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الخالصة

التأثیر السلبي للتدخین على بعض الجوانب المناعیة والفسلجیة لدى المدخنین , وقد تم ھدفت  الدراسة الحالیة الى اظھار 

د  لجیة فق ة الفس تقیم الحالة المناعیة بشكل عام ( مبسط) لھؤالء المدخنین من خالل العد التفریقي لخالیا الدم البیض، اما الحال

بة ا اس نس منت قی ي تض ارات والت ة اختب الل مجموع ن خ ا م ة تم تقیمھ ز الدرقی ون محف توى ھرم اس مس دم , قی كرفي ال لس

TSH فضال عن قیاس مستوى انزیمي الكبدGPTوGOT   .

ة   ملت  الدراس ر (125ش ذكور بعم ن ال رد م ة 40-20ف ي  مجموع امیع وھ ة مج ى ثالث یمھم ال م تقس نة  ت ) س

یطرة ددھم Controlالس ان ع دخنین ) وك ر م ور غی دخنی25(ذك ة الم رداً , مجموع ددھم ف دد وع دأو 50ن الج رداً (ب ف

ذ 50سنوات ) اضافة الى مجموعة المدخنین القدامى وعددھم ایضاً 10بالتدخین قبل مدة التجاوز  دخین من دأو بالت (حین ب

اني 10اكثر من  رین الث ن تش دة م رة الممت ان 2008سنوات ) للفت ى نیس ذكورة 2009وحت ارات الم راء االختب م اج د ت ، وق

ى اعاله في م ـراضافة ال ختبرات مستشفى كالر العام / محافظة السلیمانیة . وقـــد اظھرت النتــائج انخـفاـض مـستـوى السك

) بالمقارنة مع السیطرة بینما ظھرت زیادة في نسبة لتا المجموعتینلـدى الـمدخنـین    (كـTSHانخفاض مستـوى ھـرمون 

اً لدى المدخنین ولم یظھر العدGPTوGOTانزیمي  اً معنوی واة  أي فرق دة الن التفریقي لخالیا  الدم البیض الحبیبیة والوحی

لدى المدخنین مقارنة مع السیطرة بینما اظھرت الخالیا اللمفیة زیادة معنویة لدى المدخنین بالمقارنة مع السیطرة . 
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المقدمة

ة ال ادات االجتماعی اكل و الع ر المش ن اكث تثناء یعد التدخین م ال اس ات ب ع المجتمع ى جمی رر عل ود بالض ي تع یئة الت س

رطنة  واد مس ى م دورھا عل وى ب ي تح غ والت ادة التب ادة ( Carcinogenوذالك الحتواء السكائر على م ل م -Polonimمث

ا ( 210 ي كثافتھ ادة ف ببة زی رئتین مس ي ال كائر ف ائن الس ع دخ افھا م د استنش رس عن دخی1) والتي تنغ بب الت ل ) یتس ن بقت

ى  االالف سنویا في جمیع انحاء العالم سواء بسبب سرطان الرئة او امراض القلب والشرابین اذ تحوي السیكاره  الواحدة عل

والي 4000حوالي  ة و ح ادة كیمیائی امة 400م ادة س ى :Toxicityم غ ال ادة التب ل م یكارة تتحل ذه الس تعل ھ دما تش -وعن

ران  رطان بمختلTarالقط بب الس وتینویس ة ، النیك رطان الرئ ة س ھ وخاص بة Nicotinف انواع ادة  نس بب بزی ویتس

).2والذي یخفض نسبة االوكسجین في الدم (COكولیسترول الدم واحادي اوكسید الكربون 

ة (  حوم الثالثی ون الش ترول ودھ ب الكولیس ي ترس ادة ف وتین زی ادة النك بب م رایین Triglycride)تس دران الش ى ج عل

م  (وبالنتیج اء الجس ة انح ى كاف د 3ة تضیق وتصلب  الشرایین وھذا یسبب انخفاض تدفق الدم ال ن جھ د م دورة یزی ذا ب ) وھ

دخین 4ضربة / دقیقة فوق المعدل طبیعي (20القلب وبالنتیجة زیادة ضربات  القلب بمعدل  بب الت دم یتس ) ،فضال عن  ماتق

