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  ملخصال

 الرئوية الشرينات الى التدخين السلبي على ،الحالية تأثير التعرض ولفترات مختلفةتناولت الدراسة 

  .لالرانب

ومن هذه ، الشريناتأظهرت النتائج تغييرات واضحة في القطر الداخلي وسمك جدران هذه 

غيير واضح جدرانها ولم يالحظ ت في القطر الداخلي للشريينات وكذلك زيادة في سمك اختزالالتغييرات 

الحصائية الموجبة لهذه  خالل الدراسة النسجية والنتائج امن، وتم اثبات ذلك في القطر الخارجي لها

  .التغييرات
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ABSTRACT 

In the present work, the effect of different periods of exposure to passive smoking 
on arterioles of rabbit lung were investigated. Results showed changes in internal 
diameter and wall thickness of arterioles when exposed to passive smoking at different 
periods. Decreasing in internal diameter and increasing in thickness of arterioles have 
been also demonstrated histologically and statisticaly. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المقدمة

للتبغ وتنتج عنها مواد كيميائية مثل النيكوتين التدخين هو عملية التقطير االتالفي الذي يحدث 

ت طيارة وقواعد بيريدينية ، الحامض السينيلي مواد قطرانية زيو الكاربونسيد، اول اوكاالمونياكو

   والتدخين السلبي، والشيشةدخان السكاير ودخان السيكارويوجد للتدخين عدة اشكال منها . وغيرها

  .)1987ياسين وجماعته، (

            ، ري، المكتسب القس،الالارادي، االجباري(ويعرف بالعديد من االسماء منها : بيلين السخالتد

وهو االستنشاق الالارادي لدخان التبغ الموجود في بيئة المدخن ويعتبر من أهم المشاكل الصحية : )البيئي

ة والمسرطنة التي في بيئة المدخن يحتوي على العناصر الساماالجتماعية الن دخان التبغ الذي ينتشر 

            االشخاص الذين يعيشون  آثار سامة وسرطانية علىوقد أثبتت الدراسات أن هناك. يتنفسها المدخن

وان نسبة النيكوتين واول اوكسيد الكاربون ،  الخ ...المدخن مثل اماكن العمل ، الحافالتاو يجالسون 

المنتشرة في الغرفة من مدخن السيجارة تساوي او تزيد نسبتها في الدخان الذي سرطنة موبعض المواد ال

  . (Sanner and Dyping, 1996)ن مباشرة يستنشقه المدخ

اللمفاوية، ، الغدد د من خطورة االصابة بسرطان الرئة، الدم، الثديوقد وجد أن التدخين السلبي يزي

  .)2000 ،الشلبي(، تصلب الشرايين وامراض القلب عنق الرحم

لذوبان في كوتين قابل ليمثل النيكوتين المادة الفعالة الرئيسة في اوراق نبات التبغ وفي دخانه والني

طة انزيم ا، ويستعمل في التجارب كمادة قلوية نقية او كملح كبريتي وانه يتحلل بوسالماء والمواد الزيتية

ان دخان السكائر يزيد  ).1976، اتاناسوفا(، الكليتان والرئتان به يوجد في ثالثة اعضاء هي الكبدخاص 

مما يؤثر على سرعة سريان الدم في ) نيكوتين والقطرانلوجود ال(من ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم 

  .  (Watter and Israel, 1979)مسبباً الودمة حول جدرانها ) اعاقة(االوعية الدموية 

وللنيكوتين تأثير مباشر على العقد العصبية الودية ونظير الودية وهذا التأثير يكون مهيج او مثبط 

ن يتحول الى أ  هذا التأثيرثواليلب. تين الواصلة الى العقد العصبيةويعتمد اعتماداً كلياً على جرعة النيك

، ولما كانت جميع الشرايين تحت السيطرة التامة للجهاز العصبي مثبط عندما تزداد كمية النيكوتينتأثير 

ثير النيكوتين سينعكس على جميع تأأن فمن الواضح ، هي المزود لجميع الخاليا واالنسجة بالدموالذاتي 

وكذلك يؤثر النيكوتين على ). 1987، ياسين وجماعته(ظائف الجسم االحشائية من خالل االعصاب و

 يؤثر على عدد من المراكز المتخصصة في الجهاز العصبي إذالجهاز العصبي المركزي والمحيطي 

ن وفي مقدمتها التنفس ومركز العصب التائه والمركز المسيطر على تضيق وتوسع الشراييالمركزي 

          اقطارها التدخين السلبي يؤثر في جدران الشرايين إذ يزيد في سمكها ويضيق ، أي أن لصغيرةا

 الرئوية الشريناتولغرض معرفة تأثير التدخين السلبي على قطر وسمك . )2005، الدخيل وجماعته(

