ضمن اللجنة التقنية رقم ،٨٥
الطاقة النووية ،على مستوى اللجنة الفرعية رقم  ٢المعني ة بالوقاي ة م ن اإلش عاعات .ويش مل الفري ق العام ل ١٣
أخصائيا ً من  ١١بلداً باإلضافة إل ى ممث ل ع ن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة .ويق ِّدم المعي ار رق م  ١٩٢٣٨ال ذي
ُنشر في عام  ٢٠٠٤المع ايير الموح دة للمختب رات الخدمي ة الت ي تج ري قياس ات الجرع ة الحيوي ة باس تخدام عل م
الوراثة الخلوي ].[٣

-٢-١٥

الھيكل الحالي لوثيقة المعيار الموحَّ د [٣] ١٩٢٣٨

تنقسم الوثيقة في شكلھا الراھن إلى  ١١فصالً وھى حافلة بالمعلومات.
وتتناول السمات الرئيسية المبيَّنة في ھذه الوثيقة ما يلي:
)أ(

سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بما يلي:
’‘١

نق ل البيان ات الس رية المتعلق ة ب المريض أو ظ روف التع رض الزائ د م ن الطبي ب ال ذي يمث ل
المريض )أو المريض نفسه( إلى المختبر.

’‘٢

عدم اإلفصاح عن ھوية صاحب عينة الدم والحفاظ على سرية نتائج التقرير.

’‘٣

التزام السرية داخل المختبر.

)ب(

المخاطر المحتملة التي يتكبدھا موظفو المختبر في أثناء تجھيز عينات ال دم الت ي يمك ن أن تك ون ُمعدي ة.
وبينما ال تقتصر ھذه المشكلة على قياس الجرعات بيولوجيا ً في حد ذاته فإنھا أساسية ،فيم ا يب دو ،لتأكي د
الحد األدنى من متطلبات األمان الميكروبيولوجي والكيميائي والبصري.
يمثل إنشاء منحنى معايرة مالئم واحد على األقل داخ ل المختب ر الخ دمي ش رطا ً أساس يا ً لتق دير الجرع ة.
ويتعيَّن بصفة خاصة إعداد ھذا المنحى باستخدام نفس البروتوكوالت المختبرية الت ي يس تخدمھا المختب ر
في كل تقديرات الجرعات .ويجب أن يشمل التقرير ظروف تجربة توفي ق منحن ى المع ايرة ،مث ل طبيع ة
المصدر ،ومعايرة المصدر فيزيائياً ،ونطاقات الجرعة ،ومستويات الكشف الدنيا.

)د(

بينما ال يسيطر المختبر الخدمي على بعض الظروف ،مثل ج ودة عين ة ال دم الم أخوذة وطريق ة إرس الھا،
فإن عليه فور تلقيه العينة تجھيزھا بطريقة سليمة وإج راء تق دير للجرع ة ،وأخي راً إع داد تقري ر يراجع ه
ويعتمده خبير مؤھل.
ينبغي أن يتضمن تقرير المختبر روتيني ا ً أي معلوم ات ذات ص لة يق دمھا العمي ل ألن ھ ذه المعلوم ات ق د
تؤثر على تفسير االستنتاجات .ويجب أن يشمل التقرير كل االنحرافات الكروموسومية الملحوظة ويجب
تفسيرھا وفقا ً للفھم السائد بشأن آليات تكوين االنحرافات الكروموسومية المستحثة باإلشعاع.

)ج(

)ھـ(

١٤٤

)و(

ينبغي أن تشمل خطط ض مان ج ودة المختب رات الخدمي ة إج راءات داخلي ة لض مان دق ة واس تقرار األداء
عل ى األج ل الطوي ل باإلض افة إل ى تقييم ات األق ران الدوري ة/المع ايرات المقارن ة م ع برن امج مرجع ي
خ ارجي .وتع الج العناص ر العام ة التالي ة :تحدي د وإع داد العين ات ،والتثب ت م ن س المة اإلج راءات أو
األساليب ،والقياسات واألجھزة ،وتفسير البيانات ،وحفظ السجالت ،والوثائق.

-٣-١٥

تطبيق الفرز السكاني

كما جاء من قبل في القسم  ١٤فإن إمكانية وقوع طوارئ نووية وإشعاعية تنطوي على إصابات جماعية
بسبب الحوادث أو األعمال اإليذائية حاض رة باس تمرار .وس وف يق يَّم األف راد ف ي أعق اب تل ك الح وادث إكلينيكي ا ً
ويص نفون عل ى أس اس أي عالم ات وأع راض َّأولي ة تش ير إل ى ح دوث تع رض زائ د باإلض افة إل ى المعلوم ات
المتاحة عن تأثير الطوارئ عليھم .ومن المناسب أيضا ً في ھذه المرحلة المبكرة من التصدي للط وارئ اإلش اعية
إجراء فرز وراثي خلوي ،أي اس تخدام الض رر الكروموس ومي لتقي يم الجرع ات اإلش عاعية الت ي يتلقاھ ا األف راد
األولي للضحايا.
تقييما ً تقريبيا ً وسريعا ً من أجل تكميل التصنيف اإلكلينيكي َّ
على أن األخصائيين اإلكلينيكيين يحتاجون بمرور الوقت إلى تقديرات أدق س وا ًء للجرع ات الض عيفة أو
المخاطر المتصلة بحدوث آثار عشوائية متأخرة وكذلك بالنسبة للجرعات األقوى تحسبا ً ألي تفاعالت ش ديدة ف ي
األنسجة .ويتوقع أن يحقق الفحص الوراثي الخل وي الث اني تق ديراً أدق كمي ا ً وأن يبح ث أيض ا ً ع ن أي أدل ة تثب ت
عدم تجانس التعرض.
عل ى أن ھ ذا الح دث يمك ن أن يتج اوز أيض ا ً م وارد مختب رات قياس ات الجرع ات البيولوجي ة المحلي ة،
ويتطلب تدخالً من مختبرات أخرى في إطار شبكة من مختبرات القياس البيولوجي للجرعات )انظ ر القس م -١٤
 .(٣-٤وأجرى العدي د م ن مختب رات القي اس البيول وجي للجرع ات تق ديرات س ريعة مس تقلة وناجح ة ف ي ح االت
الط وارئ أو التم رين الت ي تنط وي عل ى إص ابات جماعي ة .وش مل ھ ذا ال نھج الق ائم أساس ا ً عل ى فح ص ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي ،تخطيطا ً مسبقاً ،وتكديسا ً للكواشف ،وتجھيزاً بسيطا ً للعينات ،وأتمتة ،ومعايير فحص ،وتواصال
عبر الش بكات م ع المختب رات المتخصص ة األخ رى .وب الرغم م ن أن المختب رات تلت زم بمب ادئ المعي ار الموحَّ د
 [٣] ١٩٢٣٨ف إن الخ روج أحيان ا ً ع ن البروتوك ول ال دقيق مطل وب للوف اء بش رط س رعة التص دي وتق دير
الجرعات.
واستناداً إلى ھذه الخبرة ،عرَّ ف معيار موحَّ د جديد صدر عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس تحت رق م
 ٢١٢٤٣و ُنشر في عام ” ٢٠٠٨معايير األداء للمختبرات التي تجري فرزاً باستخدام عل م الوراث ة الخل وي لتقي يم
اإلص ابات الجماعي ة ف ي حال ة الط وارئ اإلش عاعية أو النووي ة .المب ادئ العام ة وتطبيقاتھ ا عل ى فح ص ثنائي ات
القُ َسيْم المركزي“ ].[٤
و ُكتب ھذا المعيار في شكل إجراءات يتم اتباعھا عند إجراء قياس بيولوجي للجرعات ف ي ح االت الف رز
عندما تكون المعايير المطلوبة لتلك القياسات متوقفة في العدة على تطبيق النتائج :اإلدارة الطبي ة عن د االقتض اء،
وإدارة الوقاي ة اإلش عاعية ،واالحتف اظ بالس جالت ،والمتطلب ات الطبية/القانوني ة .م ن ذل ك م ثالً إج راء تحلي ل
لمجموع ة مخت ارة م ن الح االت للحص ول عل ى تقي يم أدق لتع رض ج زء م ن الجس م لجرع ة قوي ة؛ وثاني اً ،تق ّدر
الجرعات في األشخاص الم ّعرضين تحت عتبة اآلثار القطعية باستخدام المعيار الموحد .١٩٢٣٨
فيما يلي ملخص محتوى المعيار الموحد :٢١٢٤٣
)(١

قبل الحدث ،تقع على كل مختبر المسؤولية عن اآلتي:

)أ(

االحتفاظ بمخزون من الكواشف المطلوبة والمواد المختبرية المستھلكة األخرى أو يج ب أن يك ون ق ادراً
على الحصول عليھا فوراً من المخزون المحلي أو الحكومي أو الوطني أو من مورد تجاري.

)ب(

االحتفاظ بخطوط اتصاالت ثابتة مع مرافق الرعاية الصحية المحلية/الحكومية/االتحادية.

)ج(

تحديد وتوثيق المسؤوليات واألدوار والعالقات المتشابكة بين كل الع املين ف ي المختب ر ال ذين ت ؤثر عل ى
وظائفھم على جودة القياس البيولوجي للجرعات في حاالت الطوارئ.

)د(

معرفة قدرات اإلنتاج القصوى فيما يتعلق بتجھيز العينات )الوقت مقابل العدد(.

١٤٥

)ھـ(

االحتفاظ ببرنامج خاص لمراقبة وضمان الجودة.

)و(

المشاركة ،حسب االقتضاء ،في برامج التعليم والتدريب والتمرين ذات الصلة

)ز(

المشاركة في دراسات المقارنة الدورية بين المختبرات.

)(٢

في أثناء الحدث:

)أ(

يطل ب المختب ر المرجع ي المس ؤول ع ن تق دير الجرع ة تع اون مختب رات الش بكة عن دما يتج اوز ع دد
الحاالت المطلوب فحصھا قدراته.

)ب(

عندما يصدر قرار تنشيط الشبكة ،يصبح المختبر المرجعي محور تركيز االتصاالت بين الش بكة .ويق وم
المختبر المرجعي بإبالغ الشركاء بظروف الحادثة ويحددون معا ً مدى التعاون المطلوب.

)ج(

يتم إجراء فحص وراثي خلوي ألغراض تق دير الجرع ة بن ا ًء عل ى طل ب م ن األطب اء .وتخت ار الح االت
الت ي س يجري فحص ھا بع د مناقش ة ب ين خب راء تق دير الجرع ات ب الفحوص الوراثي ة الخلوي ة ،وم ديري
مسرح األحداث ،واألطباء.

)د(

يناقش المختبر المرجعي ومختبرات الشبكة تفاصيل تقاسم العمل في قياس الجرعات من خالل الفحوص
البيولوجية.

)ھـ(

تق َّدم موافقة خطية عن عل م م ن ك ل ش خص أو م ن الطبي ب المع الج ،حس ب االقتض اء ،قب ل أخ ذ عين ات
الدم .وينبغي إيالء اھتمام خاص لحماية الخصوصية طوال فترة إجراء ھذه المھمة.
ِّ
ينظم المختبر المرجعي أخذ عينات الدم وإرسالھا إلى الشركاء أو يكلف وكالة أخ رى مناس بة بت ولي ھ ذه
المسؤولية.
ُتراج ع نت ائج الفح ص )وتق ديرات الجرع ة ف ي بع ض األحي ان( ف ي أكث ر م ن مختب ر وتق َّدر جرع ة ك ل
شخص على أساس نتائج المراجعة.

)حـ(

األولي ة ش املة بيان ات توزي ع االنحراف ات
ترس ل المختب رات المعاون ة إل ى المختب ر المرجع ي البيان ات َّ
الكروموس ومية .وترس ل المختب رات أيض ا ً تق ديرات الجرع ات الت ي تحص ل عليھ ا م ن منحن ى المع ايرة
األنسب لنوع اإلشعاع ذي الصلة بعد تعديل تلك الجرعات عند اللزوم لمراعاة طول مدة الجرعة أو عدم
تجانسھا.

)ط(

يتلقى المختبر المرجعي نتائج شركاء الشبكة ويقوم بدور ھمزة الوصل/مركز االتصال مع األطباء.

)ي(

يجوز اختيار بعض المرضى ،بعد استعراض ذلك مع الم وظفين الطبي ين ،إلج راء المزي د م ن الفح وص
الخلوية الالزمة لتحس ين الريب ة اإلحص ائية فيم ا يتص ل بتق ديرات الجرع ات وتحس ين تميي ز التعرض ات
الزائدة غير المتجانسة .و ُتتبع معايير األداء المب َّينة في المعيار الموحَّ د  ١٩٢٣٨عند إجراء تلك الفحوص
األخرى.

)و(
)ز(

ويبين الشكل البياني االنسيابي )الش كل  (٤٨التف اعالت ب ين المختب ر المرجع ي والش بكة والفري ق الطب ي
تبعا ً لترتيب مختلف العناصر.

١٤٦

المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية

طلب إجراء قياس بيولوجي للجرعة
المختبر المرجعي يقرر ما يلي:

إصابات جماعية )أكثر من (١٠٠

أفراد كثيرون )(١٠٠<> ١٠

بعض األفراد )أقل من (١٠

تنشيط الشبكة
الفرز وحده

الشبكة تجري تحليالت باستخدام منوال
الفرز

إبالغ الفريق الطبي بالبيانات األوَّ لية

إجراء تحليالت كاملة فقط

استيفاء التحليالت

إبالغ الفريق الطبي بالجرعة النھائية

المختبر المرجعي يرتب البيانات بسرعة
القرار المشترك بين المختبر المرجعي
والفريق الطبي بشأن التحليل الكامل
التقارير األوَّ لية إلى الفريق الطبي
المختبر يستكمل التحليالت

القرار المشترك بين المختبر المرجعي
والفريق الطبي بشأن التحليل الكامل

الشبكة تستكمل التحليالت

تقارير الجرعة النھائية إلى الفريق الطبي

المختبر المرجعي يستكمل
التحليالت

المختبر المرجعي يرتب البيانات

تقارير الجرعة النھائية إلى الفريق الطبي

الشكل  :٤٨مخطط بياني انسيابي يبين التفاعالت بين المختبر المرجعي القائم بإجراء قياس بيولوجي للجرعات
والشبكة والفريق الطبي في سياق تقدير جرعات عدد قليل من األفراد )المعيار الموحَّ د ) ١٩٢٣٨باللون
األزرق( ] ([٣أو إصابات جماعية )المعيار الموحَّ د ) ٢١٢٤٣باألحمر( ]) ([٤نقالً عن المعيار الموحَّ د للمنظمة
الدولية لتوحيد المعايير رقم  ٢٠٠٨ :٢١٢٤٣بتصريح من الرابطة الفرنسية لتوحيد المقاييس بالنيابة عن
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس .وتحتفظ المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس بحقوق التأليف والنشر(.

١٤٧

 - ١٦أمان موظفي المختبرات
يستخدم مصطلح ’األمان البيولوجي المختبري‘ لوصف مبادئ وتكنولوجيات وممارسات االحتواء المنفذة
لمنع التعرض عن غير قصد لمسببات األمراض والسموم أو انطالقھا العارض .وأبرزت األحداث العالمي ة الت ي
وقعت في الماضي القريب ضرورة حماية المختبرات والمواد التي تحتوي عليھا تلك المختبرات من المساس بھا
عمداً بطرق يمكن أن تضر باألشخاص أو الحيوانات أو الزراعة أو البيئة .ولذلك بات م ن ال الزم توس يع األم ان
البيولوجي من خالل إدخال تدابير األمن البيولوجي المختبري.
ويصف ’األمن البيولوجي المختبري‘ حماية الم واد البيولوجي ة المھم ة والس يطرة عليھ ا والمس اءلة عنھ ا
في المختبرات من أجل منع الوصول إليھا دون إذن أو فقدانھا أو سرقتھا أو إس اءة اس تعمالھا أو تحوي ل مس ارھا
أو إطالقھا عمداً.[٣٥٥] .
ويرد عرض شامل لألمان البيولوجي واألمن البيولوجي في مختبرات فحوص الوراثة الخلوي ة ف ي دلي ل
الس المة البيولوجي ة ف ي المختب رات الص ادر ع ن منظم ة الص حة العالمي ة ،والوثيق ة المص احبة ل ه بعن وان إدارة
المخ اطر البيولوجي ة :توجيھ ات بش أن األم ن البيول وجي ف ي المختب رات ،م ن قبي ل تص ميم المختب رات ومراف ق
ومعدات المختبرات )أي مقصورات األمان البيولوجي( وممارسات العمل المأمون ة ،والص حة المھني ة والمراقب ة
الطبية ،والتطھير والتعقيم ،ومعالجة النفايات ،والتعرضات الكيميائية ،والحرائق ،واألمان الكھربائي واإلش عاعي
وأمان المعدات .وھذه المعلومات منطبقة تماما ً على تشغيل مختبرات الفحوص الوراثية الخلوية ومفيدة لھا بشكل
خاص ].[٣٥٦ ،٣٥٥
وعالوة على الوث ائق التوجيھي ة ،ينبغ ي للم وظفين االلت زام بالتش ريعات أو األنظم ة الوطني ة والمؤسس ية
المتعلقة بممارسات العمل المأمونة واآلمنة في المختبرات.
وفيم ا يل ي بع ض الس مات الخاص ة المتعلق ة بأم ان مختب رات فح وص الوراث ة الخلوي ة الج ديرة بتس ليط
الضوء عليھا.

-١-١٦

العدوى

ينبغي استخدام وتطبيق االحتياطات العالمية في كل الحاالت عند التعامل مع الدم البشري ،وينبغي النظر
إل ى ك ل العين ات باعتبارھ ا مص ادر محتمل ة للع دوى .وينبغ ي تفري غ العين ات ومناولتھ ا ف ي مقص ورات أم ان
بيولوجي مستخدمة استخداما ً مالئما ً وخاضعة للصيانة ومعتمدة.
وينبغي أن يكون استخدام األدوات ذات األطراف الحادة ،مثل إبر الحقن تحت الجلد ،محدوداً للتقلي ل م ن
مخاطر اإلصابات الناشئة عن وخذ اإلبر .وينبغي دوما ً جمع األدوات الحادة الملوث ة ف ي أوعي ة غي ر قابل ة للثق ب
مزودة بأغطية وتعامل كنفايات معدي ة .وينبغ ي أن تت اح مطھ رات مناس بة للتعام ل م ع الم واد المنس كبة وتطھي ر
َّ
األس طح المس تخدمة ف ي العم ل والمع دات بع د تجھي ز العين ات .وينبغ ي تعق يم ك ل النفاي ات البيولوجي ة واألوان ي
البالستيكية التي ال تستعمل إال ّ مرة واحدة ،وذلك مثالً باستخدام التعقيم قبل التخلص منھا .وإذا كان ال بد من نق ل
نفايات ُمعدية من المختب رات لتطھيرھ ا وال تخلص منھ ا ،يج ب نقلھ ا ف ي حاوي ات مختوم ة ومانع ة للتس رب وفق ا ً
لألنظمة الوطنية و/أو الدولية ،حسب االقتضاء ].[٣٥٦
وال تق دم اللقاح ات أو الس موم معطل ة المرخص ة والمتاح ة محلي ا ً إال بع د إج راء تقي يم مالئ م لمخ اطر
التعرض المحتمل وإجراء تقييم صحي إكلينيكي للشخص ].[٣٥٦

-٢-١٦

الجوانب البصرية

قد يلزم استخدام مصابيح األشعة فوق البنفسجية في إجراءات معيَّنة.
وال يلزم استخدام مصابيح األشعة فوق البنفسجية في مقصورات األم ان البيول وجي .وإذا اس ُتخدمت ھ ذه
المص ابيح ،يج ب تنظيفھ ا م ن آن آلخ ر إلزال ة أي أترب ة أو أي اتس اخ يمك ن أن ت ؤثر عل ى فعاليتھ ا ف ي إب ادة
الجراثيم .ويجب في الحاالت التي تس تخدم فيھ ا مص ابيح األش عة ف وق البنفس جية أن تطف أ عن دما يوج د أش خاص
داخل الغرفة لحماية األعين والجلد من أي تعرض غير مقصود ].[٣٥٦
١٤٩

وعندما تستخدم مصابيح األشعة فوق البنفس جية ف ي تع ريض الش رائح ف ي أثن اء اس تخدام إج راء التل وين
بالفور والغيمزا ،ينبغي اتباع إج راءات الت دريع والعم ل لحماي ة م وظفي المختب ر م ن أي تش عيع مباش ر للجل د أو
العين.
ويصمَّم عموما ً المجھر الفلوري بحيث يكون مأمونا ذاتيا ً في أثناء استعماله المعتاد.

الجوانب الكيميائية

-٣-١٦

تستخدم مواد كيميائية وصيدالنية دقيقة معيَّنة بصورة روتينية في اإلجراءات التي يتناولھا ھذا المنش ور.
وللمزيد من المعلومات ع ن الم واد الكيميائي ة الخط رة واألم ان الكيمي ائي ،انظ ر الج زء التاس ع م ن دلي ل منظم ة
الص حة العالمي ة لألم ان البيول وجي ف ي المختب رات ] ،٣٥٦الج زء التاس ع[ ال ذي يتض من قائم ة ش املة بتفاص يل
المواد الكيميائية وأخطارھا واالحتياطات الواجب اتباعھا.
وعندما توج د الم واد الكيميائي ة والص يدالنية ف ي الم زارع أو عن دما تس تخدم ف ي إج راءات التل وين فإنھ ا
تستخدم في معظمھا بكمي ات ض ئيلة ومخ َّفف ة بحي ث ال تش كل عموم ا ً خط راً عل ى الص حة .عل ى أنھ ا تتك ون م ن
َّ
وتخزن فيھا .ويتضمن الجدول  ١٩قائمة بالكواشف الرئيس ية المثي رة للقل ق وتوص يفات المخ اطر
محاليل مركزة
المتفق عليھا دوليا ً )أرقام المخاطر(.
وينبغ ي أن يقتص ر تخ زين الم واد الكيميائي ة ف ي المختب رات عل ى المق ادير الالزم ة لالس تعمال الي ومي.
مبان مخصصة لھذا الغرض.
وينبغي االحتفاظ بالمخزونات السائبة في غرف أو
ٍ
وينبغي أال ّ َّ
تخزن المواد الكيميائية وفق ترتيبھا األبجدي! ].[٣٥٦
الجدول  :١٩الكواشف الرئيسية المثيرة للقلق ف ي مختب رات القي اس البيول وجي للجرع ات وتوص يفات مخاطرھ ا
المتفق عليھا دوليا ً.
توصيفات المخاطر )أرقام المخاطرR ،أ(

الكاشف
حمض الخليك

١٠؛ ٢٥

برتقالية األكريدين

٣٦؛ ٣٧؛ ٣٨

ھيدروكسيد الباريوم

٢٠؛ ٢٢؛ ٣٤

بنزيل بنسلين

٤٢؛ ٤٣

برومو ديوكسي يوريدين

٢٠؛ ٢١؛ ٢٢؛ ٤٦؛ ٦١

A

٢٣؛ ٢٤؛ ٢٥؛ ٣٨

كالسيولين
كولسيميد

A

مثبط حركة الخاليا ) Bسايتوكاالسين (B

٢٥؛ ٦٣
٢٦؛ ٢٧؛ ٢٨؛ ٦٣

تلوين دابي ) -٦ ، ‘٤ثنائي األميدين  ٢ -فينيل
إندول(

٣٦؛ ٣٧؛ ٣٨

ثنائي ميثيل أكسيد الكبريت )(DMSO

٣٦؛ ٣٧؛ ٣٨

فورمالدھيد
فورماميد
ملون غيمزا
ھيبارين
ملون ھويشست

١٥٠

٢٣؛ ٢٤؛ ٢٥؛ ٣٤؛ ٤٠؛ ٤٣
٣٧؛ ٣٨؛ ٤١؛ ٦١
٢٠؛ ٢١؛٢٢؛ ٤٠؛ ٤١
٣٦؛ ٣٧؛ ٣٨
٢٣؛ ٢٤؛ ٢٥؛ ٣٦؛ ٣٧؛ ٣٨

توصيفات المخاطر )أرقام المخاطرR ،أ(

الكاشف
حمض ھيدروكلوريك

٣٤؛ ٣٧

ھايباك

٤٢؛ ٤٣

ميثانول

١١؛ ٢٣؛ ٢٤؛ ٢٥؛ ٣٩

حمض األوكاديك

٢٣؛ ٢٤؛ ٢٥؛ ٣٨

بيبسين

٣٦؛ ٣٧؛ ٣٨؛ ٤٢

فيتوھيماغلوتينين

٢٠؛ ٢١؛ ٢٢؛ ٤٣

ريبونوكلياز

٢٠؛ ٢١؛ ٢٢؛٣٨

A

ھيدروكسيد صوديوم

٣٥

سلفات ستربتوميسين

٢٠؛٢١؛٢٢؛٦١

زايلين
R 10أ:
:R 11
:R 20
:R 21
:R 22
:R 23
:R 24
:R 25
:R 26
:R 27
:R 28
:R 34
:R 35
:R 36
:R 37
:R 38
:R 39
:R 40
:R 41
:R 42
:R 43
:R 46
:R 61
:R 63

١٠؛ ٢٠؛ ٢١؛ ٣٨
سريع االشتعال
سريع االشتغال بشكل كبير
مضر عند استنشاقه
مضر عند تالمسه مع الجلد
مضر عند ابتالعه
سام عند استنشاقه
سام عند تالمسه مع الجلد
سام عند ابتالعه
سام جداً عند استنشاقه
سام جداً عند تالمسه مع الجلد
سام جداً عند ابتالعه
يسبب حروقا ً
يسبب حروقا ً شديدة
مھيج للعيون
مھيج للجھاز التنفسي
مھيج للجلد
خطر حدوث تأثيرات شديدة الخطوة غير قابلة للشفاء
دالئل محدودة على وجود تأثير مسرطن
خطر حدوث ضرر شديد للعين
قد يسبب حساسية عند االستنشاق
قد يسبب حساسية عند تالمسه مع الجلد
قد يسبب ضرراً جينيا ً ينتقل بالوراثة
قد يسبب ضرراً للجنين
خطر محتمل بحدوث ضرر للجنين

١٥١
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، مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،[ الوكالة الدولية للطاقة الذرية٣٥٧]
 الوكالة،٢٠٠٧  طبعة،المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان النووي والوقاية من اإلشعاعات
.(٢٠٠٧)  فيينا،الدولية للطاقة الذرية

١٦٩

المرفق األول
س ْيم المركزي
فحص ثنائيات القُ َ
وص فت ونوقش ت مختل ف أن واع الم واد واألس اليب المس تخدمة ف ي إج راء وتجھي ز م زارع الكري ات
اللمفاوي ة الش ائعة ف ي المختب رات ف ي ك ل أنح اء الع الم ،وربم ا ال يوج د مختب ران يتبع ان بالض بط نف س التقني ة.
ويتضمن ھذا المرفق وصفا ً مفصالً ألسلوب موثوق يمكن أن يساعد بعض المختبرات.
المرفق األول -١-مزرعة الكريات اللمفاوية
المرفق األول -١-١-المواد
)(١

دم كامل معالج بالھيبارين.