راض  االت ام ي  ح ا ف بي كم از العص ى الجھ رر  كبیرعل ر Parkinson diseaseبض ا یم ) Alzheimer )5والزھ

م Thiocyanin.ومن ضمن المواد السامة الموجودة في السیكار مادة  ي الجس ة ف دد المختلف والتي  تؤثر على افرازات  الغ

) .6كالغدد الدرقیة والنخامیة واالدرینالیة  (

المواد وطرائق العمل

ة 125شملت الدراسة أخذ  ابین عین ارھم م ة اعم ذكور الواقع ن ال ت م ة 20-40دم جمع الر بمحافظ اء ك ي قض نة ف س

ى   یمھم ال م  تقس السلیمانیة وقبل سحب الدم من المدخن تم االستفسارمنھ ان كان مصابا بأي مرض او یتعاطى دواء معین ، ت

فقد قسمت  100ة المدخنین و عددھا من الرجال غیر المدخنین اما مجموع25ثالثة مجامیع : مجموعة  السیطرة و عددھا 

ددھا  دد ) وع دخنین الج ة  الم ة ( مجموع وعتین ثانوی ى مجم رى ال ي االخ دة 50ھ الل م دخین خ دأو بالت ذین ب ن ال رداً م ف

ر 50التجاوز عشرة سنوات , و( مجموعة المدخنین القدامى) وعددھا ھي االخرى  دخین اكث وا الت من المدخنین الذین مارس

مل من الدم الوریدي  من كل فرد ووزع على انبوبتین كاالتي:7نوات .تم سحب من عشرة س

A- ة 5وضع ة معقم ي انبوب دم  ف ن ال دة Plane tubeمل م ت لم رد 15وترك از الط ي جھ عت ف م ض دم ث تجلط ال ة ل دقیق

ارات اSerumدقائق بھدف فصل مصل الدم 5دورة / دقیقة ) لمدة 2000المركزي( توى الجراء االختب ص مس ة : فح لتالی

.TSHفضالً عن قیاس نسبة ھرمون GPTو GOTو  فحص مستوى انزیمي الكبدblood sugerسكر الدم 

B- مل من الدم في انبوبة اخرى تحوي مادة2وضعEDTA . بھدف اجراء العد التفریقي لخالیا الدم البیض

-وقد اجریت االختبارات كالتي:

-دم:قیاس مستوى السكر ال-1

نعة(Leaf leetاجري االختبار وفقا للتعلیمات المرفقة (  ركة المص ا Biolab,Espain) في عدة الفحص وحسب الش ) وكم

یلي :
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* تم تحضیر انبوبتان االولى  للمدخن والثانیة للمحلول القیاسي.

مل من محلول فحص السكر لكل انبوبة.1.0* اضیف 

.Serumرولیتر من مصل المدخن مایك10* اضیف الى االنبوبة االولى 

مایكرولیتر من المحلول القیاسي.10* اضیف الى االنبوبة االثانیة 

ة  ْ ان بدرج نت االنبوبت دة 37C* حض یة  15-10لم رأت االمتصاص م ق ة ث ول Absorbanceدقیق د الط ان عن لالنبوبت

.nm550الموجي 

-ي:*حسب تركیز السكر في الدم من خالل القانون التال

dl\100 =mg×Sample AbsorbanceSample suger =

Standard Absorbance

GPTGlutamic)قیاس مستوى انزیم الكبد (-2 Pyruvic Transaminase:

نعة(Leaf leetاجري االختبار وفقا للتعلیمات المرفقة (  ركة المص ب الش ص وحس ا Randox, UK) في عدة الفح ) وكم

یلي :

للتصفیر.Bللنموذج وA* تم تحضیر انبوبتان 

.GPTمل من دارئ  0.5مل من مصل المدخن ثم اضیف الیھ A 0.1* اضیف الى االنبوبة

.GPTمل من دارئ 0.5فقط B*اضیف الى انبوبة 

دقیقة.30لمدة 37C*حضنت االنبوبتان بدرجة  ْ

ااالنبوبتین  ن0.5*اضیف الى كلت ل م دة DNP)2-4 Dinitrophyl  hydrazin  (  2-4م ار لم م االنتظ 30-20، وت

دقیقة.

