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تأثير أشعة كاما عمى خضاب دم المصابين بفقر دم البحر االبيض المتوسط
حسين عمي الجبوري
جامعة النيرين ،كمية العموم ،قسم الفيزياء .
الخالصة
البحر االبيض المتوسط نوع بيتا

تم دراسة تأثير أشعة كاما عمى خضاب دم بعض المصابين بفقر دم

( .) β Thalasseamiaأن تشعيع نماذج خضاب دم المصابين بفقر دم البحر االبيض المتوسط يؤدي الى زيادة النسبة
المئوية للميثاموغموبين  MetHb% -مع زيادة الجرعة ا ألشعاعية لغاية الجرعة  7.0كراي  ,حتى يصل الى حالة
األشباع عند النسبة  % 47لنماذج خضاب دم المصابين مقارنة ب
الجرعة األشعاعية الى ىبوط النسبة المئوية لخضاب F -

الجرعة  1.77كراي لخضاب دم األصحاء مقارنة بنسبة
والوصول الى حالة األشباع ليصل الى نسبة

 % 23في حالة ا ألصحاء  .كما تؤدي زيادة

(  ) HbF %لتصل ىذة النسبة الى

 % 0.01عند

 % 1.1لخضاب دم الم رضى  .ثم تبدأ باألرتفاع

 % 3.6في حالة خضاب المرضى مقارنة

بنسبة

% 2.77

لخضاب دم االصحاء  .ووجد أن جرعة  1.77كراي تمثل نقطة التغير في سموك (  ) HbF %مع زيادة الجرعة
األشعاعية  ,وتمثل ىذة الجرعة جرعة الحد األقصى لحالة التغير عند الجرع الواطئة .
ىناك أمكانية االستفادة من ىذة الدراسة في تشخيص حاالت األصابة بيذا المرض وذلك من خالل التدخل العالجي

الكيميائي او الفيزيائي لتحسين حالة المريض وذلك بخفض قيمة (  ) HbF %ووصولو الحد الطبيعي .
المقدم ة

مطايفية الضوء المرئي
يعتبر مرض فقر دم البحر االبيض المتوسط

 Thalasseamiaمن أخطر امراض فقر الدم الوراثي
وخاصة عندما تكون الجينات المستمم ة من قبل الجنين

متماثلة  ,وسبب االصاب ة بو يعود الى خمل في

ؤل عن تكوين
المورثات المستمم ة من ا ألبوين والمسو ة
الجزء البروتيني لجزيئة

 (1 ( HbA -حيث يعود

الخمل الى أختفاء او تالشي احد السالسل البروتيني ة

كان تكون سمسمة

الفا α -و بيتا  β-بما يؤدي الى

تكوين تراكيب غير متوازن ة من الخضاب ), (2,3
يصنف مرض فقر الدم البحر االبيض الى صنفين ىما
:
) )α-thala.و ((β-thala.

ىذا التصنيف

يقوم عمى أساس نوع السمسمو المختفي ة او المتالشية
( (1وتم تناول النوع االخير في دراستنا الحالية ألنتشاره
في العراق  .وتم دراسة ىذا المرض في بحوث سابقو
وخالل دراسة تأثير األشعاع مباشرة عمى خضاب الدم

ومشتقات الخضاب االخرى مثل HbCO , HbO2 ,

مختمف لمقياس منيا
ة
 MetHbوتم أستخدام طرق

في دراسة مشتقة طيف الخضاب

لمقياسات السريرية ( )4أو تخمين المحتوى البروتيني لجزيئة

الخضاب من خالل دراسة تفاعل البروتينات الييمي ة في

ية تحول فورير تحت الحمراء
ىذه الجزيئة أبستخدام مط ايف
( )5حيث الحظ  )6 ( Puchala -ترسب البروتين في
محمول  MetHbو  HbCOعند جرعة  40كيمو كراي

من أشعة كاما .في عام  1988تمكن الباحث )7( Guo -
من أظيار الفرق بين طيف م وسباور لخضاب نوع HbF -
المحضر من دم اشخاص أصحاء و مصابين ب ( -thala.

 )βوأعزي هذا التغير الى الخمل البروتيني الموجود في
جزيئة الخضاب

 , HbFومنيا من تناول دراسة (

(β-

 thala.سريريا ( , )8في حين تناول (9) Artmann -
الخضاب  HbF-من خالل دراسة تأثير الحرارة ولزوجة
نموني الدائرية
محمول كريات الدم الحمراء بأستخدام تقنية ا ُللث ة
. Circular Dichroismالمواد وطريقة العمل
تم سحب دم

بحجم  8-5ممم من  130حالة

أصابة بمرض فقر دم البحر االبيض المتوسط
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) (β-thala.وبعمر من  12-6سنة مقارنة مع نماذج

انحراف ليا ىو عند الجرع

مصاب بالمرض وبنفس المدى العمري.
ة
سيطرة غير

خضاب دم األصحاء والمرضى .