)(٢

فيتوھيماغلوتينين ،وھو متاح تجاريا ً .وإذا كان يورَّ د مجمَّداً ،ينبغي إعادة تكوينه باستخدام م اء معق م م ن
الرتبة التحليلية.
وس ط إيغ ل األساس ي األدن ى ،وھ و مت اح تجاري ا ً ويك ون ج اھزاً لالس تعمال بتركي ز  ١٠أو ف ي ش كل
مسحوق .وينبغي إع داد تركي زات العم ل باس تخدام الم اء المعق م م ن الرتب ة التحليلي ة .وق د يتع يَّن إض افة
غلوت امين  Lوفق ا ً لتعليم ات الش ركة المص نعة .وس يتعيَّن تع ديل تركي ز األس الھي دروجيني ك ي يناس ب
بيكربونات الصوديوم المعقمة.

)(٣

’‘١

ق د تل زم إض افة مض ادات حيوي ة إل ى الوس ط المص نوع م ن مرك زات .ويض اف ا ملليلت ر م ن
محلول مركز من المضادات الحيوية في محلول محلي إلى  ١٠٠ملليلتر من الوس ط .وينبغ ي أن
يحت وي المحل ول المرك ز عل ى  ١٠٠وح دة دولي ة/ملليلتر م ن بينزي ل البنس لين و١٠٠
ميكروغرام/ملليلتر من سلفات االستربتوميسين ويمكن تخزينھا مجمَّدة.

)(٤

برومو ديوكس ي يوري دين ) :(BedUيض اف  ١ملليلت ر م ن محل ل مرك ز إل ى  ١٠٠ملليلت ر م ن الوس ط.
ويحتوي المحلول المركز على  ٦٫٤مللي غرام من برومو ديوكسي يوريدين المذاب في  ١٠ملليلت ر م ن
الوس ط وير َّش ح باس تخدام ِمرش حة غش ائية .ويعط ي ذل ك التركي ز النھ ائي ف ي مزرع ة م ن  ١٥ميك رو
موالر .ويمكن تخزين المحلول المركز لمدة شھر في الظالم في درجة حرارة  ٤مئوية أو لعدة أشھر في
درجة حرارة  ٢٠درجة مئوية تحت الصفر.
َّ
المعط ل ) ٥٦درج ة مئوي ة لم دة  ٠٫٥س اعة( ،ويت اح ھ ذا المص ل تجاري ا ً
يس َّخن مص ل جن ين األبق ار
َّ
ويخزن مجمَّداً.

)(٦

كولسيميد :محلول مركز من  ١٠ميكروغرام/ملليلتر في محلول محل ي فيس يولوجي .ويمك ن تخزين ه ف ي
درجة حرارة  ٤مئوية لمدة  ٦أشھر.

)(٧

أوعية مزارع معقمة .ويوجد العدي د م ن الخي ارات ،مث ل زجاج ات البكتري ا أو األوان ي البالس تيكية الت ي
تستعمل مرة واحدة .وينبغي أن يتراوح الحجم بين  ١٥و ٢٠ملليلتر.

)(٨

ينبغي إنشاء المزارع في مقصورة أمان ميكروبيولوجي من الطبقة الثانية في إضاءة خافت ة .ويمك ن نق ل
السوائل بين األوعية بسرنجة أو ماصة ال تستخدم إال م رة واح دة .وإذا تع يَّن تمري ر ال دم باس تخدام إب رة
حقن تحت الجلد ينبغي إجراء ذلك ببطء باستخدام إبرة واسعة الثقب )عيار  (١٩للتقليل إلى أدنى حد م ن
قوة القص الواقعة على الخاليا.

)(٥

المرفق األول -٢-١-األسلوب
)(١

يوضع  ٠٫٣ملليلتر من الدم المعالج بالھيبارين في وعاء زرعي.

)(٢

يضاف  ٤ملليلتر من الوسط الزرعي المحتوي على المضادات الحيوية و برومو ديوكسي يوريدين.

)(٣

يضاف  ٠٫١ملليلتر من الفيتوھيماغلوتينين المعاد تكوينه.
١٧١

)(٤

يضاف  ٠٫٥ملليلتر من مصل جنين األبقار.

)(٥

يغلق الغطاء بأحكام.

)(٦

تمزج محتويات الوعاء عن طريق رجھا برفق.

)(٧

يحضن الوعاء في درجة حرارة  ٣٧مئوية  ٠٫٥ درجة مئوية في الظالم لمدة  ٤٥ساعة.

)(٨

يضاف  ٥٠ميكرو لتر من محلول الكولسيميد المركز إلى المزرعة ويرج برفق.

)(٩

يعاد المحلول إلى الحاضنة ويترك فيھا لمدة ثالث ساعات أخرى.

المرفق األول -٢-التثبيت وإعداد الشرائح
المرفق األول -١-٢-األسلوب
)(١

توضع محتويات وعاء المزرعة في أنبوب طرد مركزي.

)(٢

يدار األنبوب بسرعة  g٢٠٠لمدة  ١٠دقائق )لتحويل  gإل ى دورة/دقيق ة ،تس تخدم القيم ة ،g = rω2/981
حيث  = rنصف القطر بالسنتيمتر و π x ٢ = ωدورة/دقيقة.(٦٠/

)(٣

تنزع المادة الطافية بالشفط ويعاد تعليق حبيبة الخلية في  ٥أو  ١٠ملليلتر من محلول كلوري د البوتاس يوم
 ٠٫٠٧٥موالر.

)(٤

يترك في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين  ١٥و ٢٠دقيقة.

)(٥

يطرد المحلول مركزيا بعد ذلك بسرعة  g٢٠٠لمدة  ١٠دقائق.

)(٦

تنزع الم ادة الطافي ة ويع اد تعلي ق الخالي ا ف ي  ٥أو  ١٠ملليلت ر م ن مثب ت يت ألف م ن الميث انول وحم ض
الخليك بنسبة  .١ :٣ويجب إضافة المثب ت ب بطء ولك ن بمع دل ثاب ت م ع التقلي ب بق وة ،ويفض ل اس تخدام
خ الط دوام ي لمن ع تكت ل حبيب ات الخالي ا .ومم ا يس اعد أيض ا ً عل ى من ع تكت ل الخالي ا اس تخدام بص يلة
التيكس المطاطية على ماصّة بسترة لمزج حبيبات الخاليا برفق قبل إضافة المثبت.

)(٧

يدار الخليط مرة أخرى.

)(٨

تنزع المادة الطافية ويعاد التعليق في  ٥أو  ١٠ملليلتر من المثبت.

)(٩

يدار مرة أخرى.

) (١٠تنزع المادة الطافية ويعاد التعليق في  ٥إلى  ١٠ملليلتر من المثبت.
) (١١يدار مرة أخرى.
) (١٢تنزع كل المادة الطافية باستثناء  ٠٫٢٥ملليلتر منھا ويعاد تعليق حبيبة الخلية في السائل المتبقي.
) (١٣يسحب معلَّق الخاليا في ماصة َبس َترة.
) (١٤تؤخذ شريحة نظيفة خالية من أي شحوم بعد تخزينھا ف ي جھ از تجمي د .وي ذاب ال ثلج م ن عل ى الش ريحة
بتعريضھا للھواء من الفم.
) (١٥توضع قطرة أو قطرتان من معلَّق الخاليا على الشريحة من ارتفاع ال يقل عن  ١٠سنتيمترات.
) (١٦يجھز ما ال يقل عن شريحتين من ھذه الشرائح من كل مزرعة.
) (١٧توضع الشرائح لتجف في حرارة خفيفة في طبق ساخن.

١٧٢

المرفق األول -٣-التلوين
المرفق األول -١-٣-المواد
) (١مل ون ھويشس ت  .٣٣٢٥٨يمك ن تخ زين محل ول بتركي ز  ١٠٠٠م ن  ٥٠ميكروغرام/ملليلت ر ف ي دارئ
فوسفات أسّه الھيدروجيني  ٦٫٨في درجة حرارة  ٤مئوية في الظالم.
) (٢ملون غيمزا.
) (٣دارئ فوسفات )أسه الھيدروجيني  (٦٫٨مصنوع في شكل أقراص متاحة تجاريا ً.
) (٤كلوري د الص وديوم وس ترات ثالث ي الص وديوم ) ١٧٫٥٣ :(2 x SSCغ رام م ن كلوري د الص وديوم،
و ٨٫٨٢غرام من سترات الصوديوم ،وماء مقطر إلعداد  ١لتر.
) (٥زايلين والوسط اإلرسائي .DPX
) (٦مصباح أشعة فوق البنفسجية ) ٣١٠ نانومتر( أو مصباح شرائط فلورية.
المرفق األول -٢-٣-األساليب
ينبغي أن تمر بضعة أيام )تصل إلى خمسة( في درج ة ح رارة الغرف ة ب ين إع داد الش رائح وب دء التل وين
بالفلورس ين المض اف إلي ه مل ون غيم زا ،بينم ا يمك ن اس تخدام مل ون غيم زا التقلي دي بمج رد أن تج ف الش رائح.
ويمكن بدالً من ذلك تجفيف الشرائح عند درجة حرارة  ٣٧مئوية وتلوينھ ا بالفلورس ين المض اف إل ى غيم زا ف ي
اليوم التالي.

الفلورسين المضاف إلى غيمزا
) (١توض ع  ١٠قط رات تقريب ا ً م ن مل ون ھويشس ت بع د تخفيف ه م ن المحل ول المرك ز إل ى ٠٫٥
ميكروغرام/ملليلتر( على شريحة وتغطى الشريحة بساترة.
) (٢توضع الشريحة على صحيفة من رقائق األلومنيوم تحت مصباح أشعة فوق البنفسجية لمدة  ٠٫٥ساعة.
) (٣تنزع الساترة بحرص.
) (٤يغسل جيداً باستخدام دارئ أسه الھيدروجيني .٦٫٨
) (٥يوضع في  2 x SSCعند درجة حرارة  ٦٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠و ٣٠دقيقة.
) (٦يغسل في ماء مقطر.
) (٧توضع الشرائح في ملون غيمزا بتركيز  ٥إل ى  ١٠ف ي المائ ة ف ي دارئ أ ّس ه الھي دروجيني  ٦٫٨لم دة ٣
دقائق.
) (٨يشطف لمدة قصيرة في الدارئ.
) (٩يشطف لمدة قصيرة في ماء َّ
مقطر.
) (١٠يجفف بالھواء.
) (١١ينظف ويوضع تحت ساترة.

غيمزا التقليدية
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

توضع الشريحة في ملون غيمزا بتركيز  ٢في المائة في دارئ أسّه الھيدروجيني  ٦٫٨لمدة  ٥دقائق.
تغسل في محلول دارئ.
تشطف لمدة قصيرة في ماء مقطر.
تجفف بالھواء.

)(٥

تنظف وتوضع تحت ساترة.

١٧٣

المرفق الثاني
فحص االنتقاالت الكروموسومية باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين
يس تخدم ف ي اإلج راء المب يَّن ھن ا مج ّس ات موس ومة بطريق ة مباش رة أو غي ر مباش رة )متاح ة تجاري ا ً(
ويصف اإلجراء طريقة تلوين ثالثة أزواج من الكروموس ومات ب ألوان مختلف ة وتل وين ك ل الجس يمات المركزي ة
بلون رابع وتلوين الكروموسومات المتبقية بلون مباين .وتط ِّب ق الش ركات المص ِّنعة بروتوك والت يمك ن قراءتھ ا
باالقتران مع األسلوب الوارد أدناه.
المرفق الثاني -١-١-المعالجة التمھيدية
تغس ل الش رائح بمحل ول ملح ي مع زول بالفوس فات لم دة  ٥دق ائق ف ي درج ة ح رارة الغرف ة .وتجف ف
الشرائح في سلسلة إيثانول ) ١٠٠ ،٩٠ ،٧٠في المائ ة( لم دة تت راوح ب ين دقيقت ين و ٥دق ائق ف ي ك ل خط وة ف ي
درجة حرارة الغرفة ثم تجفف بتعريضھا للھواء.
المرفق الثاني -٢-١-المعالجة بالري ُبو ُنو ْكلَياز والبيبسين
يمزج  ٤٤٥ميكرو لتر من الماء ،و ٥٠ميك رو لت ر م ن س ترات مل ح الص وديوم بتركي ز  ٢٠و ٥ميك رو
لت ر م ن الريبونوكلي از  ١٠) Aميكروغرام/ميك رو لت ر( )يمك ن إع داد الخل يط مس بقا ً ويحف ظ ف ي درج ة ح رارة
 ٢٠درجة مئوية تحت الصفر( .يوض ع عل ى ك ل ش ريحة  ١٠٠ميك رو لت ر م ن الريبونوكلي از باس تخدام ماص ة،
وتغطى بساترة .تحضن الشريحة في غرفة رطبة لمدة  ٦٠دقيقة في درجة حرارة  ٣٧مئوية.
تغسل ثالث مرات باستخدام سترات ملح الصوديوم  ٥) x٢دقائق في كل مرة في درجة حرارة الغرفة(.
وتنزع الساترة في المرة األولى .تغسل بعد ذلك باستخدام المحلول الملحي المعزول بالفوسفات لمدة  ٥دق ائق ف ي
درج ة ح رارة الغرف ة .وف ي حال ة المعالج ة بالبيبس ين ) ٠٫٠٠٥ف ي المائ ة ف ي  ١٠ملل ي م والر م ن حم ض
الھيدروكلوريك( ،يجھز س لفا ً خل يط مك َّون م ن  ٥٠ميك رو لت ر م ن البيبس ين ) ١٠ف ي المائ ة( ،و ٩٩ملليلت ر م ن
الماء ،و ١ملليلتر م ن حم ض ھي دروكلوريك بتركي ز  .١ويمك ن االحتف اظ بھ ذا الخل يط ف ي درج ة ح رارة ٢٠
مئوية تحت الصفر قبل استخدامه .ويوضع الخل يط ف ي حم ام م ائي داف ئ ف ي درج ة ح رارة  ٣٧درج ة مئوي ة ث م
َّ
يوزع  ١٠٠ميكرو لتر على كل شريحة لمدة دقيقة أو دقيقتين .وتغسل بمحلول ملحي مع زول بالفوس فات لم دة ٥
دقائق في درجة حرارة الغرفة.
تغسل الشريحة باستخدام  ٥٠مللي موالر من كلوري د المغنس يوم ومحل ول ملح ي مع زول بالفوس فات )٥
ملليلتر من كلوريد المغنس يوم و ٩٥ملليلت ر م ن المحل ول الملح ي المع زول بالفوس فات( لم دة  ٥دق ائق ف ي درج ة
ح رارة الغرف ة .وتغس ل باس تخدام م ادة الفورمالديھاي د بتركي ز  ١ف ي المائ ة ف ي خل يط م ن كلوري د المغنيس يوم
ومحل ول ملح ي مع زول بالفوس فات لم دة  ١٠دق ائق ف ي درج ة ح رارة الغرف ة .وتش طف ف ي المحل ول الملح ي
المعزول بالفوسفات لمدة  ٥دقائق في درجة حرارة الغرفة .وتج َّفف بالھواء في سلسلة إيثانول ) ،٩٠ ،٧٠و١٠٠
في المائة( لمدة تتراوح بين دقيقتين و ٥دقائق في كل مرة في درجة حرارة الغرفة.
المرفق الثاني -٣-١-بروتوكول التھجين الموضعي بالفلورسين لمجسات تلوين الكروموسومات ب االقتران م ع
مجس شامل لكل الجسيمات المركزية
َّ
تسخن مجسّات تلوين الكروموسومات حتى تصل درجة حرارتھا إلى  ٤٢درج ة مئوي ة وت رج جي داً قب ل
اس تخدامھا .وتوض ع كمي ة كافي ة م ن ك ل مل ون كروموس ومي ف ي أنب وب إبين دورف ) (Eppendorfم ع دارئ
تھجين؛ ويرج جيداً مع الدوران السريع.

)أ(

التمسيخ

يمكن تمسيخ ملونات الكروموسومات عن طريق حضنھا في درجة حرارة  ٦٥مئوية لمدة  ١٠دقائق في
حمام مائي .وتوضع بعد ذلك على ثلج لمدة تتراوح بين دقيقتين و ٣دق ائق ،ث م تنق ل إل ى حم ام م ائي ) ٣٧درج ة
مئوية( وتحضن لمدة  ٦٠دقيقة.
وعند استخدام ملونات الكروموسومات ب االقتران م ع مج س ك ل الجس يمات المركزي ة ) ،(CPتب دأ تدفئ ة
المجس ودارئ التھجين عند درجة حرارة  ٣٧مئوي ة لم دة  ٣٠دقيق ة قب ل منافس ة المج س .ويُم ّس خ المج س ع ن

١٧٥

طريق حضنة في درجة حرارة  ٨٥مئوية لمدة  ١٠دقائق في حمام مائي ثم يوضع فوراً على ال ثلج لم دة تت راوح
بين دقيقتين وثالث دقائق.
وفي حالة التھج ين الموض عي بالفلورس ين الثالث ي األل وان باس تخدام مج س كام ل الجس يمات المركزي ة،
ينبغي استخدام حجم نھائي يتراوح بين  ١٨و ٢٠ميكرو لتر م ن خل يط التھج ين لك ل ش ريحة )أي لك ل  ٣ميك رو
لتر من كل مجس من مجسّات التلوين المر َّكزة الثالثة يضاف  ١٫٦ميك رو لت ر م ن دارئ مالئ م ويض اف إل ى ٢
أو  ٣ميكرو لتر من المجس المركز(.
م ن ذل ك م ثالً أن ه عن د تل وين الكروموس ومات الثالث ة رق م  ،١ورق م  ،٤ورق م  :٨الكروموس وم رق م ١
)بيوتين( ،ورق م  ٤بيوتين/إيزوثيوس يانات فلورس ين ،ورق م  ٨إيزوثيوس يانات ،ومج س ك ل الجس يمات المركزي ة
إيزوثيوسيانات فلورسين ،فإنھا تولِّد إشارات لونية حمراء ،وصفراء ،وخضراء وخضراء ،على التوالي.

)ب(

التھجين التمھيدي

ينبغي البدء في التھجين التمھيدي للشرائح قبل  ٣٠دقيقة تقريبا ً من نھاية تنافس المجسّات .ويوضع ١٠٠
ميك رو لت ر م ن الفورمامي د بتركي ز  ٧٠ف ي المائ ة ف ي س ترات مل ح ص وديوم بتركي ز  ٢و ٥٠ملل ي م والر م ن
محلول ملحي معزول بالفوسفات لكل شريحة وتغطى بساترة ) ٣٥٠ميكرو لتر من الفورماميد  %١٠٠المن زوع
األيون ات )يخ َّزن ف ي درج ة ح رارة  ٢٠مئوي ة تح ت الص فر( ،و ٥٠ميك رو لت ر م ن محل ول ملح ي مع زول
َّ
)يخزن في درجة ح رارة  ٢٠مئوي ة تح ت الص فر( و ٥٠ميك رو لت ر م ن س ترات
بالفوسفات بتركيز  ٠٫٥موالر
ملح الصوديوم بتركيز  .(٢٠وينبغي نزع أيونات الفورماميد قبل وقت قصير من استخدامه.
ُتم ّس خ الش رائح عن د درج ة ح رارة  ٧٠مئوي ة لم دة  ٢٫٥دقيق ة باس تخدام طب ق س اخن .وتجف ف الش رائح
ب الھواء ف ي سلس لة إيث انول )تخ َّزن عن د درج ة ح رارة  ٢٠مئوي ة تح ت الص فر( بتركي ز  ٧٠ف ي المائ ة لم دة ٥
دق ائق ،و ،٩٠و ١٠٠ف ي المائ ة لم دة تت راوح ب ين  ٢و ٥دق ائق ف ي ك ل م رة ف ي درج ة ح رارة الغرف ة .وتت رك
الشرائح لتجف في الھواء.

)ج(

التھجين

تمزج جيداً كل ملونات الكروموس ومات ومج س ك ل الجس يمات المركزي ة ف ي أنب وب إبين دورف .وي دار
األنبوب بعد ذلك بسرعة لبضع ثوان ثم يوضع  ٢٠ميكرو لتر من الخليط على كل شريحة ويغطى بساترة ويختم
بغراء مطاطي ويترك ليجف في الھواء .وينبغي بعد ذلك حضن الشرائح طيلة الليل في غرف ة رطب ة تبل غ درج ة
حرارتھا  ٤٢درجة مئوية .ويمكن تمديد ھذه المدة إلى يومين.
الكشف:
)(١

يج َّھ ز محل ول غس ل ) (WSم ن س ترات مل ح الص وديوم بتركي ز  ٤يحت وي عل ى ت وين )٢٠ (Tween
بتركيز  ٠٫٥في المائة.

)(٢

يخفف البروتين الواقي ) (BPإلى  ١٥في المائة )من الحجم( في محلول الغسل.

