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 الشكر والتقدير

 
والمرسالين محماد لصالى اهلل  األنبياا على خاتم  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

 .إلى يوم الدين بإحسانعليو وسلم( ومن تبعو 
المشاار  بالشاا ر اليليااى إلااى الااد تور حميااد محمااود مييااد  أتقاادميسااعدا ان 

، البحاثييهاتهماا ىيلا  ةتارة علاى تو  المشارة  الاانيا  علا  والد تورة ناور مصاى ى األوى
علاوم  قسام رئاسا و  ومنتسابيها وم الصارة لا ليا  التربيا  للع عماادة إلاى موصاوى الشا رو 

   .البحث مدة ىيل  دعم من قدموه لما ومنتسبيو الحياة
ماان  الااد تور سااعد عبااد الاارحمن حسااين لألسااتا بالشاا ر والعرةااان  أتقاادم مااا 

 البحااثبهااا  أااار تااو القيماا  التاا  الصاايدل ايامع  باااداد علااى سااع  صاادره ومالح ا  لياا 
التدريسااااا  ةااااا   ليااااا  الىبايامعااااا  النهااااارين  حمياااااد احماااااد لاااااد تور ماياااااداإلاااااى  و اااا ل 

 .المهم لمالح اتو 
التدريساا  ةاا   عصااام حامااد حميااد للساايدبالعرةااان  أتقاادمان  إالومااا يسااعن  

ىيلا  ةتارة الدراسا   ودعام ماو لا  مان توييهاات قيما  لي  العلومايامع  ديالى على ما قد
 .والبحث

العاام واخام مانهم بالا  ر شاعب  ساحب ش ر منتسب  مختبر الصاح  أخيرا ا
 .مع  أانا  ةترة يمع العينات الدم والسيد ةراس عىا يبار لمساعدتهم وتعاونهم

 

 رشا
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 الخالصة

تشتتترين أول  01زتتتن  للزتتتدةبعقوبتتتي زرمتتتز زد  لتتتي ديتتت ل   قضتتت  الدراستتتي  تتت   أجريتتتت

الخت رج  للتأمسدالنل م الزض د  تأثرتهدف هذه الدراسي إل  تدديد زدى و  0100أي ر  0إل   0101

تضتتتررا وزتتتدى ارتبتتت ر هتتتذا الضتتترر بتتت لزت يرات  األمثتتترخلتتتوي لتتتدى الزتتتدخنين والتدتتتري  تتتن الجتتتز  

شخصتتتت  زتتتتن  031 الدراستتتتي شتتتزلتو  عتتتترف  لتتتت  القتتتتيم الربيعيتتتي لزمونتتتت ت هتتتتذا النلتتتت موالت األختتترى

 .الزدخنين وغير الزدخنين

 تتتت  اليتتتتوم الوادتتتتد  الزستتتتهلمي تتتتدد الستتتتم  ر  أستتتت س لتتت   أوال ينتتتت ت الدراستتتتي  قستتتزت

التذين  األشتخ   األولت )الزجزو تي  زنهت  زتن الزتدخنين  ً ثالثت زجزو ت ت أربت تضزن هذا التقسيم و 

التذين يتدخنون أمثتر زتن  األشتخ  ، الزجزو تي الث نيتي ستيم رة  ت  اليتوم 05اقل أو يس وي يدخنون 

التذين يتدخنون  األشتخ  سيم رة    اليوم الوادد، الزجزو ي الث لثتي  31سيم رة واقل أو يس وي  05

 ألهترت نتت    وقتد سيررةالوالزجزو ي الرابعي زثلت زجزو ي سيم رة    اليوم الوادد(  31أمثر زن 

 نتتتد زستتتتوى )زتتتن الزتتتدخنين  نتتتد زق رنتهتتت  بزجزو تتتي الستتتيررة  روقتتت  زعنويتتتي  الزجزو تتت ت التتتثالث

زستوى و وانخف ض زرمب ز لون داي الديه يد  Cو  Eزي دة     يت زين  يوجد ( P 0.05ادتز ليي 

روق  يزتت  لتتم تلهتتر النتتت    أي  تت المتت تيليز.و  ديستتزيوتيز أومستت يدستتوبر   أنزيزتت و ع ليتتيالملوتتت ثيون 

الزتتدخنين األولتت  والث نيتتي، األولتت   زجزو تت ت نتتد زق رنتتي  P 0.05زعنويتتي  نتتد زستتتوى ادتز ليتتي 

 والث لثي، والث نيي والث لثي.

