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 والكيموحيوية في ذكور الفئران البيض لفسلجية امعايير التدخين السلبي في بعض التأثير

 Mus musculus السويسرية
 

  تمارة وليد جهاد                           هدى يونس العطار 
  قسم علوم الحياة                       قسم علوم الحياة 

  كلية التربية                           كلية العلوم 

 جامعة الموصل                        جامعة الموصل
  

  )2013 / 1 /28 ؛  تاريخ القبول  2012 /5/ 6تاريخ االستالم  (

 الملخص
تضمن البحث دراسة تأثير التعرض للتدخين السلبي ولفترات زمنية مختلفة في بعض المتغيرات الفسلجية          

 من ذكور 40، أجريت الدراسة على  Mus musculusء الفئران البيض السويسرية والكيموحيوية في دم وأعضا

الفئران بعمر ثالثة أشهر والتي قسمت الى خمس مجاميع اعتمادا على مدة التعرض لدخان السكائر، عرضت 

موعة المجموعة األولى لمدة ساعتين ولفترة شهرين، المجموعة الثانية لمدة أربع ساعات ولفترة شهرين، المج

الثالثة لمدة ساعتين ولفترة ثالثة أشهر، المجموعة الرابعة لمدة أربع ساعات ولفترة ثالثة أشهر  فضال عن ذلك 

في العدد الكلي ) p < 0.05(أظهرت النتائج وجود انخفاض معنوي . عدت المجموعة الخامسة مجموعة سيطرة

جم كريات الدم الحمراء المرصوصة وتركيز في كل من ح) p < 0.05(لخاليا الدم البيض وارتفاعا معنويا 

أما دراسة تأثير مدة التعرض لدخان . الهيموغلوبين في المجموعات المعرضة للتدخين مقارنة بمجموعة السيطرة

  : السكائر على المتغيرات الكيموحيوية فقد أشارت النتائج الى وجود ارتفاع معنوي  في فعالية األنزيمات

 AST) ( االسبارتيت وامين ناقل وإنزيم(ALT) نين ألال اوناقل امين إنزيم 

 (ALP) نزيم الفوسفاتيز القاعدي إ و ( GGT )إنزيم كاما كلوتاميل ترانسفريز 

، ) ساعات ولمدة ثالثة أشهر4(ولوحظ وجود أعلى فعالية انزيمية عند زيادة عدد ساعات التعرض 

وأربع ساعات وعلى /  المعرضتين لمدة ساعتينوارتفاع معنوي في تركيز البيلروبين في كل من المجموعتين

أوضحت النتائج أيضا وجود انخفاض معنوي في تركيز البروتين الكلي في . مدى ثالث أشهر على التوالي

المجموعة المعاملة لمدة ساعتين ولفترة ثالثة أشهر، أربع ساعات ولفترة ثالثة أشهر مقارنة بالمجموعة المعاملة 

عالوة على ذلك، تم تقدير فعالية انزيم االسيتايل كولين استريز في نسيج . رة شهرينلمدة أربع ساعات ولفت

الدماغ وتبين وجود انخفاض معنوي في المجموعة المعاملة لمدة ساعتين ولفترة ثالثة أشهر مقارنة بالمجموعة 
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ثالثة أشهر مقارنة المعاملة لمدة ساعتين ولفترة شهرين وفي المجموعة المعاملة لمدة أربع ساعات ولفترة 

 . بالمجموعة المعاملة لمدة أربع ساعات ولفترة شهرين

نستنتج من نتائج الدراسة الحالية إن التعرض للتدخين لفترات زمنية مختلفة سبب تغيرات في بعض 

  .المعايير الفسلجية والكيموحيوية في ذكور الفئران البيض السويسرية
  

  .متغيرات السريرية، وظائف األعضاءالتدخين السلبي، ال:  الكلمات الدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Effect of Passive Smoking on Some Physiological and Biochemical  
Parameters in Male Swiss Albino Mice ( Mus Musculus ) 

 
          
           

      

ABSTRACT 
The study included the effect of passive smoking exposure for different periods on some 

physiological and biochemical parameters in the blood and organs of male mice, forty adult 
mus musculus male mice were used. All animals were randomly divided into five groups 
depending on exposure time to cigarettes smoke, the first group was exposed for two hours 
daily for two months, the second group was exposed for four hours daily for two months, the 
third group two hours daily for three months, the fourth group four hours daily for three months 
while the fifth group was considered as control group. Results showed a significant decrease         
(p < 0.05) in the total number of white blood cells and a significant increase (p < 0.05) in each 
of packed cell volume and heamoglobin concentration in groups exposed to cigarettes smoking 
as compared with control group.                                                                                                   

 The results also revealed that there is a significant increase in the activity of the enzymes: 
alanine amino transferase (ALT), aspartate amino transferase (AST), alkaline phosphatase  
(ALP), and gamma glutamyl transferase (GGT). The highest enzymatical activity occurred 
when increasing the exposure time to four hours for three months. A significant increase in 
bilirubin concentration was observed in groups that exposed for two hours, four hours daily for 
three months respectively. Results showed also significant decrease in protein concentration in 
the group which was treated for two hours daily for three months and four hours daily for three 
months as compared with the group that was treated with four hours daily for two months. 
Measurement of acetylcholineesterase activity in brain tissue showed a significant decrease 
occurred in the group exposed for two hours daily for three months when compared with the 
group that was treated with two hours daily for two months, and the group which was treated 
for four hours daily for three months as compared with the group which was treated for four 
hours daily for two months.                                                                                        
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        The conclusion from this study suggested that exposure to smoking for different periods 
causes alternations in some physiological and biochemical parameters in male albino mice.                         
                                      
Keywords : Passive smoking , clinical variables, organ function. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة
   ت منظمة الصحة العالمية  كما أشارت إليه إحصائيا،      يعد التدخين احد المسببات الرئيسية للوفاة في العالم

)WHO (World Health Organization  ثواني فهو يقتل سنويا 6 او 5 اذ يؤدي إلى وفاة شخص واحد كل 

 وللدول النامية ، ماليين شخص8 إلى أكثر من 2020 ماليين شخص ويتوقع ارتفاع العدد بحلول عام 5أكثر من 

من  % 25من مجمل األمراض السرطانية و  % 30 فضال عن ان التدخين مسؤول عن ،النصيب األكبر

 ىداللة عللل – passive smokingيستخدم تعبير التدخين السلبي ). Naciye et al., 2004(أمراض القلب 

 ،الالإرادي( كما يعرف أحيانا بالتدخين ،استنشاق شخص غير مدخن لدخان التبغ المنتشر في األماكن المغلقة

