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العلمية املصطلحات قائمة

cardiac catheterization القلبية القثطرة

coronary angiography procedures التاجية األوعية تصوير إجراءات

chronic low-dose ionizing 

radiation exposure
اإلشعاع من منخفضة لجرعات المزمن التعرض

المؤين

Occupational exposure المهني التعرض

Atherosclerosis العصيدي التصلب

Circulating endothelial cells 

(CEC)
الجوالة البطانية الخاليا

Microparticles (MPs) الميكروية الخلوية الحويصالت

Magnetic Immunoseparation 
technique (IMS)

المغناطيسى المناعي العزل تقنية

Flow cytometry (FC) بالتدفق الخلوي الجريان مقياس

Endothelial dysfunction البطانى الوظيفى الخلل

Apoptosis )االستموات( المبرمج الخلوي الموت
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الخالصة:

 واألوعية القلب بأمراض اإلصابة خطر زيادة على دليأل والتجريبية الوبائية البيانات توفر

 طويلة اآلثار تزل ال ذلك، ومع اإلشعاع. من منخفضة لجرعات بالتعرض المرتبطة الدموية

واألوعية القلب نظام على سيفرت( ملي 500من )األقل المهنية الجرعة لمسنويات المدى

للجدل. مثيرة الدموية

أطباء عند الطويل المدى على لإلشعاع التعرض بين االرتباط تقييم إلى الدرسة هذه هدفت

الجوالة البطانية للخاليا الكمي القياس طريق عن البطاني والخلل القلبية القثطرة وفنني

الجوالة. الميكروية الخلوية والحويصالت

 لجرإحة الباسل مشافي من كل في القلب القلبية القثطرر وفنيي أطباء على الدرسة أجريت

 الخاليا قياس جرى حيث .2018و 2013 عامي بين والمواساة الجامعي واألسد القلب

 كما (IMS) المغناطيسي المناعي الفصل تقنية بواسطة المحيطي الدم في الجوالة البطانية

 الحويصالت مسنويات لتحديد (FCM) بالتدفق الخلوي الجريان مقياس استخدام أيضا جى

 الدم عينات في (Annexin V + -FITC) االنكسين الموجبة الجوالة الميكروية الخلوية

غير شخص 20 و قلبية قثطرة بإجرء يقومون الذين القلب أطباء من 44 د المحيطية

)شواهد(. متعرض

 الذين القلب ألطباء المحيطي الدم في الجوالة البطانية الخاليا تعداد في كبيرا اختالفا وجدنا

 42 مقابل 12 ± 112) المتعرضين غير األصحاء مع بالمقارنة القلب قثطرة بإجرإء يقومون

 الدم مكونات بين معنوية فروقات أية وجود عدم مع ( p = 0.004) مل، / خاليا 5 ±

 المتعرضين. وغير المتعرضين بين صفيحات،...( .حمر، كريات بيض، )كريات األخرى
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 مقيما طبيا 26 د المحيطى الدم في الجوالة البطانية الخاليا تعداد جرى ذلك، إلى باإلضافة

 لجرحة الباسل مستشفى في أشهر أرعة لمدة القلبية القثطرة على تدريبي بستاج يقومون

 انتهاء بعد الجوالة البطانية الخاليا مسنوى في كبيرة زيادة األولية نتائجنا أظهرت القلب،

 غاما ألشعة التعرض قبل )أي التدريب مرحلة في الدخول قبل بما مقارنة التدريبي الستاج

 (p = الدم، من خلية/مل 53 مقابل خلية/مل 80) القلبية( القثطرة إجراءات عن الناجمة

 المقاسة الجرعة مقدار بين إحصائية داللة ذات عالقة نجد لم الدرسة، هذه في 0.04.)

 بعض درسة وعدم الصغير العينة حجم ولكن الجوالة، البطانية الخاليا وتعداد فيزيائيا

 التداخلية العوامل من وغيرها االقتصادية االجتماعية والعوامل الغذائي النظام مثل العوامل

 الخاليا مستويات بمقارنة ذلك بعد قمنا كبير. ارباط على العور من يمنعنا أن يمكن

 التي السنوات عدد )أي عملهم سنوات لعدد وفقا القلبية القثطرة عاملي عند الجوالة البطانية

 كانت الذين العمال عند في الخاليا تلك عدد في كبيرة زيادة والحظنا لإلشعاع(، فيها تعرضوا

 خمعى مدة خدمتهم فترة تتجاوزوا لم الذين بأولئك مقارنة سنوات خمسن من أكرر خدمتهم

(.P =0.04 ،الدم من خلية/مل 15 ± 85 مقابل 25 ± 129) سنوات

 الجوالة الميكروية الخلوية الحويصالت تعداد في كبير اختالفا نالحظ لم أخرى، جهة من

 لم الذين األصحاء األشخاص مع مقارنة القلبية القثطرة وفنيي ألطباء المحيطي الدم في

(p = 0٠859المؤين) اإلشعاع من نوع ألي يتعرضوا

 القثطرة وفنيي أطباء عند الطويل المدى على لإلشعاع التعرض أن النهاية في القول يمكننا

 في الحال هو كما ماسة حاجة هناك الوعائية. البطانة في ضرر مع يترافق قد القلبية

 الخاليا كانت إذا ما تحديد أجل من أكبر عينة على درسات إجرإء إلى العالمية الدرسات

للجرعة بيولوجي مقياس هى الجوالة الميكروية الخلوية والحويصالت الجوالة البطانية
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القلبية. الوعائية باألمرإض اإلصابة خطر حدوث احتمالية على يدل اإلشعاعية

- القلبية القثطرة أطباء - الحيوية الواسمات - الجوالة البطانية الخاليا المغتاحية: الكلمات

المؤين. اإلشعاع
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Summary

Epidemiological and experimental data provide evidence of an increased cardiovascular 

risk associated with low-dose radiation exposure. However, long-term effects of 

occupational dose levels (<500 mSv) on the cardiovascular system is still controversial 

research. This study sought to assess the association between long-term radiation 

exposure in the catheterization laboratory and endothelial dysfunction by quantification 

of circulating endothelial cells (CECs) and circulating microparticles (MP). We 

investigated the health effects of radiation on endothelium in cardiologists while 

performing cardiac catheterization in a hospital setting from 2013 to 2018. CECs were 

measured in the peripheral blood by an immunomagnetic separation (IMS) technique and 

Flow cytometry measurement (FCM) was used to quantify MP (Annexin V+-FITC) 

levels in the peripheral blood samples of 44 cardiologists who perform cardiac 

catheterization and in 20 healthy controls. We found a significant difference in CEC 

numbers in the peripheral blood of the cardiologists who perform cardiac catheterization 

in comparison with those of the control samples (112±12 vs 42±5 cells/ml,p = 0.004) and 

no significant difference in the proportion of other blood elements in the peripheral 

circulation. In addition CEC were enumerated in 26 cardiac catheter trainees who 

completed their stage for four-months at Al-Basel Hospital for Cardiac Surgery, we 

demonstrated a significant increase in the level of CEC after the end of the stage 

compared to their number before the stage (before exposure to gamma radiation) 

(median, Median = 80 with a range of 35 - 280 versus 53 with a range of 24 - 206 cells / 

ml blood, p = 0.04). In the present study, we did not found a statistical significant 

relationship between the radiation dose and CEC counts, but the small sample size and 
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lack of adjustment of some factors such as diet and SES could have prevented us from 

finding a significant association. We compared the level of CEC among workers in the 

cardiac catheterization according to the number of their working years (i.e. the number of 

years they were exposed to radiation), and we observed a significant increase in the 

number of CEC in the blood of cardiac catheterization workers whose service was more 

than five years compared to those who did not exceed their five-year service period (0.04 

Vs 85 ±15 cells / ml of blood, P = 25 ± 129). However, we did not observed a 

significant difference in the number of MP in the blood of cardiac catheterization 

workers compared to that of healthy subjects who are not exposed to any type of ionizing 

radiation (p = 0.859). in conclusion: Long-term radiation exposure in a catheterization 

laboratory may be associated with endothelial damage. Large population-based cohorts 

are needed in order to better define whether CECs are a biomarker for cardiovascular 

diseases.

Key worlds: circulating endothelial cells- biomarkers- interventional cardiologists- ionizing 

radiation.
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مقدمة:

إن الناس. عموم عند االشعاعي التعرش مصادر أكبر من لإلشعاع الطبي االستخدام يعد

 الطبقي والنصوير القلبية القثطرة مثل القلبية والعالجية التشخيصية االختبارت من الكثير

 التصوير اجراءات مجمل من % 50 من أكثر )تشكل النووي الطب في والنضوير المحوري

 مداخالته في القلبية اخصائي يتعرض (.1) المؤينة لإلشعاعات هاما تعرضا تتضمن الطبية(

 األشعة أخصائيي تعض مرات 3-2 ب تعوق إشعاعية جرعات إلى والعالجية التشخيصية

مقادير إلى العمل من سنة 30 بعد االخصائيين لهؤإلء التركمية الجرعات تصل أن ويمكن

- 5000 د الجسم كامل تعرض مايعادل وهو سفرت(، ميلي 100-250) التعرض من عالية

 بعدة لإلشعاع الطبي التعرض يترفق (.chest X-ray) (2) شعاعية صدر صورة 12.500

عن ناجمة ومثاكل ممرضة بعوامل وعدوى عظمية مشاكل للعاملين: بالنسبة مهنية مخاطر

 الدولية اللجنة لتوصيات ووفقا والعتامة(. الجلد سرطان )أهمها المؤينة لإلشعاعات التعرش

تسبب أن يمكن غراي 0.5 الحادة الجرعة عتبة فإن 2011 .عام (ICRP) اإلشعاعية للوقاية

اإلشعاعي، التعرش من سنوات 10 بعد األطباء من %1 في والقلبية الوعائية األمراض نطور

(.3) المهنية حياتهم خالل إليها الوصول يمكن العتبة وهذه

االرباط عالقة مفهوم منخفضة إشعاعية لمستويات التعض خطورة تقدير في حاليا يستخدم تباط اال عالقة مفهو منخفضة إشعاعية لمستويات النعر- خطورة تقد في حاليًا يستخد

مميتة سرطانية إصابة نطور المتوقع من فإنه ذلك على واعتمادا والخطورة، الجرعة بين الخطية مميتة طانية تطورإصابة المتوقع . فإنه ذلك اعتمادًاعلى الخطورة الجرعة الخطية.