یة 10وتم االنتظار مدة مل من محلول ھیدروكسید الصودیوم، 5اضیف الى االنبوبتین * راءة االمتصاص دقائق  بعدھا  تم ق

.nm578لالنبوبتین عند الطول الموجي 

-باستخدام القانون التالي:GPT* حسب تركیز

ml\IUA ( sample) –B ( blank)= absorbance

نزیم .تم مقارنة االمتصاصیة المقروءة بجدول خاص لمعرفة تركیز اال

: GOT(Glutamic Oxaloacetic Transaminaseقیاس مستوى انزیم الكبد (--3

ـقة (  ات المرف ـة (Leaf leetاجري االختـبار وفقا للتعلیم ـركة المصنع ب الش ـص وحس دة الفح ي ع ) Randox, UK) ف

وكما یلي :
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زیم  توى ان اس مس م قی ث ت س خطGOTحی اع نف دخنین باتب ل الم ي مص ارف ابق  (اختب ار الس ن GPTوات االختب ) ولك

GOT.بدارئ GPTباستبدال دارئ 

:TSHThyroid Stimulating Hormone)قیاس ھورمون محفز الدرقیة (-4

ـمرفقة (  ـات ال ـا للتعلیم ـبار وفـق ري االخت ـة (Leaf leetاج ـركة المصنع ـب الش ـص وحس ـدة الفح ي ع ,Biochick) ف

France: وكما یلي (

دة  ة لم رارة الغرف ة ح ي درج اس ف ادة االس زیم والم ل واالن 5قبل البدء بالعمل وضعت جمیع المكونات كاالطباق والمص

-دقائق بعدھا تم البدء  بالعمل وكاالتي:

زیم 100مایكرولیتر من المصل ثم اضیف الیھ 50* وضع في كل حفرة من حفرة الطبق  ن ان ایكرولیتر م Conjugateم

enzyme TSH) ثانیة .30-20) وحرك الطبق بھدوء مدة

ل 60)  لمدة C20-25* حضنت االطباق في درجة حرارة الغرفة(ْ طة دارىء الغس ق بواس ر الطب ل حف م غس دھا ت دقیقة بع

خمس  مرات  مع تجنب حدوث الفقاعات وفي كل مرة یھمل الطافي ویؤخذ الراسب ویغسل مراة اخرى.

لكل حفرة (مع مراعات عدم تحریك الطبق )Substrateلمادة االساس مایكرولیتر من ا100* اضیفت 

دة  م  لم ان مظل ي مك ة ف رارة الغرف ة ح ي درج اق ف عت االطب یف 15*وض م اض ة ث اف  50دقیق ول ایق ن محل ایكرولتر م م

.ثانیة 15-20التفاعل الى كل حفرة وحرك الطبق  مدة 

ى 30خالل nm 440*تم قراءة االمتصاصیةعلى الطول الموجي   راءة عل ت الق ة تم ون دقیق اء الثالث د انتھ دقیقة وبع

.nm630-690الطول الموجي

.Standard curve*تم التعرف على مستوى الھرمون من خالل رسم منحنى خاص 

العد التفریقي لخالیا الدم البیض

مایكرولیتر من الدم 200حیث وضع Bekman Coulterلقد تم اجراء العد التفریقي لخالیا الدم البیض  باستخدام جھاز

واة (Lymphocytes)في انبوة خاصة بالجھاز بعدھا تم حساب نسبة الخالیا اللمفیة(  دة الن لال Monocytyesوالوحی ) فض

ة  ا الحبیبی ن الخالی ة    Granyolocytesع ا الحمض ة Eosinophyl( الخالی دة  Neutrophylو العدل ا القع والخالی

Basophyl.(

التحلیل االحصائي

LSDتم تحلیل نتائج االختبارات احصائیا بھدف معرفة الفروق المعنویة بین مجامع السیطرة والمدخنین باستخدام اختباري 

, F.
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النتائج والمناقشة

دول ( ائج الج ح نت ة 1توض ا (قیم ا معنوی ود انحفاض كر F) وج توى س ي مس ة) ف ن الجدولی ر م وبة اكب دى المحس دم ل ال

المدخنین (كلتا المجموعتین) مقارنة مع السیطرة وھذا قد  یعود الى ان النیكوتین یسبب زیادة في افرازات الغدد الصمم ومن 