  . أجريت هذه الدراسة
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  المواد وطرائق العمل

) اربعة اشهر( من كال الجنسين وبعمر البلوغ Oryctolagus cuniculusاستخدمت االرانب المحلية 

تجريبية   اربعة مجاميع منها ثالثة مجاميعوقسمت الى، كغم) 1.4 – 1.2(وتراوحت اوزانها بين 

         ، وضعت االرانب في حجر بالستيكية بقياس ) أرانب لكل مجموعة6(ضابطة ومجموعة واحدة 

  فيها مروحة3 م1السكاير في حجرة مخصصة لهذا الغرض بحجم  سم وعرضت لدخان 75 × 35 × 35

  .كهربائية لتجانس الدخان بداخلها

سكاير ) 10(المصنع محلياً بواقع ) سومر(عرضت المجاميع التجريبية لدخان السكاير من نوع 

وتم ) يةالضابطة والتجريب(ل فترة من التعرض ذبحت االرانب شهر وبعد نهاية ك) 6  و4، 2(ولمدة يومياً 

 (Humason, 1972) (Alcoholic Bouins Fluid)انتزاع الرئات التي تم حقنها بمحلول بوين الكحولي 

وروقت بالزايلول وقطعت الى  ثم مررت بسلسلة من الكحول االثيلي تصاعدياً 3 سم1ثم قطعت بحجم 

           المخصصة لصبغ(Hart's Stain) مايكروميتر وصبغت بصبغة هارتز 6-5شرائح بسمك 

          النسيجية التي خضعت للقياس من المنطقةالمقاطع كانت  (Luna, 1968)االلياف المرنة 

          الوسطى للرئة اليمنى الن القصبة الهوائية الداخلة اليها اوسع قطراً من القصبة الهوائية اليسرى

          المصغرسات تحت المجهر الضوئي باستخدام تمت القيا. أكثر الداخلة كمية الدخانوبهذا تكون 

 جهازتقييس   مع مقارنتها بطريقة Ocular Micrometer (Galigher and Kozloff, 1964)العيني 

visopan riechert optische werke AGA 171 Wein, Austria م جداول وكانت المقارنة باستخدا

          تصوير الشرائح الزجاجية باالفالم الملونة وبالمجهروتم . )2001الدخيل، (أعدت لهذا الغرض 

(Binocular microscope, Olympus and Japan).  

 وتم Factorial C.R.Dوتم تحليل النتائج احصائياً باستخدام التصميم العشوائي الكامل تجربة عاملين 

          % 1ت عند مستوى احتمال  بين المعامالةاجراء اختبار دنكن المتعدد الحدود للمقارن

 .)1980، الراوي وعبد العزيز(
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 النتائج

 الشريناتاشارت نتائج الدراسة الحالية الى حدوث تغييرات في القطر الداخلي وسمك جدران  

  .فترات مختلفة الى التدخين السلبيلالرئوية لالرانب عند تعرضها 

  

  :نتائج الفحص النسجي

  :جة مجموعة السيطرة انس-

 بانها اوعية الشرينات، حيث تعرف يينات الرئوية سوياً للشرتركيباً نسجياًمجموعة السيطرة أظهرت 

د ثالثة وتتميز بوجو µm (Bergman et al., 1996) 300-30 بينفي النظام الشرياني قطرها الداخلي 

  : تراكيب رئيسية مميزة وهي

  .ية المبطنةظهار وهي طبقة رقيقة من الخاليا ال Tunica Intima (I)الغاللة الداخلية  .1

لساء تتمركز في ستة  وتتكون في الغالب من خاليا عضلية مTunica Media (M)الغاللة الوسطى  .2

 .طبقات دائرية

الخاليا العضلية الملساء   وهي عبارة عن تثخن منTunica Adventitia (A)الغاللة الخارجية  .3

 .)1 صورةال ((Stevens and Lowe, 2005)  المحيطةويةالغرا ليافالمندمجة مع اال

  

  :عرضة للتدخين السلبي انسجة المجموعة الم-

          ة دجلية في شكل الشرينات الرئوية إذ أظهرت زياتغيرات اشار الفحص المجهري الى حدوث 

         متصاعدة السلبي لفترات في سمك جدرانها مما أدى الى ضيق اقطارها بعد تعرضها الى التدخين 

  )2 صورةال (،)يوم/ لكل تعريضة ر  سكائ10(أشهر وبمعدل ساعتين يومياً والذي بلغ ) 6( اقصاها

، وكانت تلك التغيرات ذاتها واضحة ايضاً في مناطق مختلفة في )المنطقة الوسطى في الرئة اليمنىتمثل (

ت المعرضة الى التدخين السلبي أعطت وكانت النتائج مجتمعة للمجموعا) 4 و 3الصور (اليسرى الرئة 