ألهرت نت    الزع يير الدزويي الزبيني لصتورة التدم الم زلتي ان هنت ك  روقت  زعنويتي  مز 

 للزتتدخنين بزجزو تتي الستتيررة الزجزو تت ت التتثالث نتتد زق رنتتي ( P 0.05 نتتد زستتتوى ادتز ليتتي )

انخف ض     زستوى الهيز تومريت للزجزو تي الث نيتي والث لثتي وزيت دة دست ب مريت ت التدم ديث لودل 

بينزتت  لتتم تلهتتر هتتذه النتتت     روقتت  زعنويتتي والث نيتتي.  األولتت البيضتت   العدلتتي  تت  زجزتتو ت  الزتتدخنين 

(  ت   P 0.05للزدخنين بزجزو ي السيررة ) ند زستوى ادتز ليي  زو  ت الثالث ند زق رني الزج



 

II 

الخاليتتتت  اللزف ويتتتتي و دستتتت ب مريتتتت ت التتتتدم البيضتتتت  ، و الهيزوغلتتتتوبين، و مريتتتت ت التتتتدم الدزتتتترا ،  أ تتتتداد

 والصفيد ت الدزويي.

  ً ثالثت زجزو ت ت أربت  شتزل تترة التتدخين  أست سزترة ث نيتي  لت  قسزت  ين ت الدراسي 

سنوات، الزجزو ي  4)الزجزو ي األول  األشخ   الذين يدخنون اقل أو يس وي  زنه  زن الزدخنين

ستتنوات، الزجزو تتي الث لثتتي  8ستتنوات واقتتل أو يستت وي  4الث نيتتي األشتتخ   التتذين يتتدخنون أمثتتر زتتن 

 أوضتتدت الزجزو تتي الرابعتتي الستتيررة. يزتت  زثلتتت  ستتنوات( 8األشتتخ   التتذين يتتدخنون ألمثتتر زتتن 

 نتتد زستتتوى ) روقتت  زعنويتتي  ث للزتتدخنين  نتتد زق رنتهتت  بزجزو تتي الستتيررةالتتثال زجزو تت تنتتت    ال

وانخف ض زرمب ز لون داي الديه يد وانخف ض     Cو  Eزي دة     يت زين  ( P 0.05ادتز ليي 

 يزت  لتتم تعرتت  . المتت تيليز أنتتزيمو ع ليتي  ديستتزيوتيز أومست يدستتوبر  أنتتزيم  ع ليتيزستتوى الملوتتت ثيون و 

 األولت الزدخنين  زجزو  ت(  ند زق رني P 0.05وق زعنويي ) ند زستوى ادتز ليي النت    أيي  ر 

نتت    الزعت يير الدزويتي الزوضتدي لصتورة التدم  أ رتت مز  والث نيي، األول  والث لثي، والث نيي والث لثي.

ن التثالث للزتدخني الزجزو ت ت نتد زق رنتي  (P 0.05 نتد زستتوى ادتز ليتي )الم زلتي  روقت  زعنويتي 

 زجزو تتت تل وانخفتتت ض الهيز تومريتتتت الث لثتتتي للزجزو تتتي زيتتت دة  تتت  الهيزوغلتتتوبين الستتتيررة بزجزو تتتي

والث لثتي.  األولت وزي دة دس ب مري ت الدم البيض   العدلي    زجزو ت  الزتدخنين  الثالثالزدخنين 

هتتتذه  (  نتتتد زق رنتتتيP 0.05هتتتذه النتتتت     روقتتت  زعنويتتتي ) نتتتد زستتتتوى ادتز ليتتتي  تلهتتتربينزتتت  لتتتم 

بزجزو ي السيررة     أ داد مري ت الدم الدزرا ، دس ب مري ت الدم البيض  ، الخالي   الزجزو  ت

 اللزف ويي والصفيد ت الدزويي.
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 Introductionالمقدمة  .1