كل من لشخص مميتة آوغير مميتة سرطانية إصابة نطور أو شخص 200 كل من لشخص

وعلى (.4) البالغين لدى سيفرت ميلي100 حتى تصل فعلية لجرعات تعر بعد شخص100

ضعيف، المهنية التعرض بمدة فقط ارباطه ولكن كثير يتغير األذية هذه مقدار فإن حال، كل المهنيةضعيف لتعر: بمدة فقط اتباطه لكن كثيرًا ٠األذية هذ مقدا فا. كلحال
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للتعرض الخلوية االستجابة فى هاما دورا تلعب الشخصية االستعداد عوامل أن يقترح ما وهذا

اإلصابة زيادة.خطر بين محتملة عالقة وجود إلى الحديثة الدراسات تشير اإلشعاعي.

دراسة أظهرت فقد منخفضة. إشعاعية لجرعات التعرض ودرجات الوعائية القلبية باألمرإض

سيفرت ملى 8 6) منخفضة إشعاعية لجرعات مهنيًا ' المعر: األشخا لت تنا حديثة سيفرت ملي 8.6) منخفضة، إشعاعية لجرعات مهنيا المعرضين االشخاص تناولت حديثة

وخطورة اإلشعاعية الجرعة مقدار بين قوية عالقة وجود للساء(، سيفرت ملي 2٠1و للرجال،

كان إذا فيما استقصاء الضروري من فإنه ولذلك (5) وعائية قلبية أمراض عن الناجم الموت

آلياتها عن واليحث وعائية إصابات المستقبل في يطورون الطبي التصوير مجال في العاملين

الجزيئية الوبائية الدرسات أهداف أحد إن اإلشعاعي. التعرض بمقدار وعالقتها الفعلية ومسبباتها

الخطور إنقاص في فعالية وكثر جديدة استراتيجيات لتطوير الحيوية الواسمات استخدام هو

الشخصية(. الخطورة وتحديد.خصائص التعرض مراقبة )مثل

الحويصالت )بشكل.خاص الحيوية الواسمات من مجموعة بدرسة حديثا االهتمام تزيد وقد

الجوالة البطانية والخاليا Circulating microparticles الجوالة الميكروية الخلوية

Circulating endothelial cells) القلبية الوعائية األمراض عن والتنبؤ الكشف في

 في الحيوية الواسمات هذه مستوى ارفاع إلي الحديثة الدراسات تشير حيث ،(6) والسرطانية

 من ميكروية غشائية أجسام هي الميكروية الخلوية والحويصالت والسرطانية. الوعائية اإلصابات

 الخاليا مثل خاليا عن انفصلت ميكرومتر، ا.5و 0.05 بين أحجامها تتراوح فوسفولبيدية طبيعة

 تلك لتنشيط نتيجة الحمراء، الكريات أو الدموية، أوالصفيحات البالعات، أو أوالوحيدات، البطانية،

 هذه عن الكشف الممكن ومن (.7) معينة إلجهادات تعرضها أو المبرمج موتها أو الخاليا

 التني الخاليا تعرضها التني المسنضدات تميز اننسيلة وحيدة أضداد باستعمال الحويصالت

الخاليا أما الخلوية. االلتصاق جزيائت وبخاصة الميكروية الحويصالت تلك عنها انفصلت
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المغرين للنتشيط تعرضها نتيجة الوعائية البطانة عن انفصلت بطانية خاليا فهى الجوالة البطانية

االستموات. او

وبعضن والتدخين والكوليسترول والسمنه المزمنة االلتهابات ان إلى الدرسات نشير كما

 القول ونستطيع سرطانية. او قلبية وعائية امراض نطور إلى قدتؤدي الخاطئة الحياتية الممارسات

والمستوى األشعاعى والتعضن المختلفة العوامل هذه بين العالقة تحديد بأن ماذكر على بتاء

عن التنبؤ امكانية فى يغيدنا قد الجوالة البطانية والخاليا الميكروية الخلوية للحويصالت الكمى

مجال فى العاملين عند. اإلشعاعى التعريض يسببها التنى والسرطانية القلبية الوعائية األمراض

القلبية. القثطرة
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الوعائية: البطانة
 حلقة لتكون واللخاوية، و الدموية لألوعكة الداخلي السطح على تتواجد ٦الخالي- من طبقة هو

 المكونة الخاليا على يطلق الدموية. األوعية جدار وبقية ايية في ويي الدم بين الوصل

 باسم الدم مع مباشر اصال على التي البطانية الخاليا تسمى .البطانية الخاليا اسم للبطانة

اللمفاوية. البطانية الخاليا باسم باللمف تتصلة التي تلك وتسمى الوعائية، البطانية الخاليا

 الشعيرت إلى وصوال القلب من الدوي الجهاز داخل الموجودة الوعائي-ة البطانية الخاليا تمتد

 تنضمن الوعائية. البيولوجيا في كبيرة أهمية لها وفريدة متميزة ووظائف تقوم الخاليا هذه الدوية.

 الخاليا تطويع اإلرناء، الدموية، األوعية توتر الكلى، كبيبات مثل الدم، ترشيح لظطائف١ تلك

بالشغاف. القلب لحجرات الداخلي السطح بطانة تسمى الهرموني. والتوجيه العدلة، المحببة

الدموية األوعية لجدار المختلفة الطبقات يظهر تخطيطي رسم (:1) رقم الشكل

لألمراض المميزة السمة المناسبة، البطانية الوطيفة فقدان أو البطانى، الوظيفى الخلل يعد

ما وغالبا العصيدي. للتضلب والمبكرر األساسية البداية األحيان من الكثير في ويعتبر الوعائية،
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بداء المصابين في والخثار، الدم ضغط فرط يسبب ما البطانية، الوظائف ضعف مالحظة تتم

المدخنين. في وكذلك الدم، كوليستزول وفرط الدم، ضغط وفرين وسكي، التاجي، القلب شريان

وعائية قلبية مشاكل وجود على المؤشرات من البطانية الخاليا في الوظيفى الخلل يعد كذلك،

الحمامية والذئبة الروماتيدي، المفاصل التهاب مثل االلتهابية، األمراض في كذلك ويظهر حادة،

الوظيفى الخلله في األساسية اآلليات إحدى النيتروجين أكسيد أحادي نقص يعد المجموعية.

يتداخل والذي األرجينين ميثيل ثنائي من العالية للمعدالت نتيجة الغالب في يأتي وهو البطاني،

 أكثر فإن وللعلم الدم. ضغط فرط في يتسبب مما النتربك أكسيد لتخليق المحاكي L أرجينين مع

 تؤدي( التي التفاعلي األكسجين أنواع في الزيادة هي البطاني الوظيفي الخلل في شيوعا اآلليات

 البروتين ويكون أخرى. متعددة آليات طريق عن النتريك، أكسيد ونشاط إنتاج ضعف إلى

يترتب كذلك، البطانية. الخاليا وظائف طبيعة على الحفاظ في األهمية بالغ ERK5 التأشيي

الدموية الصفائح تكدس على يساعد اللذي ودليبرإند، فون عامل إخراج البطانة تلف على

خثرات تخلق احتمالية إلى يشير مما لالنتكاس، تؤدي قد بكميات التحتية، بالبطانة والتصاقها

مميتة.
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الخلوي للتأذي البطانية االستجابة طيغ

تنشيطخلوي م تأذي خللوظيفى/ م تجديد إعادة

ه000
٩۶

ميكروي خلوية حويصالت تسكل

 العوامل تلك تحرض إذ الوعائية، البطانة على الممرضة العوامل تأثير يظهر (:2) رقم الشكل

 الخلوية الحويصالت وتشكل الفاعدي الغشاء عن CEC البطانية الخاليا انسالخ على

 الخاليا استدعاء إلى يؤدي بدوره وهذا خلوي( )ضرر EMP البطانية الخاليا من الميكروية

خلوي(. )تجديد البطانة لترميم EPC السلفية البطانية

الجوالة: البطانية الخاليا

 عام فى Bouvier و Haldovec العالمان كان الجوالة البطانية الخاليا وجود الحفل من أول

 قام 1990 بدايات ومع (8) المجهرية بالمالحظة مقرونة بالتدرج الفصل تقنية بواسطة 1970

 الذي S-endo الضد بووصيف الدكتوره أطروحة على عملى فتر خالل به عملت الذي المخبر

 يرتبط S-endo الضد أن حيث وجودها على والبرهان الجوالة البطانية الخاليا بعزل سمح

CD146 المسنضد وجود ولكن البطانية الخاليا أنواع كل فى عنه المعبر CD146 بالمستضد

الجوالة البطانية الخاليا زل تقنية فإن التائية ت يا اللمفا أنماط . العدي سطح على ذ ًا ب  الجوالة البطانية الخاليا عزل تقنية فإن التائية اللمغاويات أنماط من العديد سطح على عنه معبرا
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 لتحديدها المناعية النسيجية الكيمياء بطريقة أو المناعية الغلور من ثانية بمرحلة تترافق أن يجب

أدق. بشكل

 بطانية لواسمات المرافق التعبير بواسطة نهائي بشكل تحيدها تم الخاليا لتلك البطانية والطبيعة

 بواسطة Weibel palade أجسام وجود على والبرهان والترومبوموديلين FW اد مثل أخرى

االلكتروني. المجهر

الوعائدة: البطانة عن الجوالة البطانية الخاليا النقصال المؤدية اآلليات

بينها: من األم البطانية الطبقة عن البطانية الخاليا التغصال حاليا مقترحة آليات عدة يوجد

للدم،..) الديناميكية القوى )الرضوض، الميكانيكية القوى

الوعائي. بالجدار الخاليا التصاق في خللت

بروتيازت). تأكسدي، كرب )سيتوكينات، المرضية المنشطات

 البطانية الخاليا التغصال المؤدية اآلليات تلك بين الجسم في توازنا هناك أن ذكر الجدير ومن

اد ارفاع أن المنجلي الدم فقر مثل األمراض بعض في أنه تبين إذ البطانة تحمي التي وتلك