لقد أوضحت دراسات علم األوبئة الحديثة ). Pursiainen, 2004) (رهي وغير المباشر الثانوي أو ألك،اإلجباري

 تشمع ، Hepatitis مثل التهاب الكبد الفايروسي ،ان التعرض لدخان السكائر يزيد من أمراض الكبد المزمنة

 Hepato cellularاإلصابة بسرطانات الخاليا الكبديةمن  و، primary biliary cirrhosisالصفراء األولي 

carcinoma ) Bailey et al ., 2009.(  

       يعد النيكوتين المركب األساسي في دخان السكائر الذي يمتص بسرعة في الرئة ويطرح الى جهاز 

 ,.El-Zayadi et al(  تجمعات دهنيةحدوث يض بالدرجة األولى في الكبد محدثا ضررا يتمثل بأ كما يت،الدوران

يعني أن الكبد في مأمن من سموم المواد الكيميائية وذلك الن الكبد هو  ير مدخن هذا الكون الشخص غو .)2004

 اذ يعد الكبد من ،Gastrointestinal tractالعضو األولي الذي يستلم المواد الممتصة من القناة المعدية المعوية 

           أحيانا بالمصنع الكيميائي الضخم يطلق عليه، وظائف متعددةالتي لهااكبر األعضاء الداخلية في جسم اإلنسان و

)The great chemical factory (إزالة السموم وبلعمة المواد الغريبة مثل : اذ ينجز العديد من الوظائف منها

 كاما ، تكوين كل من الصفراء، خزن الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، تصفية الدم وتنقيته،العقاقير والكحول

 البروتينات والكربوهيدرات فضال عن تمثيل وخزن الفيتامينات الذائبة ،يض كل من الدهونأ ،اليورياكلوبيولين و

  ).Schoenfield, 2008(في الدهون 

 PCV ( Packed Cell(        تسبب التدخين السلبي ارتفاعا ملحوظا في معدل حجم كريات الدم المرصوصة 

Volum تركيز فيتامين  والتي بدورها تؤدي إلى االنخفاض فيB12، كما أن التعريض للتدخين لفترة طويلة جدا 

يسبب زيادة في تعداد كريات الدم الحمر وارتفاع نسبة الهيموكلوبين في الدم مما يؤدي إلى حالة العجز في 

 كما يؤثر التدخين ،)CO( اوكسيد الكاربون حاديغاز أ وصول األوكسجين إلى األنسجة نتيجة للزيادة في تركيز
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 Aspartate Aminoوجد بان لكل من ). Muharrem et al., 2005( شكل متناقض على خاليا الدم البيضب

Transferase ( AST ), Alanine Amino Transferase ( ALT ) دورا في تحديد ضرر الخلية الكبدية ألي 

 AST بينما ، الحادةة في حاالت األمراض الكبديةي أكثر االختبارات حساسALT ـ وكما يعتبر ال، سبب كان

 أما .)Amna et al., 2011(ذات حساسية لألمراض الكبدية المزمنة وفي تحديد درجة تفاقم األضرار الكبدية 

 ويكون مرتبطا باألغشية ،فيوجد عادة في األنسجةALP ( Alkaline phosphatase(أنزيم الفوسفاتيز القاعدي 

 إذ تكون هذه الفعالية ،باط لفعالية هذا األنزيم مع الغشاء الناقل فعلى سبيل المثال في الكبد يحدث ارت،الخلوية

وتزداد فعالية ، متمركزة على الغشاء الخلوي المجاور لالقنية الصفراوية وعلى الحدود الجانبية للخلية البرنكيمية

 والذي cholestasis) الركود الصفراوي( هذا االنزيم في حاالت عدة كأمراض الكبد وبالتحديد في حالة حدوث 

يكون ذات تأثير مزدوج اذ يسبب ارتفاع بالفعالية االنزيمية في الكبد كما انه يعمل على زيادة االفراز االنزيمي 

اذ أن الضرر الذي يصيب الخلية الكبدية يعمل ، )الركود الصفراوي (  أما في حالة انعدام ،من الكبد الى البالزما

 ويعود سبب هذا إلى أن األنزيم يكون مرتبط بغشاء الخلية الكبدية والذي العلى تحرر كمية قليلة من هذا األنزيم 

 ,.Khan et alيستطيع التسرب من الخاليا الكبدية المتضررة بسهولة اذ انه يعمل كأنزيم سايتوبالزمي مذاب 

2001 ).(   

وهو  ،ا يوجد على سطوح الخاليGGT (Gamm Glutamyl Transferase (أنزيم أنمن المعروف       

   رئيسي في خاليا اللبائنأكسدة كمضاد يعدكما  ،لكلوتاثايونا  إلنزيمخلوياليض مسؤول بدوره عن األال

 ) Rekha and Jayaprakash, 2011.(  

، اذ يحصل Hydrolyasesينتمي إنزيم االستايل كولين استريز إلى مجموعة انزيمات التحلل المائي        

لتحلل المائي لالسترات الى كحول وحامض، إذ تم مالحظة زيادة للفعالية انفصال آلصرة االستر بحدوث ا

      في الجهاز العصبي المركزيأساسي عصبي ناقلاإلنزيمية في كريات الدم الحمر والدماغ وهنا يعد بدوره ك

 )CNS(  Central nervous system ، يقوم بتحريرإذ ،السلوكو الحسي اإلدراكفضال عن دوره في حاالت  

  ).Neveen, 2010(دوبامين وال النورابنفرين ، glutamate تتضمن أخرى عصبية نواقلالمعلومات الى 

 ،WBC، Hb( معرفة تاثير التدخين السلبي على بعض النواحي الفسلجية مثل الى هدفت الدراسة الحالية      

PCV (ـبمثلة  المتاألنزيمات على وظائف الكبد من خالل دراسة فعالية تأثيره وكذلك )AST، ALT،ALP 

،GGT ( وكما تم تقدير فعالية انزيم)AchE (فضال عن قياس تركيز البيلروبين والبروتين ،في نسيج الدماغ 

  . في المصلالكلي 
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  المواد وطرائق العمل 

  :الحيوانات المستخدمة 

تم الحصول عليها من  Mus musculus       أجريت الدراسة الحالية على ذكور الفئران البيض السويسرية 

 معدل ، أشهر ) 3(  بعمر ،جامعة الموصل/ كلية التربية / مختبرات تربية الحيوانات في قسم علوم الحياة 