)(٣

يستخدم البروتين الواقي المخفف في تخفيف المضادات الحيوية على النحو التالي:
 ١-١-٣الطبقة األولى ) ،(٥٠٠ :١) (B3أفيدين تكساس األحمر.
 ٢-١-٣الطبقة الثانية ) (٢٥٠ :١) (B4مضاد أفيدين الماعز المعالج بالبايوتين
 (٢٠٠ :١) F1 ٣-١-٣مضاد إيزوثيوسيانات فلورسين األرانب.
 ٤-١-٣الطبق ة الثالث ة ) F2-FITC (٥٠٠ :١) B3إيزوثيوس يانات فلورس ين( ،البل وبين المن اعي G

الماعزي المضاد لألرانب.
.(١٠٠ :١) F2 ٥-١-٣
)(٤

١٧٦

يحض ن ف ي الظ الم لم دة  ١٠دق ائق ف ي درج ة ح رارة الغرف ة ،وينب ذ مركزي ا ً بس رعة  g١١ ٠٠٠لم دة
 ١٠دقائق وتستخدم المادة الطافية.

)(٥

َّ
تسخن المحاليل التالية إلى درجة حرارة  ٤٢مئوية:
’‘١

محلول الغسل.

’‘٢

بعض سترات ملح الصوديوم بتركيز ٢

’‘٣

فورماميد بتركيز  ٥٠في المائة في سترات ملح صوديوم بتركيز .٢

’‘٤

سترات ملح صوديوم بتركيز  ٠٫١في المائة.

)(٦

تنزع الساترات بحرص في إناء زجاجي دافئ يحتوي على سترات ملح صوديوم بتركيز .٢

)(٧

تغسل الشرائح في المحاليل الدافئة على النحو التالي:
’‘١

محلول الغسل.

’‘٢

بعض سترات ملح الصوديوم بتركيز .٢

’‘٣

فورماميد بتركيز  ٥٠في المائة في سترات ملح الصوديوم بتركيز .٢

)(٨

يوض ع  ١٠٠ميك رو لت ر م ن الب روتين ال واقي المخف ف عل ى ك ل ش ريحة ويغط ى بس اترة ويحض ن ف ي
غرفة رطبة لمدة تتراوح بين  ١٥و ٢٠دقيقة في درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية.

)(٩

تغسل الش رائح باس تخدام ت وين  ٢٠تركي زه  ٠٫٠٥ف ي المائ ة ف ي س ترات مل ح ص وديوم بتركي ز  ٤لم دة
تتراوح بين دقيقتين و ٥دقائق عند درجة حرارة  ٤٢مئوية.

) (١٠يوض ع  ١٠٠ميك رو لت ر م ن الطبق ة األول ى م ن األجس ام المض ادة عل ى ك ل ش ريحة وتغط ي بس اترة
وتحضن في غرفة رطبة لمدة تتراوح بين  ٢٠و ٣٠دقيقة في درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية.
) (١١تغسل الشرائح في توين  ٢٠بتركيز  ٠٫٥في المائة في سترات ملح صوديوم بتركيز  ٤ثالث مرات لمدة
 ٥دقائق في كل مرة عند درجة حرارة  ٤٢درجة مئوية.
) (١٢يوض ع  ١٠٠ميك رو لت ر م ن الطبق ة الثاني ة م ن األجس ام المض ادة عل ى ك ل ش ريحة وتغط ي بس اترة
وتحضن في غرفة رطبة لمدة تتراوح بين  ٢٠و ٣٠دقيقة عند درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية.
) (١٣تغسل الشرائح في توين  ٢٠بتركيز  ٠٫٥في المائ ة ف ي س ترات مل ح الص وديوم بتركي ز  ٤ث الث م رات
لمدة  ٥دقائق في كل مرة عند درجة حرارة  ٤٢مئوية.
) (١٤يوضع  ١٠٠ميكرو لتر من الطبقة الثالثة من األجسام المضادة على كل شريحة وتغطي بساترة وتحضن
في غرفة رطبة لمدة تتراوح بين  ٢٠و ٣٠دقيقة عند درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية.
) (١٥تغسل الشرائح في توين  ٢٠بتركيز  ٠٫٠٥في المائة ف ي س ترات مل ح ص وديوم بتركي ز  ٤ث الث م رات
لمدة  ٥دقائق في كل مرة عند درجة حرارة  ٤٢درجة مئوية.
)ُ (١٦تكرر الخطوات من  ١١إلى  ١٤مرة واحدة.
) (١٧تجفف الشرائح في سلسلة إيثانول  ،٧٠و ،٩٠و ١٠٠في المائ ة لم دة تت راوح ب ين دقيقت ين و ٥دق ائق ف ي
كل مرة عند درجة حرارة الغرفة.
) (١٨تترك الشرائح لتجف في الھواء.
) (١٩تلون الشرائح بلون مباين باستخدام طريقة دابي ) ٠٫١٥ميكرو غرام/ملليلتر وفي وسط إرساء فيكتا شيلد
 ٢٥ ،(Vectashieldميكرو لتر لكل شريحة تحت الساترة.
وإذا لم تكن إشارات التلوين متألقة بالقدر الك افي ،يمك ن إع ادة الطبقت ين الثاني ة والثالث ة بع د الخط وة ١٤
بتك رار الخط وات م ن  ١٢حت ى  .١٥ويمك ن ب دالً م ن ذل ك ،إذا ك ان ل ون واح د فق ط باھ ت ،تك رار الخط وات
/B3الغسل B4/بالنسبة ألحمر تكساس أو /F1الغسل F2/بالنسبة إليزوثيوسيانات الفلورسين.

١٧٧

المرفق الثالث
التك ُّثف الكروموسومي المبتسر
المرفق الثالث -١-التكثف الكروموسومي المبتسر باالندماج الفتيلي
تن دمج خالي ا ال دم الطافي ة البش رية الوحي دة الن واة م ع خالي ا مب يض الق داد الص يني الفتيلي ة ف ي وج ود
الغليك ول المتع دد اإليثيل ين .ونتيج ة الن دماج الخالي ا ف ي س اعة واح دة فق طَّ ،
يتكث ف الكروم اتين ف ي خالي ا ال دم
الوحي دة الن واة وس رعان م ا يعقبھ ا تحل ل لغش ائھا الن ووي ويس تمر تكث ف الكروم اتين ف ي  (46 = 2n) ٤٦م ن
الكروموسومات الوحيدة الكروماتيد.
المرفق الثالث -١-١-عزل الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي لدى اإلنسان
يمكن عند فصل الخاليا األحادية النواة من الدم الكامل المع الج بمض ادات التخث ر باس تخدام أنب وب ع زل
الكريات اللمفاوية )ليوكو بريب  (LeucoPREPأو أنبوب فيكول ھايباك لفصل الخاليا.
ألف-

ليوكو بريب

منتج ليوكو بريب ھو نظ ام م ن األنابي ب المحتوي ة عل ى وس ط فص ل الخالي ا ،وھ و ،عل ى غ رار فيك ول
ھايباك ،يستفيد من الكثافة األقل للخاليا والصفائح الوحيدة الن واة لفص لھا ع ن المكون ات المتبقي ة ف ي ال دم الكام ل
المعالج بمضادات التخثر .ويحدث الفصل عندما يوضع الدم في األنب وب ف وق طبق ة جيالتيني ة ويخض ع األنب وب
لطرد مركزي محدد لم دة معيَّن ة .وتقل ل عملي ات الغس ل والط رد المرك زي الالحق ة كمي ة الص فيحات الموج ودة.
ويمكن استخدام مستحضرات الخاليا الوحيدة النواة القادرة عل ى الحي اة الت ي تنش أ ع ن ھ ذه العملي ات ف ي التكث ف
الكروموسومي المبتسر.
َّ
تخزن أنابيب ليوكو بريب ) ١٠ملليلتر( في وض ع عم ودي ف ي درج ة ح رارة الغرف ة ) ٢٥ - ١٨درج ة
)(١
مئوية(.
)(٢

يجمع الدم عن طريق سحبه بإبرة من الوريد ويوضع في أنبوب معالج بالھيبارين.

)(٣

يفصل الدم المعالج بالھيبارين في غضون ساعتين من أخذ عينة الدم.

)(٤

يضاف الدم غير المخفف ) ٨إلى  ١٠ملليلتر( إلى كل أنبوب من أنابي ب ليوك و بري ب ،ث م يخض ع لط رد
مركزي لمدة  ١٥دقيقة بسرعة تتراوح بين  g٦٠٠-٤٠٠في درجة حرارة الغرفة.

)(٥

تتجمع الخاليا الوحيدة النواة والصفيحات بعد الطرد المركزي في طبقة بيضاء رقيقة تحت طبقة الھيولي
مباشرة .ويشفط الھيولي مع الحرص قدر اإلمكان على عدم شفط الخاليا .وتجمع طبقة الخالي ا باس تخدام
ماصة َبس ّترة وتنقل إلى أنبوب طرد مركزي مخروطي بغطاء سعته  ١٠ملليلتر.

)(٦

يعاد تعليق حبيبة الخاليا عن طريق تدويرھا برفق ف ي جھ از فص ل دوام ي .ويض اف الوس ط ١٠) F10
ملليلتر( وتمزج الخاليا عن طريق قلب األنابيب  ٣أو  ٤مرات ثم تعرض لطرد مركزي لمدة  ١٠دق ائق
بسرعة .g١٠٠

)(٧

تكرر الخطوة  ٥مرة أخرى.

باء-

نظام تدرج الفيكول  -ھايباك

الفيكول ھايباك ھو محل ول م ائي تبل غ كثاف ة  ٠٫٠٠١  ١٫٠٧٧غرام/ملليلت ر ويحت وي عل ى  ٥٫٧غ رام
من الفيكول  ٤٠٠و ٩غرامات من دياتريزوات الصوديوم في كل  ١٠٠ملليلتر.
)(١

يجمع الدم عن طريق بزل الوريد في أنبوب معالج بالھيبارين.

)(٢

تخفف عينات الدم بحجم متساو من محلول محلي متوازن.
١٧٩

)(٣
)(٤

يوضع نحو  ٥ملليلتر من الدم المخفف )قطرة قطرة( فوق الفيكول ھايباك ) ٣ملليلتر( دون تقليب.
تطرد األنابيب مركزيا ً لمدة  ٣٠دقيقة بسرعة  g ٤٠٠في درجة حرارة تتراوح بين  ٨و ١٠مئوية.

)(٥
ُتجمع الكريات اللمفاوية )الطبقة الوسطى( وتغسل ثالث مرات )تط رد مركزي ا ً بس رعة  g١٠٠لم دة ١٠
دقائق( باستخدام  ٥ملليلتر من وسط الزرع  F10باإلضافة إلى مصل جنين األبقار بتركيز  ٥في المائة.
ويمك ن اس تعمال الكري ات اللمفاوي ة المعزول ة ف وراً إلج راء تج ارب التكث ف الكروموس ومي المبتس ر أو
تجميدھا الستخدامھا في المستقبل.
المرفق الثالث -٢-١-تجميد الكريات اللمفاوية المعزولة
بعد الغسلة الثانية باستخدام  F10وإجراء الطرد المركزي ،يعاد تعلي ق حبيب ة الخالي ا ع ن طري ق فص لھا
دواميا ً برف ق وإع داد معل ق خل وي ف ي  + F10 ،١ :١مص ل جن ين أبق ار بتركي ز  ٤٠ف ي المائ ة + F10 :مص ل
جنين أبقار بتركيز  ٤٠في المائة  +ثنائي ميثيل أكسيد كبريت بتركيز  ٢٠في المائة .وتعد معلقات الخاليا بحي ث
يحتوي كل أمبول ) ١٫٥ملليمتر( على نحو  8 x 106من الكريات اللمفاوية المعزولة .واألفضل أن يس تخدم جھ از
تجميد يخفض درج ة الح رارة ت دريجيا ً .وتخ َّزن األمب والت المجم دة ف ي نھاي ة المط اف ف ي درج ة ح رارة ١١٠
درجات تحت الصفر أو في نيتروجين سائل.
المرفق الثالث -٣-١-إسالة الكريات اللمفاوية المعزولة
تؤخذ أمبوالت الكريات اللمفاوية من جھاز التجميد وتوضع مباشرة في حم ام م ائي ) ٣٧درج ة مئوي ة(.
وعندما تذوب قليالً ،ينقل المعلق بكاملة إلى أنبوب ط رد مرك زي ) ١٠ملليلت ر( .ويض اف  ١٠ملليلت ر م ن وس ط
 RPMIالبارد ) ٤درجات مئوية(  +مصل جن ين األبق ار بتركي ز  ٤٠ف ي المائ ة إل ى معلق ات الكري ات اللمفاوي ة،
قطرة قط رة ب ُ
بطء )ف ي نح و  ٣٠دقيق ة( ث م يع رض لط ر مرك زي لم دة  ١٠دق ائق بس رعة  .g١٠٠ويع اد تعلي ق
حبيب ة الخالي ا ف ي  ٥ملليلت ر م ن وس ط  + RPMIمص ل جن ين أبق ار بتركي ز  ٥ف ي المائ ة .ويمك ن اس تخدام ھ ذه
الكريات اللمفاوية الوحيدة النواة في تجارب التكثف الكروموسومي المبتسر.
المرفق الثالث -٤-١-جمع وإعداد خاليا مبيض القداد الصيني الفتيلية
تنمو خاليا مبيض القداد الصيني في زجاجات أو قنينات ) ٧٥٠ملليلتر( في وسط كامل ) + F-10مص ل
األبقار الوليدة الجديدة بتركيز  ١٥في المائة ومضادات حيوية )بنسلين  ١٠٠وح دة دولي ة/ملليلتر وستربتوميس ين
 ١٠٠ميكرو غرام/ملليلتر(( .ويضاف الكولسيميد ) ٠٫١ميك رو غرام/ملليلت ر( إل ى الخالي ا النامي ة أس يا ً ،وتجم ع
الخاليا الفتيلية باستخدام إجراء الفص ل )الن زع( االنتق ائي المعي اري بع د  ٤أو  ٥س اعات .ويمك ن أيض ا ً أن تنم و
خاليا مبيض القداد الصيني في أكثر م ن دورت ين م ن دورات حي اة الخلي ة )~  ٣٢س اعة( ف ي وس ط كام ل يك َّم ل
بم ادة بروم و ديوكس ي يوري دين )تركي ز نھ ائي  ٥ميك رو م والر( .وتختل ف أل وان ك ل الخالي ا الفتيلي ة الت ي ي تم
الحصول عليھا من مبيض القداد الص يني وتب دو ش احبة ف ي لونھ ا بع د تلوينھ ا بالفلورس ين والغيم زا .ول ذلك ف إن
لتكثف الكروموسومي المبتسر للكريات اللمفاوية سيميَّز بطريقة أفضل بين الخاليا الفتيلية لمبيض القداد الصيني.
)(١

تجميد خاليا مبيض القداد الصيني الفتيلية

يمكن إعداد الخاليا الفتيلية من مبيض القداد الصيني واستخدامھا فوراً في االندماج أو تؤخذ من مخ زون
مجمَّد في وسط كامل يستكمل بثنائي ميثيل أكسيد الكبريت بتركيز  ٨في المائة .وتقسم الخاليا إلى أجزاء صغيرة
)/٦١٠ × ٢٫٥أمبول في  ١٫٥ملليلتر( وتخزن في درجة حرارة  ١١٠درجات مئوية تحت الصفر.
)(٢

إسالة خاليا مبيض القداد الصيني الفتيلية

تؤخذ أمبوالت الخاليا الفتيلية من جھاز التجميد وتوضع في حمام مائي درجة حرارته  ٣٧درجة مئوية،
ثم ينقل معلَّق الخاليا إلى أنبوب طرد مركزي ويضاف إليه  ١٠ملليلتر من محل ول الوس ط .ويط رد مركزي ا ً بع د
ذلك لمدة  ١٠دقائق بسرعة  .g١٠٠وتن زع الم ادة الطافي ة ،ويض اف الوس ط ) ٥ملليلت ر( ويح تفظ ب ه عل ى ال ثلج
لحين استخدامه.

١٨٠

المرفق الثالث -٥-١-إعداد محلول الغليكول المتعدد اإليثيلين )(PEG
يوض ع  ٤٠٠ملل ي غ رام م ن الغليك ول المتع دد اإليثيل ين ) ،١٤٥٠ M.W.س يغما ٤٠ ،ف ي المائ ة
وزن/حجم( في أنبوب طرد مركزي صغير مستدير القاعدة ) ١٠ملليلتر( ويضاف  ٦٠٠ميك رو لت ر م ن محل ول
ھانك الملحي المتوازن ) (HBSSأو محلول ملحي معزول بالفوسفات أو وسط  ،F-10وتترك األنابي ب ف ي حم ام
مائي درجة حرارته  ٣٧درجة مئوية لمدة  ١٥دقيقة .ويمكن أيضا ً إذابة الغليكول المتع دد اإليثيل ين أوالً ف ي ف رن
ثم يمزج مع محلول ھانك الملحي المتوازن أو المحلول الملحي المعزول بالفوسفات أو محلول .F-10
المرفق الثالث -٦-١-إدماج الخاليا
)(١

تغسل الكريات اللمفاوية البينية وخاليا مبيض القداد الص يني الفتيلي ة م رة واح دة باس تخدام محل ول ھان ك
الملحي المتوازن أو  ٥) F-10ملليلتر( كل عل ى ح دة ،وتط رد مركزي ا ً لم دة  ٥دق ائق بس رعة  g١٠٠ث م
تن زع الم ادة الطافي ة .وف ي أنب وب زرع مس تدير القاع دة تم زج الخالي ا البيني ة م ع خالي ا مب يض الق داد
الصيني الفتيلية ) (١ :٥في  ١٠ملليلتر م ن الوس ط  F-10وتط رد مركزي ا ً لم دة  ٥دق ائق بس رعة g١٠٠
)السرعات األعلى قد تتسبب في تكتل حبيبة الخاليا أكثر من الالزم(.
تص ب الم ادة الطافي ة ويت رك األنب وب مقلوب ا ً .تجف ف القط رات المتبقي ة م ن الوس ط ع ن طري ق وض ع
األنابيب رأسا ً على عقب في حامل أنابيب اختبار على منشفة ورقية.
تكونت فقاعات ھوائية فوق ال ُكريّة في األنبوب ،ينبغي إزالتھا باستخدام ماصة َبس َترة.
إذا َّ

)(٤

يؤخذ  ٠٫١٥ملليلتر من الغليكول المتعدد اإليثيلين باستخدام ماصة مجھري ة ) ٢٠٠ميك رو لت ر( ويوض ع
مباشرة في حبيبة الخاليا ث م يوض ع بع د ذل ك ف ي حام ل أنابي ب اختب ار لم دة  ١٫٥دقيق ة .وي رج األنب وب
برفق شديد ،ثالث مرات فقط )كل  ٣٠ثانية( .وتبدو حبيب ة الخالي ا عن د ھ ذه النقط ة مفص ولة ع ن قاع دة
األنبوب لتكوِّ ن كتالً كبيرة في محلول الغليكول المتعدد اإليثيلين.

)(٥

يضاف ما يتراوح بين  ١٫٥و ٢ملليلتر من  F-10أو المحلول المحلي المعزول بالفوسفات ببطء شديد في
م دة تس تغرق  ٣دق ائق ) ٠٫٥ملليلت ر ف ي الدقيق ة( .ويخل ط معلَّ ق الخالي ا برف ق ع ن طري ق النق ر عل ى
األنبوب.
يطرد األنبوب مركزيا ً لمدة  ٥دقائق بسرعة .g١٠٠

)(٢
)(٣

)(٦
)(٧

تصب المادة الطافية بالكامل ويضاف  ٠٫٥ملليلتر من الوس ط الزرع ي ) F-10مض افا ً إلي ه مص ل جن ين
األبقار بتركيز  ١٥ف ي المائ ة( .وأخي راً يض اف  ٥٠ميك رو لت ر م ن الكولس يميد )بتركي ز نھ ائي ق دره ١
ميكرو غرام/ملليلتر( مع النقر برفق على األنب وب حت ى تتك ون كت ل ص غيرة .ويحض ن أنب وب االختب ار
في درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية لمدة ساعة واحدة يك ون ق د ت م بع دھا ح دوث ان دماج الخالي ا والتكث ف
الكروموسومي المبتسر.

ثالثا ً  -٧-١-بروتوكول التثبيت
)(١

يضاف ما يتراوح بين  ٧و ٨ملليلتر من محلول منخفض التوتر )كلوريد البوتاسيوم ٥٫٦ ،غرام/لتر( في
كل أنبوب ويحضن لمدة  ١٠دقائق في درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية.
يطرد األنبوب مركزيا ً لمدة  ٥دقائق بسرعة .g١٠٠

)(٣

تنزع المادة الطافية حتى  ٠٫٥ملليلتر ف وق الحبيب ة .وتثب ت الخالي ا ف ي  ٥ملليلت ر م ن الميث انول :حم ض
الخليك ).(١ :٣
يطرد األنبوب مركزيا ً لمدة  ٥دقائق بسرعة .g١٠٠

)(٥

تكرر الخطوتان  ٣و ٤مرتين أخريين.

)(٢

)(٤

١٨١

)(٦

تنزع المادة الطافية بعد آخر طرد مركزي ويترك نحو  ٠٫٣ملليلتر من المحلول المثبت فوق الكري ة .ث م
تكسر الكرية بعد ذلك برفق ويضاف نحو  ٠٫٥أو  ١ملليلتر من المثب ت ع ن طري ق النق ر عل ى األنب وب
نقرا خفيفا ً.

المرفق الثالث -٨-١-إعداد الشرائح
َّ
تقطر الخاليا باستخدام ماص ة ّبس َترة عل ى الش رائح الت ي س بق تنظيفھ ا .وبمالحظ ة حلق ات ني وتن ،ي نفخ
الھواء برفق تحت مصباح أشعة تحت حمراء.
المرفق الثالث -٩-١-برتوكوالت التلوين
عندما ال تكون خاليا مبيض القداد الصيني الفتيلية غير موسومة مسبقا ً باستخدام برومو ديوكسي يوريدين ،يمكن
تلوين الشرائح بنسبة  % ٣من محلول سائل غيمزا )دارئ غور محسن  (R66لمدة  ٥دقائق.
عن دما ال تك ون خالي ا مب يض الق داد الص يني الفتيلي ة غي ر موس ومة مس بقا ً باس تخدام بروم و ديوكس ي
يوريدين ،يمكن تلوين الشرائح وفقا ً لتقني ة الفلورس ين المض اف إل ى الغيم زا) .القس م  .(٣-٩وف ي النھاي ة تش طف
الشرائح في ماء مقطر وتت رك لتج ف ث م توض ع تح ت س اترة  ٦٠ × ٢٤ملليمت ر .عل ى أن ه يالح ظ التخ وف ف ي
ض ل ويكف ي اس تخدام التل وين
القسم  ٦-١-٢-١١من أن ذل ك ف ي كثي ر م ن األحي ان ل يس ھ و أس لوب التل وين المف َّ
البسيط باستخدام صبغة غيمزا.
وعند إجراء تحزيم من النوع  Cللتكثفات الكروموسومية المبتسرة )في تحلي ل ثنائي ات ال ُق َس يْم المرك زي( ،ينبغ ي
معالجة الشرائح الجديدة المجھزة باستخدام حم ض ھي دروكلوريك بتركي ز  1لم دة  ٥دق ائق ث م تغس ل ف ي حم ض
ھي دروكلوريك بتركي ز  ٠٫٢لم دة  ٥دق ائق .وتجف ف الش رائح بع د ذل ك باس تخدام منش فة ورقي ة وتع الج بمحل ول
ھيدروكسيد الباريوم )بتركيز  ٥في المائة( لمدة  ٣دقائق في درجة حرارة الغرفة .وتغسل الش رائح بع د ذل ك ف ي
حمض ھيدروكلوريك تركيزه  ٠٫٢لمدة  ٥دقائق .وتحضن الشرائح بعد ذلك في سترات ملح صوديوم بتركي ز ٢
في درجة حرارة  ٦٠مئوية لمدة  ٣٠دقيقة .وتغسل بع د ذل ك باس تخدام دارئ غ ور )) (Gurrاألس الھي دروجيني
 (٦٫٨وتلون باستخدام محلول غيمزا بتركيز  ٦في المائة لمدة  ٣٠دقيقة .وأخيراً ،تشطف الشرائح بماء الصنبور
وتترك لتج ف وتغط ى بس اترة .ويالح ظ أن ھ ذا األس لوب يختل ف قل يالً ع ن األس لوب المب يَّن ف ي القس م ،٣-٣-٩
ولكنھما يحققان نفس النتيجة.
ويمك ن عن د الكش ف ع ن االنتق االت الكروموس ومية اس تخدام مج ّس ات مح ددة للكروموس ومات الكامل ة
باإلضافة إلى مجس لكل الجسيمات المركزية باستخدام نفس البروتوكول المستخدم في األطوار االستوائية )انظر
المرفق الثاني والشكل  .(٣٧ويمكن بعد ذلك كشف ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي واالنتق االت الكروموس ومية ف ي آن
واحد.

