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  Abstract الخالصة

والتي تمثل النسبة المحتمل دخولھا )كغم  \ملغم  ٤٠، ٣٠(ان الھدف من الدراسة ھو لمعرفة تأثیر تركیزین من النیكوتین         

النیكوتین في  تمعدالمتوسط علب الغلب المدخنین وباعتبار ) ٣-٢(یومیا الى جسم االنسان على اعتبار التدخین الیومي یصل 

تضمن البحث دراسة التغیرات في معاییر الدم الفسلجیة والكیموحیویة بعد التجریع الفموي لمادة  .ملغم  )١-٠,٧٥( السكائر اغلب 

 ١٨اجریت الدراسة على  ، Oryctolagus cuniculusفي ذكور االرانب المحلیة ) یوم  ٢١(النیكوتین ولفترة ثالثة اسابیع زمنیة 

من )كغم \ملغم  ٣٠(مادة النیكوتین بتركیز فمویا تم تجریعھا : ة االولى المجموع، قسمت الى ثالثة مجامیع  لتياالرانب اذكور  من 

یومیا ولفترة وزن الجسم  من) كغم \ملغم  ٤٠(مادة النیكوتین بتركیز وقد جرعت فمویا : المجموعة الثانیة ، یومیا وزن الجسم 

حیوان یومیا كغم من وزن جسم ال\مل ١)  Normal Saline(المحلول الملحي  والتي تم تجریعھا: مجموعة السیطرة  ، التجربة 

وكمیة ) PCV(في كل من حجم الخالیا المرصوص (p <0.05) اظھرت النتائج وجود انخفاض معنوي . وطول فترة التجربة 

 (p <0.05)في حین ظھر ارتفاع معنوي ، وللمجموعتین من االرانب ) RBC(وعدد كریات الدم الحمر  )Hb(ھیموكلوبین الدم

مع مالحظة ارتفاع طفیف في الخالیا ، وللمجموعة الثانیة فقط من حیوانات التجربة ) WBC(في عدد خالیا الدم البیض الكلي

  . عند المقارنة بمجموعة السیطرة وللمجموعتین لم یصل مستوى المعنویة ) Lymphocyte(اللمفاویة 

وكمیة ) Urea(الدم یوریا  كمیةفي  (p <0.05)فقد اظھرت ارتفاع معنوي  كیموحیویةاما النتائج االحصائیة لمعاییر الدم ال      

كولسترول الدم و  كمیة الكریاتنینفضال عن االرتفاع المعنوي في ، للمجموعة الثانیة فقط ) TG(الدھون الثالثیة

)S.Cholesterol ( لالسبارتیتو مستوى االنزیم الناقل )AST ( الدم سكرو نسبة)B.Suger(  وللمجموعتین المعاملتین عند

لدم T.P) (في كمیة البروتین الكلي  (p <0.05)في حین اظھرت النتائج انخفاض معنوي ، مقارنتھما بمجموعة السیطرة 

  .وللمجموعتین من االرانب رنة بمجموعة السیطرة االحیوانات عند المق

من ھذه الدراسة ان كمیة النیكوتین التي یتناولھا االنسان عن طریق التدخین یومیا والتي تصل الى ما یقارب  ستنتاجیمكن اال      

تقود الى اثار جانبیة كبیرة ومضرة تتمثل  بتغیرات معنویة ملحوظة في ) ملغم  ٤٠، ٣٠(التركیزین المستخدمین في ھذه التجربة 

وان ھذه التغیرات السلبیة تشیر الى تأثیرات ، في نتائج التجربة  ظھري جسم االنسان كما نسب معاییر الدم الفسلجیة والكیموحیویة ف

  .   العظم ع ونخا خطیرة على كثیر من اعضاء الجسم ومنھا الكبد والكلى
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ABSTRACT 

        The research includes the study of changes in  blood physiological and biochemical parameters 

after dosing orally with nicotine for a period of three weeks time ( 21 days ) in male rabbits local 

Oryctolagus cuniculus . Was used in the study, 18 male rabbits , which were divided into three 

groups , the first group has been treated orally nicotine concentration (30 mg \ kg) of body weight 

per day , the second group : has been treated orally nicotine concentration (40 mg \ kg) of body 
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weight per day for the period of the experiment, the control group : which has been treated  (Normal 

Saline) 1 ml \ kg of the animal's body weight daily length of the experiment. The results showed the 

presence of a significant decrease (p <0.05) in each of the Packed cells volume (PCV) and the 

amount of Hemoglobin blood (Hb) and the count of red blood cells (RBC) in the two groups of 

rabbits , while show significant  increase (p <0.05) in the count of White blood cells  (WBC)  only 

in the second group of  animals , noting a slight increase in lymphocytes (Lymphocyte) did not 

reach the level of significant in the two groups when compared to the control group.                    

The results of statistical  of  biochemical blood parameters showed a significant increase  

 (p <0.05) in the amount of blood urea (Urea) and the amount of Triglyceride (TG) for the second 

group only , As well as the significant increase  in the amount of creatinine , blood cholesterol 

(Cholesterol) , the level of the Aspartate amino transferase (AST) and the proportion of blood suger 

(B.Suger) in the two treatments groups at comparable with control group , while the results showed 

a significant decrease (p <0.05) in the amount of total protein (T.P) in blood of animals when 

compared to the control group and of the two groups of rabbits.                                                 

Introduction   المقدمة 

على الرغم من الجھود الكبیرة المبذولة من قبل المؤسسات الصحیة والبیئیة للحد من االدمان على التبغ الذي یحتوي على       

فلم تظھر نتائج ایجابیة للحد من التدخین بعد التوجیھات الكبیرة وعلى الرغم من التأثیرات الصحیة  ،تراكیز مختلفة من النیكوتین 

ملیار شخص اغلبھم  في البلدان ذات الدخل  ١,٣حیث یصل عدد المدخنین في العالم الى ، )١(رة والخسائر االقتصادیة الكبی

كما تؤكد ، )٣,٢(ملیار خالل السنوات القادمة خالل احصائیات لبعض شركات التدخین  ١,٦ویتوقع ان یصل العدد الى ، المنخفض 

المؤسسات الصحیة بان التدخین وما ینتج من دخول كمیات من النیكوتین الى جسم االنسان ھو بالفعل من اكثر االسباب التي تؤدي 

   .)٤(بلدان العالم الثالث النامیة اغلبھا الى امراض كثیرة وخاصة الموت المبكر في البلدان التي ینتشر فیھا والتي تمثل 