 ،) سم 13 × 16 × 30(  وضعت في أقفاص لدائنية خاصة بتربية الفئران أبعادها ،غم ) 26-20( أوزانها بين 

تركت الفئران لمدة أسبوع لغرض التأقلم على   London plastic / North kent ( LTDL)من إنتاج شركة 

  مº  )2 ± 26( الظروف البيئية والغذاء قبل بدء التجربة وتحت ظروف مختبرية ثابتة من حيث درجة الحرارة 

تمت التغذية بالعليقة القياسية . ساعات ظالم يوميا ) 10: ( ساعة ضوئية ) photoperiod  ) 14دورة ضوئية 

 حليب مجفف ، %10 بروتين حيواني ، %25 ذرة ، %20 شعير ، %34 حنطة ( والمتكونة من وبنسب ثابتة

 تم طحن المواد وخلطها مع بعضها بصورة جيدة وأضيف إليها الزيت والماء لتصبح ) %1 ملح طعام ، 10%

ى  قطعت إلى كتل صغيرة ووضعت في المكان المخصص للطعام في أقفاص التربية وأعط،كعجينة متماسكة

   ). 2002 ،العكيدي( كلية التربية / الغذاء والماء بشكل حر لجميع الفئران في قسم علوم الحياة 

  : تصميم التجربة 

 قسمت ،ذكرا بالغا ) 40(  استخدم ،تم توزيع الفئران على مجموعات ضابطة وتجريبية بشكل عشوائي

  . مجاميع تجريبية4 مجاميع شملت مجموعة السيطرة و5إلى 
  

توزيع المجاميع الضابطة والتجريبية اعتمادا على فترة التعرض لدخان السكائر في الساعة  : 1 الجدول

   والشهر

  
التعرض لدخان   المجموعات

  )شهر ( السكائر 

  التعرض لدخان السكائر

  )يوم / ساعة  ( 

  عدد الفئران لكل مجموعة

  8  بدون تعريض  0   )1( السيطرة 

  8   ساعة2  2   )2( تجريبية 

  8   ساعة4  2   )3( بية تجري

  8   ساعة2  3   )4( تجريبية 

  8   ساعة4  3   )5( تجريبية 
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  : زمن تعريض الفئران لدخان السكائر

       تم تحديد زمن تعريض الفئران لدخان السكائر بناءا على الزمن الذي يستغرقه اشتعال السيكارة الواحدة 

 ) 20( سكائر للساعتين و  ) 10(  لذلك حددت ، دقيقة12ا حسب التجربة األولية التي أجريت واستغرقت تقريب

 وهي فترة تعد ،أما فترة البرنامج للمجموعات التجريبية فقد حددت بشهرين وثالثة أشهر. سيكارة ألربع ساعات

 ).2001 ،الدخيل(كافية لحدوث التغيرات في موضوع البحث 
  

  :طريقة تعريض الفئران لدخان السكائر 

 إذ يتكون من ، الفئران لدخان السكائر باستخدام جهاز التدخين السلبي والذي تم تصنيعه محليا      تم تعريض

،  سم ذي نوافذ زجاجية يحوي ثالثة طوابق لغرض وضع األقفاص) 100 × 50 × 75(صندوق خشبي بأبعاد 

شبي محكم يحتوي  فضال عن احتوائه على باب خ،سم لغرض انتشار الدخان) 2.5(تتخللها فتحات دائرية بقطر 

       . سم تمثل موقع السيكارة) 1( وفتحة دائرية أسفل الباب قطرها ،سم) 8 × 12(على فتحات للتهوية بأبعاد 

  ).2006 ،النجار( 

مربوط معها جهاز ) ماصة كابسة(       إذ تم نشر الدخان داخل جهاز التدخين السلبي بوساطة مضخة كهربائية 

 فضال عن استخدام مروحة كهربائية صغيرة لضمان توزيع الدخان داخل جهاز ،Electric timerتوقيت كهربائي 

ثواني وهو زمن انبعاث الدخان من السيكارة المثبتة  ) 3(  وثبت جهاز التوقيت الكهربائي على زمن ،التعريض

ويخلى سبيل ). 2001،الدخيل(ثواني زمن توقف االنبعاث حتى االنتهاء من اشتعال السيكارة  ) 9( بالمضخة و 

  .الفئران بعد انتهاء زمن التعريض
  

  :مواصفات السكائر المستخدمة 

/ ملغم  ) 8( التي تحتوي على نيكوتين ) Ghamdan (       استخدمت في التجربة سكائر من نوع غمدان

  .سيكارة كما مثبت على العلبة/ ملغم  ) 12(  والقطران ،سيكارة 

  :جمع عينات الدم 

 capillary tube شـعرية  أنبوبـة ل على الدم من الفئران قيد الدراسة من زاوية العين بوسـاطة  تم الحصو     

 باالنسياب من خـالل   ) 3 سم2 (  تم سحب الدم،)orbital sinus) Timm, 1979جر العين حفي جيب مغرست 

 حاوية على مادة أنابيبمن هذا الدم ووضع في )  3سم 0.5( اخذ  تم إذ جافة ونظيفة أنابيب إلى الشعري األنبوب

قياس حجم كريات الـدم      ، االختبارات الخاصة لحساب العدد الكلي لخاليا الدم البيض        إجراءمانعة للتخثر لغرض    

 خالية من موانع التخثـر      أنابيب بينما وضع الباقي من الدم في        ،في الدم  وقياس تركيز الهيموغلوبين     المرصوصة

  تـم فـصل     اذ ،دقيقة ) 30( ها عينات الدم لمدة     ل وبداخ األنابيبها هذه   تركت بعد  لغرض اجراء بقية االختبارات   
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  هـذا   ثم حفـظ   ،دقيقة ) 15( دقيقة لمدة   /  دورة   3000 الدم بوساطة النبذ بجهاز الطرد المركزي بسرعة         مصل

  . التحليالت المطلوبةإجراء لحين  0 م20-المصل في المجمدة بدرجة حرارة 

  : جمع النسيج

 الحيوانـات   مجـاميع  تم تـشريح     ،أعالهل على الدم من الفئران في المجاميع الخمسة المذكورة          بعد الحصو      

،  ثم تـم الـسحق باسـتخدام جهـاز التجـانس الكهربـائي             ،)gm 0.45( الذي بلغ وزنه     والحصول على الدماغ  

Homogenizer المحلول المنظم الفوسفاتي  بوجود)ml  5(  بتركيز )( ودالة حامضية  %) 2pH= 7.0( ، أكمل 

  . التحليل المطلوبإلجراء دقيقة وحفظ المستخلص 3-2دل عق باستخدام جهاز الترددات فوق الصوتية بمحالس