VEGF اوكسيد أحادي كذلك البطانة تحمي التي لالستموات المضادة الخاصية يفسر قد 

البطانية. الخاليا استموات ضد الحماية دور يلعب الذي اآلزوت

الوعائية: األمراض في الجوالة البطانية للخاليا التشخيصية األهمية

 الوعائية اآلفات من العديد في الجوالة البطانية الخاليا قيم ارتفاع سريرية دراسات عدة في لوحنن

 وفي (12) والمعدية )11) والدموية )10) المناعية األمراض ،)9) القلبية الوعائية األمراض مثل

 الحيوية الواسمات بارتفاع الجوالة البطانية للخاليا المرتفعة القيم ارفق تت الحاالت من الكثير

للناحية وضافة VCAN^ ICAN^ t-PAو FW مثل البطاني النشاط تعكس التي البالسمية

16



ذلك يعود ريما النسيجى المستوى على كبير بشكل متغاير الجوالة البطانية الخاليا فإن الكمية

المرضية. المنشطات اختالف او البطانية الطبيعة آصلة إلى

الطبية: الناحية من الجوالة البطانية الخاليا أهمية نذكر يلى وفيما

 األكنز القيم أن حيث السريي بالتطور مرتبط الجوالة البطانية الخاليا تعداد إن تنبؤية: قيمة

البطانية الخاليا تعداد أن Lee العالم أظهر فقد الوعائى للمرض الحاد الطور فى وجدت ارتفاعا

القصير المدى على المرضى وموت التاجية القلبية الوعائية بالحوادث تنبؤ واسم يعتبر الجوالة

ال الذي عمرها بنصف مرتبط المرض لتشاط كواسم وأهميتها (13) )سنة( والطويل يوم( 30)

مرروف. غير يزال

مثل المعدية المرضية للعوامل حامل أيضأ هى الجوالة البطانية الخاليا تشخيصية: قيمة

الدوران فى انحاللها بعد الخاليا هذه تاهم الواقع وفى للخاليا المضخم الفيروس أو الريكتيسيا

 عن الناتجة المعدية األمراض تشخيص إن للعدوى. الموضعى النشر فى بلعمتها بعد أو الدمي

 الكشف تأخر المعقدة، الزرعة تقنيات بينها: من أسباب لعدة صعب بطانى انتحاء ذات عضيات

آل أساسية المبكر الكشف عة فا. الرنكتيسيا حالة ٠ فمثالً المصلية با- بالمقا اإليجا. حيث أساسية المبكر الكشف سرعة فإن الريكتيسيا حالة فى فمثال المصلية بالمقاريات اإليجابى

 المناسبة الحيوية بالمضادات العالج باستعمال البدء بزمن يرتبط العدي عن الناجم الموت أن

عزل يكفى إذ العدوى تلك عن المبكر للكشف األمنل الحل الجوالة البطانية الخاليا وتشكل

 وهو المناعية بالفلورة ارضى اإلم العامل ووسم المحيطى الدم عينة من الجوالة البطانية الخاليا

الحيوية. المضادات من مسبقة جرعات بأخذ إيجابيته تتأثر وال مباشر اختبار

 الهامة األحداث من السرطانية األمراض فى البطانة تجديد يعتبر العالج: فعالية تتبع فى قيمة

بالحسبان أخذنا واذا الورمى النمو لضبط الوعائية البطانة تستهدف الحديثة العالجات ألن نظر

 المستوى قياس فإن الخزعات بواسطة والتبرعمات الورمية الوعائية االمتدادات تقييم صعوبة
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 العالج فعالية عن الكشف في والهامة الفعالة الطرى من يعتبر الجوالة البطانية للخاليا الكمي

 البطانية للخاليا المرتفع القيم أن الدرسات من العديد أظهرت حيث السرطانات مرضى عند

 التام المرض خمود مرحلة أثناء الطبيعي مستواها إلى تعود اللمفاوية األورام مرضى عند الجوالة

(.14) الكيميائية المعالجة بعد
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الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت
 0.05 بين حجمها يتروح فوسفولبيدية طبيعة من ميكروية غثائية حويصالت عن عيار تعريفها:

الخلوية المستقيالت للتخثر، المستهلة والعوامل النسج عامل سطحها على تعر مبكرون 1٠5و

 أو المحرض التنشيط نتيجة عنها انفصلت التي األم للخاليا الممير الخلوي الغشاء وبروتينات

 يسبب وذلك أخرى لخاليا وبروتينات مستقيالت أيضأ سطحها على تعرض وقد االستموات

(.15) الميكروية الخلوية الحويصالت بين تيادل عمليات حصول إمكانية

وتركيبها: الميكروية الخلوية للحويصالت الظاهرية المناعية الشكلية الخصائص

 تحملت أن يمكن فإنها المنشطات ولطبيعة الميكروية الخلوية للحويصالت الخلوي لألصلت وفقا

 االستموات عملية في تشترك بروتينات منشطة، لبيدات النسيجي، التوافق معقد سطحها على

(NADPII لم ) لوجيًا .. منشطة - ما٠٠ا ( F -3 ) الخلو ،(NADPH oxydase) بيولوجيا منشطة انزيمات ، ( Fas،caspase-3 ) الخلي

أيضًا تشكل (I t ٤ d rr ٤ f■ ) التما. ا- -٠ - (( )٠٠دنا اال.ت.  أيضا وتشكل (cluster of differentiation) التمايز تعنقدات و (integrines) االنتغرينات

 تلك عن الجزيائت من للعديد واستقيال نقل محطة الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت

عنها. الصادر األم الخاليا على الموجودة

 حتى غامضا مجاال يبقى فإنه الميكروية الخلوية للحويصالت الداخلي بالمحتوى يتعلق وفيما

 RNA والمبكرو 3لكاسباز-١ انزيمات على احتوائها إلى الحديثة الدرسات وتشير اآلن

واالنترلوكينات.
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الميكروية: الخلوية الحويصالت تشكل آليات

وكذلك الخلوية األنماط بين ونوعيا كميا يختلف الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت تحرر إن

محرضات نوعية على يعتمد لتحرا الكمى والمستوى واالستمواتية المنشطة الخاليا بين

التنشيط

أولية: تجريبية دراسات على اعتمادًا لتتشكلها مقترحة آليات عدة هناك

استجابة السيتوبالسمى الكالسيوم لتركيز السريعة الزيادة إن : (PS) سيرين القوسفاتيديل اسخرإج

الغوسفولبيدات توزع تناظر تضبط التى األنزيمات عمله فى بتغير يترافق االستموات أو للتنشيط

فوسفو عن عبار هو الذي سيرين للغوسقاتيديل مبكر استخراج مع البالسمي الغشاء جانبى على

فى اإلعادة وهذه للغشاء الداخلية الوريقة فى مرسى يكون ما عادة للتخثر مستهله عضوي لبيد

الوريقة باتجاه PS اد نقل على )يعمله الغليباز أنزيم نشاط تنبيط محصلة نتيجة هى PS اد توزيع

ثنائى )نقل والسكرإمبالز ( PS اد استخراج على يعمله ) الغلوباز أنزيم وتنشيط الداخلية(

الكالبائين أنزيم بواسطة ألقا( اكتينين )تالين، للغشاء الخلبي الهبكله بروتينات تحلله مع الجانب(

الميكروية. الخلوية الحويصالت لتحرر األمر نهاية فى تؤدي( خلوية تبرعمات لنشو يقود مما

 الخلوية الحويصالت تشكه فى المنورين الوحيد ليس الكالبائين أنزيم تنشيط أن المحتمهه من

 إال ينبط ال الكالبائين( ألنزيم نوعى )مثبط بالكالببتين الخاليا معالجة أن إذ الجوالة، الصغرية

على تعتمد أخبي آليات وجود يقترح مما EGTA اد بخالف الغشائية التبرعمات جزئى بشكه

اد تدعى نقله أنظمة توجد أعاله ذكر تم لما باإلضافة الخلي. الهيكه بتنظيم تخه الكالسيوم

ABC ثبت الدماغية المالريا على حديثة درسة فغى للغوسقولييدات الجانبية الحركات فى تاهم

ABCA1 الجينة بحذف تجنبه يمكن الميكروية الخلوية للحويصالت البالسمى المعدل ارغاع أن

(.16) الغئرإن عند
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المشنقة الحويصالت تلك تحرر في هاما دور الختيدزت لنفوذية أن أيضأ بالذكر والجدير

النفوذية مسأمات قدر من )تزيد االميد ثنائي بمادة الخاليا فمعالجة الصفيحات من خصوصا النفوذية مسامات ة قد . دد ٠٠٠١ األميد ثناء بمادة الخاليا فمعالجة الصفيحات . صًا '

المشنقة الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت إنتاج في كبيرة لزيادة تؤدي العمل( على المؤقتة

).17) الصفيحات من

أيضًا يتطلب الجوالة الصغر ت الخلوي ال ١١ ت ٠إ : الخلو الهيكل تنظيح - إعا -2 أيضا يتطلب الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت تحرر إن الخلبي: الهيكل تنظيم إعادة -2

الكينازت كذلك RhoA عائلة من G بروتينات خصوصا الخلوية اإلشار بروتينات اشتراك

(. RockII،RockI ) RhoA على المعتمدة

 من C النهائية المنطقة يفصل المتشحذ 3الكاسباز- أنزيم فإن الخلبي االستموات عملية خالل

RockI النهائية المنطقة لتنشيط يؤدي مما N الملساء العضلية الخاليا لفسفرة يقود بدورر وهذا 

البالسمي. الغشاء بتبرعم يسمح مما الغشاء عن وتنفصل ميوززن االكتو خيوط تتقلص حيث

 محددة غير الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت نشوع عن المسؤولة الجزيئية اآلليات وتبقى

إضافية. لدرات وتحتاج نهائي بشكل

الميكروية: الخلوية للحويصالت البيولوجية الوظائف

شهل فهي البيولوجي النشاط من واسع طيف تمتلك الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت

االنماط مختلف بين المستقبالت تنقلت حتى أو الخلبي التعارف في وتساهم الخاليا بين التفاعالت

وااللتهابات. الدمبي التخثر أمراض السرطانات، المناعة، في الفيزيولوجي لدورها إضافة الخلوية

البيولوجية: لوظائفها مفصل شرح يلي فيما ونورد
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ذكرا كما سطحها على تعرض الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت ال:لتخث١ لماسته نشاط