ویصنف النیكوتین  ،النیكوتین ھو قلوید موجود بوفرة في نبات التبغ وبدرجة أقل بكثیر في البطاطس و الباذنجان والطماطم       

كما انھ یعمل بمثابة المنبھ ، فقد تبین انھ یؤدي . ولكن العدید من الناس الذین یستخدمونھ یشیرون إلى انخفاض الشھیة  مخدركدواء 

لھذه األسباب .  )٥(اكرة و معالجة المعلومات ، وقد تبین أیضا انھ یقود للتخفیف من حدة القلق واالكتئاب واأللمالى زیادة االنتباه والذ

وعلى الرغم من ھذا . )٦(تشیر التقاریر في كثیر من األحیان ان المدخنین یلجؤون الى التدخین في المواقف العصیبة أوالسلبیة 

وقد تم الحصول ،  )٨,٧(ومات المتوفرة حول ایض النیكوتین غیر مكتملة في السنوات االخیرة االستخدام الواسع للتبغ اال ان المعل

لتمثیل لأثبتت البیانات  ومع ذلك،  )٩(%  ٢٥الحاضر الى نسبة تصل حوالي الى على المسارت االیضیة للنیكوتین في الوقت 

  والتي تعتمد على تقدیر كمیة النیكوتین التبغاستخدام في تقییم اآلثار الصحیة الناجمة عن یوفر فائدة للباحثین  انھللنیكوتین الغذائي 

بسبب ان النیكوتین  ،)١٠( منتجات التبغ المختلفةل في أسالیب تقدیر كمیة النیكوتین من قبل المستھلكین كان ھناك اھتمام كبیر لذلك ،

 والھیروین و الماریجوانا ، ویعود ذلك الى قابلیتھ على زیادة مستوى الناقل العصبيیعتبر من مواد االدمان كما في الكوكایین 

                                                                                                           . )١٢,١١(مسار مكافأة من الدماغ الدوبامین في

وان تدخین السجائر ، لنیكوتینیك لالمستقبالت الكولینیة  على عملھبشكل غیر مباشر من خالل  االدمان یؤدي الىالنیكوتین  ان       

في حین اآلثار ، ثانیة  ١٠تنتج التوزیع السریع من النیكوتین إلى الدماغ ، مع ان مستویات المخدرات تبلغ ذروتھا في غضون 

یأدي بالمدخن لمواصلة الجرعات للحفاظ على اآلثار الممتعة ومنع الحادة للنیكوتین تتبدد في غضون بضعة دقائق والذي 
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دفع أي شخص إلى االستمرار في یفي بضع نفث سیجارة یمكن أن  المتواجدوأظھرت دراسة حدیثة أن النیكوتین . )١٣(االنسحاب

من مستقبالت ٪  ٣٠وجد الباحثون أن كمیة النیكوتین الموجودة في نفخة واحدة فقط من السجائر یمكن تحتل حوالي و .)١٤(التدخین

ذلك   بعدقریبا ، وتالمدخن یصاب بحالة االشباع لفترة وان . ٪  ٧٠الدماغ ، في حین أن ثالثة نفث یمكن تحتل حوالي  النیكوتین في

  . )١٥(المدخنین على االستمرار في التدخین طوال الیوم  نخفاض والذي یقودیبدئ باال شبعالتفإن ھذا المستوى من 
اثناء تین واضافة بقع غریبة في االنسجة التي یصل لھا وكما یذكر العلماء بان النیكوتین یعمل على التقلیل من نسبة البر     

واعاقة عمل التشابكات ارتباط االستروجین  بموقع بیتا  ان التعرض المزمن یعیقاضافة الى ، التعرض لھ في اناث الفئران 

ویذكر بان التعرض المزمن للنیكوتین یعمل على تغییر التفاعل الذي یحصل في معقد الصودیوم ،)١٦(في الجھاز العصبي العصبیة

وفي .  )١٧(الحجاب الحاجزومستقبالت النیكوتینك استیل كولین في العضالت والذي یؤثر على عملیة االستقطاب في غشاء عضلة 

النیكوتین إلى مجرى الدم و نحو عشر ثوان للوصول إلى  لیصلدخان التبغ ، فإنھ یأخذ أربع ثوان  یتم فیھا استنشاقاللحظة التي 

ولكن ھذا التأثیر ال یدوم سوى  ،یبدأ بالحصولاالسترخاء فان مواقع خاصة في الدماغ بتعلق یبمجرد أن النیكوتین و، )١٩( الدماغ

الناس في التدخین ھو  المحفزة الستمرارواحد األسباب .  النیكوتیننسبة اعلى من لفترة قصیرة الوقت ثم المدخن المدمن یحتاج إلى 

وتشمل اآلثار الفوریة للنیكوتین على الجسم  .)١٨(یطلق من الدماغ الذياالسترخاء وتأثیر ھذه المواد الكیمیائیة بألنھم یستمتعون 

مع أول  تفاعلابتالع النیكوتین من التدخین یوان مع مرور الوقت،  الدماوعیة زیادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وانقباض 

إلى  ھاتسھم آثارفي تركیبة  في اداء مھامھا تلف بطانة األوعیة الدمویة وتجعل الصفائح الدمویة أصعب ویؤدي الىأكسید الكربون 

 يجرعة التدخین ھفان ، في التبغ  جمیع السموممن النیكوتین ھو األكثر سمیة وسرعة  واضافة الى ان .)١٩(تطویر امراض القلب

   .)٢٠(ألطفال الذین یتناولون السجائرخاصة ل االخذ بھاومع ذلك ھناك مخاطر جدیة ینبغي ، سبب التسمم الحاد تأقل من أن 

في  تھإزال یتم تصفیة النیكوتین أیضا من الدم عن طریق الكلى وو .في أسفل الكبد)  % ٨٠( معظم النیكوتین  التخلص منیتم       

شكال األفمن المفید أن نفھم  وبالتالي ،لجسم لالنیكوتین دخول تختلف اعتمادا على كیفیة  دخنمالآثار النیكوتین على وان  .)٢١(البول

حیث ان استنشاق النیكوتین في شكل دخان یوفر أسرع تسلیم للوصول إلى المخ في ما  .)٢٢(ة دخولھا للجسم وكیفی مختلفة من التبغال