   . )1الصورة ( )الغير معرضة الى التدخين السلبي(تغيراً واضحاً اذا ماقورنت مع مجموعة السيطرة 
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 مقطع لنسيج رئة ارنب من مجموعة السيطرة يظهر النسيج السوي للشرينات الرئوية وتتميز : 1صورة ال

          غة هارتزبص) Adeventitia) A (Intima,) I (Media,) M. بوجود التراكيب االساسية

)x460.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   مقطع لنسيج الرئة اليمنى المنطقة الوسطية الرنب معرضة للتدخين السلبي لمدة : 2صورة ال

  ).x460 (غة هارتز بص. Br ). قصيبة) ( اشهر6(
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. ) اشهر6(ى المنطقة الوسطية الرنب معرضة للتدخين السلبي لمدة  مقطع لنسيج الرئة اليسر: 3 صورةال

  ).x460(صبغة هارتز 

            الرنب معرضة للتدخين السلبي لمدة) السفلى( مقطع لنسيج الرئة اليسرى المنطقة الخلفية : 4 صورةال

  ). x460 (صبغة هارتز ).  اشهر6(
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  :نتائج التحليل االحصائي

، وتمت المقارنة بين (F.C.R.D)دم في هذا البحث التصميم العشوائي الكامل تجربة عاملين استخ

المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى والذي يعتبر أفضل اختبار لهذه المقارنة بعد ان كانت قيم 

 االختبار عند ، استخدم هذا)1(كل مصدر من مصادر التباين معنوية، وكما موضح بالجدول رقم ل) ف(

  .الن البحث مختبري ومصادر الخطأ قليلة % 1االحتمال 

  

   .ANOVAيبين تحليل التباين  : 1الجدول 

  ف المحتسبة  ف الجدولية
متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

مصادر 
  التباين

  المعامالت  11  119906.66  10900.60  812.26***   2.33

4.13   **7.27  97.63  292.89  3  A 

4.98   ***4308.82  57824.40  115648.81  2  B 

3.12   **45.88  615.82  3964.96  6  AB 

    0.22  13.42  60  error 

 المجموع  71  119920.08      

  .) شهر6 ، 4، 2المقارنة بدون تعريض، تعريض للدخان لفترة (يرمز الى  (A)العامل 

  . )الداخلي والخارجي وسمك الجدارر القط( يمثل المتغيرات (B)العامل 

  . ) مكررات6(عدد مكررات كل معاملة  هو (R)العامل 

  

تأثير التدخين السلبي على الشرينات الرئوية وخاصة القطر الداخلي والخارجي ) 2(يوضح الجدول 

 هذه وسمك الجدار فنجد أن القطر الداخلي قل كلما ازدادت مدة التعرض الى دخان السكائر فنجد ان قطر

 مايكروميتر اذا كانت مدة التعرض ستة اشهر وهو يختلف احصائياً عن قطرها عند 46.49الشرينات كان 

 مايكروميتر، وهذه االقطار أقل من قطر الشرينات في مجموعة 69.20التعرض للدخان لمدة شهرين، 

  . تين احصائياً عن القيمتين السابق مايكروميتر وهي تختلف78.50السيطرة والتي كانت 

         يبين ) 2(أما بالنسبة لتأثير التدخين السلبي على سمك جدران الشرينات الرئوية فالجدول 

 مايكروميتر عند مدة          41.26 و 34.97، 29.21ع زيادة مدة التعرض إذ بلغ سمكها ازداد م أن

ائياً وكذلك تختلف عن  أشهر على التوالي وهي تختلف عن بعضها البعض احص6  و4، 2تعرض 

  . مايكروميتر) 25.32(موعة السيطرة شريينات مج
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يبين تأثير التدخين السلبي على القطر الداخلي والخارجي وسمك جدران الشرينات في رئة  : 2الجدول 

  .)قياس مايكروميتر(االرانب 

  باالشهر/فترة التعرض  القطر الداخلي  سمك الجدار  القطر الخارجي

129.23a 25.32d 78.50a  مجموعة السيطرة  
128.45b 29.21c 69.20b 2   
128.82ab 34.97b 59.01c 4   
128.58ab 41.26a 46.49d 6   

  . %1ا احصائياً عند مستوى احتمال االرقام التي تحمل احرف مختلفة عمودياً تختلف عن بعضه * 

  

  المناقشة

 – Intimal)  للوعاء الدموية والوسطىلي الداخالغاللتينبينت الدراسات أن هناك زيادة في سمك 

Medial Thickness) عند المدخنين بينما تكون هذه الزيادة في  % 50 بحوالي(IMT)  عند االشخاص

 (IMT)تظهر لديهم زيادة ملحوظة في سمك من غير المدخنين  لتدخين السلبيى الاالذين يتعرضون 

ث تكون زيادة مذهلة تؤدي الى حالة تصلب حي بزيادة عدد ساعات التعرض الى التدخين لكل اسبوع

 µm 17.1 بينما كانت للمدخنين µm 5.9   حوالي(IMT)في سمك الـ  الزيادة تناكوالشرايين 

(Howard et al., 1998) .  