وضع ت العينات في محتويات مانع

ة  7.0كراي لك ل نماذج

ة لمتخثر

( , )1% EDTAوعزلت كريات الدم الحمراء عن
البالزما بواسطة جياز النبذ المركزي المبرد

( )3000 rpmلم دة  10دقائق  ,ثم غسلت الكريات
المترسبة ( بعد فصل البالزما ) ب أستخدام المحمول
 , % 0.9 NaClليعاد

الفيزيولوجي كموريد الصوديوم

عزل الكريات وغسميا لثالث مرات

الطريقة .

متوالية بنفس

وخفف المحمول بالماء الخالي من ا أليونات

بنسبة ( )10:1وترك لمد ة  5دقائق  ,وجرى تحضير
تركيز 10×2

5-

يق  Andrsonواخرين (
مول حسب طر ة

 . )10تشعع نماذج الخضاب دم (المرضى وا ألصحاء )
أبشعة كاما من مصدر كوبمت-

 60ومن جياز

 Gamma Cell-900وبمعدل جرعة  0.422كيمو
يق-
ت قياس معدل الجرعة أبستخدام طر ة
كراي \ ساعة ,و م

شكل ( )1طيف امتصاص الضوء المرئي لنماذج السيطرة
(غير المشععة) من خضاب دم االصحاءA-

 (12) Frick Dosimeterوأعط ي مدى جرع تشعيع
لمنماذج لغاية  14.0كراي  ,وتم قياس الطيف المرئي

لمخضاب ب

SP800VisibleSpectrophotometer-

جدول ( )1النسبة المئوية لتكون الميثاموغموبين-

 MetHb%في نماذج خضاب دم المرضى واألصحاء بعد
ساعتين وبعد 24ساعة

. PYEUNICOM
 MetHb%عند الطول

تم حساب نسبة

بعد ساعتين

ساعة

0

12.0 29.0

56

20

المصابين يختمف عنه في األصحاء من خالل التغير

1.77

18.0 38.3

68

22

الحاصل في أنحراف القم ة  415nmالخاصة بقمة

3.5

21.2 44.0

70

24

7.0

23.0 47.0

71

25

14.0

23.0 46.8

72

25

النتائج والمناقشة

يبين شكل ( )1طيف أمتصاص الضوء المرئي

لمنماذج غير المشع عة لخضاب دم ا ألحصاء والمصابين

بمرض ), (β –thala.حيث يالحظ أن طيف الخضاب

الخضاب المؤكسج  HbO2 -وكان مقدار ا ألنحراف

( .( 3nmوعند تش

عيع الخضاب بمدى جرع

( (1.77,3.5,7.0,14.0كراي أدى الى ظيور تغير
واضح في مواقع القم ة ) (415nmوكان أكبر مقدار

8

االصحاء

المصابين

رعة األشعاعية

بعد 24

االصحاء

 HbFأبستخدام طريقة
.540 nm

 )3( John -عند القم ة

(كراي )

الموجي  , (11 630nmوثم قياس نسبة الخضاب -

المصابين

مطياف:

أستخدام

والمرضى–.B
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جدول ( )2النسبة المئوية لخضاب)HbF %(F -
مع الجرعة األشعاعية لنماذج خضاب دم المصابين

لجرعة
األشعاعي
ة (كراي )

االصحاء

المصابين

واالصحاء .

العموم

.وعند حساب النسب

ة الم ئوية

لمشتقة

الميثاموغموبين  MetHb% -في نماذج خضاب دم
األصحاء والمرضى  ,تبين انيا تزداد

مع زيادة الجرع ة

الزمني المارة (بعد  2ساعة 24 ,
ة
االشعاعي ومع زيادة الفترة
ة
ساع ة ) بعد قياس نسبة الميثاموغموبين-

 MetHb%كما

يوضحيا الجدول ( )1والذي يبين ان عامل الفتر ة الزمنية

0

7.65

0.6

مؤشر ميم في قياس ىذة المشتقة .لذا تم اعتماد القياسات

1.77

1.1

0.01

الالحق عمى أن ال تتجاوز الساعتين كفترة خزن لخضاب
ة

3.5

1.85

1.3

7.0

3.1

2.5

14.0

3.6

2.7

الدم قبل القياس.