) والتي 8) و((7ضمنھا ھرمون االنسولین والذي بدوره یخفض مستوى كلوكوز الدم  وھذه النتیجة تتفق مع نتائج الدراسة  

رض تشیر الى ان التدخین الش ابین بم افین غیرالمص خاص المع دید یحث االبنكریاس على انتاج االنسولین وھذا بالنسبة لالش

دة  ن ش د م دخین یزی د ان الت ات تؤك ن الدراس السكري ،اما بالنسبة لالشخاص المصابین اصال بمرض السكري فأن الكثیر م

اثیكوالمین  ات الك راز ھرمون ى اف ز عل الین ، و Cathecholaminesالمرض الن النیكوتین یحف الین والنورادرین كاالدرین

). 9یعمل االدرینالین بدوره على رفع مستوى كلوكوز الدم (

): مستوى سكر الدم في مصل المدخنین وافراد السیطرة.1جدول (

المعامالت

المحسوبة    Fقیمة المدخنین القدامىالمدخنین الجددالسیطرةالقیم

 =54.5 90.360.454.0المعدالت

6.73.39.4الخطأ القیاسي

LSD =10.84قیمة 

ة 3) و(2بینما توضـح الجداول ( ـوى احتمالی ـد 0.001)اتفاعـاً معنویا وتحـت مست ـمي الكـب ـسبة انزی ي ن و GOTف

GPTتلمات لدى مجموعتي  المدخنین بالمقارنة مع السیطرة وھذ رتبط بمس ا قد یعود كما تشیر الدراسات  الى ان النیكوتین ی

ة  ا الكبدی طح الخالی ى س ودة عل ات  Hepatocytesموج الق انزیم ببا انط ة GPTو GOTمس دم وبالنتیج رى ال ى مج ال

د ( ا الكب الل ز11) و(10تنخر وتلف  خالی ن خ د م ة الكب اس فعالی وم بقی ات تق ذه الدراس د ان ھ ذالك نج ذه )  وب بة ھ ادة نس ی

االنزیمات.
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في مصل المدخنین وافراد السیطرة.GOT): مستوى انزیم  2جدول (

المعامالت

المحسوبة    Fقیمة المدخنین القدامىالمدخنین الجددالسیطرةالقیم

 =40.9 7.822.828.5المعدالت

3.12.57.2الخطأ القیاسي

LSD =6.91قیمة 

في مصل المدخنین وافراد السیطرة.GPT): مستوى انزیم  3جدول (

المعامالت

المحسوبة    Fقیمة المدخنین القدامىالمدخنین الجددالسیطرةالقیم

 =78.0 10.924.330.5المعدالت

2.82.44.1الخطأ القیاسي

LSD =4.686قیمة 

امیع 6) و ( 5) و (4ول (الجدا ) توضح مقارنة بین النسب المئویة للخالیا اللمفیة، الوحیدة النواة والحبیبیة( العدلة) مابین مج

السیطرة والمدخنین .

ع 0.001)  یوضح وجود  زیادة معنویة وتحت مستوى احتمالیة 4فالجدول ( في نسبة الخالیا اللمفیة لدى المدخنین مقارنة م

وع السیطرة وھذا ن ن ة م ا اللمفی اج الخالی ى انت دف T-lymphocytesقد یعود الى ان التدخین یحفز الجھاز المناعي عل بھ

كائر  ان الس ى ان دخ ات ال یر الدراس ث تش دخین ، حی ن الت ة م امة الناتج راء الموادالس ن ج تحلیل  الخالیا الجسمیة التالفة  م

-Tاد الخالیا اللمفیة التائیة المساعدة یحوي مواد سامة تحفز الجھاز المناعي على زیادة اعد helper ي وتزداد ھذه الحالة ف

. بینما نالحظ عدم وجود فروقات معنویة بین المدخنین الجدد والقدامى .12)حـالة االصابة بسرطان الرئة ( 
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.لسیطرةفي الدم المحیطي للمدخنین وافراد اLymphocytes): النسبة المئویة للخالیا اللمفیة 4جدول(