وهذا ينسجم مع  يعني زيادة سمكها (IMT)من نتائج الدراسة الحالية نستدل على ان التغيرات في 

ان االلية الحقيقية المسؤولة  . الرئويةالشريناتتصلب الشرايين وبضمنها الى والذي يؤدي  النتائج اعاله

لى الذي يؤدي اغير معروفة ولكن قد يكون لها عالقة بتأثير دخان التبغ عن االذى الذي يصيب الشرايين 

ة  لفترة طويلت تعرضاذا ماجدران االوعية الدموية والتي يتغير سمكها في التصاق الصفيحات الدموية 

(Kawachi et al., 1997) .الحاصل من أثر التدخين هو زيادة االلياف المرنة والغراوية في ضرران ال 

مع دخان السكائر مثل القلب واالوعية عن التماس المباشر الغاللة الداخلية للشرينات في االعضاء البعيدة 

 المسبب  الرئيسيذا يعتبر العنصر سمك جدرانها لمما يسبب في زيادة ،الخ.... الدموية والكبد والكلية 

  .(Stengel et al., 2000)الوعية الدموية ا لضرر

بان دخان السكائر يساعد على التصاق الكريات البيض والصفيحات ) Deborah )1997وقد وجد 

الدراسة هذه وجاءت نتائج  ،الشعرية والشريناتي المبطن لالوعية الدموية راظهالدموية في النسيج ال

نتائج ال  هذهان. سمك جدران الشرينات وضيق اقطارهالمالحظات اعاله وتعطي تفسيراً لزيادة لتؤكد ا

بان التدخين يعمل على اعاقة التوازن داخل الرئتين فيترسب ) Deborah )1997تطابق ماذهب اليه 

س الهوائية  مما يعمل على سدها وسد االكياالقطران في االوعية الدموية المؤدية الى الحويصالت الرئوية

، وفي أثناء ذلك يتم السعال فتعمل الرئتين على تخليص هذه االوعية من القطران من خالل تحفيز عملية

تقلص االوعية الدموية مما يسبب دفع الدم بعيداً عن   الىعرقلة التبادل الغازي الن النيكوتين يؤدي
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لتدخين السلبي على الشرينات الرئوية لتوضح تأثير االحالية جاءت نتائج الدراسة و. االكياس الهوائية

 فنجد أن القطر الداخلي يقل كلما ازدادت مدة التعرض الى دخان ،وسمك الجدرانوخاصة القطر الداخلي 

دة المدة مقارنة بمجموعة  تقل بزياالشريناتعلى التوالي فنجد أن اقطار  أشهر )6، 4، 2(السكائر لفترة 

  . السيطرة

 الرئوية فان نتائج هذه الدراسة تبين الشريناتخين السلبي على سمك جدران أما بالنسبة لتأثير التد

ف عن ختالظهر ا وهي ت أشهر على التوالي)6، 4، 2(ان السمك يزداد مع زيادة مدة التعرض للفترة 

          تتوافقنتائج ال  هذهان . في مجموعة السيطرةالشريناتهذه جدران بعضها البعض وكذلك عن سمك 

 لتدخين السلبي والتي أظهرت تعجيلى الافي نتائج دراسته على االرانب التي تعرضت ) Zho )1993 مع

، ان ارتشاح المواد الدهنية في الخاليا رسيب المواد الدهنية على جدرانهافي تصلب الشرايين من خالل ت

       (Collagen)ن  الغراويلزيادة ترسبللغاللة الداخلية والمصاحبة  (myointimal)العضلية البطانية 

  (Stevens and Lowe, 2005; Ross et al., 1995) يسبب سمك هذه الغاللة ويضيق قطر الوعاء الدموي

جدران الشرايين بسبب حدوث تنسج ليفي مرن ان زيادة سمك ) 2005( ولقد بين الدخيل وجماعته

(Fibroelastasis) فيها ناجم عن ترسب وتموضع االلياف الغراوية (Collagen Fibers)  والمطاطية

(Elastic Fibers) ترسب اعداد كثيرة من الخاليا الفجوية او الفجوات  حول جدار الشرايين فضالً عن

 مع تكاثر الخاليا العضلية الملساء بسبب تعرضها الى (IMT)في الغاللة الوسطى والبطانية الدهنية 
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