مسارات الدوبامین في الدماغ  وھي المنطقة التي تشارك في المنطقة المرتبطة بألن النیكوتین یحفز  )٢٥,٢٤,٢٣(ثواني   ٧یقرب من  

یولوجیة في سمما یؤدي إلى مجموعة متنوعة من اآلثار الف، ) ٢٦(تسبب في إفراز الدوبامیناالرتباط  لمستقبالت أستیل النیكوتین مما 

الدماغ بما في ذلك االستثارة العصبیة السلوكیة وإطالق الدوبامین ، وعندھا یرتبط السیروتونین مع مشاعر ممتعة وأیضا مع قمع 

ء المھام المتكررة ، وان ھذه التأثیرات الدوائیة تلعب دورا كبیرا في والذي یرتبط بتحسن االنتباه وزیادة الیقظة في أدا)٢٧(الشھیة

  . )٢٩و٢٨(الحفاظ على سلوك التدخین في ابقاء المدخن مدمنا

من التبغ و في  غم)١- ٠،٥(حوالي حتوي السجائروت .)٢٥( والنیكوتین ھندسیا جیدا لیثبت أن یكون قاتل عندما یدخن بانتظام      

 ٢-١ متصاصا والتي تؤدي الى )٣١(دقائق ٥ نفث وخالل ١٠ن في تدخسیجارة عادة ما وان ال،  )٣٠( النیكوتین ملغ من ١٠المتوسط 

 والسیجارة  لحجم تبعاختلف ی ذلك ایضاو، )٣٣,٣٢(ملغم  )٣-٠،٥(بینیتراوح متصاص اال لكن عموما معدل،  ملغ من النیكوتین

  . )٣٤( محتواھا من النیكوتین

  The aim of studyمن الدراسة ھدفال
على ،  ملغم )٤٠-٣٠(من النیكوتین مادة النیكوتین التي تدخل جسم االنسان یومیا بواسطة التدخین وبتركیزین  لغرض دراسة تأثیر

عند ذلك تحتوي علبة السكائر الواحدة و، ملغم من النیكوتین كمعدل الغلب انواع السكائر  )١-٠,٧٥( اعتبار ان كل سیكارة تحتوي

الى التركیز الیومي الداخل یكون وبذلك من السكائر  علب ) ٣-٢(لمدخنین الغلب اواالستھالك الیومي ، تقریبا ) ملغم٣٠-١٥(على 

  .النیكوتین مادة من تقریبا ملغم  ٤٠-٣٠االنسان یصل الى جسم 
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  Materials and Method العمل  المواد وطرائق

  Design   Experimentتصمیم التجربة  -١
ة          ذه التجرب ي ھ تخدمت ف ب  ١٨اس ور األران ن ذك ةم ین Oryctolagus cuniculus  المحلی راوح ب ا تت ت أوزانھ   وكان

ىفي جامعة ال طبوضعت في البیت الحیواني لكلیة ال ، ثالثة اشھروغم وبأعمار تتراوح بین سنة الى سنة )  ٢٠٠٠ – ١٢٠٠(  مثن

ة من ماء ولنفس الظروف الحیوانات فیھا  ضاعوإخ تھاتمت العنایة بنظافوفي أقفاص خاصة  رة التجرب ة فت . غذاء بشكل مستمر طیل

ادة . وتم تھیئة الحیوانات للمعاملة بعد تركھا مدة أسبوع للتطبع في ظروف التجربة  ة من م ز المطلوب م تحضیر التراكی وتینت  النیك

Nicotine ) ( ة ز المطلوب ب التراكی افیف حس ن التخ لة م إجراء سلس ابیع ،  ب ة اس دة ثالث ات لم ة الحیوان م معامل وم  ٢١(وت     .)ی

ً إلى    :وكما یأتي ) حیوانات لكل مجموعة ٦(مجامیع رئیسة  ثالثةقسمت حیوانات التجربة عشوائیا

ا : مجموعة السیطرة  م تجریعھ ا ت ول الفسیولوجي فموی ً  Normal saline (0.9%(المحل ا ةیومی رة التجرب وال فت ة  ، ط المجموع

رة  النیكوتینمن مادة ) ملغم ٣٠(بتركیز فمویا تم تجریع الحیوانات : معاملة االولى ال وال فت ً ط لكل كیلوغرام من وزن الجسم یومیا

ز : المجموعة المعاملة الثانیة  ،التجربة  ات بتركی ع الحیوان م تجری م ٤٠(ت ادة ) ملغ وتین من م االنیك وغرام من وزن  فموی لكل كیل

ً طوال فترة التجربة    .الجسم یومیا

  Blood Testsفحوصات الدم   -٢

وص  تم قیاس       ا المرص دم   PCVنسبة حجم الخالی وبین ال ة Hb وھیموكل دم ال،  )٧١(بطریق ات ال اس عدد كری م قی ا ت  حمركم

RBCبیض والWBC الیا البیض اللمفاویة خونسبة ال Lymphocyte ة دم الكیم، ) ٧٢(بطریق ا فحوصات ال م قام د ت ة فق اس یوحیوی

دم كر ال دم   B. Suger نسبة س ا ال اتنین و   B. Ureaویوری ة Creatinineالكری اس ،  )٧٣( بطریق م قی ي حین ت دم ف كولسترول ال

Cholesterol   وكمیة الدھون الثالثیةTG ل لالسبارتیت ، )٧٤( بطریقة ز الناق ا نسبة االنزی ة  GOTام ھا بطریق م قیاس د ت ،  )٧٥(فق

  . )٧١(وكان قیاس كمیة البروتین الكلي في دم حیوانات التجریة بطریقة 

 Statistical analysisالتحلیل االحصائي  -٣

دالت للمجامیع ،  ٠,٠٥وبمستوى احتمال SPSS   20اجري التحلیل االحصائي باستخدام برنامج       ین المع ة ب وتم اجراء المقارن

  .)٧٦(الیجاد الفروق المعنویة  )T-test) Tالحیوانیة المعاملة مع مجموعة السیطرة باسخدام اختبار 

  Results & Dissection النتائج والمناقشة

 (P < 0.05) انخفاض  وجودبعد المقارنة مع مجموعة السیطرة ) ١جدول رقم (الفسلجیة اظھرت النتائج االحصائیة للمعاییر        

  الدم الحمر في االرانب المعاملة بالتركیزین لنسبة المؤیة لحجم الخالیا المرصوص و كمیة ھیموكلوبین الدم وعدد كریاتل  معنوي