المرفق الثالث -٢-التكثف الكروموسومي المبتسر المستحث كيميائيا ً
المرفق الثالث -١-٢-استخدام الكريات اللمفاوية المعزولة
)(١

يوضع  ٣ملليلتر من الدم الكامل المعالج بالھيبارين في أنبوب ليوكو بريب أو أنبوب فيكول ھايباك.

)(٢

يعرَّ ض األنبوب لطرد مركزي  g٧٠٠لمدة  ١٥دقيقة في درجة حرارة الغرفة.

)(٣

تنقل الكريات اللمفاوية المعزولة في أنبوب اختبار س عته  ١٥ملليلت ر يحت وي عل ى  ٥ملليلت ر م ن الوس ط
ويستكمل بمصل جنين األبقار بتركيز  ٢٠في المائة لغسله.

)(٤

يعرَّ ض لق وة ط رد مرك زي تت راوح ب ين  g٢٠٠و g٤٠٠لم دة  ١٠دق ائق ف ي درج ة ح رارة  ٤درج ات
مئوية.

)(٥

يعاد تعليق الكريات اللمفاوية في  ٦ملليلت ر م ن الوس ط الزرع ي ويس تكمل بمص ل جن ين األبق ار بتركي ز
 ٢٠في المائة والفيتوھيماغلوتينين.

)(٦

يحض ن ف ي درج ة ح رارة  ٣٧مئوي ة لم دة  ٤٧س اعة )م ن الخط وات االختياري ة إض افة  ٤٠ن انو
غرام/ملليلتر من الكولسيميد بعد  ٢٤ساعة من الزرع(.

١٨٢

)(٧

يضاف كالسيولين  Aتركيزه النھائي  ٥٠نانو موالر في المزرعة ويحضن في درج ة ح رارة  ٣٧درج ة
مئوية لمدة ساعة واحدة.

)(٨

يجھَّز محلول ھيدروكسيد بوتاسيوم دافئ ) ٣٧درجة مئوية( ومنخفض التوتر وبتركيز .٠٫٧٥

)(٩

تعرَّ ض الخاليا لطرد مركزي بقوة تتراوح بين  g٢٠٠و g٤٠٠لم دة تت راوح ب ين  ٥و ١٠دق ائق وتن زع
المادة الطافية.

) (١٠يضاف  ٢ملليلتر من كلوريد البوتاس يوم بتركي ز  ٠٫٠٧٥إل ى حبيب ة الخالي ا وتحض ن ف ي درج ة ح رارة
 ٣٧درجة مئوية لمدة  ٢٠دقيقة.
) (١١يضاف  ٣٠ميكرو لتر من الميثانول/حمض الخليك ) (١ :٣وينقر على األنبوب.
) (١٢يع رَّ ض لط رد مرك زي بق وة تت راوح ب ين  g٢٠٠و g٤٠٠لم دة تت راوح ب ين  ٥و ١٠دق ائق ف ي درج ة
حرارة الغرفة.
) (١٣يض اف  ١٫٨ملليلت ر م ن الميث انول :حم ض الخلي ك بع د إزال ة الم ادة الطافي ة وينق ل ف ي أنب وب س عته ٢
ملليلتر.
َّ
يخزن األنبوب في درجة حرارة  ٢٠درجة مئوية تحت الصفر لحين تجھيز الشرائح.
)(١٤
المرفق الثالث -٢-٢-استخدام الدم الكامل
)(١

يوضع  ٠٫٧٥ملليلتر من الدم الكامل المعالج بالھيبارين في أنبوب اختبار سعته  ١٥ملليلتر.

)(٢

يضاف وسط زرعي مستكمل بمص ل جن ين أبق ار  ٢٠ف ي المائ ة وفيتوھيم اغلوتين ليص بح الحج م الكل ي
 ١٠ملليلتر.

)(٣

يحضن في درج ة ح رارة  ٣٧درج ة مئوي ة لم دة  ٤٧س اعة )م ن الخط وات االختياري ة إض افة  ٤٠ن انو
غرام/ملليلتر من الكولسيميد بعد  ٢٤ساعة من الزرع(.

)(٤

يضاف كالسيولين  Aتركيزه النھائي  ٣٠نانو موالر في المزرعة ويحضن في درج ة ح رارة  ٣٧درج ة
مئوية لمدة ساعة واحدة.

)(٥

يع رَّ ض لط رد مرك زي بق وة تت راوح ب ين  g٢٠٠و g٤٠٠لم دة تت راوح ب ين  ٥و ١٠دق ائق ف ي درج ة
حرارة الغرفة.

)(٦

يض اف  ٥ملليلت ر م ن كلوري د البوتاس يوم بتركي ز  ٠٫٠٧٥بع د إزال ة الم ادة الطافي ة ،ويحض ن ف ي ٣٧
درجة حرارة مئوية لمدة  ٢٥دقيقة.

)(٧

يضاف  ٣٠ميكرو لتر من الميثانول وحمض الخليك وينقر على األنبوب.

)(٨

يع رَّ ض لط رد مرك زي يت راوح ب ين  g٢٠٠و g٤٠٠لم دة تت راوح ب ين  ٥و ٢٠دقيق ة ف ي درج ة ح رارة
الغرفة.

)(٩

يضاف  ٢ملليلتر من الميثانول وحمض الخليك بنسبة .١ :٣

) (١٠تكرر الخطوتان  ٨و ٩حتى تصبح حبيبة الخاليا شفافة.
) (١١ينقل معلق الخاليا في أنبوب سعته  ٢ملليلتر.
َّ
يخزن األنبوب في درجة حرارة  ٢٠درجة مئوية تحت الصفر لحين تجھيز الشرائح.
)(١٢

١٨٣

المرفق الرابع
فحص نويات إحصار انقسام الھيولي
فيم ا يل ي بروتوك ول قياس ي بس يط مناس ب تمام ا ً .وھن اك أس اليب أخ رى تش مل خط وات إجرائي ة أكث ر
وتس تخدم فيھ ا م زارع الكري ات اللمفاوي ة المعزول ة ] [١وإن ك ان يكف ي اس تخدام م زارع ال دم الكام ل ألغ راض
القياس البيولوجي الروتيني للجرعات.

رابعا ً -١-البرتوكول الموحَّ د لفحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
)(١

ُتجمع عينة الدم باستخدام الليثيوم ھيبارين لمنع تجلط الدم.
يضاف عموما ً  ٠٫٥ملليلتر من الدم الكامل إلى  ٤٫٥ملليلتر من وس ط ال زرع ) (RPMI-1640ويس تكمل
بمصل جنين األبقار المعطل حراريا ً بتركيز يتراوح بين  ١٠و ١٥في المائة ،وغلوتامين  L -ومضادات
حيوي ة .ويض اف  ١٠٠ميك رو لت ر م ن الفيتوھيم اغلوتينين )مث ل  ،PHA-Mوس يغما ،و ٢٥ملل ي
غرام/ملليلتر من الماء( إلى المزرعة للحصول على تركيز نھائي قدره  ٢٠ميكرو غرام/ملليلتر.

)(٣

ويزرع الدم في دورق زراعة أنسجة عند درجة ح رارة  ٣٧درج ة مئوي ة ف ي ج و رط ب يبل غ في ه ث اني
أكسيد كربون  ٥في المائة.

)(٤

يض اف  ٢٠ميك رو لت ر م ن مث بط حرك ة الخالي ا  (Cyt-B) Bإل ى المزرع ة بع د  ٢٤س اعة م ن التحفي ز
بالفيتوھيماغلوتينين للحصول على تركيز نھائية قدره  ٦ميك رو غرام/ملليلت ر .وھ ذا ھ و التركي ز األمث ل
لمراكمة الخاليا الثنائية النواة في مزارع الدم الكامل .وبالنظر إلى صعوبة انحالل مثبط حركة الخاليا B
في المحلول المائي ،ينبغي إعداد محلول مركز من مثبط حركة الخاليا  Bفي ثنائي ميثيل أكسيد الكبريت
) ٥مللي غرام من مثبط حركة الخاليا في  ٣٫٣مللي غرام من ثن ائي ميثي ل أكس يد الكبري ت( ويق َّس م إل ى
َّ
ويخزن في درجة حرارة  ٢٠درجة مئوية تحت الصفر لحين الحاجة إليه.
كميات متساوية

)(٥

تنتھ ي المزرع ة ب ين  ٦٨و ٧٢س اعة م ن التحفي ز بالفيتوھيم اغلوتينين .ويتوق ع أن يزي د وق ت الحص د
المختار عدد الخاليا الثنائية النواة إلى أقصى حد ويقلل إلى أدنى حد عدد الخاليا األحادية النواة والخالي ا
المتعددة النوى.

)(٦

وتعرَّ ض الخاليا لطرد مرك زي خفي ف بس رعة  g١٨٠لم دة  ١٠دق ائق وتن زع الم ادة الطافي ة م ن س طح
المزرعة.

)(٧

تع الج الخالي ا تح ت ت وتر م نخفض باس تخدام  ٧ملليلت ر م ن كلوري د بوتاس يوم ب ارد ) ٤درج ات مئوي ة(
بتركيز  ٠٫٧٥لحل خاليا الدم الحمراء وتعرَّ ض لطرد مركزي فوراً بقوة  g١٨٠لمدة  ١٠دقائق.

)(٨

تنزع المادة الطافية ويستعاض عنھا بخمسة ملليلترات من مثبت جديد مؤلف من ميثانول وحم ض خلي ك
) (١ :١٠مخف ف بمحل ول رينغ ر ) (Ringerبنس بة  ٤٫٥) ١ :١غ رام م ن كلوري د الص وديوم ،و٠٫٢١
غ رام م ن كلوري د البوتاس يوم ،و ٠٫١٢غ رام م ن كلوري د الكالس يوم ف ي  ٥٠٠ملل ي غ رام م ن الم اء(.
ويضاف المثبت في أثناء التقليب لمنع تكتل الخاليا .وتعرَّ ض الخاليا بعد ذلك لطرد مركزي م رة أخ رى
بقوة  g١٨٠لمدة  ١٠دقائق.

)(٢

) (٩تغسل الخاليا ويغيَّر المثبت الجديد المؤلف من ميثانول وحم ض خلي ك ) (١ :١٠م رتين أو ث الث م رات
ولكن بدون استخدام محلول رينغر إلى أن يصبح المعلق الخلوي صافيا ً.
) (١٠بعد إزالة المادة الطافية بعمق سنتيمتر واحد أو أقل فوق الكرية الخلوية )تبعا ً لحجمھا( يعاد تعليق الخاليا
برفق ويقطر المعلق على شرائح زجاجية نظيفة ويترك ليجف في الھواء.
) (١١يمك ن عن د إج راء تحلي ل مجھ ري ض وئي تل وين الخالي ا بص بغة غيم زا يت راوح تركيزھ ا ب ين  ٢٫٦ف ي
المائة )مثل محلول أزور اليوزين الميثيلين األزرق من إنتاج شركة مي رك  (Merckف ي دارئ HEPES

)تركيزه  ٠٫٠٣موالر؛ وأسه الھيدروجيني  (٦٫٥لمدة تتراوح بين  ١٠و ٢٠دقيقة في الظالم ،ثم يشطف
١٨٥

بسرعة في ماء مقطر ويترك ليجف ف ي الھ واء .وف ي ح االت الفح ص المجھ ري الفل وري ،يمك ن تل وين
الخاليا بدالً من ذلك في برتقالية األكريدين ) ١٠ميكروغرام/ملليلتر في محلول ملحي معزول بالفوسفات
ثوان.
أسّه الھيدروجيني  (٦٫٩لمدة تتراوح بين ثانيتين وثالث
ٍ

المرفق الرابع -٢-بروتوكول تلوين القُ َسيْمات المركزية للنويات
عن د تحلي ل القُ َس يْمات المركزي ة ف ي ال ُن َو َّي ات ،يمك ن اس تخدام مج س مت اح تجاري ا ً للتھج ين الموض عي
الفلوري في كل القُ َسيْمات المركزية .ويمكن أيضا ً عمل المجس الشامل لكل القُ َسيْمات المركزية عن طريق تكبير
تفاع ل الب وليميراز المتسلس ل )الب ادئ األم امي(5’-GAA GCT TAA CTC ACA GAG TTG AA-3 :
البادئ العكسي.[٢] (5´-GCT GCA GAT CAC AAA GAA GTT TC-3´ :
)(١
)(٢
)(٣

)(٤

وفيما يلي أدناه بروتوكول التھجين الموضعي باستخدام المجس التجاري:
تجھَّز الشرائح وفق ا ً للبرتوك ول الموحَّ د المس تخدم ف ي فح ص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام الھي ولي
الوارد أعاله )حتى الخطوة .(١٠
تجف ف الخالي ا بتمري ر الش رائح ف ي سلس لة م ن إيث انول بتركي زات  ،٧٠و ،٩٠و ١٠٠ف ي المائ ة ،لم دة
دقيقتين في كل خطوة وتجفف في الھواء.
ُتمسّخ الشرائح.
’‘١

يُم ّس خ الكروم اتين عل ى الش ريحة ف ي فورمامي د بتركي ز  ٧٠ف ي المائ ة ف ي مل ح س ترات مل ح
صوديوم بتركيز  ٢لمدة دقيقتين عند درجة حرارة  ٧٠درجة مئوية؛

’‘٢

تغمس الشرائح ف ي إيث انول ش ديد الب رودة بتركي ز  ٧٠ف ي المائ ة وتجف ف بتمريرھ ا ف ي إيث انول
تركيزه  ،٧٠و ١٠٠ ،٩٠في المائة لمدة  ٥دقائق لكل خطوة وتھز الشرائح في أثناء ذلك.

يُمسّخ المجس قبل استخدامه مباشرة:
ي َّ
سخن المجس حتى درجة حرارة  ٣٧مئوية لمدة  ٥دقائق؛
’‘١
’‘٢

يُمسّخ المجس عند درجة  ٨٥مئوية لمدة  ١٠دقائق ) ١٠ميكرو لتر/شريحة(؛

’‘٣

يقلب بالتدوير والتلفيف السريع؛
يبرَّ د فوراً على ثلج ويحتفظ به في الظالم.

’‘٤
)(٥

)(٦

١٨٦

التھجين:
’‘١

يوضع  ١٠ميكرو لتر من المجس على الشريحة ويغطى بساترة ويختم بإسمنت مطاطي؛

’‘٢

يھجن طيلة الليل عند درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية في الظالم في غرفة رطبة.

الغسل بعد التھجين:
’‘١

ين زع اإلس منت المط اطي وتغم س الش رائح لفت رة وجي زة ف ي فورمامي د تركي زه  ٥٠ف ي المائ ة
وترفع الساترة؛

’‘٢

تغسل الشرائح في سترات ملح الصوديوم بتركيز  ٢لمدة  ٥دقائق عند درج ة ح رارة  ٣٧درج ة
مئوية؛

’‘٣

تغسل الشرائح مرتين في فورماميد بتركي ز  ٥٠ف ي المائ ة عن د درج ة ح رارة  ٣٧درج ة مئوي ة
لمدة  ٥دقائق في كل مرة؛

’‘٤

تغسل الشرائح في سترات ملح الصوديوم بتركيز  ٢لمدة  ٥دقائق عند درج ة ح رارة  ٣٧درج ة
مئوية؛

’‘٥

)(٧

تغسل في محلول توين )تركيزه  ٠٫٠٥في المائة في سترات مل ح الص وديوم بتركي ز  (٢لم دة ٥
دقائق عند درجة حرارة  ٣٧درجة مئوية؛

تضاف قطرة من دابي/وسط إرساء ثابت اللون على ساترة وتوضع على الشريحة.
’‘٦
يمكن تخزين الشرائح في درجة حرارة الغرفة في الظالم أو تفحص فوراً باستخدام مجھر فلورى.

المرف ق الراب ع -٣-فح ص س ايتوم النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام ھي ولي الكري ات اللمفاوي ة
المعزولة
ُنشر البرتوكول المفصَّل لھذا الفحص مؤخراً ] .[١ويمكن الرجوع إلى فينيش وآخرين )(Fenech et al
] [٣لالطالع على مجموعة شاملة من الصور الفوتوغرافية التي تضم مختلف أنواع الص ور الت ي ج رى تحليلھ ا
باستخدام ھذا الفحص.

المرفق الراب ع -٤-حس اب خط أ ال رقم القياس ي لالنقس ام الن ووي ف ي فح ص النوي ات الناش ئة ع ن
وقف انقسامات الھيولي
فيما يلي الصيغة المستخدمة في حساب الرقم القياسي لالنقس ام الن ووي وتب اين ال رقم القياس ي لالنح راف
النووي )في فحص ال ُن َويَّات( حسب ما ھو وارد في القسم :٣-٤-١٢
( M 1  2M 2  3M 3  4M 4
N

)رابعا ً (١ -

NDI 

)` var(NDI )  i 1 M i `2 var(M i `)  2i 1  j i 1 M i `M j `cov(M i `M j
4

4

4

)رابعا ً (٢-

ويتضمن الجدول رابعا ً  ١ -مثاالً عمليا ً لحساب الرقم القياسي لالنقسام النووي والتباين.

الجدول رابعا ً  :١ -توزيع ال ُن َويَّات
عدد الخاليا المحتوية على ُن َويَّة واحدة أو نويتين أو ثالث أو أربع نويات
٢

العدد

١

٥٠٠

١١١٫٨٧٨  ١٦٩

١٢٤٫٧٥٨  ٢٣٩

٣

الرقم القياسي
لالنقسام النووي

٤

١٫٩٣٤ ٤٠٫١٢٨  ٤٤ ٤٣٫٣٩٢  ٤٨

ويرد في الجدول رابعا ً  ١ -عدد الخاليا المحتوية على ُن َويَّة واحدة أو نويتين أو ثالث أو أربع نويات من
مجموع  ٥٠٠خلية .ويحسب الرقم القياسي لالنقسام النووي وفقا ً للمعادلة )رابعا ً  (١ -أعاله:
NDI = (169 + 2 x 239 + 3 x 48 + 4 x 44) / 500 = 1.934

و ُتحسب قيم تباين كل قيمة باستخدام المعادلة ذات الحدين )المعادلة رابعا ً :(٣-
)) var(M 1 )  N ( M i / N )(1  ( M i / N

)رابعا ً (٣ -

ولذلك فإن :M1
var(M1) = 500 (169 / 500) (1 – (169 / 500)) = 111.878

ملحوظة :جدير باإلشارة أن كل األرقام الواردة ھنا حُسبت باستخدام برنامج ميكروسوفت إكسل وتنطبق
كل قيمة بشكل صحيح على عدد كبير من الخانات العش رية .عل ى أن الق يم ال واردة ف ي ال نص مقرَّ ب ة إل ى أق رب
ثالث ة أرق ام عش رية للتيس ير ،وبالت الي ل ن تتحق ق نف س النت ائج بالض بط اذا اس تخدمت آل ة حاس بة م ع نف س الق يم
الواردة ھنا.
١٨٧

وعند حساب تباين الرقم القياسي لالنقسام النووي ،var(NDI) ،يجب أوالً حساب حاصل مربع كل قيم ة
من ` Miمضروبا ً في قيمة تباينه:
)` M i `2 var(M i

4



)رابعا ً (٤ -

i 1

عل ى أن ه ب النظر إل ى أن التغ اير ال يمك ن حس ابه حس ابا ً ص حيحا ً إال ّ ع ن طري ق مجم وع ع دد الخالي ا
المحتوية على  ١ = Mحتى  ،٤يجب استبدال  Mفي المعادلة بالقيم التالية:
رابعا ً  :٢ -قيم ` Miالمحسوبة وقيمة

)`VAR(Mi

قيم ` Miفي المعادلة )رابعا ً (٢ -
العدد
٩٦٧

١
١٣٩٫٤٦٤  ١٦٩

٢
٢٤١٫٧١٩  ٤٧٨

٤

٣

١٤٣٫٩٦٧  ١٧٦

١٢٢٫٥٥٦  ١٤٤

وأعيد حساب قيم  Mبحيث تكون `١٦٩ × ١ = Mi؛ `٢٣٩ × ٢ = M2؛ ` ٤٨ × ٣ = M3و`٤ = M4
×  .٤٤وقيمة  nھي حاصل جمع ھذه المكونات وتحسب كالتالي:
n = (169 + 2 x 239 + 3 x 48 + 4 x 44) = 967

ويعاد حساب قيم التباين وفقا ً للمعادلة )رابعا ً  (٣ -ولكن باستخدام القيم الجدي دة لك ل م ن ` Miو ، nعل ى
سبيل المثال:
var(M2`) = 967 x (478 / 967) x (1 – (478 / 500)) = 241.719
ويمكن بعد ذلك استخدام قيم  Miو) var(Miم ن الج دول رابع ا ً  ٢ -لحس اب الج زء األول م ن )var(NDI

حسب المعادلة )رابعا ً :(٤-

)` M i `2 var(M i

4



i 1
2
1

)= M x var(M1) + M12 x var(M1) + M12 x var(M1) + M12 x var(M1
)= (1692 x 139.464) + (4782 x 241.719) + (1442 x 122.556) + (1762 x 143.967
= 66 212 947.630

ويجب بعد ذلك ،وفقا ً للمعادلة )رابعا ً  (١ -إيجاد تغاير كل مجموعة بيان ات .ويحس ب ذل ك وفق ا ً للص يغة
التالية:
)رابعا ً (٥ -

cov(M i `, M j `)  npi p j

وتمثل  piو pjفي ھذه المعادلة احتمالية مالحظة كل عدد من ال ُن َويَّات في الخاليا الثنائية الن واة ،وبالت الي
ُتحسب احتماالت  M1و M4على النحول التالي:
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

وبالتالي فإن تغاير ` M1و ` M2يحسب وفقا ً للمعادلة )رابعا ً :(٥ -
cov(M1`,M2`) = - 967 x 0.175 x 0.494 = - 83.539

ويجب بعد ذلك حساب قيم التغاير بنفس الطريقة في كل مجموعة من ` ،Miو`: Mj
cov(M1`,M3`) = - 967 x 0.175 x 0.149 = - 25.166
cov(M1`,M4`) = - 967 x 0.175 x 0.182 = - 30.759

١٨٨

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

ويجب بعد ذلك حساب المكونات الفردية في النصف الثاني من المعادل ة )رابع ا ً  .(٢ -م ن ذل ك م ثالً أن ه
في حالة  ١ = iو:٢ = j
M1`M2` cov(M1`,M2`) = 169 x 478 x (- 83.539) = -6748429.704

وبالمثل حتى يمكن الحصول على حاصل الجمع من  ١ = iحتى  ٤و ١ + i = jحتى :٤
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

وحالما تحسب كل المكونات الفردية ،يمكن جمعھا وفقا ً للنصف الثاني من المعادلة )رابع ا ً  ٢ -للحص ول
على مجموع قدره  .-21 158 594.519ووفقا ً للمعادلة )رابعا ً  (٢ -يصبح تب اين ال رقم القياس ي لالنقس ام الن ووي
كالتالي:
var(NDI) = 66 212 947.630 + 2 x (-21 158 594.519 )= 23 895 758.592

ولتحويل ذلك إلى قيمة معيارية للخطأ المعياري تستخدم المعادلة التالية لعرضھا م ع قيم ة ال رقم القياس ي
لالنقسام النووي:
) var( NDI
n3/ 2

) var( NDI


n
n

SE ( NDI ) 

)رابعا ً (٦ -

وباستخدام القيم المحسوبة أعاله يكون الخطأ المعياري:
SE(NDI) = (23 895 758.592)(1/2) / 967(3/2) = 0.163

وبالتالي فإن القيمة المحسوبة للرقم القياسي لالنقسام النووي باستخدام البيانات الواردة في الج دول رابع ا ً
 ١ -ھي .٠٫١٦٣  ١٫٩٣٤

١٨٩

المرفق الخامس
معايير تحديد الرقم القياسي لالنقسام الفتيلي
فيما يلي خطوات تحديد الرقم القياسي لالنقسام الفتيلي المستخدم في فحص ثنائيات القُ َسيْم المركزي:
ُ تستبعد النوى من الخاليا المتعددة النوى والخاليا غير المح َّفزة )النوى الصغيرة( والخاليا الميت ة أو
المحتضرة والنويات.
 يحسب عدد النوى من الخاليا المنقس مة خيطي ا ً والخالي ا المحف زة )الخالي ا البالس تية المحتوي ة عل ى
ن وى كبي رة( وتس تخدم المعادل ة )خامس ا ً  (١ -لحس اب ال رقم القياس ي لالنقس ام الفتيل ي ف ي الخالي ا
المحفزة.
ونظراً لنطاق أحجام النوى في الخالي ا المحف زة ،يتع يَّن وض ع ح د فاص ل عش وائي ب ين الن وى الص غيرة
المحفزة وغير المحفزة .وتشمل ’مسْ َحات الطور االستوائي‘ الطورين التمھيدي واالنفصالي.
(# metaphases)  100
# metaphases  blasts

Mitodic Index 

)خامسا (١-

وس وف يك ون ال رقم القياس ي لالنقس ام الفتيل ي ف ي الش كل خامس ا ً %٢٠ =١٠٠ × ((١٢+٣)/٣) ١ -
بالرغم من استخدام  ٥٠٠خلية عموما ً في التحليل الكامل للرقم القياسي لالنقسام الفتيلي.