  :فحوصات الدم 

      Total Leukocytes Count                                                        حساب العدد الكلي لخاليا الدم البيض-1

 الكلي لخاليا الدم البيض في المليمتر المكعب الواحد في الدم باستعمال مقياس الخاليا الدمويـة                احتسب العدد      

Hemocytometer وخفف الدم بمحلول ترك Turk,s Solution جنـشن   غـم مـن صـبغة    1 بإذابة المحضر

  ).Jain, 1986(،3 سم100من حامض الخليك الثلجي ويكمل الحجم بالماء المقطر الى   3 سم2البنفسجية في 

  Packed Cell Volum                                                                حجم كريات الدم المرصوصةقياس  -2

 Microhematocrite Capillary الشعرية األنابيبتم قياس حجم الخاليا المرصوصة بسحب عينة الدم في      

/ دورة  2000بـسرعة   Microhematocrite Centrifuge الدقيق  في جهاز الطرد المركزياألنابيبووضعت 

  الراسـب الـدموي   مقراء الشعرية باستخدام األنابيب قيس حجم الخاليا المرصوصة في ، دقائق10دقيقة ولمدة 

Haematocrite Reader  )Hillman and Ault, 2002.(   

                                                                           Hemoglobin concentration  قياس تركيز الهيموغلوبين -3

 ميثوكلوبين إلى الهيموغلوبين يتأكسد إذ) Makarem, 1974(بين باالعتماد على طريقة و قياس الهيموغلتم       

سيانيد البوتاسيوم ليكون  ثم يتحد بعد ذلك الميثوكلوبين مع ،بوجود سيانيد البوتاسيوم الحديدي القاعدي

 يستعمل الدم الكلي في هذا الفحص والمحفوظ ،نانوميتر) 540(سيانيوثموكلوبين الذي يمتص عند الطول الموجي 

  )DTA(في قنينة حاوية على مانع التخثر 

 :دم في مصل الاالختبارات الكيموحيوية 

 Biomerieux لتحليل الجاهزة من شركةعدة اباستخدام ) ALT(وانزيم ) AST( تقدير فعالية انزيم تم    

 تقدير فعالية انزيم   وتم، (Reithman and Frankel, 1957)الفرنسية بحسب الطريقة اللونية المتبعة من قبل

الفرنسية اعتمادا على الطريقة اللونية ) Biomerieux(عدة التحليل الجاهزة  باستخدام) ALP(الفوسفاتيز القاعدي 

 )GGT( كاما كلوتاميل ترانسفريز أنزيمتقدير فعالية كما تم  ).Kind and King, 1954( المتبعة من قبل
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            الفرنسية اعتمادا على الطريقة اللونية المتبعة من قبل ) Biolabo( عدة التحليل الجاهزة باستخدام

)Tietz , 1999.(  

 تقدير وتم. )Plummer, 1978(ة في دقة الوارتقدير تركيز البيلروبين الكلي باستخدام الطري أيضاوتم         

  ).Plummer, 1978(طريقة البايوريت اعتمادا على تركيز البروتين الكلي في المصل 
  

  :االختبارات الكيموحيوية للنسيج

        ،      المان اللونية،طريقةباستخدام  في نسيج الدماغ )AchE(يل كولين اتي االسأنزيمتقدير فعالية تم       

)Ellman et al., 1961(.  

   اإلحصائيالتحليل 

 بعد استخراج المتوسطات ،analysis of variance باستخدام تحليل التباين إحصائياتم تحليل البيانات 

لقياس معنوية الفروق بين ) Duncan,s multiple rang test( كما استخدم اختبار دنكن ،والخطأ القياسي

  .)1983 ،الراوي ( ، )p< 0.05 (المتوسطات عند مستوى معنوية 
 

  المناقشة النتائج و

في العدد الكلي لخاليا الدم البيض في جميع ) p < 0.05( وجود انخفاض معنوي ،)2(يظهر الجدول         

 وجود فرق معنوي بين أيضا كما لوحظ ، السيطرة مجموعةالمجاميع المعرضة لدخان السكائر مقارنة مع

 أربع السكائر لمدة ساعتين وعلى مدى شهرين وبين المجموعة المعرضة لمدة المجموعة المعرضة لدخان

 البالعم الكبيرة نتيجة لتعرض تثبيط فعالية إلى هذا االنخفاض يعود أن إذ .أشهرساعات وعلى مدى ثالثة 

ي كل من هذا بدوره يؤدي الى االنخفاض في تعداد الخاليا اللمفية بصورة مؤشرة ف،  المستمردخانالحيوانات لل

 إذ ، الدم البيضخاليا في العدد الكلي لمعنوي حدوث انخفاض إلى أدى المعاملة بدخان السكائر وبالتالي الفئران

 إلى أدى مما ،ساعة من المعاملة ) 72- 24(  بعد حوالي T-cells المعاملة بالتدخين تؤثر على وظيفة خاليا أن

  ،ساعة) 48-24(لمدة ) phytohaemagglutinin (ـل حدوث انخفاض في االستجابة المحفزة

)Sasikala et al., 2003.(  النيكوتين في الجهاز المناعي في الجسم تأثير إلى أيضاكما ويعزى االنخفاض 

  .)apoptosis) Samuel et al., 2008 الموت المبرمج للخاليا باألخص وأكثرها

 الى عجز  يعودض في عدد خاليا الدم البيض سبب االنخفاأن إلى ( 2001) وآخرون Lewis  أشاروكما         

 بصورة رئيسية والنسيج النخاعيني المسؤول عن Monocytes ،Lymphocytes المسؤولة عن تكوين األنسجة

  .تكوين كريات الدم الحمر والبيض الحبيبية بصورة رئيسية وبدرجة قليلة الخاليا اللمفية والمونوسايت
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في حجم كريات الدم ) p < 0.05(ارتفاعا معنويا ، )2(ة في الجدول الموضحالنتائج  أظهرتكما         

 أيضاكما لوحظ  السيطرة  مجموعة مقارنة معلدخان السكائرفي كل المجاميع المعرضة ) PCV(المرصوصة 

 ساعات وعلى مدى ثالثة اشهر مقارنة أربعوجود ارتفاع معنوي في المجموعة المعرضة لدخان السكائر لمدة 

) 2005(وآخرون Muharrem هذه النتيجة غير متوافقة مع النتيجة التي جاء بها أن إذ ،لمجاميع المعاملةمع بقية ا

 الجهاز وظيفي في اضطراب كما انه يسبب ، الدم كريات عملية تكوينإعاقة  التدخين يعمل علىأنوجماعته في 

 التأثيرات أن إذ ،ى بالجلطة الدمويةيسم وحدوث ما) PCV( انخفاض  معدل فيأيضا سلبية تأثيرات وله ،المناعي

         اوكسيد الكاربونأحادي بسبب زيادة تركيز ،يعمل على تضخم كريات الدم) فترة طويلة(المزمنة للتدخين 

 )CO ( في الدم.  
  