انخفاض في یعمل على  الى ان النیكوتینت حیث اكد ذلك بعض من الدراسات التي اشار،  من وزن الجسم )كغم\ملغم٤٠، ٣٠(

 ھذا االنخفاض قد یعود الى ان ان و ، )٣٥(حجم الھیماتوكریت وكریات الدم الحمر في الدم خالل ثالثة ایام من دخولھ الى الجسم 

سجین الناتج بفعل النیكوتین وزیادة البیروكسیدات كنسبة الدھون المشبعة في غشاء الكریات الحمر عالیة جدا وتتأثر بشدة لقلة االو

  لدى المدخنین بفعل النیكوتین اعلى بنسبة الذي یكونخالیا الدم الحمرالمرافقة للكریات الحمراء والتي تؤدي الى انحالل 

لھا تأثیرات سلبیة في انخفاض مادة النیكوتین ان  )٣٧(وجماعتھ Muharren  كما ذكر،  )٣٦(المدخنینمن غیر %   ٢١,٦تصل الى  

ان االنخفاض ایضا  ، وحدوث ما یسمى بالجلطة الدماغیة بفعل زیادة تركیز احادي اوكسید الكاربونوكریات الدم الھیماتوكریت 

عن تطویر وصناعة خالیا الدم وبشكل یعود الى عجز االنسجة المسؤولة یحتمل ان ھیموكلوبین الدم و في حجم الخالیا المرصوص
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و  الدراسة لم تتفق مع البحوث التي ذكرت بان حجم الخالیا المرصوصھذه  ،) ٣٨(ونخاع العظم النسیج النخاعینيالكبد و اساس

من ان النیكوتین یؤدي الى زیادة في  )٤٠(كما انھا لم تتفق مع ما ذكره  ،)٣٩(عند المعاملة بالنیكوتینھیموكلوبین الدم ال یتأثران 

                                                                                                                   .الدم الحمركریات 

في حین لم یظھر فرق معنوي ،  فقطالثانیة المعاملة للمجموعة ارتفاع  معنوي في عدد خالیا الدم البیض ایضا نت النتائج یب        

 حیث اشارت البحوث الى ان مادة النیكوتین في الدم تعمل على زیادة، منھا عند المقارنة بمجموعة السیطرة في المجموعة االولى 

وان ھذه الزیادة قد تعزى الى زیادة عدد العدالت كما ذكر ، مقارنة مع غیر المدخنین% ٣٠-٥خالیا الدم البیض بنسبة تصل الى 
زیادة تنشیط تكون من خالل  ض في الجسم یالدم الب خالیاد دالنیكوتین تعمل على زیادة عبحوث سابقة الى ان مادة واكدت ، )٤١(

كما ان زیادة ھذه الخالیا قد یعود الى حدوث االلتھابات في اعضاء معینة في الجسم . )٤٢(خالیا الدم البیض في نخاع العظم والكبد 

تلف كذلك یمكن ان یكون سبب االنخفاض في نسب ھذه الخالیا ، ء والرئةبفعل التأثیر السمي لمادة النیكوتین ومنھا الكبد واالمعا  

من ان  )٤٤(تفق مع ما ذكره تال  ه الدراسةھذ، )٤٣(التأثیر السلبي لمادة النیكوتین  بسببوالموت المبكر لھذه الخالیا  االغشیة

                           .النكیوتین لم  یؤدي الى انخفاض في خالیا الدم البیض في الفئران بعد تعریضھا لدخان التبغ لفترات طویلة

 \ملغم  ٤٠، ٣٠( التركیزین عندلم یرتقي الى المعنویة لنسبة خالیا الدم البیض اللمفیة  ارتفاع طفیف ایضا وجودبینت النتائج       

من ان معاملة االرانب بالنیكوتین لم  )٤٥(وھذا ما اتفقت بھ الدراسة مع ما ذكره  .من مادة النیكوتین في الحیوانات المعاملة بھ) كغم 

                                                                                                      .في الخالیا اللمفیة  تأدي الى فروق معنویة تذكر

المعاییر عند المقارنة في اغلب  (P < 0.05)  یرات معنویةفقد اظھرت ایضا تغ  )٢جدول رقم ( اما معاییر الدم الكیمو حیویة        

بینما ، وعة الثانیة فقط من حیوانات التجربة معند المج یوریا الدم ارتفاع  معنوي في كمیةفقد ظھر وجود  ، بمجموعة السیطرة 

فقد  نیكوتینكریاتنین الدم لالرانب المعاملة بالتركیزین من مادة الاما  ،یوریا اللم تظھر تغیرا معنویا في كمیة المجموعة االولى 

ان  )٤٦(حیث ذكر  ،المعاملتین بمادة النیكوتین اظھر وجود ارتفاع معنوي عند المقارنة بمجموعة السیطرة ولكال المجموعتین 

في االنبوب عدل الجریان مالنیكوتین یؤدي الى زیادة المقاومة الكلویة التي تؤدي الى انخفاض كبیر في معدل الترشیح الكبیبي و

كما ان ھذه الزیادة قد تعود الى الضرر الذي یسببھ النیكوتین في نظام االوعیة ، اعادة امتصاص الیوریا  الصاعد والذي یقود الى

 الدمویة ومنھا الشرایین الكلویة وھذا یقود الى قلة التجھیز الدموي للكلیة ونقص في عملیة الترشیح الكبیبي وبالتالي الى زیادة تركیز

یحتمل ایضا ان یكون السبب وراء ھذه الزیادة في یوریا وكریاتنین الدم ھو تضیق ، )٤٨,٤٧(الدممجرى الیوریا والكریاتنین في 

االوعیة الكلویة وتلف البعض منھا نتیجة لتأثیر النیكوتین الذي یزید من مستویات الكاتیكول امینات واالرجنین والفازویرسین في 

                                                                                    . )٥١,٥٠,٤٩(البالزما والتي تقود الى التضیق في االوعیة الكلویة 

للمجموعتین االولى والثانیة وزیادة معنویة في كمیة الكولسترول في دم الحیوانات  ظھر ایضا في النتائج االحصائیة       

الثالثیة في الدم ارتفاع معنوي فقط للمجموعة الثانیة من الحیوانات مع بینما اظھرت كمیة الدھون ، وبالتركیزین المذكورین 

من ان النیكوتین  )٥٢,٥٣(یعزز ھذه النتیجة ما ذكره  . المعنوي مالحظة ارتفاع طفیف للمجموعة االولى لم یرتقي الى مستوى الفرق