الشكل خامسا  :١ -منظر بتكبير منخفض يبين ش ريحة مزرع ة كري ات لمفاوي ة نمطي ة .وتش ير ال دوائر البيض اء
إلى النوى المحسوبة كأرومات ،والدوائر الحمراء ھي النوى غير المحسوبة ،وتشير األُطر المربعة إلى مسْ َحات
الطور االستوائي.

١٩١

المرفق السادس
التحليل اإلحصائي
وردت م ن قب ل ف ي ھ ذا المنش ور ،ال س يما ف ي القس مين  ٨و ،٩أمثل ة توض ح الحس ابات باس تخدام
اإلج راءات اإلحص ائية ف ي تحلي ل وتفس ير بيان ات القي اس البيول وجي للجرع ات م ن خ الل الفح وص الوراثي ة
الخلوية .وتوج د مجموع ة كبي رة م ن المراج ع اإلحص ائية الت ي وض ع بعض ھا تحدي داً الس تخدامه ف ي التطبيق ات
البيولوجية والطبية البيولوجية .ولذلك ال يھدف ھ ذا المنش ور إل ى تن اول اإلحص اءات باستفاض ة كبي رة .عل ى أن
ھ ذا المرف ق يتض من مقدم ة م وجزة ع ن االختب ارات والتوزيع ات اإلحص ائية األكث ر ش يوعا ً ف ي مي دان القي اس
البيولوجي للجرعات باستخدام الفح وص الوراثي ة الخلوي ة .ويتض من الج زء  ٣م ن ھ ذا المرف ق إج را ًء حاس وبيا ً
لتوفيق منحنيات الجرعة واالستجابة.

المرفق السادس -١-األساليب اإلحصائية األساسية المستخدمة في الوراثة الخلوية
المرفق السادس -١-١-الخطأ المعياري واالنحراف المعياري
االنحراف المعياري ) (SDلمجموعة من البيانات ھو ببساطة مقي اس لمتوس ط تش تت )بُع د( األرق ام ع ن
قيمة الوسط .ويعطي االنحراف المعياري مؤشراً لمدى اتساع توزيع قيم مجموعة البيانات.
وأما الخطأ المعياري في الوسط ) (SEMفھو مقياس لمدى احتماالت انحراف الوسط الحقيق ي للمجموع ة
اإلحصائية .والخطأ المعياري يعادل االنحراف المعياري التقديري للخطأ في األس لوب .ويق يس الخط أ المعي اري
في الوسط مدى الدقة التي يكون بھا الوسط الحقيقي للمجموعة اإلحصائية معلوما ً .وكلم ا ازداد حج م العين ة كلم ا
تقلص الخطأ المعياري في الوسط ألن وس ط العين ة الكبي رة أق رب عل ى األرج ح إل ى الوس ط الحقيق ي للمجموع ة
اإلحصائية من وسط العينة الصغيرة.
المرفق السادس -٢-١-قيم االحتماالت )قيم (p
تمث ل القيم ة  pاحتم االت أن تك ون النتيج ة موافق ة عل ى األق ل لنقط ة نھاي ة معيَّن ة ب افتراض أن النقط ة
المرجعية ناتجة عن الصدفة وح دھا .م ن ذل ك م ثالً أن ه إذا كان ت فرض ية الع دم تق ول ب أن متوس طي مجم وعتين
إحصائيتين متماثالن فإن قيمة  pعندما تكون  ٠٫٠٣ستمثل صدفة نسبتھا  ٣في المائة في الفرق الملح وظ مقارن ة
ب الفرق المحس وب إذا كان ت فرض ية الع دم ص حيحة .وتفض ي العين ات العش وائية م ن المجموع ات اإلحص ائية
المتطابقة إلى فرق أصغر من الفرق المحسوب في  ٩٧في المائة م ن التج ارب وأكب ر م ن الف رق المحس وب ف ي
 ٣في المائة من التجارب.
وإذا كان ت  pأكب ر م ن مس توى الدالل ة اإلحص ائية )ف ي الغال ب  (٠٫٠٥ف ي االختب ارات اإلحص ائية ف إن
البيانات ال تختلف اختالفا ً معنويا ً عن النموذج المتوقع وبالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم .ومن المھم أن نشير
إلى أن ف ي الحال ة الم ذكورة أع اله ال يمك ن الق ول ب أن فرض ية الع دم ص حيحة ،فق ط بأن ه ’يمك ن رف ض فرض ية
العدم‘ ) (p<0,05أو أن ’فرضية العدم لسيت صيحية بشكل معنوي‘ ).(p>=0,05
وعند إجراء مقارنات متعددة فإن قيمة  pيج ب تع ديلھا عل ى النح و الت الي :ف ي ع دد م ن فرض يات الع دم
المستقلة  ،Nيكون احتمال الحصول على قيمة أو أكثر م ن ق يم  pبم ا يق ل ع ن العتب ة ٠٫٠٥ = t ،بالص دفة ١٠٠
) .(N٠٫٩٥-١وتبلغ العتبة المطلوبة لضمان أن الخطر العام لرفض فرضية العدم الص حيحة بطريق ة غي ر س ليمة
ھو .(1/N)٠٫٩٥ - ١ = ٠٫٠٥ 
المرفق السادس -٣-١-اختبار كا تربيع
2

يس تخدم اختب ار ك ا تربي ع )التف رق المتبق ي أو المجم وع المتبق ي لالنحراف ات التربيعي ة ) ((Pearson χ
َّ
لتقييم الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين نسب النتائج
الموزعة توزيعا ً طبيعيا ً .وتعطي قيمة  pف ي حال ة ) χ2وم ا
يصاحبھا من عدد درجات الحرية( احتمال أن تكون الفروق بين النتائج راجعة إلى الص دفة .وم ن المعت اد تحدي د
مستوى الداللة اإلحصائية بنسبة  ٩٥في المائة ،ويعني ذلك أنن ا ال نتوق ع ھ ذه الدرج ة م ن التف اوت ف ي مجموع ة
َّ
الموزعة توزيعا ً طبيعيا ً إال ّ في  ٥في المائة من الوقت.
البيانات
١٩٣

ويمكن عن طريق اختبار التجانس باستخدام كا تربيع مقارنة عدد من القياسات للتحقق من فرضية الع دم
التي تقول بأن الترددات النسبية لألح داث الملحوظ ة تواف ق توزي ع ك ا تربي ع .وف ي عل م الوراث ة الخلوي ة يس تخدم
اختبار التجانس عن طريق كا تربيع لمعرفة الفروق بين عدد من مجموعات البيانات ،مث ل أع داد ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي الملحوظة في الخاليا المفحوصة لتحديد عدد التجمعات التي يمكن تمييزھا في مجموعة البيانات.
وعموما ً فإن إحصائي كا ال يمكن االعتماد عليه إال ّ في حال ة العين ات الت ي تزي د ع ن ~  .٥وأم ا العين ات
األصغر فيمكن أن يستخدم معھا تصحيح ييتس ) (Yatesلتقليل الخطأ الناش ئ ع ن تقري ب البيان ات إل ى توزي ع ك ا
تربيع .ويؤدي التصحيح بالفعل إل ى تقلي ل إحص ائي ك ا تربي ع وبالت الي يزي د م ن قيم ة  pالمص احبة ل ه .عل ى أن
إمكانية تطبيق التصحيح متفاوتة وقد يكون معامل التصحيح أكبر من ال الزم ،وبالت الي ينص ح بت وخي الح ذر ف ي
تطبيقه.
ويتوقع في الحالة الخاصة التي تقارن فيھا عينتان أن تتوزع البيان ات توزيع ا ً ذا ح دين .وف ي ھ ذه الحال ة
تحسب  χ2باستخدام التقريب الطبيعي إلى التوزيع ذي الح دين ،وھ ذا ھ و اختب ار ك ا تربي ع لدرج ة حري ة واح دة.
ويمكن استخدام صيغة ذات حدين في اختبار كا تربيع لمقارنة مجموعة وحيدة من األعداد الملحوظ ة والمتوقع ة،
مثل عدد ثنائيات القُ َسيْم المركزي في عينة دم ضابطة غير معرَّ ضة مع ع دد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي ف ي عين ة
معرَّ ضة.
المرفق السادس -٤-١-اختبار

t

اختبار  tھو اختبار فرضية إحص ائية تك ون فيھ ا فرض ية الع دم ص حيحة إذا ك ان إحص ائي االختب ار،t ،
موزعا ً توزيعا ً احتماليا ً .وينطبق االختب ار عل ى العين ات الص غيرة الت ي ال يمك ن التأك د مم ا إذا كان ت مجموعتھ ا
اإلحصائية َّ
موزعة توزيعا ً طبيعيا ً ألن االنحراف المعياري للمجموعة اإلحصائية غير مؤكد .ويراعى في اختبار
 tتأثير الصدفة عن طريق دمج معلوم ات ع ن ع دد العين ات .وف ي الوراث ة الخلوي ة ،يس تخدم ف ي الع ادة اختب ار t
لفحص الداللة اإلحصائية للفرق بين عددي بواسون ع ن طري ق مقارن ة الوس طين لتحدي د م ا إذا كان ت مجموعت ا
البيانات مأخوذتين من نفس المجموعة اإلحصائية .ومرة أخرى فإن قيمة  pتس تخدم لتحدي د م ا إذا كان ت الف روق
بين العينات ذات داللة إحصائية ويح َّدد في العادة مستوى الداللة اإلحصائية عند  ٩٥في المائة أو .٠٫٠٥
ويوج د ع دد م ن األش كال المختلف ة الختب ار  tوكلھ ا ص حيح ف ي مختل ف الح االت .ويس تخدم اختب ار
التزاوج ي م ع العين ات ذات التبعي ة المباش رة .وم ن أمثل ة ذل ك أع داد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي الت ي يفحص ھا
فاحصان مختلفان على نفس مجموعة الشرائح .ويجب في اختبار  tالتزواجي أن يك ون حج م العينت ين ،أي أع داد
الخالي ا المفحوص ة ،متس اويا ً ف ي ك ل الح االت .وأم ا اختب ار  tغي ر التزواج ي فيس تخدم م ع مجموع ات البيان ات
المس تقلة ،مث ل أع داد ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي الت ي فص حھا فاحص ان مختلف ان عل ى مجم وعتين مختلفت ين م ن
الشرائح .وفي ھذه الحالة يمكن أن يتطابق أو يختلف حجم العينات .ويمكن أن تكون اختبارات  tأُحادي ة أو ثنائي ة
الجانب .واالختبار األحادي الجانب يستخدم لتحديد ما إذا كانت عينة واحدة كبيرة معنويا ً عن العين ة الثاني ة .وأم ا
االختبار الثنائي الجان ب فيس تخدم لتحدي د م ا إذا كان ت الف روق ب ين مجموع ات البيان ات ذات دالل ة إحص ائية م ن
حيث اتجاھھا ،أي ما إذا كانت العينة األولى أكبر أو أصغر من العينة الثانية.
t

المرفق السادس -٥-١-اختبار نسبة التفاوت،

F

توزيع  Fھو توزيع احتمالية متص لة تس اوي نس بة ت وزيعي ك ا تربي ع .وبالت الي يمك ن اس تخدام اختب ار
القائم على ھذا التوزيع لمقارنة البيانات حتى يمكن معرف ة م ا إذا كان ت ھ ذه البيان ات م أخوذة م ن نف س التوزي ع.
ويمكن استخدام اختبار  Fأو اختبار  Zلفحص الداللة اإلحصائية لمعاملين ناشئين عن توفي ق المنحني ات باس تخدام
األرجحية العظمى .وفي حالة ما إذا كانت ھناك أدلة تثبت عدم وجود توفيق )وذلك م ثالً م ن اختب ار  ،(χ2ينبغ ي
استخدام اختبار  fلفحص الداللة اإلحصائية للمعا ِمالت .وفي مقابل اختبار  tالذي يستخدم لمقارنة وسطين ،يقارن
اختبار  fتباينات مجموعات البيانات .وأكثر استخدامات اختبار  Fشيوعا ً ھو تحليل اختبار التباين.

F

المرفق السادس -٦-١-تحليل التباين
يشير إلى مجموعة م ن األس اليب المتع ددة المس تخدمة ف ي اختب ار تس اوي المتوس طات .ويس تخدم تحلي ل
َّ
الموزعة توزيع ا ً معت دالً م ع تج انس
التباين توزيع  Fالختبار الفروق بين ثالث أو أكثر من المجموعات المستقلة

١٩٤

التباين ات ،أو ب ين القياس ات المتك ررة .ويق يِّم تحلي ل التب اين أھمي ة عام ل أو أكث ر ع ن طري ق مقارن ة متوس طات
متغيرات االستجابة عن مختلف مستويات العوامل.
وتصف قيمة  pفي كل عامل احتماالت أن يكون التباين الكبي ر ب ين المجموع ات مقارن ة بالتغ اير داخلھ ا
راجع إلى الصدفة .ويمكن التفكير في قيمة  pباعتبارھا تمثل احتمال أن تسفر المعاينة العش وائية ع ن متوس طات
متباعدة بنفس قيمة التباعد الملحوظ في التجربة )إن لم يكن أكثر(.
وفي علم الوراثة الخلوية ،يمك ن اس تخدام تحلي ل التب اين ف ي أي ظ روف عن دما يل زم إج راء مقارن ة ب ين
ثالثة مجموعات أو أكث ر أو ب ين ع املين أو أكث ر .وق د يك ون الغ رض م ن ذل ك م ثالً اختب ار الت أثيرات المجمَّع ة
لمس توى الجرع ة اإلش عاعية وتقس يم الجرع ة أو ت أثيرات اإلش عاع والتع رض الكيمي ائي .ويوج د ع دد كبي ر م ن
األشكال المختلفة لالختبار ،ولكن أدوات استخدام البيانات المتاحة تجاريا ً على نطاق أوسع تستخدم قدرات تحلي ل
التباين ويمكن الرجوع إلى المزيد من اإلرشادات في النصوص اإلحصائية.
وبالرغم من أن تحليل التباين ھو من حيث المبدأ أسلوب بارامتري في التحليل يمكن أال ّ ينطبق في العادة
َّ
الموزع ة توزيع ا ً بواس ونيا ً(
إال ّ على البيانات الطبيعية ،فإن نوع البيانات األكثر ش يوعا ً ف ي الوراث ة الخلوي ة )أي
تقرِّ ب التوزيع الطوعي بطريقة تكفي لضمان إمكانية تطبي ق تحلي ل التب اين .ويوج د ب دالً م ن ذل ك ع دد كبي ر م ن
التحليالت البارامترية كما ھو وارد أدناه.
المرفق السادس -٧-١-االختبارات غير البارامترية
في الحاالت التي يتعذر فيھا تلبية شرط االعتدال ،يمكن اس تخدام االختب ارات غي ر البارامتري ة .واختب ار
ويلكوكسون ھو اختبار غي ر ب ارامتري يش به اختب ار  tالتزواج ي .ويمك ن اس تخدامه لمقارن ة مجموع ة واح دة أو
مجموعتين من البيانات ،وھو اختبار من اختبارات إشارات الرُتب وھو بذلك يتطلب قي اس البيان ات عل ى فت رات
متك ررة .ويبح ث إحص ائي االختب ار ع ن تس اوي متوس طات المجموع ات اإلحص ائية .ويمك ن ف ي حال ة العين ات
المستقلة استخدام اختبار مان ويتني ) .(Mann Whitneyوھذا االختبار ھو الصيغة غير البارامترية الختبار  tالتي
يمكن استخدامھا الختبار ما إذا كان ت مجموعت ان م ن البيان ات المف ردة م أخوذة م ن نف س التوزي ع .وعن د مقارن ة
مجموعات متعددة من البيانات ،يمثل اختبار كروشال واليس ) (Krushal Wallisامت داداً الختب ار م ان ويتن ي ال ذي
يشبه تحليل التباين.

المرفق السادس -٢-التوزيعات اإلحصائية
توحد عدة أشكال وفئات للتوزيعات الت ي يمك ن اس تخدامھا ف ي نمذج ة احتم االت وق وع األح داث .ويتس م
نوع التوزيع المختار بأھمية بالغ ة ف ي التحلي ل ال دقيق للبيان ات ،واقترح ت ون ِّف ذت ع دة نم اذج ف ي تقي يم البيان ات
الوراثية الخلوية .وفيما يلي مجموع ة مخت ارة م ن النم اذج الت ي يش يع اس تخدامھا ،وتطبيقاتھ ا ف ي مج ال الوراث ة
الخلوية.
المرفق السادس -١-٢-توزيع بواسون
ھو توزي ع متقط ع يع ِّب ر ع ن احتم االت وق وع أح داث عش وائية ن ادرة .وھ ذا التوزي ع ھ و األكث ر ش يوعا ً
واألكثر انتشاراً في تحليل البيانات الوراثية الخلوية .وتعتبر بيانات االنحرافات الكروموسومية في العادة صغيرة
إل ى ح د م ا م ن حي ث ع ددھا ،وكش ف إدواردز وآخ رون ) (Edwards et alع ن أن ه م ن ال واقعي بدرج ة كبي رة
افت راض تواف ق االنحراف ات الكروموس ومية م ع توزي ع بواس ون أكث ر م ن توافقھ ا م ع التوزي ع الطبيع ي ].[٤
وكشفت ميركل عن أن اختبارات جودة التوفيق القائمة على التوزيع البواسوني ،بما في ذلك  ،χ2واختب ار التب اين
واختبار  uالتي سبقت مناقشتھا في ھذا المنشور يمكن تطبيقھا على البيان ات الوراثي ة الخلوي ة ،ال س يما ف ي حال ة
العينات الكبيرة الحجم ] .[٥وتبيَّن أن تحلي ل االنح دار ف ي توفي ق المنحني ات يمك ن تطبيق ه عل ى بيان ات بواس ون.
وتس تخدم حالي ا ً ف ي جمي ع أنح اء الع الم تقريب ا ً األش كال الناش ئة لألرجحي ة العظم ى ] [٦و/أو توفي ق المربع ات
الص غرى المرجح ة ] [٧ف ي إنش اء منحني ات مع ايرة عل ى أس اس الجرع ات لالنحراف ات الكروموس ومية ،مث ل
ثنائيات القُ َسيْم المركزي أو ال ُن َويَّات.

١٩٥

المرفق السادس -٢-٢-التوزيع ذو الحدين
التوزيع ذو الحدين ھو توزيع متقطع يص ف احتم االت ع دد الن واتج الناجح ة م ن سلس لة تج ارب مس تقلة
يكون لكل منھا واحد من ناتجين محتملين .وفي كل حالة ،إذا كان مستوى احتماالت الن اتج  ١ھ و  pف إن مس توى
احتم االت الن اتج  ٢ھ و  .p -١وم ن األمثل ة الجي دة عل ى مجموع ات البيان ات الت ي يمك ن نم ذجتھا باس تخدام ھ ذا
ذوي الح دين‘ ھم ا أن تك ون
التوزيع في الوراثة الخلوية حساب أع داد الخالي ا المص ابة بأض رار حي ث الن اتجين ’ َ
الخلية مصابة بضرر أو س ليمة .والواق ع أن التوزي ع ذا الح دين غالب ا ً م ا يس تخدم ف ي حس اب األخط اء المعياري ة
المصاحبة لنتائج الخاليا المصابة بأضرار.
المرفق السادس -٣-٢-نموذج بواسون المختلط
ع رض ساس اكي ] [٨أس لوبا ً لتحلي ل بيان ات االنحراف ات الكروموس ومية ف ي محاول ة من ه للتعام ل م ع
المشاكل المرتبطة بالتقدير غير المالئم لمتوسط الجرعة الذي ينتج ع ن ع دم التج انس .وتت ألف مجموع ة الخالي ا
من خليط من المجموعات الفرعية التي تعرض كل منھا لجرعة مختلفة مما تسبب في ق در مختل ف م ن الض رر.
ول ذلك يمك ن التعبي ر ع ن توزي ع األض رار الكروموس ومية ف ي الخالي ا م ن حي ث التوزي ع البواس وني المخ تلط
ونحصل من ’الكشف‘ عن ھذا التوزيع عل ى ص ورة توزي ع الجرع ة .وثب ت أن ھ ذا النم وذج ي و ِّفر توافي ق كافي ة
للعالقة الخطية  -التربيعية للجرعة واالستجابة في بيانات المحاكاة والبيانات الحقيقية.
المرفق السادس -٤-٢-التوزيع ذو الحدين السالب
على غرار توزيع بواسون ف إن التوزي ع ذا الح دين الس الب ھ و توزي ع متقط ع ولك ن ل ه ب ارامتر إض افي
يمكن استخدامه لتمثي ل التش تت المف رط .وب النظر إل ى أن ب ارامتر التش تت المف رط يك ون ص فراً ف ي الغال ب ف إن
التوزيع ذا الحدين السالب يميل إلى أن يكون بواسونيا ً ] .[٩واستخدم عدد من المؤلفين التوزيع ذا الحدين الس الب
بدالً من توزيع بواسون وذل ك م ثالً ف ي دراس ة أُجري ت ف ي ع ام  ٢٠٠٨تناول ت ت ردد االنتق االت الكروموس ومية
لدى قائدي الطائرات ].[١٠
المرفق السادس -٥-٢-توزيع نيمان من النوع ألف
اقترح نيمان ) (Neymanھذا التوزيع ألول مرة في عام  ١٩٣٩عندما أدخل ھذه الفئة الجديدة من التوزيع
الستخدامھا في اختبار الفرق بين وسطى عينتين مختلفتين في التباين .ويjن اقض ذل ك م ع االختب ارات المعياري ة
األخرى ،من قبي ل اختب ار  zواختب ار  tالل ذين يس تندان إل ى بيان ات َّ
موزع ة توزيع ا ً طبيعي ا ً ومعلوم ة االنحراف ات
المعيارية وغير معلومة االنحرافات المعيارية على التوالي ،ويجب أن يك ون تباينھ ا متم اثالً إن ل م يك ن متطابق اً.
ويغلب على توزيع نيمان من الن وع أل ف أن ه يمي ل نح و التوزي ع البواس وني الع ام كلم ا ازداد حج م العين ة ].[١١
وأصدر موراند وآخرون ) (Morand et alفي عام  ٢٠٠٨مذكرة تقنية تصف برنامج نيتا الحاسوبي الذي يمك ن
َّ
الموزع ة حس ب توزي ع نيم ان م ن الن وع أل ف
استخدامه لحساب ح دود الثق ة البالغ ة  ٩٥ف ي المائ ة ف ي األح داث
] .[١٢وخل ص موران د وزم الؤه إل ى أن ح دود الثق ة المحس وبة باس تخدام توزي ع نيم ان أص غر م ن ح دود الثق ة
المحسوبة باستخدام أسلوب بواسون التقليدي في حالة العينات الصغيرة الحجم )أعداد الخاليا( ].[١٢
المرفق السادس -٦-٢-توزيعات أخرى
يح ِّدد توزيع بيتا مجموعة من التوزيعات االحتمالية المتصلة التي تح َّدد في الفت رة ص فر  ١ -بب ارامترين
شكليين يشار إليھما في العادة باسم ألفا وبيت ا .وتش كل توزيع ات دايريكلي ت ) (Dirichletامت داداً لتوزي ع بيت ا ف ي
حالة البارامترات المتع ددة )أكث ر م ن ب ارامترين( .وق ارن س تيراتيللي وآخ رون ) [١٣] (Stiratelli et alتوزي ع
بواسون والتوزيع ذا الحدين في حالة األضرار الكروموسومية المستحثة كيميائيا ً مع توزيع ات بيت ا ذات الح دين،
والتوزيع ات ذات الح دين الس البة والتوزيع ات ذات الح دين المرتبط ة .وعل ى النق يض م ن توزيع ات بواس ون
والتوزيعات ذات الحدين البسيطة ،ال تعتمد ھذه النماذج على اس تقالل االس تجابة الخلوي ة .وخل ص المؤلف ون إل ى
أن كل النماذج القائمة على توزيع بيتا كشفت عن تحسن التوفيق ف ي نم اذج بواس ون والنم اذج ذات الح دين )بع د
فحصھا باستخدام اختبار  .(χ2وأتاح نموذج بيتا ذو الحدين أفضل توفيق لمجموعة بيانات المؤلف ].[١٣
ووص ف أتشيس ون وش ين ) (Aitchison and Shenف ي ع ام  ١٩٨٠رس ميا ً التوزي ع الطبيع ي
اللوغ اريتمي .وين تج ع ن التح ول اللوجس تي ف ي التوزي ع الطبيع ي البُع دي ،d ،توزي ع طبيع ي لوغ اريتمي عل ى
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المف ردة البس يطة البُعدي ة .d ،ويمك ن تطبي ق ھ ذا التوزي ع ف ي التش خيص اإلحص ائي ال ذي يخض ع في ه تص نيف
الح االت األساس ية للريب ة ،مث ل بيان ات االنحراف ات الكروموس ومية .ويس وق المؤلف ون أمثل ة تب ين اس تخدام ھ ذا
التوزيع على سبيل المثال في التوصيف اإلحصائي المباشر وتحليل البيانات اإلنشائية واالحتمالية ،وك ذلك كب ديل
عن فئة دايريكليت المسبَّق المرافق في تحليل بيانات الجداول المتعددة الحدود وجداول التوافق ].[١٤