المعامالت

المحسوبة    Fقیمة المدخنین القدامىالمدخنین الجددالسیطرةالقیم

 =33.02 31.342.244.9المعدالت

4.02.04.3الخطأ القیاسي

LSD =5.203قیمة 

دول ( ابی5الج واة م دة الن ا الوحی بة الخالی ي نس ات ف ض االختالف ین بع ذه ) یب ت ھ د كان دخنین وق یطرة والم امیع الس ن مج

ا 0.05االختالفات معنویة و ذات داللة احصائیة عند مستوى احتمالیة  دامى  ،ام فقط عند المقارنة ما بین الدخنین الجدد والق

دخنین ال6الجدول ( یطرة والم ع الس ة م دامى بالمقارن ذه ) فأنھ یبین زیادة نسبة الخالیا العدلة لدى المدخنین الق ت ھ دد وكان ج

ادة 13وھذه النتیجة تتفق مع نتائج الدراسة (0.05الزیادة معنویة وبمستوى احتمالیة بب زی ) والتي تشیر الى ان التدخین یس

وتینین  ل الك في عدد الخالیا الوحیدة النواة والخالیا العدلة وذلك الن النیكوتین وبعد امتصاصھ في الدم یتحلل الى مكوناتھ مث

cotinineتلمات و ر بمس رتبط االخی Serum soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1)ی

ي endothelial cellالموجودة على سطح الخالیا الوحیدة النواة والعدلة وبذلك تنشط ھذه الخالیا لترتبط بالخالیا البطانیة  ف

ع االلتھ ا لمواق ذه الخالی روج ھ ز جدران االوعیة الدمویة تمھیدا لخ م یحف ي الجس وتین ف بة النیك ادة نس أن زی ذالك ف ات، وب اب

الجھاز المناعي على زیادة انتاج الخالیا الوحیدة والعدلة.

في الدم المحیطي للمدخنین وافراد السیطرة.Monocytes): النسبة المئویة للخالیا الوحیدة النواة5جدول(

المعامالت

المحسوبة    Fقیمة المدخنین القدامىین الجددالمدخنالسیطرةالقیم

 =3.8 5.45.05.5المعدالت

0.40.30.4الخطأ القیاسي

LSD =0.54قیمة 
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في الدم المحیطي للمدخنین وافراد السیطرة.Neutrophile): النسبة المئویة للخالیا العدلة6جدول(

المعامالت

المحسوبة    Fقیمة المدخنین القدامىالمدخنین الجددطرةالسیالقیم

=3.9 60.961.565.0المعدالت

3.43.52.6الخطأ القیاسي

LSD =4.663قیمة 

دول  ( ح الج را یوض ون 7واخی توى ھورم ي مس ا ف ا معنوی ة TSH) أنخفاض توى احتمالی ت مس ا 0.001وتح دى كلت ل

) والتى تؤكد انخفاض تركیز ھورمون 6قارنة مع السیطرة وھذا ماتؤكده نتائج الكثیر من الدراسات (مجوعتي المدخنین بالم

TSH ا رة ومنھ امة كثی واد س كائرعلى  م ادة Thiocynateلدى المدخنین الحتواء  دخان الس ع م دوره م د ب ذي  یتح وال

Perchloride ود ر الی اص عنص ع امتص ى من ل عل دة الIفیعم ل الغ ن قب ة م ة وقل اط الدرقی اض نش ة انخف ة وبالنتیج درقی

).TSH)14وT4افرازه للھرمونات كھرمونات 

في مصل المدخنین وافراد السیطرة.TSH): مستوى ھرمون  7جدول (

المعامالت

المحسوبة    Fقیمة المدخنین القدامىالمدخنین الجددالسیطرةالقیم

 =318.5 2.60.40.2تالمعدال

0.40.050.09الخطأ القیاسي

LSD=0.311قیمة 

دخین  وفي ضوء نتائج الدراسة الحالیة توصي ھذه الدراسة بأجراء بحوث ودراسات على المستوى المحلي  لمعرفة تأثیر الت

ب رذان او اران ن ج ة على جوانب مناعیة وفسیولوجیة اخرى ، كأن یتم  على المستوى المحلي حق ات مخفف ة بجرع مختبری

ى  رأ عل ي تط رات الت ة التغی ھا لمعرف ة وفحص د والكلی ال والكب ن الطح من مادة النیكوتین  ومن ثم تحضیر مقاطع نسیجیة م

خالیاھا.
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