 لمحة عامة .1.1

يتـ تذوؽ  إذعممية يتـ بيا حرؽ مادة غالبا ما تكوف ىذه المادة ىي التبغ، ىو التدخيف 

ممارسػة لتػرويا الػنهس عػف  ريػؽ  بوصػهياالدخاف أو استنشاقو، وتتـ ىػذه الممميػة  ػي الم ػاـ ا وؿ 

ر عػف اححتػراؽ لالمػادة الهمالػةل  ػي المخػدر ميػؿ النيكػوتيف ممػا ي مميػا استخداـ المخدر حيث يصػد

أكيػػر الوسػػائؿ شػػيوعا لمتػػدخيف  ػػي الوقػػ   مػػفالسػػكائر  وتمػػدالرئػػة،  عػػف  ريػػؽمتاحػػة لتمتصػػا  

مائي ... الغميوف الو البوغ، و الشيشة، و تتميؿ بالغميوف،  اقؿ شيوعاً  وسائؿ أخرى  ضت عفالحاضر، 

 الخ.

ر إلى الرئتيف يمد  ري ة سريمة و مالػة لسػرياف ف استنشاؽ اإ لمواد  ي صورة غاز ُمَبخَّ

مػف أوؿ استنشػاؽ. اف استنشػاؽ الػدخاف  يػواف   بمػدتؤير عمى المستخدـ  إذالمخدرا   ي م رى الدـ 

عمػػػى صػػػحة ا)نسػػػاف  منممػػػة  ةإلػػى الػػػرئتيف بغػػػع النمػػػر عػػف المػػػادة المستنشػػػ ة لػػػو تػػػ ييرا  سػػمبي

الشػػخ  الػػذي يػػدخف  أكيػػر مػػف عشػػر سػػكائر  ػػي  ب نػػوالمػػدخف يمػػرؼ (. 0220الصػػحة المالميػػة، 

 (.Mahapatra et al., 2008اليـو الواحد  

أوكسػػيد  احػػادييصػػدر عػػف عػػدـ اححتػػراؽ الكامػػؿ النػػاتت عػػف حػػرؽ نبػػا  ميػػؿ التبػػغ 

ؽ الكاربوف والذي يميؽ بدوره قدرة الدـ عمى حمػؿ ا وكسػ يف عنػد استنشػاقو إلػى الػرئتيف حيػث تتممػ

المخا ر الصحية الرئيسػة  النات ػة عػف  ػرؽ احسػتيتؾ المختمهػة ا)صػابة بمػرع ال مػ  ا)كميمػي 

مػرع احنسػداد الرئػوي المػزمف و سػر اف الرئػة و  تضييؽ وانسداد ا وعية الدموية التي تروي ال م ( 

زيػػػادة  Heavy smokingيترا ػػػؽ مػػػخ التػػػدخيف الكييػػػؼ  إذ (.0220 منممػػػة الصػػػحة المالميػػػة، 

اربوكسػػي ىيموغمػػوبيف وانخهػػاع قابميػػة كريػػا  الػػدـ الحمػػراس عمػػى ن ػػؿ ا وكسػػ يف مؤديػػا إلػػى مػػا ك

 الػذي يحػدث Erthropoietinتحهز إنتاج ىرمػوف احريروبيػوتيف التي  Tissue Hypoxia يمرؼ 

(. ومخ مرور الوق  يسما التدخيف EI-Zayadi, 2006لنخاع الممـ   Hyperplasiaحالة  بدوره



 المقدمة  / الفصل األول

 2 

يػا  ىائمػة مػػف المػواد المسػر نة  ػػي الهػـ والحن ػرة والػرئتيف، حيػػث ت ػدر منممػة الصػػحة بترسػي  كم

 2,1بميػوف إلػى  2,0سػيرتهخ عػدد المػدخنيف مػف حػوالي  0200الػى 0222المالمية انػو بػيف ا عػواـ 

مميػوف سػوؼ يتضػاعؼ  ػي المشػريف  0بميوف واف المدد السػنوي لمو يػا  والػذي ي ػدر حاليػا بحػوالي 

ا مػػػراع النا مػػػة عػػػف التػػػدخيف مػػػف أكبػػػر  وتمػػػد(. 0222مػػػة  منممػػػة الصػػػحة المالميػػػة، سػػػنو ال اد