المرفق السادس -٣-اإلجراء الروتيني المتبع في توفيق منحنيات الجرعة واالستجابة
تناول القسم  ٣-٨بالوصف برنامجا ً حاسوبيا ً لتوفيق المنحنيات .ويتضمن ھذا المرفق مثاالً عمليا ً يستخدم
أح د خي ارات البرن امج الحاس وبي ،وھ ي أداة تعتم د عل ى لغ ة البرمج ة  Rالمطبَّق ة عل ى بيان ات الكوبال ت ٦٠ -
المبيَّنة في الجدول  .٤وفي حين أن برنامج حساب االنحرافات الكروموسومية وبرنامج تقدير الجرع ات متاح ان
ك أداتين ج اھزتين لالس تخدام ف إن إج راء  Rيحت اج إل ى روت ين يكتب ه ع الم بالرياض يات .وت م االنتھ اء م ن إع داد
الروتين المطلوب )على يد  (H. Braselmannويرد ھنا كامالً في اإلطار  ١ألنه لم يُنشر في أي مكان آخر.
ويشمل الروتين أربعة أجزاء ،يستخدم الجزء األول منھ ا ف ي إدخ ال البيان ات الملحوظ ة ،أي الجرع ات،
وأع داد االنحراف ات ،وع دد الخالي ا المفحوص ة ،وال رقم القياس ي للتوزي ع )التش تت( .ويوج د بالنس بة لھ ذا ال رقم
القياسي خياران ،إما استخدام قيمة ثابتة لك ل الجرع ات أو تعي ين قيم ة منفص لة لك ل جرع ة .وف ي المث ال العمل ي
الوارد في المرفق استخدمت قيمة ثابتة قدرھا  .١والبديل الذي يبينه المرفق أيضا ً ھو استخدام القيم الفردي ة σ2/y
المبيَّن ة ف ي الج دول ) .٤يالح ظ أن ك ل األس طر ال واردة ف ي ال روتين الت ي تب دأ ب الرمز ’ ‘#للعل م فق ط وليس ت
للتشغيل( .أما الجزء التالي فھو إلدخال اإلعدادات المثلى؛ ’ ‘١معامل ارتباط س يغما ال ذي يوص ى مع ه باس تخدام
القيمة ا أو تقدير ھذا المعامل؛ ’ ‘٢الوزن المطلوب؛ ’ ‘٣الدالة الم راد توفيقھ ا .وي درج لھ ذه الدال ة القيم ة ’ ‘١ف ي
حالة التوفيق الخطي أو ’ ‘1qللتوفيق الخطي التربيعي .وال يجوز أن يعدل الج زآن المتبقي ان م ن ال روتين إال ّ م ن
قاموا بصياغة النص األصلي .وإذا أردنا توفيق البيانات مع دالة الجرعة واالستجابة الخطية سنجد تح ت اإلط ار
 ١البيانات التي ُتدرج باستخدام بيانات الھيليوم  ٤ -في الجدول  .٤ويتطابق الروتين بعد ذلك مع ال روتين ال وارد
في اإلطار .١
ويتطل ب تش غيل ال روتين تنزي ل البرن امج  Rم ن موقع ه عل ى الش بكة اإلنترن ت )انظ ر القس م .(٣-٨
وباستخدام نسخة بشكل نسق منقول ) (PDFمن ھذا المنشور ،ينسخ الروتين المبيَّن في اإلطار  ١ويلصق مباش رة
في معالج الكلمات .ويستعاض عن بيانات مثال الكوبالت  ٦٠ -بالبيانات الخاصة بك وتح َّدد الخي ارات المرج وة،
مثل ’ ‘١أو ’ .‘1qويلصق ذلك في الروتين بعد الرمز  في الوقت الذي يكون فيه برنامج  Rمفتوحا ً على الشاشة.
ويرد الناتج في اإلطار  ،٢حيث  ،x0و  ،x1و x2على التوالي ،ومعا ِمالت  ،Cو ، αو βكما ھو مبيَّن في
المعادلة ) (٢إل ى جان ب أخطائھ ا المعياري ة .وتمث ل قيم ة  zاختب ار الدالل ة اإلحص ائية لك ل ُمعا ِم ل م ع احتماليت ه
) .(Prوترد أيضا ً قيمة التباين والتغيَّر لكل ُمعا ِمل .ونالحظ أن قيم الُمعا ِمالت متطابقة مع القيم المبيَّنة في الجدول
 ٥وأن ق يم التباين/التغ اير متطابق ة م ع الق يم المبيَّن ة ف ي القس م  .٣-٧-٩ويمث ل أيض ا ً ن اتج  Rالنق اط المرجعي ة
والمنحنى المو َّفق كرسم بياني )الشكل رابعا ً .(١ -
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٦٠ -  تطبيق روتين توفيق المنحنيات كمثال عملي على بيانات الكوبالت:١ اإلطار
## 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 الخطي٣ - مفردات توفيق بيانات الھيليوم
# 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:٢ اإلطار
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الشكل رابعا ً  :١ -ناتج بيانات الكوبالت  ٦٠ -كرسم بياني تظھر فيه النقاط المرجعية الملحوظة وتوفيق المنحن ى
الخطي التربيعي.

٢٠٠

المرفق السابع
مثال للمقارنة بين المختبرات لضمان الجودة
يتض من ھ ذا المرف ق مث االً لمقارن ة ب ين  ١٤مختب راً دولي ا ً متخصص ا ً ف ي القي اس البيول وجي للجرع ات.
وشملت العملية تحليل شرائح األطوار االستوائية للدم المشعع داخل المختبر باستخدام  ٠٫٧٥غراي و ٢٫٥غراي
من أشعة غاما المنبعثة من الكوبالت  .٦٠ -واشترط على المختبرات المشاركة اإلبالغ عن ت ردد ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي التي حصلت عليھا والجرع ة المق َّدرة بع د تحلي ل  ٥٠خلي ة و ١٠٠خلي ة )من وال الف رز( وبع د الفح ص
التقلي دي ال ذي ش مل  ٥٠٠خلي ة أو التوق ف قب ل ذل ك ف ي حال ة الوص ول إل ى  ١٠٠كروموس وم ثن ائي القُ َس يْم
المركزي .وقيَّمت ھذه المقارنة أداء كل مختبر وإمكانية تكرار العملية باستخدام األس اليب القوي ة )الخوارزميت ان
 Aو (Sالمبيَّنة في المعيارين الموحدين  ٥-٥٧٢٥و.[١٦ ،١٥] ٢٠٠٥ :١٣٥٢٨
ويبين ھذا المرفق على سبيل المثال مجرد مجموعة فرعي ة م ن نت ائج المقارن ة ب ين المختب رات بع د تحلي ل ٥٠٠
خلية تلقت  ٠٫٧٥غراي .وترد التفاصيل الكاملة في المرجع ].[١٧
واستخدم االختبار  zلتحديد أداء المختبرات:

x  x 
s   u
i

ref

* 2

2

z

)سابعا ً (١ -

x

ويتحقق اختبار  zمن القيم التي أبلغ عنھا كل مختبر فيما يتعلق بتردد ثنائيات القُ َسيْم المركزي الملحوظ ة
أو الجرعة المق َّدرة بإحالة تردد ثنائيات القُ َسيْم المركزي إلى منحنى الجرع ة واالس تجابة الموج ود م ن قب ل ).(xi
وتمثل ) (xrefفي تحليل التردد قيمة توافقية )متوس ط مت ين x* ،م ن الخوارزمي ة  (Aوالجرع ة المادي ة المس تخدمة
ف ي تحلي ل تق دير الجرع ة .ويراع ى أيض ا ً ف ي اختب ار  zاالنح راف المعي اري الص امد )* (sالمحس وب باس تخدام
الخوارزمية ألف والريبة المعيارية للقيمة التوافقية أو القيمة المرجعية ) .(uxوعندما قيِّم ت الت رددات ،حُس بت ux
كاآلتي:
*

p

u ref  1.25s

)سابعا ً (٢ -

حيث  pعدد المختبرات المشاركة.
وفيما يتعل ق بتق دير الجرع ات ف إن قيم ة الريب ة ،ux ،ف ي القياس ات المادي ة للجرع ات الفعلي ة الت ي تلقتھ ا
عينات الدم ال تذكر وفقا ً للمعايير المبيَّنة في المعادلة )سابعا ً  .(٣ -وفيما يتعلق بتقدير الجرع ات كان ت القيم ة ux
الريبة بشأن الجرعات المادية المقدمة .وفي كل تحليل ،اُعتبرت القيمة  uxجد قليلة وف ًقا للمعايير التالية:
1

*s
2

 ux

s 

* 2

0.96 

)سابعا ً (٣ -

ُ
وطبقت في تقييم أداء المختبرات المعايير التالية:
|z|2
2<|z|<3

رض
ُم
ٍ
مشكوك

ُرض
|z|3
غير م ٍ
وت رد ف ي الش كل س ابعا ً ١-درج ة  zلك ل مختب ر ) Lاختص اراً للفظ ة مختب ر( فيم ا يتعل ق بت ردد ثنائي ات القُ َس يْم
المركزي .وفي ھذه الحالة بلغ المتوس ط الص امد ال ذي اس تخدم باعتب اره  ٠٫٠٥ xrefو* .٠٫٠١ sوتراوح ت ك ل
قيم  zبين  ١٫٦٦-و ،١٫٢١ووفقا ً لمعايير القبول ،اعتبرت كل القيم ’مُرضية‘.
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الشكل سابعا ً  :٢ -الجرعات المقدرة في كل مختبر مشارك.
ويبين الشكل سابعا ً  ٢ -تقدير الجرع ة ال ذي أبل غ عن ه ك ل مختب ر وفت رة ثقت ه الت ي بلغ ت  ٩٥ف ي المائ ة .ويمث ل
الخط األفقي المتصل الجرع ة المادي ة الت ي تلقتھ ا العين ة ،وتمث ل الخط وط المتقطع ة الفت رة  .s* ١٫٩٦والمختب ر
الوحيد ’المشكوك في صحة نتائجه‘ حسب ما أشارت إليه درج ة  (٢٫١٢) zھ و المختب ر رق م  ١١ال ذي أبل غ ع ن
جرعة قدرھا  ٠٫٩٨غراي.

الشكل سابعا ً  :٢ -تقديرات الجرعات في كل مختبر مشارك.
وقيِّمت إمكانية نسخ ھذه العملية من خالل االنحراف المعياري لقابلية النسخ ):(SR



n



 Sr 1  1
2

s 

* 2

SR 

)سابعا ً (٤ -

وتنظر ھذه الصيغة في التغيرية بين المختبرات عن طريق االنحراف المعياري الصامد )* (sالمحس وب
باستخدام الخوارزمية  Aوالتغير داخل المختب ر ع ن طري ق االنح راف المعي اري لقابلي ة التك رار ) (Srالمحس وبة
باستخدام الخوارزمية  .Sوتمثل  nفي المعادلة )سابعا ً  (٤ -المقي اس المتك رر ف ي ك ل مختب ر مش ارك وال ذي بل غ
ف ي العملي ة الحالي ة  .٢وبع د تحلي ل  ٥٠٠خلي ة تلق ت  ٠٫٧٥غ راي ،بلغ ت ق يم  ٠٫٠١٣ SRللت ردد و٠٫١١٦
للجرعة .وحُدد معامل التغيُّر ) (CVلمقارنة إمكانية نسخ كال القياسين ،أي التردد والجرعة.
٢٠٢

ويشير معامل التغيُّر إلى التشتت الع ام ف ي النت ائج ويحس ب كنس بة * .SR/xوبلغ ت المع ا ِمالت المحس وبة
في ھذا المثال  ٢٤٫٤في المائة و ١٥٫٦في المائة بالنسبة للتردد والجرعة على التوالي .وأشارت ھذه النتائج إل ى
تحسن في قابلية النسخ عندما تعلقت بالجرعات المق َّدرة وليس بترددات ثنائيات القُ َسيْم المركزي.
وسوف تح ِّدد المقارنات بين نفس المختبرات في المستقبل إمكانية تحس ين قابلي ة النس خ .وإذا ل م يك ن م ن
الممكن تحسينھا ،ستقبل حينئذ القيمة المحصلة باعتبارھا التغيرية المصاحبة لألخطاء العشوائية في األسلوب.
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المختصرات
ace

شظية عديمة القُ َسيْم المركزي

AFRRI

معھد بحوث البيولوجيا اإلشعاعية التابع للقوات المسلحة )الواليات المتحدة األمريكية(

ANOVA

تحليل التباين

ARS

اإلصابة بأعراض إشعاعية حادة

AS

مواقع ال قاعدية

ATP

ثالثي فوسفات األدينوزين

BD

ضرر قاعدي
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إصالح القطع القاعدي

BN

ثنائي النواة

BrdU

برومو ديوكسي يوريدين

BSS

معايير األمان األساسية

CABAS

برنامج حساب االنحرافات الكروموسومية

CBMN

فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي

CBMN Cyt

فحص سايتوم النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي

CCD

جھاز متقارن الشحن

CHO

مبيض القداد الصيني
مجس القُ َسيْم المركزي

CRP

برنامج بحثي منسﱠق

Cyt-B

مثبط حركة الخاليا ) Bسايتوكاالسين (B

DAPI

 - 6′ ،4′دياميدين  - ٢ -فينيل إندول )دابي(
فحص الكروموسومات الثنائية القُ َسيْم المركزي

df

درجات الحرية

dic

كروموسوم ثنائي القُ َسيْم المركزي

DMSO

ثنائي ميثيل أوكسيد الكبريت

DNA

كسجين)الحمض النووي(
ال َح ْمضُ ال ﱢر ْيبِ ﱡي النﱠ َو ِوي ال َم ْن ُزوع األ ِ

DPC

الروابط التصالبية في بروتين الحمض النووي

DSB

انكسار ثنائي الخيط

EDTA

ثنائي أمين اإليثيلين رباعي حمض الخليك )إديتات(

ESR

رنين الدوران اإللكتروني

FISH

التھجين الموضعي بالفلورسين

FPG

الفلورسين المضاف إلى الغيمزا

HBSS

محلول ھانك الملحي المتوازن

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية

CP

DCA
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HPBL

الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي البشري

HRR

اإلصالح عن طريق إعادة اتحاد المادة الوراثية المتماثلة
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التھجين الموضعي بالفلورسين المتعدد األلوان
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نُ َويﱠة )نويات(
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بروتوكول تحديد االنحرافات الكروموسومية ومصطلحات األسماء
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تكثف كروموسومي مب ﱢكر
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PEG

غليكول متعدد اإليثيلين
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فيتوھيماغلوتينين
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ضمان الجودة
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مراقبة الجودة
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فعالية بيولوجية نسبية

RDD

جھاز نشر إشعاعات
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مركز المساعدة في حاالت الطوارئ اإلشعاعية /موقع التدريب )الواليات المتحدة(
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جھاز تعريض إشعاعي
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فحص الكروموسومات البينية السريع
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إنزيم ريبُونو ْكلِياز
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انحراف معياري

SE

خطأ معياري
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الخطأ المعياري للمتوسط

SI

النظام الدولي للوحدات

SSB

انكسار وحيد الخيط

SSBR

إصالح االنكسار الوحيد الخيط

SSC

سترات ملح صوديوم

TLD

مقياس جرعات بالوميض الحراري

UCL

حد الثقة األعلى

UN

األمم المتحدة

UV

فوق البنفسجي

WHO

منظمة الصحة العالمية
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التعاريف

)(٣

جرعة ممتصة*
الكمية األساسية لقياس الجرعة D ،وتعرَّ ف بأنھا:
d
dm

D

حيث:
 dεھ ي الطاق ة المنقول ة م ن اإلش عاع الم ؤيِّن للم ادة ف ي عنص ر حجم ي ،و dmھ ي كتل ة الم ادة ف ي ھ ذا العنص ر
الحجمي.
 يمكن حساب متوسط الطاقة في كل حجم معيَّن ،حيث يساوي متوسط الجرعة إجمالي الطاقة المنقولة في الحج م
مقسوما ً على الكتلة الموجودة في ذلك الحجم.
ُ تحدد الجرعة الممتصة في نقطة ما.
 وحدة القياس :الغراي ) ،(GYوھو يساوي  ١جول/كيلو غرام )في السابق ،كان يستعمل الراد(.
حادث*
أي حدث غير مقصود ،بما في ذلك أخطاء التشغيل وأعطال المعدات وغير ذلك من األحداث غير المؤاتية ،تكون
له عواقب أو يمكن أن تكون له عواقب ال يمكن تجاھلھا من زاوية الوقاية أو األمان.
حادث حرجية ) .(criticality accidentحادث يتعلق بالحرجية
 عادة ،في مرفق تستخدم فيه مواد انشطارية.
س ْيم المركزي
عديم القُ َ
شظية كروموسومية طرفي ة أو بيني ة بأحج ام مختلف ة ال يوج د فيھ ا قُ َس يْم مرك زي .ويش ار ف ي الع ادة إل ى الش ظية
العديمة القُ َسيْم المركزي المتكونة بصورة مستقلة عن كروموسوم ذي قسيمين مركزيين أو ثالث قُ َسيْمات مركزية
أو حلقة مركزية بأنھا شظية زائدة عديمة القُ َسيْم المركزي.
إشعاع ألفا
ُس يْمات ألف ا م ن ني وترونين وبروت ونين
ُج َس ْيمات منبعثة في أثناء التفكك النووي لنوي دات مش عة معيَّن ة .وتت ألف ج َ
وھ ي متطابق ة م ع ن واة ذرة الھيلي وم .ويمك ن امتصاص ھا بس ھولة ف ي بض ع س نتيمترات م ن الھ واء ،ول ذلك تنش أ
أخطارھا الرئيسية عن النويدات التي تدخل الجسم وتبتعث إشعاعات ألفا.
مطفر )أنيوجين(
مُط ّف ر غي ر مباش ر ق ادر عل ى الت أثير عل ى انقس ام الخلي ة وجھ از الغ زل الفتيل ي ،مم ا يس فر ع ن فق د أو زي ادة
الكروموسومات الكاملة ويتسبب بالتالي في اختالل الصيغة الكروموسومية.
التھاب الفقار الروماتويدي
التھاب مزمن في الفقرات يؤثر على العمود الفقري ومفصل الحوض .واستخدمت منذ عقود أجھزة ميداني ة كبي رة
للمعالجة اإلشعاعية البعادية اللتھاب الفقرات لدى ھؤالء المرضى.
مضاد التجلط
عقار يمنع تخثر )تجلط( الدم.