ذكور الفئران دم  في  على بعض المتغيرات الفسلجيةزمنية مختلفةفترات ل التدخين السلبي تأثير: 2جدول  ال

   السويسرية البيض
 ) فترة التعريض ( المجاميع المعاملة 

يوميا لمدة  ساعة 2  السيطرةمجموعة   المتغيرات

  شهرين 

يوميا  ساعة 4

   لمدة شهرين 

يوميا لمدة  ساعة 2

      أشهرثالثة 

يوميا لمدة  ساعة 4

     أشهرثالثة 

العدد الكلي لخاليا 

  ) 3ملم(الدم البيض 

10901±685.15 
 )d(   

7992±2932.01  

 )bc(   
8981±322.44  

 )c(   
6889±1090.94  

 )b         ( 
4759±1887.72 

 )a(   

حجم كريات الدم 

  ( % )المرصوصة 

41.51±2.16  
 )a (   

47.20±4.92  

 )b(   
48.77±2.70  

 )b(   
49.07±4.03  

 )b(   
52.79±2.20  

 )c(   

تركيز الهيموغلوبين 

   ) 3سم/ غم ( 

13.20±0.85  
 )a(   

16.18±1.65  

 )b(   
16.35±0.90  

 )b(   
16.40±1.35  

 )b(   
17.67±0.75  

 )c(   

 . 8= عدد الحيوانات المستخدمة في كل مجموعة   -

  . standard error الخطأ القياسي mean ±القيم معبر عنها بالمعدل  -

   . الحدود   لى وفق اختبار دنكن متعددع ) p < 0.05(  المختلفة تبين وجود فروق معنوية بين المجاميع عند مستوى معنوية األحرف -
  

في كل بتركيز الهيموغلوبين  ) p ≤ 0.05 ( ا معنويا ارتفاع)2(جدول ال النتائج المبينة في أظهرتكما       

وعة م في المجHb ـ زيادة في نسبة الأعلى  بلغتإذ ،السيطرةمجموعة رنة مع االمجاميع المعرضة للتدخين مق

هذه الزيادة واضحة بزيادة كمية الدخان وزمن  أن إذ أشهرات وعلى مدى ثالثة  ساعأربعالمعرضة لمدة 

والذي يكون سبب رئيسي ) CO( اوكسيد الكاربون أحادي استنشاق غاز إلىيعود سبب هذا االرتفاع و ،التعريض

   ،وهذه الحالة مهمة في تشخيص مرض فقر الدم االنحاللي ،األنسجة إلى األوكسجينفي ضعف وصول 

)Muharrem et al., 2005 ( ـ في ارتفاع مستوى الأخرى أسباب هناك أنكما Hb ماءجزيئه منها سحب ، 
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 بضمنها األدوية ، الزيادة غير الطبيعية في تعداد كريات الدم الحمراء، خبيثةأورام ،)انتفاخ الرئة( الرئة أمراض

  .)Lynnette et al ., 2004( )العقاقير الطبية(

 خصوصا ASTفي فعالية انزيم  ) p < 0.05 ( ا معنوياارتفاع) 3(جدول التائج الموضحة في كما بينت الن      

كما لوحظ  ،على التوالي ساعات وأربع ،وعلى مدى ساعتين) أشهرثالث ( ة في المجاميع المعرضة للمدة الطويل

 أشهرت وعلى مدى ثالثة  ساعاألربعفي الفعالية االنزيمية للمجموعة المعرضة ) p< 0.05(  ارتفاع معنويأيضا

      هذه النتيجة مطابقة لما جاء به أن إذ ،مقارنة بالمجموعة المعرضة لنفس الفترة وعلى مدى ساعتين

Yousef and Demerdash,) 2006(، ألنزيم الفعالية الحيوية أن في ASTشرة في مصل  قد ازدادت بصورة مؤ

 حادة في الخاليا الكبدية أضرار حدوث إلى أدتقابل  والتي بالمالمجموعة المعاملة بمادة االكريالميد

hepatocytes الغشائية للخاليا األنظمة في أضرارا على توليد الضغط التاكسدي وتسبب أيضا هذه المادة تعمل 

  .)Rekha and Jayaprakash, 2011( في الدم ALTالكبدية مع زيادة في المستوى لفعالية انزيم 
  

خين السلبي خالل فترات يومية وشهرية على بعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل             التد تأثير  : 3جدول    ال

  . ذكور الفئران البيض السويسريةونسيج دماغ 
 

 ) فترة التعريض ( المجاميع المعاملة 

        

  المتغيرات

مجموعة 

  السيطرة

يوميا  ساعة 2

    لمدة شهرين

يوميا  ساعة 4

  لمدة شهرين

يوميا لمدة  ساعة 2

     أشهرة ثالث

يوميا لمدة ساعة  4

    أشهرثالثة 

 AST ) /L U(  32.79±4.47انزيمفعالية 
 )a(   

33.38±3.18  

 )a(   
30.51±10.97  

 )a(   
57.44±2.87  

 )b(   
68.06±5.32  

 )c(   

  ALT ) U/L(   31.05±1.61انزيم فعالية 
 )a(   

40.03±4.27  

 )b(   
40.60±4.00  

 )b(   
47.67±4.23  

 )c(   
64.12±5.67  

 )d(   

  ALP ) U/L(   24.38±2.47انزيم فعالية 
 )a(   

27.63±1.18  

 )a(   
27.32±1.46  

 )a(   
34.99±6.19  

 )b(   
46.25±4.95  

 )c(   

  GGT ) U/L(   13.94±1.51انزيم فعالية 
 )a(   

20.32±2.67  

 )b(   
25.14±3.88  

 )c(   
23.21±5.06  

 )bc(   
26.26±4.07  

 )c(   

   الكليروبينلتركيز البي

mg/dL)(  

0.21±0.03  
 )a(   

0.20±0.03  

 )a(   
0.23±0.04  

 )a(   
0.65±0.17  

 )b(   
0.64±0.20  

 )b(   

 تركيز البروتين الكلي 

gm/dL)(   

6.05±0.52  
 )c(   

5.90±0.46  
 )c(   

5.93±0.49  
 )c(   

4.98±0.67  
 )b(   

3.97±0.35  

 )a(   

   AchEفعالية 

 )µ mol/mg/min(   

0.41±0.03  
 )e(   

0.36±0.06  

) d(   
0.29±0.06  

 )c(   
0.21±0.04  

 )b(   
0.09±0.03  

 )a(   

  8=  عدد الحيوانات المستخدمة في كل مجموعة - 

   . standard error الخطأ القياسي mean ±القيم معبر عنها بالمعدل  - 

  .الحدود   ق اختبار دنكن متعدد على وف ) p < 0.05(  المختلفة تبين وجود فروق معنوية بين المجاميع عند مستوى معنوية األحرف -      
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 ) P< 0.05( هناك ارتفاع معنوي أن  )3(جدول ال النتائج المبينة في أكدت) ALT( فيما يخص فعالية أما         