في نخفاض االیعمل على زیادة وتنشیط عوامل خطر االصابة القلبیة الوعائیة مثل ارتفاع نسبة الدھون الثالثیة في البالزما واختزال 

افراز الكاتیكول كما ان النیكوتین یحفز،)٥٦(الدھون عموما في الدمالى زیادة نسبة  والذي یقود الكثافة كمیةالبروتینات الدھنیة عالیة

تزید تحریر االحماض الدھنیة الى البالزما والتي تؤخذ من قبل الكبد و والمسؤولة عن    Lipolysis  الدھون من عملیة تحلیلامین 

الدراساتمع  الدراسة ھذه اتفقت.)٥٧(والكولسترولنقل الدھون الثالثیة التي ت VLDL  الكثافةعملیة تخلیق البروتینات الدھنیةواطئة 
یؤدي الى ارتفاع نسبة الدھون عن طریق الفم ومنھا التدخین والتي ذكرت ان دخول النیكوتین الى الجسم بطرق مختلفة  )٥٤,٥٥(

                                                                                   .في حیوانات التجربة المستخدمةالدم الكلي الثالثیة وكولسترول 
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AST)   الثانیة  وجد ظھور ارتفاع  معنوي المجموعتین االولى وفي   (تیتبارتیلالس  مستوى االنزین الناقل اما عند قیاس         

حیث اظھرت نتائج دراسات سابقة ارتفاع كبیر في مستوى انزیمات وظائف الكبد في المدخنین ،مقارنة مع مجموعة السیطرة بال

ض اجزاء الكبد او واشارت الدراسات الى ان ھذه الزیادة قد تكون بسبب تلف بع، نسبة النیكوتین فیھا كبیرالنواع من السكائر كانت 

التنخر لبعض خالیاه والتي قادت الى زیادة انزیم الناقل لالسبارتیت خاصة والذي یعتبر اكثر حساسیة في حالة االضرار الكبدیة 

 ن السبب الرتفاع مستوى ھذا االنزیم قد یكون الضغط التأكسدي بسبب النیكوتین والذي یؤدي الى اضرار كبیرة كما ا،  )٤٤(الحادة 

ومن المحتمل ایضا ان سبب االرتفاع یعزى الى الموت الموضعي  لالنسجة  نتیجة،   ( ٥٨،  ٥٩ للخالیا الكبدیةلالنظمة الغشائیة  (                               

 لنقص في وصول االوكسجین الیھا والتي ادت الى اضعاف او فشل القلب والتلیف  بعض  مع  جائت ھذه النتائج متفقة) . ٦٠(الكبدي 

وظائف الكبد وخاصة االنزیم الناقل لالسبارتیت  دت الى ارتفاع في مستوى انزیمات أالنیكوتین مادة البحوث التي ذكرت ان 
)٤٤,٦١(.     

مقارنتھا احصائیا من وجود ارتفاع معنوي في نسبة السكر في الدم وللمجموعتین االولى والثانیة عند ایضا  النتائجظھر في             

من  قشرة    Epine phrine و قد ذكرت بعض  البحوث ان  ابتالع  النیكوتین  یؤدي  الى  افراز االبنفرین .  بمجموعة  السیطرة     
)االستایل كولین (مادة  النیكوتین  تحرر  اخرى ان  بحوث  ذكرت  كما  ،  ) . ٦٢(تحریر الكلوكوز   الى  یقود الذي  و   االدرینالین   

تحرر الكلوكوز من الكبد بصورة غیر مباشرة من خالل تحفیز  من الحویصالت المتشابكة الكولینیة في منطقة الكبد مما یؤدي الى

حساسیة اضافة الى ان النیكوتین یقلل من ، افراز االنسولین من البنكریاسوالتي تعیق مسكرینیة في الجھاز العصبي مستقبالت    

,٦٥,٦٤) . اظھرت النتائج ھنا تطابق مع ما   ٦٣(لالفراز من قبل البنكریاس   لزیادة نسبة السكر في الدم وزیادة مقاومتھ  االنسولین 

               .  )٦٧,٦٦(الحیوانات المستخدمة ذكرتھ بعض البحوث من ان مادة النیكوتین تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في نسبة سكر الدم 

) كغم  \ملغم  ٣٠,٤٠(عن وجود انخفاض معنوي لكمیة البروتین الكلي في دم الحیوانات عند التركیزین  كشفت النتائج بینما        

واتفق ذلك مع ما ذكره بعض الباحثین ان مادة . من مادة النیكوتین في االرانب المعاملة بھ بعد المقارنة بمجموعة السیطرة 

وقد یعزى ھذا االنخفاض ، )٦٨,٦٩(في الدم اثناء تجربة اجریت في اناث الفئران  النیكوتین تعمل على التقلیل من نسبة البروتین الكلي

كما یمكن ان یعود االنخفاض الى . )٤٤(الى حدوث اختزال في بالزما الدم والبروتین الكلي نتیجة لتأثیر النیكوتین على وظیفة الكبد 

ویتحلل ویخرج  عن اكسدة یقود الى اعاقة عمل االلبومین كمضاد  ان مادة النیكوتین تسبب االجھاد التأكسدي في خالیا الجسم والذي

                                                   . )٧٠(الدورة الدمویة والذي یؤدي الى انخفاض نسبة البروتین الكلي في الدم عموما 
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.الدم الفسلجیة  للحیوانات المعاملةتاثیر مادةالنیكوتین في معاییر  )١جدول رقم (   

  . تاثیر مادةالنیكوتین في معاییر الدم الكیمو حیویة للحیوانات المعاملة )٢جدول رقم ( 

G2  
M 
+ 

SD  

G1  
M 
+ 

SD  

Control  
M 
+  

SD 

 
Biochemical  

Tests  

*65.480 
+  

9.124 

41.170 
+  

2.867 

35.471 
+  

7.160 

B. Urea 
(mg/dl)  

*1.570 
+  

0.345  

*1.507 
+  

0.328 

0.710 
+  

0.037 

Creatinine  

*101.371  
+  

40.033 

79.026 
+  

26.743 

56.500 
+  

6.091 

T. G  

*27.860 
+  

5.119 

*22.655  
+  

1.806 

8.558  
+  

0.566 

Cholesterol 
 

*162.383 
+  

45.577 

*130.516 
+  

24.312 

56.883 
+  

7.754 

AST\ GOT 
/ L ) µ (  

*5.166 
+  

0.508 

*5.666 
+  

0.671 

6.800  
+  

0.889 

T. Protein 

*162.000 
+  

18.501 

*155.660 
+  

17.230 

98.166 
+  

8.084  

B.Suger 
(mg/dl)  