_______________
)(٣

تستخدم التعاريف ألغراض المنشور الحالي .ونقلت التعاريف الموسومة بعالمة النجمة من المرجع ].[٣٥٧

٢١١

تردد/مستوى/قيمة الخلفية
ظھور )أو عدد( االنحرافات الكروموسومية أو ال ُن َويَّات المسجلة في المجموعة العامة.
بكريل*
وحدة النظام الدولي  SIللنشاط ،وتعادل مقدار تحول  ١في الثانية.
 يلغي ويحل محل وح دة الك وري ،الت ي ال تنتم ي للنظ ام ال دولي ١ .بكري ل =  ٢٧بيك و ك وري )١٠-١١× ٢٫٧
كوري( تقريبا ً ١ .كوري  ١٠١٠ × ٣٫٧بكريل.
إشعاع بيتا
إشعاع جس يمي يت ألف م ن إلكترون ات موجب ة أو س البة الش حنة تنبع ث ف ي أثن اء ح دوث تفك ك ن ووي ف ي نوي دات
مشعة معيَّنة .ويتراوح اختراق ُج َسيْمات بيتا بين بضع سنتيمترات وبضع أمتار في الھواء وبض ع ملليمت رات إل ى
بعض سنتيمترات في النسيج الرخو أو البالستيك.
تح ُّيز
ابتعاد النتائج أو االستدالالت عن الحقيقة أو العمليات التي تفضي إلى ذلك االبتعاد.
ثنائي النواة
يحتوي على نواتين .وتظھر الخالي ا الثنائي ة الن واة ف ي نھاي ة دورة االنقس ام الن ووي ويمك ن مراكمتھ ا ع ن طري ق
وقف انقسام الھيولي مث ل مث بط حرك ة الخالي ا ) Bالسايتوكاالس ين  (Bوتفح ص الخالي ا الثنائي ة الن واة للتحق ق م ن
احتوائھا على نويات وجسور الھيولي في فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي.
القياس البيولوجي للجرعات/قياس الجرعات بيولوجيا ً
استخدام المؤشرات البيولوجية للتحقق من التعرض إلشعاعات وتقدير الجرعة الممتصة
تأثيرات بيولوجية
مجموعة من العواقب المحتملة عل ى الم ادة أو الكائن ات أو األنس جة أو الخالي ا الح ّي ة ،تبع ا ً لن وع ودرج ة الض رر
الخلوي الذي قد ينشأ عن التعرض لعامل خارجي ،مثل اإلشعاعات المؤيِّنة.
عالمة بيولوجية
مؤشر للعمليات البيولوجي ة أو اإلمراض ية الطبيعي ة .وتس تخدم العالم ات البيولوجي ة ف ي مج ال القي اس البيول وجي
للجرعات لتمييز األضرار البيولوجية المستحثة باإلشعاع عن األضرار البيولوجية الناجمة عن عوامل أخرى.
نظرية التجويف
ترتبط بالتأين الناشئ في تجويف مليء بالغاز داخ ل وس ط للطاق ة الممتص ة ف ي ذل ك الوس ط المح يط .وف ي س ياق
تك ون االنحراف ات الكروموس ومية ،يعن ي تطبي ق النظري ة أن حج م ن واة الخلي ة ص غير بالق در ال ذي يجع ل الطاق ة
الكلية الممتصة راجعة فقط إلى اإللكترونات التي تمر من النواة .ولذلك يمكن تجاھل الجسيمات الثانوية.
برومو ديوكسي يوريدين
نظي ر للثيمي دين تس تبدل في ه مجموع ة الميثي ل عن د الموق ع َ ٥ف ي الثيم ين ب البرومين .ويس تخدم بروم و ديوكس ي
يوريدين في القياس البيولوجي للجرعات عند التوسيم المتباين للحمض النووي المخلَّ ق ح ديثا ً لتحدي د الخالي ا الت ي
مرّ ت بانقسام فتيلي أكثر من مرة.
الغاللة الشھباء
الطبقة التي تحتوي على معظم خاليا الدم البيضاء في عينة ال دم المعالج ة بمض ادات ال تجلط بع د تعريض ھا لط رد
مركزي.
منحنى معايرة
يشير منحنى المعايرة في القياس البيولوجي للجرعات إلى وصف بياني أو رياضي للعالقة بين الجرع ة والت أثير،
ويشتق ھذا المنحنى من خالل تش عيع عين ات ال دم بجرع ات معلوم ات داخ ل المختب ر ويس تخدم المحن ى الس تقراء
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الجرعة اإلشعاعية التي يتلقاھا الفرد الذي يمكن أن يتعرض لإلشعاع.
التحزيم الكروموسومي

C

انظر ’تحزيم الكروموسومات‘.
س ْيم مركزي
قُ َ
المنطقة الرئيسية الضيقة في الكروموسوم التي تشاھد في أثناء االنقسام الفتيلي وتضم زوجا ً من الكروماتيدات.
سلسلة إجراءات التحفظ على العينات
سجل كامل لعينة الدم يتتبع مناولتھا وتخزينھا من النقطة التي تجمع/تستلم فيھ ا العين ة حت ى وص ولھا إل ى وجھتھ ا
النھائية.
توازن الجسيمات المشحونة
يحدث عندما يكون عدد كل نوع من الجسيمات المش حونة المزاح ة م ن حج م مع يَّن مس اويا ً لع دد الجس يمات الت ي
تدخل ھذا الحجم.
تحزيم الكروموسومات
تقنية لتلوين الكروموسومات بألوان متباينة غالبا ما تستخدم فيھ ا ص بغة غيم زا .وتبع ا ً لألس لوب المس تخدم يش اھد
استخدام تلوين انتقائي لمناطق كروموسومية معيَّن ة ،مث ل القُ َس يْمات المركزي ة )التح زيم  (Cأو أنم اط ممي زة عل ى
طول األذرع )التحزيم  .(Gويتم التعرف على ھيكل كل زوج من الكروموسومات وتقييمه باستخدام نمط الخط وط
الداكنة والفاتحة )الحُزم( التي يتميز بھا كل زوج.
سر كروموسومي )كالستوجين(
مك ّ
عنص ر فيزي ائي أو كيمي ائي يك ِّس ر الحم ض الن ووي ف ي الكروموس ومات مفض يا ً إل ى تع ديالت مث ل االنحراف ات
الملحوظة في األطوار االستوائية.
أعطاب الحمض النووي المجمعة
أكثر من موقعين مصابين بإض رار ف ي الحم ض الن ووي بس بب إش عاعات مؤيِّن ة ف ي  ٢٠زوج ا ً قاع ديا ً م ن نف س
الجزيء.
كولشيسين/كولسيميد
مركبات شبه قلوية تثبط تكون المغزل في أثناء انقسام الخلية .وتستخدم ھذه المركبات لجم ع ع دد كبي ر م ن خالي ا
الطور االستوائي عن طريق منعھا من الوصول إلى الطور االنفصالي .والكولسيميد نظير مخلَّق م ن الكولشيس ين
الطبيعي النباتي.
إعادة الترتيب الكروموسومي المعقدة
انحراف يشمل ثالثة انكسارات أو أكثر في كروموسومين أو أكث ر ويتم َّي ز بأن ه يس تحث بع د التع رض إلش عاعات
كثيفة التأيين أو الجرعات الكبيرة من اإلشعاعات الخفيفة التأيين.
فترة الثقة
تقدير فترة متغ ِّي ر م ا مث ل مع دل م ا ،يح َّدد وفق ا ً لتوزي ع مخت ار )مث ل توزي ع بواس ون( بحي ث يك ون لھ ذا النط اق
احتمالية محددة تشمل القيمة الصحيحة للمتغيِّر .وبالتالي فإن فترة الثقة )التي توصف بحدي الثقة األعلى واألدنى(
تس تخدم لإلش ارة إل ى موثوقي ة التق دير .ويح ِّدد مس توى الثق ة أو معام ل الثق ة م دى أرجحي ة احت واء الفت رة عل ى
البارامتر .وتتسع فترة الثقة بزيادة مستوى الثقة المرجو.
إرباك
’تشويش‘ االرتباط بين متغيِّر مؤثر )مثل التعرض إلشعاع مؤين( والتأثير )مثل االنحرافات المستحثة( في دراسة
متغير آخر )عامل مركب ،مثل العمر أو التدخين( .وإذا لم تؤخذ عوامل اإلرب اك ف ي االعتب ار ف إن ذل ك يمك ن أن
يؤدي إلى حدوث ارتباط ال وجود له في الواقع أو يمكن أن يؤدي إلى تشويش ارتباط حقيقي.
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أسلوب بواسون الملوث
تحليل رياضي لترددات الحلقات المركزية وترددات ثنائيات القُ َسيْم المركزي ،ويسمح ھذا التحليل بتق دير الجرع ة
في الحاالت التي يشتبه فيھا بحدوث تعرض لجزء من الجسم .ويسمح األسلوب بتقدير الجرعة ع ن طري ق النظ ر
في توزيع الكروموسومات ذات القسيمين بين كل الخاليا المفحوصة ويعطي معلومات إضافية عن الحجم المش عَّع
من الجسم .انظر أيضا ً أسلوب حاصل ثنائيات القُ َسيْم المركزي والحلقات )(Qdr
تلوث*
وجود مواد مشعة على األسطح أو ف ي م واد ص لبة أو س ائلة أو غازي ة )بم ا ف ي ذل ك جس م اإلنس ان( حي ث يك ون
وجودھا غير مقصود أو غير مرغوب فيه ،أو العملية المؤدية إلى وجود ھذه المواد في مثل ھذه األماكن.
مجموعة ضابطة
مجموع ة م ن الخالي ا أو الحيوان ات أو أش خاص التج ارب المعرض ين ألفض ل الظ روف الممكن ة المتطابق ة م ع
ظروف األفراد المعّرضين باستثناء عدم ترتيب حدوث التأثير.
تغاير
مقياس ارتباط التباين بين مجموعتين )أو أكثر( من البيانات التابعة ،أي كيفية تغيُّر البيانات معا ً .ويمك ن أن يك ون
التغاير موجبا ً أو سالباً ،وھو ما يشير إلى وجود عالقة خطية موجبة أو سالبة بين مجموعات البيانات .وإذا كان ت
البيانات مستقلة فإن التغاير يكون صفراً.
تغاير بارامترات المنحنى ) .(covariance of curve parametersال تنح رف الب ارامترات ) (C ،β ،αبص ورة مس تقلة
عن قيمھا الصحيحة المثلى )انظر االنحراف المعياري ،التابين( ،ولكن ذلك يح دث ف ي ح دود معيَّن ة م ن االرتب اط
ألنھا تحسب في آن واحد باستخدام نفس مجموعة البيانات ،وبالتالي تق ل قيم ة الخط أ ف ي الحس ابات المجمَّع ة مث ل
المعادلة ) (٧ف ي الح االت الت ي يحس ب فيھ ا م ع التباين ات وح دھا .ويمك ن أيض ا ً حس اب االرتباط ات المقابل ة م ن
خ الل التباين ات والتغ ايرات )التغ اير مقس وما ً عل ى مرب ع ج ذر ن اتج التب اينين ،أي التغ ايُّر مقس وما ً عل ى ن اتج
االنحرافين المعياريين(.
توفيق المنحنى
تحديد معادلة تصف أفضل توفيق مع سلسلة من نقاط البيانات ربما باستخدام عدد من القيود األخرى ،بما في ذل ك
ترجيح التوفيق بموثوقية كل نقطة بيانات )تق َّيم بالخطأ المعياري ف ي نقط ة البيان ات( و/أو جع ل التوفي ق مقص وراً
على قيمة أساسية مقاسة.
مثبط حركة الخاليا ) Bسايتوكاالسين(
مركب طبيعي من أصل فطري ينفرد بخاصية تثبيط انقسام ھيولي خاليا الثدييات واإلنسان المستخدمة في فح ص
النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي.
الوراثة الخلوية
فرع من علم الوراثة يتناول دراسة الكروموسومات.
فحص سايتوم النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي
ھو صيغة أكثر تطوراً من فحص النويات الناشئة عن وقف انقسام الھيولي تقاس فيه مجموعة أوسع من العالمات
البيولوجية التي تميز العطب الكروموسومي )ال ُن َويَّات ،وجسور ھيولي النواة ،والبراعم النووية في الخاليا الثنائي ة
النواة( وكذلك موت الخاليا )الخاليا النخرية والخاليا الم وت المب رمج( والرق ود الخل وي )ال رقم القياس ي لالنقس ام
الن ووي عل ى أس اس نس ب الخالي ا األحادي ة الن واة والثنائي ة الن واة والمتع ددة الن وى( وأم ا العالم ات البيولوجي ة
للنويات وجسور الھيولي النووي فھي العالمات البيولوجية في ھذا النظام التي يتم التحقق من صحتھا على أفض ل
وجه في القياس البيولوجي للجرعات الناشئة عن التعرض إلشعاعات مؤيِّنة.
اإلشعاع الكثيف التأيين/ذو االنتقال الخطي المرتفع للطاقة
إشعاعات تودع طاقتھا في التفاعالت الضيقة على طول مسارھا )مثل ُج َس يْمات ألف ا ،والنيترون ات( .ويتج َّس د ھ ذا
التوزيع المكاني في الفعالية البيولوجية النسبية .انظر أيضا ً ’انتقال خطي للطاقة‘.
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حد الكشف
الجرعة التي يمثلھا أقل تردد لمؤش ر مع يَّن م ن مؤش رات قي اس الجرع ات م ن خ الل الفح ص البيول وجي ويمك ن
تمييزھا فوق تردد الخلفية بقدر معيَّن من الثقة يبلغ في العادة  ٩٥في المائة.
أثر قطعي
أث ر ص حي إش عاعي توج د ل ه عموم ا ً عتب ة حدي ة لمس توى الجرع ة ت زداد في ه ح دة األث ر إذا تجاوزت ه الجرع ة.
ويوصف ھذا األثر بأنه قطعي حاد إذا كان مميتا ً أو يھدد الحياة أو إذا كان يؤدي إلى انتقاص من نوعية الحياة.
س ْيم المركزي(
كروموسوم ذو قسيمين مركزيين )ثنائي القُ َ
كروموسوم زائغ يحمل قسيمين مركزيين ناتجين عن خلل في إصالح كروموسومين منكسرين.
ضعفاني
ع دد الكروموس ومات ف ي الخلي ة الجس دية ف ي ن وع مع يَّن؛ ويبل غ ھ ذا الع دد ف ي اإلنس ان  ٢٢) ٤٦زوج ا ً م ن
الكروموسومات الجسدية وكروموسوما ً جنسيا ً(.
الر ْي ِب ُّي ال َّن َو ِوي ال َم ْن ُزوع األوكسِ جين )الحمض النووي(
ض ِّ
الح ْم ُ
َ
الجزيء الذي تحتوي علي ه الكروموس ومات وي تحكم ف ي ش فرة الموُ رث ات المس ؤولة ع ن ھيك ل ووظيف ة ك ائن م ا
ويسمح بنقل المعلومات الوراثية من جيل إلى الجيل الذي يليه.
معدل الجرعة
مقياس للجرعة التي تنتقل بھا الطاقة من اإلش عاع إل ى الھ دف؛ أي الجرع ة الت ي ت ودع ف ي الھ دف ف ي وح دة م ن
الزمن .وبالرغم من أن معدل الجرعة يمكن تحديده من حيث المبدأ في أي وحدة من الزمن )مثل الجرعة الس نوية
التي تعتبر من الناحية الفنية معدل جرعة( يستخدم مصطلح مع دل الجرع ة ف ي الع ادة ف ي س ياق الفت رات الزمني ة
القصيرة ،مثل الجرعة في الثانية أو الجرعة في الساعة.
مقياس الجرعة اإلشعاعية
جھاز مادي يقيس التعرض لإلشعاع المؤيِّن.
انكسار ثنائي الخيط
نوع من العطب يتسبب في قطع الحمض النووي بالكامل نتيجة لحدوث انقسام في العم ود الفق ري للفسفودايس تراز
في خيطي اللولب المزدوج في نفس الموقع أو في المواقع القريبة.
رنين الدوران اإللكتروني/الرنين اإللكتروني الفائق المغنطة
تقنية لدراسة األنواع الكيميائية التي تحتوي على إلكترون واحد غير زوجي ،مثل الج ذور الح رة العض وية وغي ر
العضوية ،والمركبات غير العضوية التي تحتوي على أيون معدني انتق الي .ويمك ن اس تخدامه كمقي اس للجرع ات
اإلشعاعية.
طارئ*
حالة غير روتينية تتطلب إجرا ًء فوريا ً يرمي في المقام األول إلى التخفيف من خطر أو من العواقب الضارة على
صحة اإلنس ان وس المته أو عل ى نوعي ة الحي اة أو عل ى الممتلك ات أو عل ى البيئ ة .ويش مل ذل ك ح االت الط وارئ
النووية أو اإلشعاعية وحاالت الط وارئ التقليدي ة مث ل الحرائ ق أو انبع اث م واد كيميائي ة خط رة أو العواص ف أو
الزالزل .كما يشمل ذلك الحاالت التي تسوِّ غ التص رف ف وراً للح د م ن آث ار خط ر متص وَّ ر .والط ارئ الن ووي أو
اإلشعاعي ھو طارئ يتضمن ،أو من المتصور أنه يتضمن ،مخاطر تعزى إلى ما يلي:
)أ(
)ب(

الطاقة الناتجة عن تفاعل متسلسل نووي أو عن اضمحالل نواتج تفاعل متسلسل؛
تعرضا ً إشعاعي.

 تمثل النقطتان )أ( و)ب( على التوالي الط ارئ الن ووي والط ارئ اإلش عاعي بالتقري ب .بي د أن ھ ذا ل يس التميي ز
المضبوط.
 مصطلح طارئ إشعاعي يستخدم في بعض الحاالت عندما يكون التمييز الواضح لطبيعة المجازف ة غي ر أساس ي

٢١٥

)خطة طوارئ إشعاعية وطنية مثالً( ،وھو يؤدي نفس المعنى بصورة جوھرية.
إنزيم
جزيء بروتيني يسرِّ ع التفاعالت الكيميائية في المواد األخرى دون أن يتعرض ھ و نفس ه للت دمير أو التغيي ر عن د
انتھاء التفاعالت.
علم األوبئة
دراسة توزي ع ومح ددات الح االت أو األح داث المرتبط ة بالص حة ف ي مجموع ات س كانية مح ددة ،وتطبيق ات تل ك
الدراسة في مكافحة المشاكل الصحية.
تعرض*
الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض لإلشعاعات .ال ينبغي استخدام مصطلح تعرض كمرادف لمصطلح جرعة.
فالجرعة إنما ھي مقياس تقاس به آثار التعرض.
 يمكن تقسيم التعرض إلى فئات بحسب طبيعته ومدته )انظر أحوال التعرض( أو بحسب مص در التع رض ،و/أو
األشخاص المعرضين و/أو الظروف التي يتعرضون تحت ظلھا )انظر أنواع التعرض(.
تعرض خارجي ) (external exposureتعرض لإلشعاع من مصدر خارج الجسم.
 يقابله مصطلح تعرض داخلي.
 تعرض داخلي ) (internal exposureتعرض لإلشعاع من مصدر داخل الجسم.
 يقابله مصطلح تعرض خارجي..
حاالت تعرض*
تعرض حاد ) .(acute exposureتعرض يتم تلقيه خالل فترة زمنية قصيرة .ويس تخدم ع ادة لإلش ارة إل ى التع رض
الذي يتم خالل فترة قصيرة بما يكفي العتبار الجرعات الناتجة جرعات لحظية )أقل من ساعة مثالً(.
تعرض مزمن ) .(chronic exposureتعرض ي دوم لوق ت طوي ل .وتتعل ق الص فة ’م زمن‘ فق ط بم دة التع رض ،وال
تشير أدنى إشارة إلى حجم الجرعات التي ينطوي عليھا التعرض ،وھ و يس تخدم ع ادة لإلش ارة إل ى التعرض ات
التي تدوم لسنوات كثيرة كنتيجة لوجود نويدات مشعة طويلة العمر في البيئة .وتستخدم اللجنة الدولية للوقاية من
اإلش عاعات مص طلح تع رض طوي ل األم د لوص ف نف س المفھ وم كم ا ف ي مص طلح تع رض م زمن .وك ال
المصطلحين يقابله مصطلح تعرض حاد.
سلبي كاذب
نتيجة فحص تشير إلى أن الفرد لم يتأثر بينما يكون قد تأثر بالفعل؛ أي نتيجة فحص سلبية في شخص متأثر.
إيجابي كاذب
نتيجة فحص تشير إلى أن الفرد قد تأثر بينما ھو ف ي الواق ع ل م يت أثر؛ أي نتيج ة فح ص إيجابي ة ف ي ش خص غي ر
متأثر بالفعل.
نيترونات سريعة
نيترونات تتجاوز طاقتھا بعض المستوى العشوائي وتبلغ في العادة مليون إلكترون فلط
طالئع المتصدين*
أول أفراد من خدمة طوارئ يتصدون لحالة طوارئ في مسرح األحداث.
نيترونات االنشطار
نيترونات حرة عادة ما تنشأ في أثن اء االنش طار الن ووي ،أي التفاع ل الن ووي ال ذي تنقس م في ه ن واة ذرة ثقيل ة إل ى
جزأين متساويين تقريبا ً )نوى العناصر األخف( ويصحبھا انطالق مقدار كبير نسبيا ً من الطاقة.
تھجين موضعي فلوري
تقنية لتحديد وجود كروموسومات محددة أو مناطق كروموسومية من خالل إدخال مجسّات ملونة بالفلورس ين ف ي
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حمض نووي كروموسومي متمسخ.
تھجين موضعي فل وري بين ي ) (interphase FISHي تم إدخ ال المج ّس ات مباش رة ف ي خلي ة الط ور البين ي .ويس مح
ذلك بمشاھدة التغييرات على مستوى المناطق الكروموسومية.
تھجين موضعي فلوري استوائي ) .(metaphase FISHيتم إدخال المج ّس ات ف ي الكروموس ومات ف ي أثن اء الط ور
االستوائي .ويسمح ذلك بمشاھدة االنحرافات الكروموسومية.
تقنيات التھجين الموضعي الفلوري:
التھج ين الموض عي الفل وري المتع دد األل وان )) (multicolour FISH (mFISHيس تخدم ف ي التھج ين الموض عي
بالفلورسين المتعدد األلوان مجسّات الحمض النووي ’لتلوين الكروموسومات الكاملة‘ الموسومة بمجموعة فري دة
من األلوان الفلورية لكل كروموسوم من كروموسومات اإلنسان.
التھجين الموضعي بالفلورسين المتعدد األلوان لألذرع القريبة والبعيدة ) .(pq-mFISHشكل مختل ف م ن التھج ين
الموضعي بالفلورسين المتعدد األلوان لتمييز األذرع الكروموسومية كل على حدة.
ملون فلوري
جزيئ ات متألق ة عن دما تس تثار بطريق ة مالئم ة .وتس تخدم ف ي التھج ين الموض عي بالفلورس ين إلب راز من اطق
كروموسومية محددة.
إشعاع غاما
إش عاع كھرمغنطيس ي )فوتون ات( عالي ة الت ردد )موج ات قص يرة ج داً( تص دره الن واه أو ينبع ث م ن اض محالل
الجسيمات أو أحداث اإلبادة .وتخترق أشعة غاما األنسجة لمسافة أبعد م ن ُج َس يْمات بيت ا أو ُج َس يْمات ألف ا ،ولكنھ ا
ذات انتق ال خط ي أق ل للطاق ة .ويج ب اس تخدام م واد ثقيل ة مث ل الرص اص أو الخرس انة المس لحة للوقاي ة م ن
إشعاعات غاما.
التحزيم

G

انظر ’تحزيم الكروموسومات‘.
مادة سامة جينيا ً )جينوتوكسين(
أي عنصر كيميائي أو فيزيائي يسبب ضرراً أو طفرة في المادة الوراثية.
الدالة

G

عام ل ت ابع زمني ا ً يس تخدم لتع ديل معام ل تربي ع الجرع ة ف ي العالق ة الخطي ة التربيعي ة ب ين الجرع ة واالس تجابة
لمراعاة تأثيرات الجرعة الممتدة.
غراي*
وحدة الكيرما والجرعة الممتصة حسب النظام الدولي للوحدات ،وتعادل  ١جول/كغم =  ١٠٠راد.
تكون الدم
تكون مكونات خاليا الدم.
عمر نصفي*
) (١بالنسبة لنويدات مشعة ،الزمن المطلوب لتقلص النشاط ،بفعل عملية االضمحالل اإلشعاعي ،إلى النصف.
 حيثما يكون من الضروري تمييز ھذا العمر النصفي عن األعمال النصفية األخرى )انظر ) ،((٢ينبغي استخدام
مصطلح العمر النصفي اإلشعاعي.
 يرتبط العمر النصفي بثابت االضمحالل ، λ ،حسب التعبير التالي:
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) (٢الزمن الذي تستغرقه كمية من مادة معيَّنة )م ثالً نوي دة مش عة( ف ي مك ان مع يَّن لت تقلص إل ى النص ف كنتيج ة
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ألي عمليات أو عمليات محددة تتبع أنماط أُسية مشابھة وصوالً إلى االضمحالل اإلشعاعي.
عمر نصفي بيولوجي ) .(biological half-lifeالزمن الذي تستغرقه كمي ة م ادة ف ي نس يج مع يَّن أو عض و مع يَّن أو
منطقة معيَّنة من الجسم )أو أي كائن حيّ آخر يتم تحديده( لكي تتقلص إلى النصف كنتيجة لعمليات بيولوجية.
عمر نصفي فعال )) .(effective half-life (Teffالزمن الذي يستغرقه نشاط نويدة مشعة في مك ان مع يَّن لي تقلص إل ى
النصف نتيجة لكل العمليات ذات الصلة.
1
1