 كانت الزيادة واضحة وتدريجية مع زيادة اذ ،للفعالية في كل المجاميع المعرضة لدخان السكائر مقارنة بالسيطرة

 ساعات وعلى مدى أربع نسبة عند المجموعة المعرضة لمدة أعلى اذ بلغت الزيادة ،لتعريضكمية الدخان وفترة ا

 ALT ـ الأنزيم أن إلىيعود السبب و وعلى مدى شهرين مدةثالثة اشهر مقارنة مع المجموعة المعرضة لنفس ال

 الزيادة أن إذ ،انوالذي يكون مصحوبا بظهور اليرق  مرض التهاب الكبدأعراض بالزيادة في حاالت ظهور أبد

 حدوث ضرر للخاليا الكبدية نتيجة لحصول االستجابة لهذا إلى إشارة بالمصل في الكبد األنزيماتفي مستويات 

 ويعطي مؤشرا واضحا في حدوث الضرر للخلية الكبدية بالمقارنة  حساسيةأكثر ) ALT ( أنزيم كون ،الضرر

  . )AST)  Amna et al., 2011 أنزيممع 

 في المجاميع المعرضة )ALP (أنزيملفعالية ) P < 0.05( هناك ارتفاع معنوي أن) 3(شير الجدول ي         

  في المجموعةاألنزيمية الفعالية إن .األخرىبالمقارنة مع المجاميع ) أشهر 3( الطويلة مدةلدخان السكائر ذات ال

 ، وعلى مدى شهرينمدةة لنفس ال من المجموعة المعرضأعلى أشهرالمعرضة لمدة ساعتين وعلى مدى ثالثة 

 من أعلى أشهرثالث /  ساعات أربع في المجموعة المعرضة لدخان السكائر في أيضاكما ان هناك زيادة حدثت 

 قام بها عدد من الباحثين أخرىهذه النتيجة مطابقة لدراسة  .المجموعة المعرضة لنفس الفترة وعلى مدى شهرين

 ارتفاع معنوي بعد معاملتها بمادة أظهرتالجرذان   وإناثي كل من ذكور  ف ALP إنزيم فعالية أناذ وجدوا 

Cannabis sativa بالمقارنة مع مجموعة السيطرة )Mahfouz et al., 1975.(   

انه سبب إذ  ،االضطراب الكبديو  التركيبية العظمصفات دور مهم في تحديد األنزيميةفعالية لل أن إذ        

  تمإذ ، في المصلALP حدوث زيادة في فعالية إلى أدىحدث تليف كبدي قد أفراء وكما قنية الصضرر لنظام األ

 دخان السكائر إن يمكن االستنتاج ، المقاييس حساسة في تقييم الضرر الخلوي الكبديأكثر ALPاعتبار فعالية 

   .)Amna et al., 2011(  حدوث السمية الكبديةإلى أدى

 في ALT، AST أنزيمات للخاليا الكبدية يكون عندما يصبح مستوى فعالية إلصابةا حاالت أنبينت النتائج        

معنوية  زيادة أعطت والتي الفيروسي التهاب الكبد أمراض اذ تحدث هذه الزيادة في حاالت ،حالة زيادة معنوية

تهاب ال:  مثلاألمراض وغيرها من ،ضعف عن الحالة الطبيعية) 50 – 10 (بـ تقدر ALT ـفي مستوى ال

 والتي إليها األوكسجين نتيجة لنقص في وصول لألنسجة الموت الموضعي ، التهاب الكبد الكحولي،الكبد السمي

  .)Williams and Wilkins, 2000 ( التليف الكبدي و فشل القلبأو إضعاف إلى أدت

 اذ ،السيطرةمجموعة  ب مقارنةجميع المعامالتفي ) P < 0.05(ارتفاعا معنويا ) GGT( فعالية أظهرتلقد        

 بالمقارنة مع أيضا أشهر ساعات ولمدة ثالثة أربع المجموعة المعرضة لمدة في بالفعالية  زيادةبلغت اعلى نسبة

 وحالة  الكبديةاألمراضتحدث على وجه التحديد في  األنزيمهذا  ارتفاع فعالية أن إذ ،ة المعاملاألخرىالمجاميع 
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 في الحاالت أيضا الفعالية تزداد كما ،)Gifford and Raymond, 1972( فراويةقنية الص واألالتهاب البنكرياس

يسمى بالركود  الخاصة باالضطرابات الكبدية بنوعيها الحادة والمزمنة ولكن االرتفاع الكبير يحدث في حالة ما

       قلبيةاضطراب للعضلة ال  كما ان هذه الفعالية تزداد في حالة حدوث فشل او،Cholestasisالصفراوي 

)Jacobs, 1975(، يسمى  ماإلىي للكبد بحيث يؤدي  الى الدور الثانو تعودالزيادة بالفعاليةو )باالحتقان الوريدي( 

 )Rekha and Jayaprakash, 2011 .(  

 ،)3(جدول الفي تركيز البيلروبين في المصل كما مبين في  ) p< 0.05(  ارتفاع مؤشر أيضاكما لوحظ       

 أشهر ساعات وعلى مدى ثالث أربع والمعرضة لمدة أشهرميع المعرضة لمدة ساعتين وخالل ثالثة في المجا

 إلى أشارا إذ،)William and Wilkins )2000توصل اليه   النتيجة متوافقة مع ما هذه،األخرىمقارنة بالمجاميع 

 أن الكبد حيث إلىوتنتقل لبومين  الدم وترتبط باالإلى خاليا الشبكة البالزمية الداخلية تحرر البيلروبين أن

 أيضا كما ويزداد ،)Henry, 2001(المستويات المرتفعة للبيلروبين شخصت في حاالت امراض الكبد المختلفة 

 الكبدية مثل األمراض تم اعتبار البيلروبين غير حساس في إذ ،)anemias(في حاالت مرض فقر الدم االنحاللي 

         بكرة للمرض ماه ليس دائما في حالة ارتفاع خصوصا في الحاالت ال الداخل كبدية وان مستواإلعاقة

)Watanabe et al ., 1995(.  