 أساسي عامل PS اد أن حيث مباشر بشكل للتخنر مستهلة خصائص له التذي PS اد سابقا

 أو الترومبين، وانتاج tenase واد prothrombinase اد يدعى تخثري أنزيمي معقد لتجميع

 فإن Vila التخنري العاملت بوجود اشذي النسج عامل نشاط تحريض طريق عن مباشر غير بشكل

بين هجينة روابط تشكل يعزز PS اد فإن وأيضأ للتخثر الداخلي المسلك تحريض باستطاعته

 من النسج عامل نقل بعد الخثر انتشار في أساسية ظاهرة تعد التي النسج وعاملت الصفيحات

الصفيحات. إلى البيض الكريات

للمستقبل حملها فإن الميكروية الخلوية للحويصالت الخلوي لألصلت وفقا : للتخثر مضاد نشاط

بشكلت مساهمتها على يدل الترومبوموديلين أو S ،TFPS البروتين أو C للبروتين البطاني

للتخثر. المضادة العمليات في محتملت

 نشوء في األسباب أحد الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت اعتبار يمكن :األلتهاب د,

بعض هناك لكن لاللتهاب مستهلة تأثيرتها ومعظم لها نتيجة أو الوعائية االلتهابية األمراض

لاللتهاب. المضادة قدراتها نظهر التي البحنية األعمال

االلتهابية العمليات نشوء على تحرض الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت لاللتهاب: مستهلة

القادر المؤكسدة الغوسفولبيدات مثلت سطحها على توجد جزيائت خالل من الوعائية الحجيرة داخلت

 البيض، والكريات الصفيحات سطح على الموجود (PAF) الصفيحات تنشيط عاملت تنشيط على

البطانية الخاليا داخلت COX-2 تعبير يزيد الذي األرشيدونيك حمض مثلت داخلها توجد مواد أو

 (IL-1 P) ،11-8 ،11-6 للسيتوكينات الخلوي الداخلت النقل خالل من أو النى، ووحيدات

.JNK1 المسلك تنشيط على القادر
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 الميكروية الخلوية للحويصالت التوى وحيدات تعريض أن الدرسات أظهرت لاللتهاب: مضادة

 دور يقترح مما (TGF-P1 (18 اد اصطناع إلى يقود النويات متعددة الخاليا قبله من المنتجة

النوى. وحيدة الخاليا بواسطة لاللتهاب الحاد للطور إرجاعي ضبط

كاآلتي: الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت دور تلخيص يمكن الوعائدة: سفة في

 تنظم وبالتالي الملساء والعضلية البطانية الخاليا على تؤثر الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت

 أحاديي إنتاج خفض من.خالل الوعائي الضغط تنظيم في ساهم فهي لألوعية الحركي التقاط

 من المشنقة الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت فإن المثال سبيل فعلى اآلزوت أوكسيد

 من الوعائي االنباط بتعطيلها الوظيفي الخلل تحرض السكري مرضى لبالسما البيض الكريات

 النقل وتخفض الكافيولين-! لتعبير المترافقة والزيادة البطاني NOS اد تعبير خفض خالل

الخلوية. العصار إلى NOS لد الموضعي

 العضلية الخاليا على المباشر التأثير إمكانية أيضأ تملك الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت

 و المحرض NOS اد تعبير بتنشيط يسمح الذي NFkB النسخ عاملة بواسطة الملساء

2-COX^^ اد إنتاج في األساسين NO األوعية. انقباضية من يزيد مما والبروستاسكلين

 على إيجابي تأثير الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت لبعض فإن سابقا ذكر تم ما وبخالف

 الحويصالت تلك بواسطة ارشيدونيك اآل حمض نقل فإن المثال سبيل فعلى الوعائية الوظيفة

 في يساهم الذي البروستاسكلين ونتاج البطاني COX اد تعبير يحرض الصفيحات من المشنقة

(.19) الصفائحي النشاط وخفض الوعائي االنباط

 الموجودة واللبيدية البروتينية النمو وعوامله البروتيازت ونزكيز نوعية الدموية: األوعية تكون في

 كبير بشكلة ساهم المستهدفة الخلية وطبيعة الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت سطح على

لها. المضادة أو الدموية األوعية تكون على المساعدة الخصائص تحديد في
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من المشتقة الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت األوعية: تكون على المعاعد التأثير أ-

الوط فى البطانية الخاليا إلى تضاف عندما الخلوية والهجرة التكاثر على تحرض الصفيحات

وباإلضافة فوسغات،1السغينغوميلين- وخاصة اللبيدية مكوناتها بواسطة يتم التأثير وهذا الزجاجي

على ذاتية خاصية الصفيحات من المشتقة الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت تملك لذلك

الوط في اإلقفار بعد األوعية تكون إعادة وتنشيط الزجاجي الوط في األوعية تكون تحريض

الحي.

 سطحا تبدي( البطانة من المشتقة الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت أن إظهار حديثا تم

 حيث ومستقبله اليوروكيناز نظام بمساعدة بالسمين إلى البالسموجين تنشيط على قادر بيولوجيا

الوعائية األنابيب تشكيل على الطليعية الخاليا قدر يعدل الطريقة بهذه المنتج البالسمين أن

(20.)

 قادر.على البطانية الطليعية الخاليا من المشتقة الجوالة الصفرية الخلوية الحويصالت فإن وأخيرا

.RNA لد األفقي النقل خالل من األوعية تكون تحريض

 الصفرية الخلوية الحويصالت أن ارسات الد بعض أظهرت األوعية: لتكون مضاد تأثير ب-

 من األوعية تكون على سلبي تأثير لها الزجاجي الوسط في البطانية الخاليا من المشتقة الجوالة

التأكسدي. الكرب تتضمن لالستموات مستهلة آلية خالل

الخلوية: والحويصالت البالسمي الغشاء على اإلشعاع تأثير

يترافق غراي( 20-30-50) غاما أشعة من عالية بجرعات الملساء العضلية الخاليا تشعيع إن

أجسام وظهور البالسمي للغشاء الخارجية الورقة إلى (PS) سيرين الغوسفاتيديل تخريج مع

بسهم( إليها )مشار (1) رقم الصورة في يظهر كما (21) استمواتية
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 االستمواتية األجسام تشكل تظهر (confocal microscopy) البؤر متحد بالمجهر صورة (:1) رقم صورة

 وسم تم حيث ساعة. 24 لمدة غري 50 مقدارها لجرعة تعريضها بعد الملساء العضلية الخاليا سطح على

annexin/V-fluorescein and 1:2000 4,6-diamidino-2-phenylindole 1:100.باد الخاليا

 يؤدي( غزي( سنتي 500) منخفضة وحيدة لجرعة البقر لشريان البطانية الخاليا تعريض أن كما

(.2) رقم المغلور المجهر صورة تظهر كما (22) أيضأ االستمواتية األجسام لتشكل

 النوى تكثف ) المغلور بالمجهر الخلوي لالستموات النموذجية المميزات تظهر (2) رقم صورة

 البقر لشريان البطانية الخاليا في االستمواتية( األجسام وتشكل الكروماتين تشدف و البالسمية

غري. سنتي 500 مقدارها وحيدة لجررعة تعرضها بعد
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 الخلوية للحويصالت أن (Kumar Jella (23 االيرلندي الباحث حديثة،اقترح درسة في

 Burt الباحث أظهر وقد المؤين. باإلشعاع المحرضة الجانبية التأثرت في دورا الميكروية

 سطوح على تتوضع نانومتر( 500-100 )قطرها حويصالت وجود االلكتروني المجهر بواسطة

 كما غري( 100-25 ) اإلشعاع من عالية لجرعات المتعرضة iESC البشرية الخاليا اتصال

. (3) رقم الصور في نالحظ

 500-100( الميكروية الخلوية الحويصالت تظهر االلكتروني بالمجهر صورة (:3) رقم صور
 بجرعات للتشعيع المعرضة (iESCs) الجنينية الجذعية الخاليا اتصال سطوح بين نانومتر(

غري(. 100-25)
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البحث: من الهدف

 القثطرة عميات في لإلشعاع المعرضين العاملين لدى والسريرية البيولوجية األخطار تحديد

 البطانية والخاليا الميكروية الخلوية )الحويصالت جديدة حيوية واسمات معايرة بواسطة القلبية

 غير األشخاص من شاهدة مجموعة في مستوياتها مع بالمقارنة المحيطي(، الدم في الجوالة

لإلشعاع. المعرضين

العمل: خمطط
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:Materials and Methods والمواد الطرق
 يلي: كعا إليها العثار المصادر من التالية المواد استعمال تم :مستخدمة العواد و المحاليل

اسبانيا( -Scharlau ) Sodium azide الصوديوم ا-أزيد

ألمانيا( - Roth) Acridin orange أورانج أكريدين -2

( ألمانيا - Biochrom) Phosphate Buffred Saline محلول -3
4- Biochemical) Albumine bovine fraction V - )بريطانيا

5- Invitrogen) Dynabeads® pan mouse IgG - )النرويج

6- Biocytex) Anti-CD146 monoclonal antibody )فرنسا

مايلي: باستعمال العمل إجررء تم األدوات:

مل. 5 سعة بالستيكية أنابيب -

زجاجية. باسنور ممصات -

مل.5 سعة تجلحن كمانع EDTA تحوي الدم عينات لجمع أنابيب -

(.Assistant)ألماذيا- Nageotte نمعز من دموية خاليا عدادة -
(:1) رقم الجدول في إليها العثار األجهزة استعمك :المستعملة التجهيزات

المغناطيسي المناعي الفصل تقنية في المستعملة األجهزة :االجدول-

المنتجة والشركة المواصفات المادة اسم
Invitrogen-Dynal MPC-15 magnets-^^ المغناطيسي المناعي العزل بتقنية الخاليا عزل جهاز

Mefar -SP40 - ايطالي تفريغ مضخة

Thermolyne-Maxi-MIXII- أمريكي (vortex) خالط

Scaltec - SBA32 -ألماني غرم( o,ooo1) رقمي الكتروني ميزن

Leec- بريطاني (Angled rotator) محوري دوراني جهاز

Olympus BX53- ياباني مفلور مجهر

Biocotek- JSQA- صينية (Hemocytometer calculator) الدم لخاليا رقمية عدادة

 من كل في إشعاعية لجرعات طبيا المعرضين العاملين اختيار تلم االنتقاء: ومعايير األفراد