M         : الوسط الحسابي،    SD  : 6(الحیوانات لكل مجموعة  عدد    ، االنحراف المعیاري ( ،   G1 : المجموعة المعاملة
  عند المقارنة بمجموعة السیطرة   (P < 0.05)وجود فرق معنوي:  *،  ةالمجموعة المعاملة الثانی:  G2 ،  األولى

  

G2  
M 
+ 

SD  

G1  
M 
+ 

SD  

Control  
M 
+  

SD 

 
Physiological 

Tests  

*41.716 
+  

4.442 

*42.516 
+  

3.371 

46.183 
+  

0.664 

PCV 
(%)  

*11.450 
+  

1.345 

*11.783 
+  

1.260 

13.100 
+  

0.334 

Hb 
(g/dl)  

*5.733 
+  

0.605 

*5.933 
+  

0.539 

7.001 
+  

0.074 

RBC  
(×106/ml)  

  
*5.950  

+  
2.227 

4.716  
+  

2.195  

3.566 
+  

0.595 

WBC  
(×103/ml)  

  
33.316 

+  
3.661 

32.250 
+  

2.329 

31.933 
+  

0.847 

Lymphocyte 
Count(%)  



٨ 
 

References 
1- Substance Abuse and Mental Health Services Administration.(2006).Results from the 2005 

National Survey on Drug Use and Health: National Findings (Office of Applied Studies, NSDUH 

Series H-30, DHHS Publication No. SMA 06-4194). Rockville, MD. 

2-Ezzati,M. and Lopez, A.D.(2003).Estimates of global mortality attributable to smoking in 2000. 

Lancet; 362:847–52. 

3- Peto,R. and Lopez A.D.(2001).Future worldwide health effects of current smoking patterns. In: 

Koop CE, Pearson CE, Schwarz MR (eds), Critical issues in global health. San Francisco: Jossey- 

Bass,:154–61. 

4- Doll, R.; Peto, R. and Wheatley, K.(1994).Mortality in relation to smoking: 40 years’ 

observations on male British doctors.BMJ;309:901–11. 

5-Harm reduction in nicotine addiction.(2007).helping people who can’t quit. A report by the 

Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians. Royal College of Physicians .London. 

6-Goldstein, M.G.(2003).Pharmacotherapy for smoking cessation. In: Abrams DB, eds. The 

tobacco dependence treatment handbook: a guide to best practice. New York, NY, The Guilford 

Press,:230–248. 

7-Darby, T. D., J. E. McNamee and van Rossum, J. M.(1984). Cigarette smoking pharmacokinetics 

and its relationship to smoking behavior. Clin Pharmacokinet 9: 435-449. 

8- Feyerabend, C.; Ings, R. M. J. and Russell, M. A. H.(1985). Nicotine pharmacokinetics and its 

application to intake from smoking. Br J Clin Pharmacol 19: 23%247. 

9-Benowitz, N. L. and Jacob,P.(1987). Metabolism, pharmacokinetics and pharmacodynamics of 

nicotine in man. In:Tobacco Smoking and Nicotine: A Neurobiological Approach, edited by W. R. 

Martin, G. R. Van Loon, E. T. lwamoto and L. Davis. New York: Plenum Press, pp. 357-373. 

10-Dagne, E. and Castagnoli, J.N.(1972).Structure of hydroxycotinine,a nicotine  metabolite. J Med 

Chem 15: 356-360. 

11-Benowitz, N. L. and Jacob,P.I(1984). Daily intake of nicotine during cigarette smoking. Clin 

Pharmacol Ther 35: 49%504. 

12- Benowitz, N. L. and Jacob, P. II(1984). Nicotine and carbon monoxide intake from high- and 

low-yield cigarettes. Clin Pharmacol Ther 36: 265-270.  

13- Malaiyandi, V.; Sellers, E.M. and Tyndale, R.F.(2005). Implications of CYP2A6genetic 

variation for smoking behaviors and nicotine dependence. Clin Pharmacol Ther, 77, 145–58. 

14-Benowitz, N.L. (1996). Pharmacology of nicotine: addiction and therapeutics. Ann Rev 

Pharmacol Toxicol 36:597–613. 

15- Brody, A.L.; Mandelker, M.A. and London, E.D. (2006). Cigarette smoking saturates alpha 4 

beta 2 nicotinic acetylcholine receptors. Arch Gen Psych, 63(8), 907–15. 



٩ 
 

16- Raval, A.P.; Sick, J.T.; Gonzalez ,G.J.; Defazio, R.A.; Dong, C. and Sick ,T.J.(2012).Chronic 

nicotine exposure inhibits estrogen-mediated synapticfunctions in hippocampus of female 

rats.Department of Neurology, Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami, 

Miami, FL 33136, USA. 517(1):41-6. 

17-Chibalin, A.V.;Heiny,J.A.;Benziane,B.;Prokofiev, A.V.;Vasiliev, A.V.; Kravtsova, V.V.and 

Krivoi II.(2012).Chronic nicotine modifies skeletal muscle Na,K-ATPase activity through its 

interaction with the nicotinic acetylcholine receptor and phospholemman. Department of Molecular 

Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.  

18-US Department of Health and Human Services.(1994). Preventing tobacco use among young 

people, a report of the Surgeon General, Atlanta Georgia: US Department of Health and Human 

Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for 

Chronic Disease Prevention, Office on Smoking and Health. 

19-US Department of Health and Human Services.(1988). The Health Consequences of Smoking: 

Nicotine Addiction, a Report of the US Surgeon General, Rockville, Maryland: US Department of 

Health and Human Services, Office on Smoking and Health. 

20-Winstanley, M. ; Woodward, S. and Walker, N. (1995) Tobacco in Australia , Facts and Issues 

1995, Quit Victoria. 

21-NSW Department of Health .( 2004 ).Nicotine and other poisons .Tobacco  and  healt h fact 

sheet.SHPN(HP)040057. 

22-Brandt, A.M.(2007).The cigarette century: the rise, fall, and the deadly persistence of the 

product that defined America. New York, NY, Basic Books. 