للمجموعة المعرضة لمدة في تركيز البروتين الكلي ) p < 0.05(انخفاضا معنويا ) 3(لوحظ في الجدول      

ى مدى شهرين وكما انخفض تركيز  وعلمدة مقارنة بالمجموعة المعرضة لنفس الأشهرساعتين وعلى مدى ثالثة 

 مقارنة بالمجموعة المعرضة أشهر ساعات وعلى مدى ثالثة أربعالبروتين ايضا في المجموعة المعرضة لمدة 

يعود هذا و )2002(وآخرون Mustafa وهذا يطابق الدراسة التي جاء بها ، وعلى مدى شهرينمدةلنفس ال

 ختزاللحدوث اال الكبد في ذكور الفئران المعاملة نتيجة ى وظيفةعل الدخان تأثير أن إلىاالنخفاض في التركيز 

رتفاع في نسبة  االإلى أدى هذا االختزال في البروتين الكلي  ان حيث تركيز البالزما والبروتين الكليفي

  . وهذا متوافق مع نتائج الدراسة الحاليةااللبومين في الجسم

/ للمجموعة المعرضة لمدة ساعتين ) AchE(  في فعالية انزيم )p< 0.05(كما تبين وجود انخفاض معنوي       

 كما انخفضت الفعالية ايضا ، مقارنة بالمجموعة المعرضة لمدة ساعتين وعلى مدى شهرينأشهرعلى مدى ثالثة 

وعة المعرضة لمدة م مقارنة بالمجأشهر ساعات وعلى مدى ثالثة أربعفي المجموعة المعرضة للفترة الطويلة 

تسبب تغيرات في تركيز االستايل ) AchE( التثبيط او االختزال لفعالية أن إذ ،عات وعلى مدى شهرين ساأربع

 سوف يتسبب في تحلل األنزيم كما ان تثبيط هذا ، معاكستأثير إلى تؤدي أنكولين في الجسم والتي تستطيع 

  تركيز االستايل كولين في الجسم  االستيت والكولين والتي تعمل بدورها على انخفاضإلى لالستايل كولين أكثر

)Teh et al., 2010(  .  



..............معايير التدخين السلبي في بعض التأثير  
 

13

 اذ تسبب ،Muscarine، Nicotin واضحة من خالل المعاملة بال  استريزتايل كولينيساالكما ان فعالية      

 هبوط غير سوي في ، عدة منها انقباض حدقة العينتأثيرات حدوث إلى وكما تؤدي األنزيمانخفاض لفعالية هذا 

 ، فقدان المنعكسات،اإلرادية عدم القدرة على تنسيق الحركات للعضلة ، ارتباك، بطء نبضات القلب،مضغط الد

 وهذا مطابق لما ، فرط الحرارة المميت، وهن عضلي، انهيار صحي، القلبيةاألوعية اضطراب في ، اختناق،شلل

  ).Lassiter et al., 2003(لوحظ في الحيوانات المعاملة قيد الدراسة 

يصنع بصورة رئيسية في الخاليا الكبدية ) AchE (أن إلى) Orgunkeye and Roluga, ) 2006 أشارلقد        

ي اضطراب وظيفي للكبد أ أن ويتم توزيعه الى داخل مواقع الهدف و الدم إلى األنزيمر تحرالتي فيما بعد سوف 

  .الحيوي في الجسمعملية البناء ل افاضفي المصل مما ينتج عنه انخ) AchE (ـ انخفاض فعالية الإلى ؤديسوف ي
  

  المصادر العربية

 التدخين السلبي في البنيان النسيجي والكيمياء النسيجية تأثير ). 2001(  قصي محمود حامد حسن ،الدخيل

 Oryctolagus  المحليةاألرانبالرغامي والشجرة القصبية والقصيبية في  للكربوهيدرات في

cuniculus .العراق، جامعة الموصل،العلوم  كلية، دكتوراهأطروحة  .  

 جامعة ، دار الكتب للطباعة والنشر. "تصميم وتحليل التجارب الزراعية ). " 1983(  خاشع محمود ،الراوي

  . 354-309 ص ،العراق ،الموصل

 األنسجة في بعض .Melia azedarch L ثمار شجرة السبحبح تأثير ). 2002(  وعد صبري شاهر ،العكيدي

 جامعة ، كلية العلوم، دكتوراه في علم الحيوانأطروحة. Rattus norvegicusالجرذان  وبة فيوالخص

  .، العراقالموصل

 والكحول على التكوين الجنيني والتركيب النسيجي الالإرادي التدخين تأثير ). 2006(  رغد احمد عباس ،النجار

 كلية ، رسالة ماجستير.Mus musculus السويسري األبيضتشوهات في جنين الفار  وإحداثللعين 

  . العراق  ،  جامعة الموصل،التربية
  

األجنبيةالمصادر   
Amna, H.; Mukhta, N. M.; Elbagir, A.; Abdulrahim, A.G. (2011). The effect of Cannabis  

 sativa on certain enzymes of clinical significance in rats and men. J. Pharma., 2          
( 1 ), 10-13. 

Bailey, S.M.; Mantena, S.K.; Swain, T.; Cakir, Y.; Jhala, N.C.; Chhieng, D.; Pinkerton, K.E.; 
Ballinger, S.W. (2009). Ethanol and tobacco smoke increase hepatic steatosis and 
hypoxia in the hypercholesterollemic apo E-l-mouse: Tmplications for a  multihit 
hypothesis of fatty liver disease. Free Radi.  Biol . and Med., 46, 928-938.   



  هدى يونس العطار و تمارة وليد جهاد
 

14

Ell man, G.L.; Courtney, K.D.; Andres, V.; Featherstone, R.M. (1961). Anew and rapid 
colorimetric determination of acetylcholineesterase activity. Biochem. Pharmacol. 7, 
88 - 95. 

El-zayadi, A.; Selim, O.; El-Tawil, A.; Badran, H.M.; Attia, M.; Saeed, A. (2004). Impact  of 
cigarette smoking on response to interferon therapy in chronic hepatitis C Egyptian 
patients . World J . Gastro. 10 ( 20 ), 2963-2966. 