 هذه في المشاركة على موافقتهم أخذ بعد المواساة ومشفى الجامعي األسد ومشفى الباسل مشفى

المعايير: من مجموعة يحققون بحيث الدراسة

سنة. 65-25 من تتروح أعمارهم -1
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شعاعية. لمعالجة المتعرضين من أو المعدية األمراض بأحد مصابين غير -2

حيث من لهم المماثلين المعرضين غير األشخاص من مقابلة ضابطة مجموعة اختيرت كما

بهم المتعلقة اإلشعاعية غير الخطور بعوامل المتعلقة البيانات كافة وسجلت .والجنس العمر

سوابق الكحول، تناول التدخين، الجسدية، الكتلة مؤشر الضغطالشرياني، الجنس، )العمر،

خاصة. تقصي ستمار على كلوية( أذيات أو حصيات وعائية، قلبية ألمراض

العمل: محاليل الضد١٦

1 و البقر مصل ألبومين مادة من غرام 1 وزن يتم الخاليا: عزل دارئة محلول تحضير .1

1 إلى متمم حجم في المادتين وتحل الجراثيم، تكاثر لمنع الصوديوم أرد مادة من غرام

أشهر. ثالثة لمدة موئية 4 حرار بدرجة البراد في تحفنن ثم ومن ليتر

10 في أورج األكريدين بودر من مغ 3 بحل نقوم أورنج: األكريدين صباغ تحضير .2

 ألمنيوم بورئ وتغطى ، XI تركيز (PBSJ)' البقر مصل ألبومين محلول من مله

أشهر. ثالثة لمدة موئية 4 حرار بدرجة البراد في تحفنن ثم ومن اإلضاءة من لحمايتها

:CD-146 باألضداد المرتبطة المغنطة الحبيبات محلول تحضير .3

الخاليا عزل دارئة بمحلول التركيز ذات CD-146 للضد. األصلية العبوة البداية في مددت

الحبيبات محلول من ميكروليتر 985 إلي CD-146 الضد. من ميكروليتر 15 يضاف بحيث

ذلك بعد ساعة. 24 لمدة البراد في دوراني حاملة علي للمزج توضع ثم ومن المغسولة، الممغنطة

بعدها ليتم دقيقة 2 لمدة المغناطيسي الحاملة علي بالستيكي أنبوب في الموجود المزيج وضع يتم

بالضد المرتبطة الحبيبات تكون وبذلك الخاليا عزلة درئة بمحلول واحدة مرة الحبيبات غسل

أشهر. ستة لمدة موئية 4 حرار بدرجة البراد في وتحفنز لالستخدام جاهر
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العمل: لمرحل (3) رقم في كما المغناطيسي: المناعى العزل تقنية

المنتزعة البطانية بالخاليا التلوث لتجنب المسحوب الدم من األولى ملليمترات الخمس إبعاد يتم

مع ويحضن الدم من مل 1 يؤخذ ذلك وبعد .EDTA انبوب في الدم وجمع باإلبرة الوخز بنتيجة

و مناسب بتركيز المحضرة CD-146 باألضداد المرتبطة الممغنطة الحبيبات من مبكرون 15

يتم موئية. 4 الدرجة في دقيقة 30 لمدة دواني حامل على وتوضع الغسل، محلول من مله 3

ويعاد مغناطيسي، بواسطة.حامل الخلوي المعلق لفصل الغسلة من متتالية مراحل 3 إجراء

على الخاليا تعداد أخيرا يتم أورنج. االكريدين صباغ من ميكروليتر 100 في جديد من تعليقه

المغلور. المجهر تحت (Nageotte) نوع من خاصة زجاجية شريحة

معايير: عدة خالل من الجوالة البطانية الخاليا تمييز يتم

األقل. على الخمسة يتجاوز أن يجب بالخلية المرتبطة الممغنطة الحبيبات عدد -1

نواة. وجود مع مبكرون 10 من أكبر الخلية حجم الخاليا: مورفولوجية -2

المناعي الفصل تقنية باستخدام العملت مرحل (3)الشكل- التالي التوضيحي المخطط يظهر

المحيطي. الدم في الجوالة البطانية الخاليا لتعداد المغناطيسي
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 ع بالدرجة حضن
د ٣٠ لمدة موئية

باألضداد موتبطة ممغنطة حبيبات
CD-146

 ميكروليترمن 1 ٠٠ فى الخاليا تعليق
الظالم فى د ١ ٠ لمدة ورانج أ األكريدين

 خاصة صفيحة على الخاليا تعداد
المفلور المجعر تحت

 باستخدام المحيطي الدم في الجوالة البطانية الخاليا عزل تقنية في العمل مراحل :3الشكل-

 المغناطيسى المناعي العزل تقنية

 بالتدفق: الخلوي القياس بتقانة الجوالة وية المبكر الخلوية الحويصالت قياس

 إلى برعة ونقلت حقن إبر باستخدام القلبية القثطر وعاملي للألطباء المحيطي الدم سحب

 دقيقة 15 لمدة الدم من مل 2 تنقيل تم ذلك بعد الصوديوم. سيترإت ^3.2 على تحنوي أنابيب

 من الخالية البالسما من مل 1 نقل البالزما. لفصل C°4 وبالدرجة دورة/دقيقة 1500 بسرعة

MPs فإن وبالتالي دقيقة، 2 لمدة دورة/دقيقة 13000 وهل مل 1.5 أنبوب إلى الصفائح

 التحليل. حتى موئية درجة 80- في خزنها تم ثم األنبوب، أسفلت ترسبت
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 وبعدها المخبر، حرار إلى الوصول حتى وتركت المجمدة، من األنابيب أخرجت التحليل، عند

 يحتوي موقي محلول من ميكرولتر 490 إلى البالسما معلق من ميكرولتر 10 أضيف

Annexin-V باد المقرون ثيوسيانات فلوريسين من ميكرولتر 1 ب ووسمت Annexin-V. ثم 

 القياس جهاز على تمريرها قبله دقائق 5 لمدة الفرغة حرر درجة في الظالم في العينات حضنت

 لتعداد FC جهاز معايرة تمت .CellQuest برنامج باستخدام FACSCalibur بالتدفق الخلوي

MPs العيارية الكريات باستخدام Megamix beads جهد إعداد تم القياسية. األحجام ذات 

PMTs جهاز FC التالي: النحو على FSC عند SSC ،E02 353 عند، FL1 515 عند، 

FL2 و ،450 عندFL3 على عتبة تعيين تم .355 عند FSC و 1 عند FL1 وتم .101 عند 

بواسطة تحديدها تم والتي اإليجابية Annexin V-FITC على تبوب بواسطة MPs تحديد

بالزما ميكروليتر كتعداد/ MPs تعداد حساب تم . FSC حجم تحليل

 عند (MPs) الجوالة الميكروية الخلوية الحويصالت موقع يظهر (:4) رقم الشكل

الخلوي. التدفق مقياس بواسطة معايرتها
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 ،SPSS ا5ال برنامج باستخدام اإلحصائية التحاليل إجرء تم المستخدمة: اإلحصائية التحاليل

 الناحية من مغنى ذي اختالف لوجود كمعيار (p-value < 0.05( قيمة اعتمدت حيث

اإلحصائية.

 كمتوسط عتها التعبير فتم الكمية غير البيانات أما موئية، كنسبة الكمية البيانات عن عبر

 مع (median) وسطية كقيمة أو (SEM) للمتوسط المعياري والخطًا مع (Mean) حسابي

(.range) المدى أي متغير لكل والعظمى الدنيا القيمة تحديد

 الخاليا بين العالقة لمعرفة (Pearson’s correlation) بيرسون ارتباط معامل استخدم

 من األخير األربعة السنوات خالل بادج الغيلم على المسجلة اإلشعاعية والجرعة الجوالة البطانية

 قمنا والضابطة التجريبية المجموعتين متوسطات بين الفروق داللة على للتعرف .العمل

 (continuous data) المتصلة ارت المتغي لمعطيات Mann-Whitney U اختبار باستخدام

تحليل إجرء تم (.nominal data) االسمية للمعطيات Chi-Square - test واختيار

 الجوالة البطانية الخاليا من كل مع التداخلية العوامل ارتباط عن للتحري المتعدد االنحدار

المقاسة. اإلشعاعية والجرعة
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النتائج:
الديموغذافدة: المعطيات

 ومتوسحن نساء( 12 رجله، 32) قلبية قثطرة وفني طبيبا 44 الدرسة في المشاركين عدد بلغ

 األصحاء بين دكن لم سنة. 1.4 مقدارها التقدير في خطًا نسبة مع سنة 33 كان لديهم العمر

 األصحاء عدد أما %.27٠7 بلغت فقد المدخنين نسبة أما ،وعائية قلبية مرضية سوابق لديه من

(2)الجدل- ض غي آل 20 فبلغ
(2—)الجدول معرض غير عامال 20 فبلغ

 المؤين االشعاع من منخفضة لجرعات طبيا المعرضين للعاملين السريرية المعطيات (:2) الجدول

المعرضين غير (األصحاء مقارنة

شاهد معرض العينات خصائص

20 44 المشاركين عدد

0 7.11 (1-13) )سذة,وسيط,مدى( التعرض زمن

0 5.6 (0.02-13.55)  سنوات 4خالل المتلقاة اإلشعاعية الجرعة

,مدى( سيغرت,وسيط )ميلي

37± 1.6 33 ± 1.4 للمتوسط( المعياري الخطأ لج -سايب العمر)سذة,متوسط

75 73.2 % الذكور نسبة

25.30 ± 0.9 24.58 ± 1.04 الجدية الكتلة مؤشر

المعياري( ±الخطأ متوسط )

22 27.7 المدخنين نسبة

المرضية)عدد( الغصة

0 0 الوعائية القلبية األمراض

0 0 السكري الداء

0 0 الشرياني التوتر فرط
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5.6 طآ(0)ال الفردية المراقبة أفالم بواسطة المقاسة اإلشعاعية للجرعة الوسطية القيمة بلغت

ميلى 0.02 الدنيا القيمة بلغت حيث العمل، من األخيرة األريعة السنوات خالل سيفرت ميلى

سيفرت. ميلى 13.55 العظمى والقيمة سيفرت

5 رجل، 15) شاهدا 20 الدرسة في منهم المشاركين عدد بلغ فقد المعرضين غير األصحاء أما