23-Matta, S.G. et al.(2007).Guidelines on nicotine dose selection for in vivo research. 

Psychopharmacology.190:269–319. 

24-Benowitz, N.L.(1996).Pharmacology of nicotine: addiction and therapeutics. Annual Review of 

Pharmacology and Toxicology, 36:597–613. 

25-Maisto, S.A.; Galizio, M. and Connors, G.J.(2004). Drug use and abuse, 4th ed. Belmont, CA, 

Wadsworth/Thompson Learning.eds. 

26-Benowitz, N.L. (1998). Cardiovascular toxicity of nicotine: pharmacokinetic and 

pharmacodynamic considerations. In: Benowitz NL, ed. Nicotine safety and toxicity. New York, 

NY, Oxford University Press, ,19–28. 

27-Jarvis, M.J.(2004).ABC of smoking cessation: why people smoke. British Medical Journal, 

328:277–279. 

28-Lynch, B. and Bonnie, R.J.(1994).Growing up tobacco free: preventing nicotine addiction in 

children and youths. Institute of Medicine Committee on Preventing Nicotine Addiction on 

Children and Youths.Washington, DC, National Academy Press. 



١٠ 
 

29-Rezvani, A.H. and Levin, E.D.(2001) Cognitive effects of nicotine. Biological Psychiatry, 

49:258–267. 

30-Matta, S.G. et al.(2007).Guidelines on nicotine dose selection for in vivo research. 

Psychopharmacology,190:269–319. 

31- Bethesda, M.D. (2006) .Nicotine addiction. , National Institute on Drug Abuse, 2001, rev.  

(accessed 15 February 2008).http://www.drugabuse.gov/PDF/RRTobacco.pdf 

32-Karan, L.D.;Dani, J.A. and Benowitz, N.L.(2003).The pharmacology of nicotine dependence . In 

Principles of addiction medicine , 3rd ed. Washington, DC, American Society of Addiction 

Medicine,:225–248. 

33- Lynch,B. and Bonnie,R.J.(1994). Growing up tobacco free: preventing nicotine addiction in 

children and youths. Institute of Medicine Committee on Preventing Nicotine Addiction on 

Children and Youths. Washington, DC, National Academy Press. 

34-Burns, D.M.(1998).Cigar smoking: overview and current state of the science. In: National 

Cancer Institute, Cigars: health effects and trends. Bethesda, MD, National Cancer Institute 1–20 

(Smoking and Tobacco Control Monograph 9). 

35-Roethig , H. J.; Koval, T.; Muhammad-Kah, R.; Jin,Y.; Mendes, P. and  Unverdorben,M.( 

2010).Short term effects of reduced exposure to cigarette smoke on white blood cells, platelets and 

red blood cells in adult cigarette smokers. Altria Client Services,Richmond, USA57(2-3):333-7. 

36-Swami, S.; Suryakar, A.N.; Katkam, R.V. and Kumbar, K.M.(2006) Absorption 

of nicotine induces oxidative stress among bidi workers. Indian J Public Health. 50(4):231-5. 

37- Muharrem, B.; Humeyra, u.; Cengiz, u. (2005). Effect of alcohol and passive smoking on some 

hematological variables of Swiss albino mice. Turk. J. Vet . Anim. Sci., 29, 241-250.  

38-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. 

39-Ureme,S.; Njoku, O.; Ejezie, F.; Ibeh, B.; Ikekpazu, E.and Mba, M.(2012). Plasma concentration  

of ascorbic Acid and some hematological parameters in tobacco snuffers among the igbos of 

southeastern Nigeria. Ann Med Health Sci Res.  Jan;2(1):46-8. doi: 10.4103/2141-9248.96937. 

40-Roethig, H.J.; Koval, T.; Muhammad-Kah ,R,; Jin, Y.; Mendes, P. and Unverdorben, M.(2010 ). 

Short term effects of reduced exposure to cigarette smoke on white blood cells, platelets and red 

blood cells in adult cigarette smokers. Regul Toxicol Pharmacol. Epub;57(2-3):333-7. doi: 

10.1016/j.yrtph.2010.04.005.  

41- Farsalinos, K.E. and  Romagna, G. (2013).Chronic idiopathic neutrophilia in a smoker, relieved 

after smoking cessation with the use of electronic cigarette: a case report .Onassis Cardiac Surgery 

Center, Kallithea, Greece. Clin Med Insights Case Rep. ; 6: 15–21. 



١١ 
 

42- Chang, E.; Forsberg, E.C.; Wu, J.; Bingyin, W.; Prohaska, S.S.; Allsopp, R.; Weissman, I.L. 

and Cooke, J.P.( 2010).Cholinergic activation of hematopoietic stem cells: role in tobacco-related 

disease. Hematological profiles, Igbos, Tobacco.Vasc Med.15(5):375-85.  

43-Bailey, S.M.; Mantena, S.K.; Swain, T.;Cakir, Y.; Jhala, N.C.; Chhieng, D.; Pinkerton, K.E. and 

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. 

44- Attar,H. Y. and Jihad,T. W.(2013). The effect of passive smoking in some physiological and 

biochemical parameters in male mice eggs . Journal of the Science of Mesopotamia.Mus musculus 

Swiss, V: 24, Issue 3, p 1 

45- Machado, C.; Chin, E.W.; Ioshii, S.O.;Tâmbara, F. R. and Von, A. (2007).Influence of  nicotine 
 on healing of vesical sutures in rabbits. .Acta Cir Bras.  Nov-Dec;22(6):479-84. 

46- Guyton, A.C. and Hall, J.E.(2006).Textbook of medical physiology 11th ed. Elsevier Saunders, 

Philadelphia,166-170. 

47- Sharrett, A.R.;Ding. J. and Criqui, M.H.(2006). Smoking, diabetes, and blood cholesterol differ 

in their associations with subclinical atherosclerosis : the Multiethnic Study of Atherosclerosis 

(MESA). Atherosclerosis 186:441- 447. 

48- Appel, R.G.; Bleyer, A.J. and Reavis, S. et al.(1995)Renovascular disease in older patients 

beginning renal replacement therapy”. Kidney Int. 48: 171–176. 

49- Auerbach,O.; Hammond, E.C. and Garfinkel, L.(1968)Thickening of walls of arteriolesand 

small arteries in relation to age and smoking habits. N Engl J Med. 278: 980–984. 

50- Black, H.R.; Zeevi, G.R. and Silten, R.M. et al.(1983)Effect of heavy cigarette smoking on 

renal and myocardial arterioles”. Nephron . 34: 173-179. 