Teff
i Ti

حيث:
 Tiھو العمر النصفي للعملية

i

عم ر نص ف إش عاعي ) .(radioactive half-lifeبالنس بة لنوي دة مش عة ،ال زمن المطل وب لك ي ي تقلص النش اط إل ى
النصف جراء عملية اضمحالل إشعاعي.
 يستخدم أيضا ً مصطلح ’عمر نصفي فيزيائي‘ للتعبير عن ھذا المفھوم.
وقت نصفي
الوقت المطل وب ك ي ي نخفض ب ارامتر  ٥٠ف ي المائ ة م ن قيمت ه األص لية .ويس تخدم ھ ذا المص طلح ف ي تطبيق ات
القياسات البيولوجية للجرعات لوصف معدل دوران الكريات اللمفاوية في الدم الطرفي.
كروموسوم أرقش
كروموسوم موسوم ملون بألوان مختلفة بعد إضافة برومو ديوكس ي يوري دين ف ي أثن اء دورت ين متك ررتين .وبع د
التلوين المالئم ،يبدو أحد ش ّقيْ الكروموسوم داكن اللون بينما يظھر األخر بلون فاتح.
دخول
تناول نويدة مشعة إلى الجسم عن طريق االستنشاق أو االبتالع أو من خالل الجلد السليم أو المصاب.
غرز
شذوذ كروموسومي تدخل فيه شظية عديمة القُ َسيْم المركزي من كروموسوم إلى ذراع كروموسوم آخر.
عملية مقارنة بينية
إجراء يس تخدم ف ي ض مان ومراقب ة الج ودة .وي تم ف ي القي اس البيول وجي للجرع ات تب ادل الم واد ب ين المختب رات
ألغراض التحليل المقارن.
طور بيني
الفترة التي تستغرقھا دورة الخلية بين االنقسامات الفتيلية التي تقضي فيھا الخلية معظم وقتھا وتج ري فيھ ا أغلبي ة
وظائفھا ،مثل االستعداد لالنقسام الخلوي.
قلب
تعديل كروموسومي تنقلب في ه ش ظية م ن كروموس وم م ن ط رف إل ى ط رف وتغ رز ف ي الكروموس وم ف ي نف س
موقع االنكس ار .ويمك ن أن يك ون بعي داً ع ن المرك ز أو قريب ا ً من ه تبع ا ً لم ا إذا ك ان يش مل القُ َس يْم المرك زي أو ال
يشمله على التوالي.
في المختبر
يالحظ أو يجري في أنبوب اختبار.
الحي
في الجسم
ّ
يالحظ أو يجري في الكائن الحيّ .
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تأيين/تأين
العملية الفيزيائية التي يخرج فيھا إلكترون مداري واحد أو أكثر من إلكترون مداري من الذرة أو الجزيء لتتحوَّ ل
بذلك إلى الحالة المشحونة كھربائيا )أيون( .وتؤدي ھذه العملية إلى إطالق موضعي لكمي ة كبي رة م ن الطاق ة تبل غ
تقريبا ً  ٣٣إلكترون فلط لكل حدث مؤيِّن وھي تكفي ،بل وتزيد ،لكسر رابطة كيميائية قوية.
نظير
ذرات من نفس العناصر الكيميائية لھا نفس ع دد البروتون ات )نف س الع دد ال ذري ،ولك ن ع ددھا الن ووي مختل ف(
واإللكترون ات ،وإن كان ت تحت وي عل ى ع دد مختل ف م ن النيوترون ات .وتتماث ل النظ ائر ف ي خواص ھا الكيميائي ة
ولكنھا تختلف في خواصھا النووية.
النمط النووي
ترتي ب األزواج الكروموس ومية المتش ابھة ف ي خلي ة وحي دة عل ى أس اس الحج م وموق ع القُ َس يْم المرك زي ونم ط
التحزيم وفقا ً لتصنيف معياري.
كيرما الھواء )الطاقة الحركية المطلقة لكل وحدة من الكتلة(*
الكمية  ،Kوتعرَّ ف كما يلي:
dEtr
dm

K

 dEtrھو مجموعة طاقات الحركي ة البدئي ة لجمي ع الجس يمات المؤيِّن ة المش حونة الت ي ُتطلقھ ا ُج َس يْمات مؤيِّن ة غي ر
مشحونة في مادة كتلھا .dm
 وحدة القياس :غراي ).(Gy
 ك ان ھ ذا المص طلح أص الً اختص اراً لعب ارة matter
المادة( ،ولكنه اآلن مقبول ككلمة.

energy released in

) kineticأي الطاق ة الحركي ة المطلق ة ف ي

كريات بيضاء
مص طلح ع ام يص ف ك ل أن واع خالي ا ال دم البيض اء )مث ل الكري ات اللمفاوي ة ،والني وتروفيالت والي وزينيفيالت،
والخاليا البالزمية والكريات الوحيدة(.
انتقال خطي للطاقة*
يعرَّ ف عموما ً بأنه:
 dE 
L  

 d  

حيث:
 dEھو الطاقة التي تفقد في قطع المسافة  ،d والمقدار  Δھو حد أعلى للطاقة التي تنتقل في أي اصطدام واحد.
 مقياس للكيفية التي تنتقل بھا الطاقة م ن اإلش عاعات إل ى الم ادة المعرَّ ض ة ،كدال ة للمس افة .وي دل ارتف اع قيم ة
االنتقال الخطي للطاقة على أن الطاقة تودع في حدود مسافة قليلة.
 المقدار ∞) Lأي عندما تكون قيمة  Δال نھائي( يس مى ’االنتق ال الخط ي غي ر المق َّي د للطاق ة‘ وذل ك ف ي تعري ف
عامل النوعية
 المقدار  LΔيسمى أيضا ً ’القدرة الخطية المقيَّدة على وقف االصطدام‘.
نموذج خطي
نموذج رياضي عام يستخدم لوصف االستجابة البيولوجية لإلشعاع حيث التأثير  Yدالة خطية للجرعة :D
.Y = D
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نموذج خطي تربيعي
نم وذج رياض ي ع ام يس تخدم لوص ف االس تجابة البيولوجي ة للجرع ة وفي ه يك ون الت أثير  Yدال ة خطي ة تربيعي ة
للجرعة :D
.Y = D + D2
كرية لمفاوية
ن وع م ن خالي ا ال دم البيض اء يوج د أساس ا ً ف ي ال دم واللمفاوي ات واألنس جة اللمفاني ة الت ي تش كل الخالي ا المناعي ة
وسالئفھا في الجسم.
تحليل التحليل
دراسة تجمع نتائج بحوث مستقلة متشابھة في موضوع معيَّن وتلخصھا وتقيَّمھا وفقا ً لبارامترات معينة.
طور استوائي
مرحلة االنقسام الفتيلي في دورة الخلية الحقيقية النواة حيث تتكثف الكروموسومات إل ى أدن ى ط ول لھ ا وتت راص
في منتصف الخلية قبل انفصالھا بين الخليتين الشقيقتين.
ُن َو َّية
ال ُن َويَّة ھي نواة صغيرة بدرجة أكبر وتوجد في الخاليا المصابة بعطب كروموسومي .وتنشأ ال ُن َويَّة ف ي الع ادة ع ن
كروموسوم كامل متأخر أو شظية كروموسومية عديمة القُ َسيْم المرك زي ف ي الط ور االنفص الي .ويبل غ ف ي الع ادة
قطر ال ُن َويَّة  ١٦/١إلى  ٣/١من قطر النوى الرئيسية في الخلية الوحيدة النواة أو الخلي ة الثنائي ة الن واة .وال تختل ف
ال ُن َويَّة في تركيبھا وخصائص تلوينھا عن النوى.
محدث التفتل
كاشف يستحث تكاثر الخلية.
انقسام فتيلي
ذل ك الج زء م ن عملي ة انقس ام الخلي ة ال ذي تفص ل في ه الخلي ة الحقيقي ة الن واة كروموس وماتھا إل ى مجم وعتين
متطابقتين.
الرقم القياسي لالنقسام الفتيلي
النسبة المئوية للخاليا في االنقسام الفتيلي في أي وقت معيَّن.
مط ِّفر
أي مادة كيميائية أو فيزيائية لھا خاصية إح داث تح ول وراث ي ف ي التسلس ل القاع دي لج زيء الحم ض الن ووي أو
على مستوى تنظيم الكروموسوم.
طفرة
أي انحراف في مورِّ ث عن حالته الطبيعية؛ وقد يوجد في شكل ممرض أو طبيعي حميد.
إشعاع نيوتروني
النيوترونات التي تشكل أحد مكونات نواة الذرة ھي ُج َسيْمات َّأولية محايدة م ن حي ث ش حنتھا الكھربائي ة .وتنطل ق
النيوترونات في أثناء االنشطار النووي ولھا قدرة كبيرة على االختراق.
برعم نووي
أجسام شبيھة بالنويات متصلة بالنواة عن طريق وصلة أيونية نووية رقيقة؛ شذوذ نووي.
الرقم القياسي لالنقسام النووي
مقياس لمتوسط السرعة التي تتابع بھا الخلية أطوار دورتھا ويشتق من العدد النسبي للخاليا في مجموعة تكون قد
وصلت إلى كل مرحلة تالية من مراحل انقسامھا وصوالً في العادة إلى االنقسام الرابع.
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جسر ھيولي النواة
يحدث عندما ُتجذب القُ َسيْمات المركزية في ثنائيات القُ َسيْم المرك زي أو الكروماتي دات تج اه األقط اب المقابل ة م ن
الخلية في الطور االنفصالي .ويمكن في فحص النوي ات الناش ئة ع ن وق ف انقس ام الھي ولي مالحظ ة جس ر ھي ولي
النواة في الخاليا الثنائية النواة بسبب تثبيط انقسام الخلية مم ا يمن ع انكس ار جس ور الط ور االنفص الي الت ي تخ رج
منھا جسور ھيولي النواة.
ُجسيم نووي
الھياكل الناشئة عن الوحدات األساسية المتكررة في تغليف الكروماتين الحقيقي النواة داخل الكروموسوم.
نويدة
نوع من الذرة يتميَّز بعدد بروتوناته )عدده الذري( وعدده النووي.
نسبة األرجحية
النسبة المحسوبة بين احتمالين إلظھار أرجحية الجرعة الصفرية مقابل قياس مش تبه ب ه )مث ل ش ارات القي اس( أو
القياس الفيزيائي للجرعة.
قياس الجرعات باستخدام الوميض المستحث ضوئيا ً
نوع من مقاييس الجرعات الفيزيائية المستخدمة في قياس التعرض إلشعاع مؤين.
بروتوكول مصطلحات تحديد وتسمية االنحرافات الكروموسومية
المصطلحات المستخدمة في تحليل التھجين الموضعي بالفلورسين لوصف االنحرافات الكروموسومية.
س ْيم المركزي الشامل
مجس القُ َ
مجسّات الحمض النووي المستخدمة في توسيم منطقة القُ َسيْم المركزي في كل كروموسوم.
جھاز شبح
ِّ
ويوزع أشعة غاما أشعة إكس بنفس الطريقة تقريب ا ً الت ي تح دث ف ي أنس جة الجس م) .مث ل اس تخدامه
جھاز يمتص
في قياس الجرعات أو تشعيع عينات الدم المطلوبة لتوليد منحنى معايرة الجرعة واالستجابة(.
التفاعل البوليميري المتسلسل
إجراء لتضخيم سلسلة حمض نووي من خالل االستنساخ المتكرر إلنزيم بوليميراز الحمض النووي.
س ْيم المركزي والحلقات
حاصل ثنائيات القُ َ
تحلي ل رياض ي لت رددات الحلق ات المركزي ة والكروموس ومات ذات القس يمين المرك زيين يمك ن م ن خالل ه تقي يم
الجرعة في الحاالت التي يشتبه فيھا بحدوث تعرض لجزء من الجسم .ويس مح ھ ذا األس لوب بتق دير الجرع ة ع ن
طريق النظر في توزيع ثنائيات القُ َسيْم المركزي والحلقات بين الخاليا المعطوبة فقط .انظر أيضا ً أسلوب بواس ون
الملوث.
أسلوب حاصل التكثف الكروموسومي المبتسر
تحليل رياضي مطابق ألسلوب حاصل ثنائيات القُ َسيْم المرك زي والحلق ات أع اله( ولكن ه يس تند إل ى توزي ع القط ع
َّ
المتكثفة مبكراً.
الكروموسومية
الفعالية البيولوجية النسبية*
مقياس نسبي لفعالية مختلف أنواع اإلشعاعات في إحداث أثر صحي معيَّن ،معبَّراً عنھ ا كنس بة عكس ية للجرع ات
الممتصة لنوعين مختلفين من اإلشعاعات من شأنھما أن ينتجا نفس الدرجة من نقطة نھاية بيولوجية محددة.
س ْيم المركزي
س ْيم مركزي /عديم القُ َ
حلقي و ذو قُ َ
كروموس وم دائ ري زائ غ ذو قُ َس يْم مرك زي أو ع ديم القُ َس يْم المرك زي ناش ئ ع ن ارتب اط ب ين انكس ارين داخ ل
كروموسوم واحد.

٢٢١

رونتجن*
٤-

وحدة تعرض ،تساوي  ١٠ × ٢٫٥٨كلون/كغم )بالضبط(
 حلت محله وحدة النظام الدولي للوحدات كلون/كغم.
مختبر خدمي
يشير المصطلح في سياق ھذا المنشور إلى مختبر متخصص في إجراء القياس البيولوجي للجرعات.
سيفرت*
وحدة الجرعة المكافئة والجرعة الفعالة حسب النظام الدولي للوحدات ،وتعادل  ١جول/كغم.
داللة إحصائية
ُت ذكر الدالل ة اإلحص ائية عن دما تنح رف نتيج ة تجرب ة أو دراس ة معيَّن ة انحراف ا ً واض حا ً ع ن النتيج ة المتوقع ة.
والداللة اإلحصائية للنتيجة في تجربة أو دراسة معيَّنة ھي مقياس تق ديري للدرج ة الت ي تك ون بھ ا ’ص حيحة‘ ،أي
عن دما ال تق وم عل ى الص دفة وح دھا .وينط وي عموم ا ً االنح راف ب ين النتيجت ين الملحوظ ة والمتوقع ة عل ى دالل ة
إحصائية إذا كان احتمال ھذا الخطأ أقل من  ٥في المائة.
انكسار وحيد الخيط
نوع من ضرر الحمض النووي ينكسر فيه الحمض النووي فقط حول خيط واحد من اللولب المزدوج.
إشعاع خفيف التأيين/إشعاع مؤين ذو انتقال خطي منخفض للطاقة
انظر ’كثيف التأيين/انتقال خطي مرتفع للطاقة‘ و’انتقال خطي للطاقة‘.
انحراف مستقر
تغيُّر كروموسومي غير قاتل أو تبادل بين كروموسومين أو داخل نفس الكروموسوم دون أن تفق د الم ادة الوراثي ة
في أثناء االنقسام الفتيلي.
خلية مستقرة
خلية بدون انحرافات غير مستقرة .ويمك ن أالّ تتع رض ألي ض رر أو يمك ن أن تحت وي فق ط عل ى انحراف ات م ن
النوع المستقر.
انحراف معياري
مقياس كمي لمقدار التغيُّر في عينة قياس ات م ن مجموع ة إحص ائية ويك ون مؤش راً لم دى اتس اع توزي ع الق يم ف ي
مجموعة بيانات .ويشير االنحراف المعياري لبارامتر منحنى في البيان ات الت ي تقت رب م ن التوزي ع الطبيع ي إل ى
م دى أرجحي ة ح دوث انح راف ع ن القيم ة الص حيحة الت ي م ن المث الي اعتبارھ ا متوقف ة عل ى متوس ط مجموع ة
إحصائية كبيرة م ن متبرع ي المع ايرة )أو التج ارب( باالس تناد إل ى أع داد كبي رة م ن الخالي ا ف ي ك ل منھ ا .انظ ر
أيضا ً التغاير.
الخطأ المعياري للمتوسط
مقياس كمي لمقدار التغيُّر في عينة قياسات من مجموعة إحصائية طبيعية تقريبا ً مما يعطي إش ارة بم دى أرجحي ة
انح راف متوس ط العين ة ع ن المتوس ط الص حيح للمجموع ة اإلحص ائية وبالت الي قي اس م دى دق ة معرف ة المتوس ط
الصحيح للمجموعة.
أثر إشعاعي عشوائي
أثر صحي مستحث إشعاعيا ً يزداد احتمال حدوثه مع ازدياد الجرعة اإلشعاعية وال تتوقف حدته )إذا ح دث( عل ى
مقدار الجرعة .وقد تكون التأثيرات العشوائية جسدية أو وراثية ،وتحدث عموم ا ً دون وج ود عتب ة حدي ة لمس توى
الجرعة .ومن أمثلة ذلك أنواع سرطان الغدة الدرقية وابيضاض الدم )اللوكيميا(.
مزامنة
تشير ھذه العملية في سياق زرع الخاليا إلى استخدام الخاليا في نفس مرحلة دورة الخلية.

٢٢٢

س ْيم طرفي
قُ َ
طرف كل ذراع كروموسومي يتألف من تسلسل تكراري مترادف  TTAGGGللحماية من ان دماج الكروموس ومات
وتك وين ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي .وق د تفق د تسلس الت القُ َس يْمات الطرفي ة ف ي ك ل دورة م ن دورات تض اعف
الحمض النووي أو الحذف المجھري في السلسلة.
مقياس جرعات بالوميض الحراري
مقياس جرعات فيزيائي يستخدم في قياس التعرض لإلشعاع المؤِّ ين.
انتقال كروموسومي
تغيُّر كروموسومي ينشأ عنه التحام كروموسوم كامل أو جزء من كروموسوم بكروموسوم كامل آخر أو جزء من
كروموسوم آخر أو حدوث تبادل معه وينفصل الھجين الناشئ في أثناء االنفصال االنتصافي.
انتقال تبادلي )انتقال ثنائي االتجاه أو كامل( تبادل أجزاء طرفية في كروموسومين منفصلين.
انتقال غير تبادلي )انتقال أحادي االتجاه أو ناقص( انتقال شظية من كروموسوم وحيد؛ وال يحدث أي تبادل.
فرز
عملية تصنيف أولويات المرضى على أساس شدة حالتھم .ويقصد ب الفرز ال وراثي الخل وي اس تخدام نت ائج القي اس
البيولوجي للجرعات لدعم القرارات الطبية.
س ْيمات المركزية
ثالثي القُ َ
كروموس وم زائ غ يحم ل ثالث ة قُ َس يْمات مركزي ة ناش ئة ع ن اتص ال أج زاء م ن ثالث ة كروموس ومات منكس رة.
وألغراض الحساب تعادل ھذه القُ َسيْمات الثالثة قسيمين مركزيين وتصحبھا شظيتين عديمتي القُ َسيْم المركزي.
ماء معالج بالتريتيوم
ش كل م ن أش كال الم اء يس تعاض في ه ع ن ذرات الھي دروجين المعت ادة ب التريتيوم ،وھ و أح د نظ ائر الھي دروجين
المشعة.
انحراف غير مستقر
تغيُّر كروموسومي في خلية يمكن أن يسبب ض رراً مميت ا ً لنفس ه أو للخالي ا الش قيقة ألن ه يفض ي إل ى فق دان الم ادة
الوراثية أو انتقال غير متوازن للمادة الوراثية في أثناء االنقسام الفتيلي.
خلية غير مستقرة
خلي ة محتوي ة عل ى انح راف غي ر مس تقر ،مث ل ثنائي ات القُ َس يْم المرك زي أو الحلق ات أو الش ظايا العديم ة القُ َس يْم
المركزي.
تباين
مقياس إحصائي لبُعد القيم عن قيمة مركزية ويحسب كمربع االنحراف المعياري.
إشعاع سيني
إشعاع كھرمغناطيسي قصير الموجات )فوتونات( ينبعث من اإللكترونات سوا ًء ف ي م دارات خ ارج الن واة أو ف ي
أثن اء تس ريعھا لتولي د إش عاعات ص دمية ويق ل ط ول موج ات ھ ذه اإلش عاعات ع ن األش عة ف وق البنفس جية ولكن ه
أطول من موجات أشعة غاما .ويجب استخدام مواد ثقيلة ،مثل الرصاص ،للوقاية من ھذه اإلشعاعات.
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المساھمون في الصياغة والمراجعة
Ainsbury, E

وكالة حماية الصحة ،المملكة المتحدة

Barquinero, J.F.

جامعة برشلونة المستقلة ،إسبانيا

Beinke, C.

معھد البيولوجيا اإلشعاعي التابع للقوات المسلحة ،ألمانيا

Blakely, W.F.

معھد بحوث البيولوجيا اإلشعاعية التابع للقوات المسلحة ،الواليات المتحدة
األمريكية

Braselmann, H.

مركز ھلمھولتز ،ألمانيا

Buglova, E.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

Carr, Z.

منظمة الصحة العالمية

Di Giorgio, M.

ھيئة الرقابة النووية ،األرجنتين

Fenech, M.

منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية ،أستراليا

Garcia Lima, O.

مركز الصحة والوقاية من اإلشعاعات ،كوبا

Kodama, Y.

مؤسسة بحوث اآلثار اإلشعاعية ،اليابان

Lindholm, C.

الھيئة الفنلندية لألمان اإلشعاعي والنووي ،فنلندا

Livingston, G.

اتحاد جامعات أوك ريدج ،الواليات المتحدة األمريكية

Lloyd, D.C.

خ بير استشاري ،المملكة المتحدة

Maznyk, N.A.

معھد التصوير اإلشعاعي الطبي ، ANSU ،أوكرانيا

Prasanna, P.G.S.

المعاھد الوطنية للصحة ،الواليات المتحدة األمريكية

Previsani, N.

منظمة الصحة العالمية

Romm, H.

المكتب االتحادي للوقاية من اإلشعاعات

Roy, L.

معھد الحماية من اإلشعاع واألمان النووي ،فرنسا

Voisin, P.J.

معھد الحماية من اإلشعاع واألمان النووي ،فرنسا

Vral, A.

جامعة غنت ،بلجيكا

Wilkins, R.C.

ھيئة الصحة الكندية ،كندا

Yoshida, M.

جامعة ھيروساكي ،اليابان

٢٢٥

12-49006

معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختص�ة ،بموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي ،ب�أن تض�ع أو تعتم�د
معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات ،وأن
تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وتـَص ُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير أم�ان
الوكال��ة .وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان النفاي��ات.
وتصنـَّف المنش�ورات الص�ادرة ض�من ھ�ذه السلس�لة إل�ى ف��ات ،وھ�ي :أساس�يات األم�ان ،ومتطلب�ات
األمان وأدلة األمان.
ويع��رض موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة ،ال��وارد أدن��اه ،معلوم��ات ع��ن برن��ام�
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،
باإلضافة إلى مسرد مصطلحات األمان ال�ذي وض�عت� الوكال�ة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير
األمان .وللحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

والدعوة موجَّ ھة إلى جميع مستخدمي معايير أمان الوكال�ة إلب��ھ�ا ب�الخبرة المس�تفادة م�ن
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
الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د ،كم��ا ھ��و مب�يّن أع���ه ،أو بواس��طة البري��د اإللكترون��ي عل��ى
العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان ،وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن
الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش��أن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا
وتقوم ،لھذا الغرض ،بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا تق�ارير أم�ان ت�وفر
أمثلة عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتصدر الوكالة منشورات أخ�ر� متعلق�ة باألم�ان مث�ل تق�ارير التقي�ي� ا�ش�عاعي ،وتق�ارير
الفريق الدولي لألمان النووي ،والتقارير التقنية ،والوثائق التقنية .كم�ا تص�در الوكال�ة تق�ارير ع�ن
الح��وادث اإلش��عاعية ،وأدل �ـَّة خاص��ة بالت��دريب وأدل �ـَّة عملي��ة ،و�ي��ر ذل��� م��ن المنش��ورات الخاص��ة
المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تتألف سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة من تقارير مص�مّمة لتش�جيع ودع�م أنش�طة
البحث المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاق�ة النووي�ة وتطويرھ�ا وتطبيقھ�ا العمل�ي .وت�رد المعلوم�ات
ضمن أدلة وتقارير عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رز ،وأفض�ل الممارس�ات ل�س�تخدامات
السلمية للطاقة النووية .وتستكمل ھذه السلسلة معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،وتق�دم إرش�ادات
مستفيض��ة ،وخب��رة ،باإلض��افة إل��ى الممارس��ات الج ّي��دة وأمثل��ة ف��ي مج��االت الق��و� النووي��ة ،ودورة
الوقود النووي ،والتصرف في النفايات المشعّة واإلخراج من الخدمة.

س ارت ص اورا اوي:
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