يكن لم سنة. 1.6 مقدارها التقدير في خطأ نسبة مع سنة 37 كان لديهم العمر ومنوط نساء(

%.22 بلغت فقد المدخنين نسبة أما وعائية، قلبية مرضية سوابق لديه من األصحاء بين

المقيمين: واألطباء القلبية القثطرة لعاملى المحيطى الدم فى الجوالة البطانية الخاليا تعداد أوال:

 مشفى فى القلبية القثطرة عاملى لدى الدم فى الجوالة البطانية الخاليا تعداد متوسط, بلغ -1

/مله. خلية102 ± 12 الجامعى األسد ومشفى القلب وجرحة ألمراض الباسلة

 الدم فى الجوالة البطانية الخاليا تعداد فى اإلحصائية الناحية من معنويا ارتفاعا الحظنا -2

 الجامعى األسد. ومشفى القلب وجراحة ألمراض الباسل مشفى فى القلبية القثطرة عاملى لدى

 المؤبنة األشعة من نوع ألي المعرضين غير الطبيعيين األشخاص عند. عليه هو بما مقارنة

(0.004=102 ± 12 Vs 42 ± 5 cells/ml of blood, P) رقم الشكل فى يظهر كما 

(5.)
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 في العاملين من لكل المحيطي الدم في الجوالة البطانية الخاليا سستوى (:5) رقم الشكل

 الجامعي)المربع األسد وسشفى القلب وجرحة ألمراض الباسل سشفى في القلبية القثطرة

 المربع ) المعرضين غير واألشخاص عامل( 44 الدرسة في المشاركين عدد األبيض،

شخص(. 20 الدرسة في المشاركين عدد الرمادي،

 والتوسيع القلبية القنطرة ستاج أتنموا مقيم طبيب 26 لدى الجوالة البطانية الخاليا تعداد جرى

 الخاليا مستوى معنوي ارتفاع وجود والحظنا القلب، لجراحة الباسل مشفى في أشهر أربعة لمدة

 مقارنة متوسطة( بشدة غاما ألشعة تعرضهم بعد )أي الستاج انتهاء فترة بعد الجوالة البطانية

 يتروح مدى مع Median = 80 ،)الوسيط التعرض( بدء قبله ) الستاج دخول قبله بتعدادها

 الشكل ، (p=0٠04 دم، خلية/مل 206 -24 من يتروح مدى مع 53 مقابل 280 -35 من

(.6) رقم
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 في المقيمين لألطباء المحيطي الدم في الجوالة البطانية الخاليا مستوى يطهر (:6) رقم الشكل

 قبل وذلك مقيم(، 26 الدراسة في المشاركين )عدد القلب وجراحة ألمراض الباسل مشفى

والتوسيع. القلبية القثطرة لستاج الرمادي( )المربع المقيمين إتمام وبعد األبيض( )المربع

 واألطباء القلبية القثطرة عاملي بين الجوالة البطانية الخاليا مسنوقة مقارنة عند نالحظ لم

 وجرحة ألمراض الباسل مشفى في والتوسيع القلبية للقثطرة العملي الستاج إتمامهم بعد المقيمين

 يتم البطانية البخاليا انسالخ أن إلى يشير قد مما ،(p= 0.52) معنوي اختالف وجود القلب

 األطباء من دموية عينات أخذ عند نالحظه بدأنا ما وهو اإلشعاعي، التعرض من وجيزة فترة بعد

 بشكل البطانية الخاليا تعداد انخفض حيث العملي، للستاج انتهائهم من زمنية فترة بعد المقيمين

للستاج. إتمامهم من أشهر 6-4 فترة بعد مقيمين أطباء خمسة لدى واضح

37



1401

120٦

ع 100

interventional cardiologistscat lab trainees

 للعاملي المحيطي الدم في الجوالة البطانية الخاليا سستوى بين مقارنة (:7) رقم الشكل

 بعد المقيمين واألطباء وفني( طبيب 44 العدد المنقط، المربع ) القلبية القثطرة في الدائمين

 القثطرة على متدرب 26 العدد الرمادي، المريع ) القلبية للقثطرة العملي الستاج إتمامهم

القلب. وجرإجة ألمراض الباسل مشغى في القلبية(

 بمقارة قمنا الجوالة، البطانية الخاليا عدد مع اإلشعاعية الجرعة ارتباط عدم مشكلة لحل

 سنوات عدد حسب القلبية القثطرة في الدائمين العاملين عند الجوالة البطانية الخاليا مستوى

 معنويا ارتفاعا فالحظنا التصوير( جهاز عن الصادرة لألشعة تعرضهم سنوات عدد أي ) عملهم

 الذين الباطة مشفى في القلبية القثطرة عاملي لدى الدم في الجوالة البطانية الخاليا تعداد في

 الفعلية خدمتهم مدة تتجاوز لم اللذين عند عليه هو بما مقارة سنوات خمس خدمتهم تجاوزت

 الشكل (،Vs 85 ± 15 cells/ml of blood, P 25 ± 129=0.04) سنوات الخمس

.(8) رقم
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الستاج مزحلة من أشهر أربعة انتهاء بعد الخاليا تعداد لزيادة باإلضافة ) النتيجة هذه وتشكل

الشدة( المتوط اإلشعاعى التعرض من نوع ألي سابقا يتعرضوا لم الذين المقيمين األطباء عند

العمل، سنوات عدد ازدياد مع تزداد التى بمقدارلجرعة البطاني التأذي عالقة على مباشرا دليال

بوضع العاملين الندام عدم نتيجة ) المتلقاة الجرعة مع خطي ارتباط وجود عدم من الرغم على

بادج(. الغيلم

 القثطرة وفنني أطباء بين الجوالة البطانية الخاليا سستوى مقارنة يظهر (:8) رقم الشكل

 أقل األببض(، )المريح سنوات خسس من أكثر } العمل سنوات عدد حسب الدائمين القلبية

p=0٠04 الرمادي({، )المريح سنوات خمس من
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القلبية: القثطر لعاملى المحيطى الد ٠ الصغر ت الخلوي ٠٠ الحويصال ا • ثانيًا: القلبية: القثطرر لعاملي المحيطي الدم في الصغرية الخلوية الحويصالت تعداد ثانيا:

 في القلبية القثطرة عاملي لدى الدم في الجوالة الصغرية الخلوية الحويصالت تعداد منوط بلغ

 1040 ±180 الدرسة في المشاركين الباسل مشفى وعاملي الجامعي األسد مشفى

 الخلوية الحويصالت تعداد في معنوي اختالف وجود نالحنن لم كما ليتر. حويصلة/ميكوو

 مقارنة الجامعي األسد مشفى في القلبية القثطر عاملي لدى الدم في الجوالة الجوالة الصغرية

المؤينة األشعة من نوع ألي المعرضين غير الطبيعيين األشخاص عند عليه هو بما

.(p=0٠859)

 الخلوية الحويصالت عدد بين معنوية ارتباط عالقة أي وجود نالط لم لذلك، باإلضافة

 المقاسة اإلشعاعية الجرعة ومقدار القلبية القثطرة لعاملي المحيطي الدم في الجوالة الصغرية

 قلة وثانيهما عملهم، فترة طيلة بادج الفيلم بوضع العاملين الترام عدم أولهما لسببين: ذلك ويعود

 ومشفى الباسلة )مشفى القلبية القثطرة عاملي عند نالط لم وأخيرإ، الدرسة. في المشاركين عدد

 الجوالة الصغرية الخلوية لحويصالات١ تعداد بين خطي ارتباط عالقة أية وجود الجامعي( األسد

 كريات صفيحات، معندالت، بيض، )كريات الدم خاليا من وأي الجوالة البطانية الخاليا وتعداد

والتدخين. والجنس كالعمر اإلرياك عوامل وبعض العمل مدة وكذلك حمر(
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الفاقشة:

 رئيسي سبب هي اإلشعاع عن الناجمة الدموية واألوعية القلب أمراض أن المعروف من

 المثال، سبيل فعلى اإلشعاعي للعالج يخضعون اشذين السريئأون مرضى في والوفيات لألمراض

زيادة مع ،(24) االسكيمبا من.خطر الثدي لسرطان اإلشعاعي العالج أثناء القلب تعرض يزيد

 بوجود أعلى وتكون القلب لها تعرض التي الجرعة متوسط مع تتناسب التي المخاطر

 هناك سيفرت( ميلي 500 من )أصغر المهني بالتعرض يتعلق فيما السابقة. الخطر عوامل

 لم ولكن األمريكية، األشعة أطباء والوفيات الدموية واألوعية القلب أمراض من متزيدة مخاطر

المتحدة. المملكة في األشعة ألطباء بالنسبة الطويل المدى على تأثير أي يالحظ

 قطاع 15 في للعمال درسة في الدموية واألوعية القلب وفيات عدد بزيادة نسبي خطر يوجد

(.26) ماياك مفاعل في.عمال ليس ولكن ،(25) المتحدة الواليات في النووية الطاقة النتاج

القلبية الوعائية باألمراض اإلصابة حاالت عدد زيادة البيانات أظهررت ،األخيرة اآلونة في

 الكنديين العمال من ومجموعة ،(27) المتحدة المملكة في البريطاني النووي الوقود في العاملين

(.29تشرنوبل) حادثة من والناجين ،(28) المؤين لإلشعاع مهنيا يتعرضون الذين

 الجرعات بين ارتباط وجود (metaanalysis) التجميعي التحليل أظهر ،ذلك على عالوة

 ومعدالت الكاملة( للتعرض سيفرت ملي من أصغر 500 التراكمي )المتوسط المنخفضة

 لمرض المفرين الوفاة وخطر المؤين اإلشعاع من يوم( / سيفرت ملي 10) المنخفضة الجرعات

 إلى ونعتقر ما حد إلى متغيرة الوبائية األدلة معظم فإن ،ذلك ومع (.30) القلب عضلة إقفار

. التداخلية العوامل دور حول معلومات
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 أطباء ويتعرض ،واإلشعاعية التووية الفحوصات من كبيرة نسبة القلبية القثطرة إجداءات تمثل

التشخيصية األشعة بأطباء مقارنة مرات 3 إلى 2 من أعلى سنوي إشعاع لجرعة القلبية القثطرة

باقي جرعة عن مرة 20 إلى 10 من تزيد الرأس جرعة أن خاص، بشكل القلق يثير ومما (31)