Gifford, L.; Raymond, G. (1972). Serum gamma glutamyl transpeptidase activity as                  
 an indicator of disease of liver, pancreas. Clin. Chem., 18 ( 4 ), 358-362. 

Henry, J.B. ( 2001). " Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods ". 20 th ed. 
Cahill and Matthew, Philadelphia, Lippincott. pp.88-93. 

Hillman, R.S.; Ault, K.A. ( 2002 ). "Hematology in Clinical Practice". 3rd ed., Mc Graw-Hill. 
Oxford American. pp. 46-47. 

Jacobs, W. (1975). Gamma glutamyl transferees in disease of the liver, cardiovascular system. 
Clin. Chem. 38, 419 – 434. 

Jain, N.C. (1986). " Schalm,s Veterinary Hematology ". 4th ed., Lea and Febijer, Philadelphia, 
USA , 1050 p.  

Khan, I.A.; Reddy, B.V.; Mahboob, M.; Rahman, M.F.; Jamil, K. (2001). Effect of   
 phosphoro thionate on the reproductive system of male rats. J. Environ. Sci. Health. 
36, 445-456. 

Kind, P.R.; King, E.J. (1954). Estimation of plasma phosphatase by determination of  
hydrolysed phenol with amino-anti pyrine . J. Clin . Path., 7, 322-326. 

Lassiter, T.L.; Marshall, R.S.; Jackson, L.C.; Hunter, D.L.; Vu, J.T.; Padilla, S. (2003). 
Automated measurement of acetyl cholinesterase activity in rat peripheral tissues. 
Toxicol., 186, 241-253 .  

Lewis, S.M.; Bain, B.J.; Bates, I. (2001). "Practical Hematology". 9th ed., Churchill   
 Livingstone, London Edinburgh, New York, Lippincott Company, Philadelphia. pp 7- 
12. 

Lynnette, M.; Haas , J.; Ruel , M.; Grajeda , R.; Naeher , P. ( 2004 ). Smoky indoor cooking  
 fires are associated with elevated hemoglobin concentration in iron – deficient women 
. Rev . Panam . Salud . Public., 15 ( 2 ), 10-18. 

Mahfouz, M .; Maker, A.B. ; Ghoneim, M.T. (1975). The effect of Cannabis Sativa and  
 smoking on certain enzymes of clinical significance in rats and men. J. Pharma. 12  
 ( 2 ), 772 – 775. 

Makarem, A. (1974). " Clinical Chemistry, Principles and Techniques ". 2th ed., Harper and 
Row , Inc., Hagerstown . pp 1128-1135. 

Muharrem, B.; Hümeyra, ü.; Cengiz, ü. (2005). Effect of alcohol and passive smoking on 
 some hematological variables of Swiss albino mice. Turk. J. Vet . Anim. Sci., 29, 
 241-250. 

Mustafa, A.; Muharrem, B.; Funda, K. (2002). Effect of alcohol, passive smoking and  alcohol 
plus passive smoking on some serumbiochemical variables in mice. Turk. J. Vet. 
Anim. Sci., 26 , 369-377. 



..............معايير التدخين السلبي في بعض التأثير  
 

15

Naciye, K.; Mehmet, Y.; Ebubekir, B. (2004). The effect of alcohol and smoking on serum, 
saliva, and urine sialic acid levels. Saudi. Med. J., 25 ( 12 ) , 1839-1844. 

Neveen, A.N. (2010). Anxiolytic action and safety of kava: Effect on rat brain acetylcholin  
esterase activity and some serum biochemical parameters. Afri. J.  Pharm. Pharmacol. 
4 ( 1 ), 823 – 828. 

Orgunkeye, O.O.; Roluga, A.I. (2006). Serum cholinesterase activity helps to  between liver 
disease and non – liver disease aberration in liver functions tests. Patho. Physio., 13, 
91 – 93.  

Plummer, D.T. (1978). "An Introduction to Practical Biochemistry". 3th ed., Pub Mc Graw- 
Hill Book Company. U.K. Limited, MAIDENHEAD. BERKSHIRE. England.pp.77-
82. 

Pursiainen, K.H. (2004). Genotoxicity of environmental tobacco smoke. Mutat. Res., 567, 427-
445. 

Reithman, S.; Frankel, S. (1957). A colorimetric method for the determination of serum  
glutamic oxaloacetic and glutamic pyruvic transaminase. Am. J. Clin. Parts. 28, 56-63. 

Rekha, M.; Jayaprakash, M. (2011). Assessment of serum enzymes gamma glutamyl  
transferase, aspartate transaminase and alanine transaminase in liver diseases. Pharm . 
Sci . Res., 3 ( 5 ) , 1221-1226. 

Samuel, V.; Gouveia, L.; Pimenta, W.; Porto, L. (2008). Effect of oral Nicotin on rat liver  
 sterol. Int . J . Morphol ., 26 ( 4 ), 1013-1022. 

Sasikala, K.; Regina, F.; Calistus Jude, A. L.; Ashok kumar, R.; Sudha, S.; Vimala, M.; Devi, 
N.; Sajeetha Beegam, K.A.; Meenakshi, N.; Asia Begum, M. (2003). Active and 
 Passive smokers – haematobiochemical and cytogenetic study. Int. J. Hum. Genet.,3  
(1), 29 – 32. 

Schoenfield, L.J. (2008). Liver. The Largest gland in the body. http : // www. medicinenet.  
com. 

Teh, C.C.; Khoo, Z.Y.; Khursiah, F.; Rao, N.K.; Chin, J.H. (2010). Acetylcholinesterase 
inhibitory activity of star fruit and its effect on serum Lipid profiles in rats. Int . Food 
Res. J., 17, 987- 994. 

Tietz, N.W. (1999)."Test Book of Clinical Chemistry". 3th ed., C.A. Burtis, E.R. Ashwood, 
W.B. Sannders, Inc., London. pp. 686-689. 

Timm, R. (1979). Orbital venous anatomy of the rat – lib. Anim. Sci., 2, 663-670. 
Watanabe, K.; Furuno, K.; Mori, T.; Kawasaki, H. (1995). Effect of cigarette smoke on lipid  

 peroxydation and liver function tests in rats. Acta. Med., 49, 271 – 274. 
Williams, B.; Wilkins, C. (2000). " Interpretation of Diagnostic Tests". 7th ed., Wallach    and 

Jacques, Philadelphia, Lippincott. pp.103-109. 
Yousef, M.I.; Demerdash, F.M. (2006). Acrylamide induced oxidative stress and biochemical  

perturbations in rats. Toxico., 219, 133-141. 


