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قسم الطب اإلشعاعي

ن الدم واآلليات الناظمة له تكوّ

h�K�
تلخص هذه الدراسة أهم املعلومات املتوفرة عن تكّون الدم وعن بنية املكان األساسي لتكوّنه وهو نقي العظم 

وعن اخلاليا املكّونة للدم واخلاليا الداعمة لها.
قدرات  ذات  الدم من خلية جذعية  تكّون  وينطلق  العظم،  نقي  في  الوالدة  بعد  األنسان  عند  الدم  يتكوّن 
عالية ومتعددة ليعطي كل عناصر الدم املختلفة. تتألف اخلاليا الداعمة من أنواع عدة من اخلاليا مثل اخلاليا 
الشحمية واخلاليا شبيهة األرومة الليفية (الشبكية) واخلاليا البطانية واخلاليا الناقضة للعظم  وكل منها له 

خصائصه اخلاصة.  
البنية الهندسية لنقي العظم تنظم مجموعة من الوظائف وذلك عن طريق االستجابة اآللية املنظمة  هذه 
اآلليات  الطبيعي. وتستند  باملعدل  ُيعرف  الدم  إنتاج خلاليا  إلى معدل  إيجابيًا وسلبيًا بطريقة راجعة مؤدية 
املنظمة على التموضع املكاني للخاليا وعلى التفاعالت بني اخلاليا بعضها ببعض وبني اخلاليا والنسيج الداعم 
وبني اخلاليا واملركبات املساعدة التي تؤدي إلى ربط الفعالية املورثية باألحداث الكيميائية اآللية املؤثرة على 

سطح اخللية بعملية منسقة من املورثة إلى سطح اخللية وبالعكس. 

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ تكون الدم، نقي العظم، اخلاليا الداعمة، اخللية اجلذعية.

Hematopoiesis and Its equlatry Mechanisms
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التحري عن احتمال وجود بعض الصدوع التكتونية في غرب دمشق وتقييم نشاطها

h�K�

تهتم هيئة الطاقة الذرية السورية بدراسة املخاطر الزلزالية في املواقع التابعة لها بوجه عام، والقريبة من 
نطاقات الصدوع النشطة، كتلك املتفرعة عن نظام صدع البحر امليت واملمتدة إلى الغرب من مدينة دمشق 
بوجه خاص. ومع تقدم املعطيات احملصول عليها من اآلبار احملفورة في موقعي الهيئة في دوبايا والصوجة، 
والتي دلت معطياتها على وجود بعض املؤشرات األولية حول احتمال وجود بعض الصدوع الدفينة بالقرب من 
تلك املواقع. األمر الذي دفع إلى التفكير بتنفيذ بحث دقيق حول املخاطر الزلزالية احملتملة في املنطقة. تعّد 
قياسات الرادون في املياه والتربة السيما عند تكاملها مع نتائج املعطيات الزلزالية، من الطرائق الفعالة لتحديد 

مواقع تلك الصدوع ومراقبة سلوكها وحتديد نشاطها. 

الكوارث  لتوليد  احملتملة  املواقع  حتديد  في  للمساهمة  الرامية  اجلهود  استكمال  إلى  البحث  هذا  يهدف 
الطبيعية، كالزالزل، على امتداد نطاق صدع البحر امليت وتفرعاته في املنطقة باستخدام تقانتي قياسات الرادون 
واملعطيات الزلزالية، وذلك للتخفيف من مخاطرها احملتملة واحلد من تأثيرها على الصعيدين البشري واملادي .

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ قياسات الرادون، صدع سرغايا، الزالزل، سورية.

Investigation & Evaluation of some prospected fault activities in western Damascus