وعند رسم العالق

ة بين نسبة الميثاموغموبين

 MetHb%مع جرعة التعرض ا ألشعاعي لنماذج خضاب

دم االصحاء والمرضى بعد ساعتين وجد أنيا تزداد مع زيادة

شعاعي حتى تصل الى حدود الجرع ة  7.0كراي
ة
الجرعة األ
لتمثل حالة أشباع لكال من نماذج خضاب االصحاء

وعند حساب التغير في قيمة ا ألمتصاصية لقيم
أمتصاص الضوء المرئي مع زيادة الجرع ة االشعاعية
لنماذج خضاب دم االصحاء والمرضى  ,تبين أن ىناك

زياد ة في طيف األمتصاصية

مع الجرع ة االشعاعية

الممتصة لمخضاب لغاية الجرعو  1.77كراي ثم تبد أ
باألنخفاض والوصول الى حد ا

ألشباع بعد الجرع ة

 7.0كراي كما يوضحيا الشكل (  .) 2وتبين ان قيمة

االمتصاصية في خضاب دم المرضى ىي أقل من قيم

والمرضى كما يوضحيا الشكل (.)3
في الجدول ( )2تظير نسبة قياس

HbF%

المقاسة لنماذج خضاب دم االصحاء والمرضى  ,وتم رسم
ىذ ة النتائج بين الجرع ة األشعاعية المعطا ة لمخضاب وبين
نسبة  HbF%المتكون الشكل ( ,)4وتبين أ ن قيمة HbF%
تيبط لغاية الجرع

ة  1.77كراي لتصل الى  %0.01و

 %1.1لكال من خضاب دم ا

ألصحاء والمرضى عمى

التوالي.

االمتصاصي لخضاب دم االصحاء.
ة

شكل ( )2العالقة بين قيمة االمتصاصية لقمم
أمتصاص الضوء المرئي مع زيادة جرعة التعرض
االشعاعي لخضاب دم المرضى واالصحاء.

شكل ( )3العالقة بين زيادة النسبة المئوية لتكون مشتقة

الميثاموغمبين ( )MetHb%مع زيادة التعرض االشعاعي
لنماذج خضاب دم المرضى واالصحاء بعد  2ساعة من
زمن تحضير النماذج.
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Abstract
Effect of gamma- radiation on
hemoglobin of some thalasseamia patients
type (β- Thalasseamia) was studies Irradiated
the sample of hemoglobin of thalss. patients
increased the Methamoglobin percent (MetHb
%) with increase radiation doses to 7.0 Gy,
until reach to saturation state at 47% for
thalss. hemoglobin samples compared with
23% for normal hemoglobin samples and
increased the radiation doses decrease of
hemoglobin–F percent (HbF%) to reach this
percent to 0.01% at 1.77 Gy for normal
hemoglobin samples compared with 1.1% for
thalss hemoglobin samples, and increased to
reach saturation state at 3.6% in to thalss.
hemoglobin samples compared with 2.77% in
normal hemoglobin samples.
Determined 1.77 Gy radiation doses
refer reflected point for the behavior of
(HbF%) with increased of radiation doses,
and refer this doses as the dose of maximum
level effect for the change in hemoglobin at
low doses range .
This study help the diagnosis in cases
of thalss. patient with interface of chemical or
physical treatment. To hope thalss. patient
during in decrease of (HbF%) and reaching to
normal level
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F-) العالقة بين التسبة المئوية لخضاب4( شكل
) مع زيادة جرعة التعرض االشعاعيHbF%(
.لخضاب دم المرضى واالصحاء

ثم تبد أ باالرتفاع والوصول الى حالة االشباع

 في حالة المرضى مقارنة ب نسبة%3.6 لتصل الى
1.77  وتبين ان جرعة.  لخضاب دم االصحاء%2.7
 مع زيادةHbF%

كراي ىي نقطة التغيير في سموك

 وتمثل جرعة الحد ا ألقصى لحالة, الجرع ة األشعاعية
 يمكن االستفاد ة من. التغير عند حدود الجرع الواطئة

HbF % -) بين منحني4( الحاصل في الشكل
ة
الفجوة
لخضاب دم المرضى و بين نفس المنحني في حالة
 وذلك في تشخيص حالة المريض,خضاب دم االصحاء
باالضاف الى قياس تحسن حالة المريض لموصول الى
ة
 الطبيعية و الخاص ة بخضاب دمHbF%

قيمة

 وذلك من خالل التدخل العالجي كيميائيا او, االصحاء
.الحق
ة
 وقياس مراحل تطوره دبراسات,فيزيائيا
1)

2)

3)

4)
5)
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