51- Tracy, R.E.; Malcom, G.T. and Oalmann, M.C. et al. (1994). Nephrosclerosis ,glycohemoglobin 

, cholesterol, and smoking in subjects dying of coronary heart disease. Mod Pathol .7: 301–309. 

52- Tsiara, S.; Elisaf ,M.and Mikhailidis, D.P.(2003).Influence of smoking on predictors of vascular 

disease. Angiology; 54: 507-30. 

53-Steiner,G.;Schwartz,L.;Shumak,S.and Poapst M.(1987)The association of increased levels of 

intermediate-density lipoproteins with smoking and with coronary artery disease. Circulation; 5(1): 

124-30. 

54-Oh, S.W.; Yoon, Y.S.; Lee, E.S.; Kim, W.K.; Park, C. and Lee, S. et al. (2005).Association 

between cigarette smoking and metabolic syndrome: the Korea National Health and Nutrition 

Examination Survey (Brief Report). Diabetes Care; 28: 2064-66. 

http://dx.doi.org/10.2337/diacare.28.8.2064 



١٢ 
 

55-Freeman,D.J.; Griffin, B.A.; Murray,E.; Lindsay, G.M.and Gaffney, D Packard CJ, et al.(1993). 

Smoking and plasma lipoproteins in man: effects on low density lipoprotein cholesterol levels and 

high density lipoprotein subfraction distribution. Biochem Biophys Res Commun; 23: 630-40. 

56-Ashakumary,J.;Vijayammal,P.L.(1997).Effectof nicotine on lipoprotein metabolism in rats. 

Lipids; 32 : 311-5 

57-Muscat , J.E. ; Harris, R.E. ; Haley, N.J. and Wynder, E.L. (1991) . Cigarettesmoking and 

plasma cholesterol. Am Heart J; 121: 141-47. 

                                                                                M-8703(91)90967-i.org/10.1016/0002http://dx.do 

58-Rekha, M. and 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. 

59-Yousef, M.I. and Demerdash, F.M. (2006). Acrylamide induced oxidative stress and 

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

60-Williams, B. and Wilkins, C. (2000).Interpretation of Diagnostic Tests  .7th ed., Wallach and 

Jacques, Philadelphia, Lippincott. pp.103-109.                                                                                        

61- Foulds, J.; Delnevo, C. ; Ziedonis, M. and  Steinberg,  B.( 2008).HealthtEffe cts of  Tobacco, 

Nicotine, and Exposure to Tobacco Smoke Pollution. Handbook of the Medical Consequences of 

Alcohol and Drug Abuse by The Haworth Press, Inc. All rights reserved. doi:10.1300 /6039 _ 13  

62- Uyama , N. ; Geerts, A. and  Reynaert, H. (2004). Neural  connections between the 

hypothalamus and the liver The Anatomical Record part A ; 280A: 808-20. http: 

//onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1002/ar.a.20086/pdf 

63-Facchini, F.S.; Hollenbeck, C.B.; Jeppesen, J.; Chen, Y.D. and Reaven, G.M.(1992).Insulin 

resistance and cigarette smoking. Lancet;339:1128-30. 

                                                                                 Q-6736(92)90730-http://dx.doi.org/10.1016/0140  

64-Targher, G.; Alberiche, M. Zenere, M.B.;Bonadonna, R.C.;Muggeo. M. and Bonora 

E.(1997).Cigarette smoking and insulin resistance in patients with noninsulin-dependent diabetes 

mellitus. J Clin Endocrinol Metab; 82(11): 3619-24. 

http://dx.doi.org/10.1210/jc.82.11.3619 

65- Nakanishi, N.;Takatorige, T.;Suzuki. K.( 2005).Cigarette smoking and the risk of the metabolic 

syndrome in middle-aged Japanese male office workers. Ind Health. 43: 295-301. 

http://dx.doi.org/10.2486/indhealth.43.295 

66 – Grunberg, N.E.; Popp, K.A.; Bowen, D.J.; Nespor, S.M.; Winders, S.E. and Eury, 

S.E.(1988).Effects of chronic nicotine administration on insulin, glucose, epinephrine, and 

norepinephrine. Life Sci.; 42(2): 161-70. 

0-3205(88)90679-http://dx.doi.org/10.1016/0024  



١٣ 
 

67- Ambrose, J.A. and Barua, R.S.(2004).The pathophysiology of cigarette smoking and 

cardiovascular disease an update. J Am Coll Cardiol. 43(10): 1731-7. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2003.12.047 

68- Raval, A.P.; Sick ,J.T.; Gonzalez, G.J.; Defazio, R.A. ; Dong, C. and Sick, T.J.(2012). Chronic 

nicotine exposure inhibits estrogen-mediated synaptic functions in hippocampus of female rats. 

. Cerebral Vascular Disease Research Laboratories, Department of Neurology, Leonard M. Miller 

School of  Medicine, University of Miami, Miami, FL 33136, USA. ;517(1):41-6.  

69-Mustafa, A. ; Muharrem, B. and Funda, K. (2002). Effect of alcohol, passive smoking and 

alcohol plus passive smoking on some serum biochemical variables in mice. Turk. J. Vet. Anim. 

Sci., 26 , 369-377. 

 70-Murphy,EA. and  Mustard J.F.(1966). Tobacco and thrombosis . AM.J.Pub. health .56;1051-73. 

71--Dacie, J. and Lewis, S.M.(1974).Pactical hematology.Edinburgh. Churchill.Denmrk, 6th. Ed. 

72- Talib, V.(1996). A handbook of medical laboratory technology. WHO.CBS. Publishers and 

Distributors.,1st ed., p:6-11. 

73-AL-Omary ,M.R.(1986).Scientific Clinical Chemistry. Technical institutes. First 

edition.Technico house to Print . Baghdad. Iraq v(76-88).   

74- Richmond, W.(1973).Preparation and properties of cholsterol oxidase from nocord sp. And its 
application to the enzymatic assay of total cholsterol.Clin.chem.19:1350-1356. 

75- Sporin, A.; Dinu,L,stoenes C.U. and Cirstea, A.(1996). Serum glutamic       pyrovic 
tranaminase activity. Nolrung 18:572. 

76- Dawood, K.M. and Ilias, Z.A. (1990). The statistical Methods to Agriculture Researches. AL-
Musel University . 

 

 

  