 القلب أطباء يتحملها التي الراس جرعة تصل قد الواقع، في الجسم. أنحاء

 مهنيا به المسموح الحد تتجاوز الحاالت بعض وفي (32) السنة في سيفرت ميلي 60 إلى

(.33) بالسنة سيفرت ميلي 150 وهو العين لعدسة

 معظم في األيمن الجانب من تعرشا أكرر العامل من األيسر الجانب يكون ذلك، على عالوة

 القلب طبيب أو األشعة أخصائي يعمل حيث التدخل، لجناح المعتاد التصميم بسبب الحاالت

 يسار على المريض من الغالب في المنتثر اإلشعاع يأتي بحيث للمريض األيمن الجانب من

 الجرعة منخفض لإلشعاع الصحية المخاطر توصيف إن القلب. طبيب أو األشعة طبيب

خطر من رئيسي بشكل المؤين اإلشعاع من للحماية الحالي النظام يقي إذ كاملة غير المتراكم

منخفضة. بجرعة طويلة لغترة للتعرض العشوائية اآلثار من عن الناجم بالسرطان اإلصابة

بشكل يقيمون ال القلب أطباء معظم أن حديثة استقصائية درسات أظهرت ذلك، من األهم

رقم المرفق الجدول في موضح هو كما (34) اإلشعاعي للتعرض التعرض مخاطر صحيح

الختبارت السريرية والمخاطر الجرعة من كل عن المعرفة في المفاجئ النقص هذا فإن ،(3)

القلب، أطباء على اإلطالق على يقتصر ال شائع، بشكل إجراؤها يتم التي المؤدية الفحص

إلى العظام، ارحة ج إلى ارحين الج من الطبية التخصصات جميع بين عامة حالة أنه ويبدو

الطويل التعرض لخطر الصعب األدراك في جذور الجهل لهذا يكون ورما األطفال أطباء

 في إال المرضية اآلثار ظهور لعدم ار نظ عالميا بها الموصى الحدود تتجاوز إشعاعية لجرعات

جدا. متأخر وقت
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Doctor؛" knowledge of radiation 005 and risk ٤٥٣ medical ionising testing

Physicians Radiological Awareness
Evaluation

Results

British physicians Radiation doses for common
radiological investigations.

972 ٥٤ doctors underestimates dose 
5% believes that 5ال use ionising 
radiation.
8% believes thatMRI 5ال ionising 
radiation.

Istraeli orthopaedists Mortality risk of radiation-induced
carcinoma from bone scan 
scintigraphy

Mortality risk was identified correctly 
٧ less than 52% ٥٤ respondents.

Emergency department (ED). Radiation dose and possible risks
physicians and radiologists associated ٧٧ 1ل Cl" scan

Almost all doctors were unable to 
accurately estimate ع dose.
Only 92% ٤ها  physicians believed that 
there ٧ىو  increased risk

Adult and paediatric cardiologists Environmental impact, individual bio- 
1155 0052 exposure 300 medico-legal 
regulation of medical ionising testing

Only 112%. 52%. 29% and 42% of 
physicians correctly identified 
environmental impact, individual bio
risks, dose exposure and اهععا 
regulation, respectively.

5 = ultrasoundال ,CT = computed tomography: MRI = magnetic resonance imaging

اإلشعاعي التعرض بمخاطر األطباء معرفة يظهر : (3) رقم الجدول

 واألوعية القلب بأمراض لإلصابة رد خطر وجود على متزايدة أدلة هناك الحاضر، الوقت في

 ،ذلك ومع .المؤين لإلشعاع التعرض من والمنخفضة العالية الجرعات مسنويات في الدموية

 القلب ومخاطر سيفرت( ملي من أصغر 500) المهنية الجرعة مسنويات بين العالقة فإن

.مثيرة ترل ال المتأخرة الدموية واألوعية

 اإلشعاعي الضرر فيه يؤدي الذي الرئيسي الحدث هو ،(DNA) الوراثية المادة تلف يعتبر

(.35) الوراثية واالرض السرطان نطور إلى للخاليا

 اللمفاوية الخاليا في النووي الحمض لتلف الحيوية الواسمات من أتواع أرع حاليا يستخدم

(:4) رقم الصورة في يظهر كما البشرية
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 للخاليا نموذجية هي (CA) (chromosomal aberrations) الهيكلية الصبغية الزيوغ أ(

 طويال وقتا وتتطلب شاقة الطريقة لكن الجيني. االستقرار لعدم كمظهر رما ،السرطانية

متخصصة. ومهارت

 التي الكاملة الكروموسومات أو الكروموسومات تكسر من (MN) الصغير النويات تعداد ب(

 النويات اختبار اعتبار يمكن ،الخلية.لذلك تنقسم عندما االنقامي المغزل مع نتفاعل ال

 والهيكلية العددية االنحرافات من كل لتقييم حقيقي بيولوجي" جرعات "مقياس بمثابة الصغير

للكروموسوم.

 Sister chromatid (SCEs) الشقيقة الكروماتيدات بين المتناظرة التبادالت ج(

exchanges للكومموسومات. الوراثية المعلومات في تغيرت عنها ينتج ال عام بشكل ؛

 تكسرات عن للكشف بشكل.خاص حساسة طريقة هي (Comet assay) الملذنب اختبار ء(

الفردية. الخاليا في التأكسدي النوي الحمض وتلف DNA اد في الواحد الشريط

 للجرعة بيولوجي كمقياس المستخدمة الحيوية الواسمات اوىء٠وس ميزت مناقشة جرت

.405رقم الذرية للطاقة الدولية الوكالة تقرير في كامل بشكل اإلشعاعية

 هو اإلشعاعي التعرض أثر لتفدير البيولوجية المقاييس الستخدام المحتملة لصاوىء١ أحد إن

 الدار في والتأخير الخلية موت يمثل حيث (Sv 4 من )أكبر العالية اإلشعاع لجرعة االستجابة

 للجسم جزئي أو منتظم غير شعيع حدوث عند خاصة الحاد اإلشعاع لتقدير مأزقا الخلوية

(36.)
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comet 1م10010011ع ١ 1ال

 عند اإلشعاعي التعرض أثر لتقييم التقليدية الحيوية الواسمات تظهر (:4) رقم الصورة

مختلفة. إشعاعية لجرعات مهنيا المتعرضين العاملين

 على سمي تأثير له اإلشعاع من منخفضة لجرعات المزمن التعرض أن إلى المتاحة األدلة تشير

 مرور مع تركمي التأثير هذا أن ويبدو (4) رقم )الجدول مهنيا المعرضين للعمال عند الجينات

في -جرعة أنز منخني إنشاء في فشلت الدرسات هذه غالبية أن من الرغم على ، (37) الوقت

المنخفضة. الجرعات
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Cytogenetic studies 11 hospital workers :ل1 134

Author, year Exposed Subjects, n Non-ex posed 
Subjects, n

Endpoint Exposure Correlation widh 
dose (Yesl No)

222اةنا[,123ت 53 !physicians, nurses 30 (ward 22-ال ت.ح Positive * legal limit. 3
(technicians ل2 and office

personnel
Barquiriero et al, 1993 25 1 hospital 'workers? \ د 1الة ٢.و Positive 1 .&-*!.? 1 m3* ١٩٥

individuals?
ن--حة• [ج 1,\ 1535 10 !'hospital workers? \ د 1الة ت.ح Positive 1.84 mSv .1year. v١o

م; ,.111.-
آآل٢ةذ٦\,قلج٩7 » سللي صأ 2ا1 122لةي ٢.و Positive <25 mSwyear. ل11الالً[درة

waking 3 an د*-ray population) ل damage in subjects
department) exposed to both

١.-ع٢أذ٠١د٢ح -الس٢ا٧؛
E assietal., IWT hospital workers,; 37ا ٤17 1ت5ال ت.ح Positive Available only د؛،'

from 4 laboratories;. individuals? pamialfy 2ل
variable.

٦ااةيزةيحد255 233 radiologists. ا8]1الت ت.ح Positive <20 nSyear 3
Lnneumclogists, individuals?
technicians)

«؛؛يد' لةي1222 (technicians) ا31 .nurses) ا31 ن : Positive so mSv.'■ year. 3
technicians, office
personnel)

ندئ لة[220ا 8 (workers in x-rays. ل للةجاا CA Positive >؛٦ة. ٦١لآل ج؛\ 3
نلة[-1•ةت يآل 11ل ,,اساه

nuclear medicine SCE
sectors)

عالاةا[51.2اتت 22 !'hospital workers? 22 (non-exposed Positive 0.2-III.mSv ١١١٥
workers? Comet

V١Sfe١r.٦١H 37 !physicians. 37 (non-exposed ١٦ Negative,’ 35 mSv .,'life 3
technicians:. workers Positive

E 'jn eLil. 2003 15 (nuclear medicine) 15 (non-exposed SCE Positive 3.39 mSi-eir. V-
physicians)

Garaj-Vrhwac and 50 !physicians, 2ت 51122ال Comet Positive M.S mSv1 1 . ١١١٥
ةزد*.2113 technicians. 10 nurses) s denes and office

•٣ا[2ي5أ
Vi.er.-I1.w4 34 !physicians. non-exposed) ت3 ٢.و Positive ه\-\&\\3دأأًا?

technicians) workers? \١١غ
.-د?- د .cardiologists) ا7 3ل122ال ت.ح Positive 3.'3 mSwyear إل١0

nurses and technicians) individuals? إ
[51.2104 interventional ا 3 3 ا مزاح ات ١٦ Positive 4 mSv. year 3

cardiologists cardiologists

SCE: sister-chromatid exchange; MN: Micronuclei2 ؛ ٤ - Chromosc-mal aberrations;

 الخلوية الدرسات من عدد في الجرعة مع الحيوي الواسم عالقة يوضح (:4) رقم الجدول

منخفضة. إشعاعية لجرعات طبيا المتعرفين عند التسيجية

 ارتداء يتم لم إذا للجرعة الحقيقي التعرش ض الفيزيائية الجرعات قياس سجالت تعبر ال قد

 تؤثر إشعاعية غير لعوامل للتعرش المحتمل المشترك التأثير أيضا صحيح، بشكل األفالم

تأثير يعزز مما ،النووي الحمض تلف إلى أيضعا يؤدي أن شأنهمن الجيائت على سام بشكل

 بين االختالفات عن مسؤول الوراثي االستعداد يكون قد ،ذلك على .عالوة لإلشعاع التعض

 أنه، نؤكد أن لالهتمام المثير من ذلك، ومع . (38 ) اإلشعاعي للتعرض تعسسها في األفراد

 لإلشعاع التعرض انخفاض بين مهم تواز وجود توثيق تم األشعة، أطباء من مجموعة في

 هذا كان (.39) األخير العقود مدى على الصبغي الزيغ تواتر واتخفاض المستشفيات في المؤين
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 الحال هو هذا ليس الحفن، .لسوء األشعة أطباء بين الفعالة الوقاية لسياسة نتيجة االنخفاض

 المدى طويلة المخاطر من لكل جيدة معرفة إلى يحتاجون الذين القلبية القثطرر ألطباء بالنسبة

يوم. كل بها يقومون التي الفحوصات من الكبير العدد و اإلشعاعي للتعرض

 في الدموية واألوعية القلب مستشفيات في للعاملين األخيرة المراقبة نتائج أظهرت ،الواقع في

المتعرضين. بغير مقارنة القلبية القثطرة وفنيي أطباء لدى الصبغية للزيوغ عاليا تواتر إيران

 ألطباء المحيطي الدم في الجوالة البطانية الخاليا مستويات في معنوية زيادة وجدنا درستنا في

 نصوير أي يجروا لم ) اإلشعاع من نوع ألي المتعرضين غرر بالشواهد مقارنة القلبية القطرة

 لفريقنا حديثة درسة مع متوافقة الدرسة هذه ونتائج أيضا( األقل على أشهر 6 لمدة شعاعي

 لجرعات مهنيا المعرضين العاملين عند الجوالة البطانية للخاليا الكمي المستوى زيادة أظهرت

الذرية. الطاقة هيئة في اإلشعاع من منخفضة

 إلى حديثا نشرت درسة في (Maria Grazia Andreassi (40 اإليطالية الباحثة .وأشارت

 سماكة بزيادة القلبية القثطرة عاملي عند الطويل المدى على لإلشعاع التعرض ارباط احتمالية

 دليل إلى يشير مما ،التيلومير طول وقصر السباتي للشريان واأليمن األيسر البطني الوسط

 في التهابي مرض هو الذي المبكر، الشرايين وتصلب الدموية األوعية شيخوخة تسارع على

 على ،يحدث قد الني البطاني الخلله بسبب الشريان في المزمن االلتهاب يبدأ الشرايين،حيث

 يؤدي أن يمكن الحرة. والجذور الكثافة منخفضة الدهنية البروتينات ارتفاع بسبب ،المثال سبيل

 القلبية العضلة احتشاء إلى يؤدي مما ،والدماغ القلب تروية نقص إلى المبكر الشرايين تصلب

والدماغ.
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 يسرع ريما لإلشعاع المدى الطويل التعرش عن الناجم الدنا ضرر أن الفرضيات إحدى تقدح

الشكل في موضح هو كما الخثرات تشكل إلى يؤدي مما (41) الدموية األوعية هرم من

المرفق.

 بسبب يكون قد البطاني. االنفصال عن المسؤولة لآللية االحتماالت من العديد في النظر يمكن

 البروتيني التحلل أو ،(43) للخاليا الميكانيكي االنفصال أو ،(42) المبرمج الخاليا موت

 الموت منظومة في الضرر نتيجة يكون قد أو ،(44) البطانية تحت األم الطبقة لبروتينات

 الموررولوجية التغييرت من العديد ذلك، على عالوة (.45) المتممة نظام على المعتمدة الخلوي

 الزجاجي الوط في اإلشعاع تأثرت تعكسها أن يمكن الحي الجسم في لوحظت التي والوظيفية

 إلى Gy 2 إلى تصل التي المنخفضة اإلشعاع جرعة تؤدي ،المثال سبيل على الخاليا. على

في أما ؛(46) الخلوي الزرع أطباق من األبقار أبهر من المشنقة البطانية الخاليا انفصال

 المورفولوجيا في تغيير أي البشرية الوريدية البطانية الخاليا نظهر ال ، Gy 5 د تصل جرعات

(.47) للخاليا الهيكلي التنظيم تعطيل إلى تؤدي ولكنها
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 معنوية ارتباط عالقة أية إظهار على قادرين نكن لم الحالية درستنا في أننا إلى اإلشار يجب

 وفنيي ألطباء المحيطي الدم في الجوالة البطانية الخاليا وعدد المنخفضة اإلشعاعية الجرعة بين

 في ذكر ما مع مقارة الدرسة في المشاركين حجم لصغر جهة من ذلك يعود القلبية، القثطرة

القلبية القثطرة أطباء معظم الترام ولعدم اآلالف، لعشرات العدد يصل حيث العالمية الدرسات

 يمكن الهامة النتيجة هذه إن اخى. جهة من العملت اثناء الفردية الشعاعية المراقبة أفالم بوضع

 الوعائية. البطانة تماسك على منخفضة لجرعات المزمن للتعر المتأخر األثر تدعم أن

بين لألعوام فقهن متاحة فيزيائيا المقاسة للجرعات المسجلة البيانات كانت ذلك، إلى باإلضافة

 عدد خالل من مباشر غير بشكل إال الحياة مدى التعرض تقدير يمكن وال ، 2018-2013

 من أظهرنا كما السنة. في اإلجراءات عدد ومتوسط القلبية القثطرر إجراءات في العمل سنوات

 المعنوي االرتفاع على التداخلية للعوامل تأثير أي وجود عدم المتعدد االنحدار تحليل خالل

 الخارجي للتعرض طبيا المعرضين القلبية القثطرر وفنني أطباء عند الجوالة البطانية للخاليا

الخارجي المهني التعرض بأن لالفتراض —بحذر -ولكن يدفعنا وهذا منخفضة. لجرعات المزمن

 في يتمثل البطانة مستوى على لتفيرت يؤدي( المؤين اإلشعاع من منخفضة لجرعات المزمن

 النتيجة تلك كان إذا الواضح غير من ألنه وذلك األم، الطبقة عن البطانية الخاليا انسالخ زيادة

 دراستنا في بالحسبان تؤخذ لم أخى تداخلية عوامل عن أو لإلشعاع، الحقيقي التأثير تعكس

الحصر. ال المثال سبيل على للعاملين االقتصادية االجتماعية كالحالة

 القلبية القثطرة عاملي عند الجوالة البطانية الخاليا تعداد زيادة بين ارباط وجود عدم مشكلة لحلت

 رئيسيتين: بخطوتين قمنا فقد المقاسة، اإلشعاعية والجرعة

 دخولهم قبلت الجدد األطباء عند الجوالة البطانية الخاليا مستويات بدرسة األولى الخطوة تتمثلت

لفترة إنهاءهم وبعد غاما أشعة من نوع ألي تعرضهم قبلت أي القلبية القثطرة على التدريب لستاج
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 الكمي المستوى زيادة فوجدنا غاما ألشعة تعرضهم بعد أي القلبية القثطرة ستاج من أشهر 4

 على العملي التدريب من أشهر 4 بعد األطباء عند المحيطي الدم في الجوالة البطانية للخاليا

لتأثير عائد االرتفاع هذا أن على يدل مما التدرب قبله بما مقارنة القلبية القثطرة عمليات

التداخلية. العوامل عن بمعزل اإلشعاعي التعرض

 )أطباء الدائمين العاملين عند الجوالة البطانية الخاليا مستوى بمقارنة الثانية الخطوة تتمثل

 لألشعة تعرضهم سنوات عدد أي ) عملهم سنوات عدد حسب القلبية القثطرة في وفتيين(

 في الجوالة البطانية الخاليا تعداد في معنويا ارتفاعا فالحظنا التصوير( جهاز عن الصادر

مقارنة سنوات خمس خدمتهم تجاوزت الذيدن الباسل مشفى في القلبية القثطرة عاملي لدى الدم

سنوات. الخمس الفعلية خدمتهم مدة تتجاوز لم اللذين عند عليه هو بما

 تزداد التي بمقدارلجرعة البطاني التأذي عالقة على مباشرا دليال الخطوتين هاتين نتائج وتشكل

 المقاسة الجرعة مع خطي ارباط وجود عدم من الرغم على العمل، سنوات عدد ازدياد مع

فيزيائيا.

 القثطر عمليات إجراء عند غاما أشعة من مزمنة لجرعات التعرض أن النهاية فى القول يمكننا

 انسالخ ازدياد هو آلياتها أحد يكون قد الطويل المدى على قلبية وعائية مخاطر على ينطوي قد

 من لذلك المبكر الشرايين تصلب عمليات وتسارع الوعائية البطانة عن البطانية الخاليا

 على اإلشعاعي التعرض لخطر مهنيا المعرضين الطبي القطاع في العاملين التزام الضروري

 واتباع القثطرة عمليات معدل من أمكن ما والتقليل بادج الفيلم وضع بضرورة مصادر اختالف

 من كل جرعة أيضا مراقبة بضرورة ونوصي والنظارت الواقي الدرع لبس من الوقاية إجراءات

 للتعرض الموضعي األثر لمعرفة الكلية الجرعة عن بمعزل حدة على كل األيسر والجانب الراس
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 المنطقة لتحديد القلبية القثطرة غرفة فى فيزيائيا الجرعة حسابات اجراء مع بالترإمن اإلشعاعي

لألشعة. ونثر إصدار األكثر

 هذه مع ومقارنتها اإلشعاعي للتعر أخى بيولوجية مقاييس اختبار بضرورة نوصي كما

 أو غاما ) األشعة مصدر حسب األشعة لجرعات الطبي التعرض مجموعات وتقسيم الطريقة

سينية). أشعة
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الشكر كلمة

تشكر كما العمل. لدعم الذرية الطاقة لهيئة العام المدير عثمان إبراهيم الدكتور األستاذ نشكر

الفاعودي ذياب والدكتور وتوجيهاته العممي لتعاونه عثمان ماجد الدكتور الباسل مشفى مدرء

بالشكر نتوجه كما العينات، وسحب السريرية التحاليل اتجاز في لمساعدتها فرح روال والدكتور

الدرسة. هذه في المشاركة قبلوا الذين القلبية القتطر وعاملي والمقيمين األطباء لجميع واالمتنان
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