ا سبا  المؤدية إلى الو اة  ي المالـ  ي الوق  الحاضر وىي مف اكبػر ا سػبا  لمو ػاة المبكػرة  ػي 

حالػػػة و ػػاة سػػػنويا إلػػػى  022222الػػدوؿ الصػػػناعية، و ػػػي الوحيػػا  المتحػػػدة ا مريكيػػػة تر ػػخ حػػػوالي 

تمم ة بالتدخيف، كما تنب   منممة الصحة المالمية باف و يا  التدخيف  ي اليند ربما تزيػد أمراع م

 (.Pasupathi et al., 2009a  0202مميوف بحموؿ عاـ  2.0عمى 

اف ا) راسا  التي ت وـ بيا الحكوما  وال مميا  لتبصير المػدخنيف بمضػار التػدخيف 

دخيف يػؤدي  إلػى السػر افل قػد تكػوف غيػر وا يػة لػذلؾ وتمـز الشركا  المنت ة عمى وضخ عبارة لالتػ

تممؿ شركا  الن ؿ ال وي والبري والبحري عمى عزؿ المسا ريف المػدخنيف عػف غيػر المػدخنيف منمػا 

مف ت يير التدخيف السمبي، كؿ ىذا يؤكد عمى إ ماع الم تمخ الدولي عمى محاربة التػدخيف لم ضػاس 

 (. 0222عمى آياره  شمبي، 

 Free radicals ػػي تكػػويف ال ػػذور الحػػرة  الميمػػةلسػػيكارة  مػػف الموامػػؿ يمػػد دخػػاف ا

 Chow, 1993ويمكػػػف تمييػػػز  ػػػوريف  ػػػي دخػػػاف السػػػكائر ىمػػػا  ػػػور ال  ػػػراف و ػػػور الغػػػاز .) 

 et al., 2009a Pasupathiو ػػد مػػف تحميػػؿ كػػؿ  ػػور اف نهيػػة السػػيكارة الواحػػدة تحتػػوي مػػا .) 

22ي ر  
22 ذر حر  ي  ور ال  راف و  21

 ذر حر  ي  ور الغاز تكوف  ي صػورة مركبػا   20

 Reactiveاحوكسي ينية الهمالة  ا نواعمختمهة قادرة عمى التسب   ي زيادة تولد أنواع مختمهة مف 

Oxygen Species (ROS)  ميػػػػؿ السػػػػوبر أوكسػػػػايدSuperoxide (O2
•
 دبيروكسػػػػيو ، (

Hydroxyl (OHالييدروكسيؿ و ، Hydrogen peroxide (H2O2)الييدرو يف 
•
والبيروكسػيؿ ، (

Peroxyl (ROO
•
قػػادرة  ػػي الح ي ػػة عمػػى توليػػد أضػػرار بذذرواه   ة، وهذذ ا نواذذانو نيوينذذ      (
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(. اف Lipid Peroxidation  Pasupathi et al., 2009aشػػحـ الت كسػػدية بصػػورة أكسػػدة 

الخمويػة  ا)شػارةن ػؿ احوكسي ينية الهمالة تساىـ  ي المديد مف الممميػا  احيضػية وعمميػا   ا نواع

يتيا والػػتخم  منيػػا ضػػروري م  ميمػػًا  ػػي الشػػيخوخة المبكػػرة، وليػػذا  ػػاف إزالػػة ُسػػ أيػػراً ويمت ػػد اف ليػػا 

 (.Goraca and Skibska, 2005  لمنشا  الهسيولو ي لمختيا الحية والب اس

الهمالػػة أغشػػية عضػػيا  الخميػػة  ميػػؿ أغشػػية ال سػػيما   ةتيػػا ـ ا نػػواع احوكسػػي يني

الػػػة الغنيػػػة بالػػػدىوف المهسػػػهرة ( مؤديػػػة إلػػػى ا ضػػػرار بالتراكيػػػ  الشػػػحمية المتميمػػػة بشػػػكؿ رئػػػيس الح

با غشػػػية الخمويػػػة، كمػػػا اف  كسػػػدة الشػػػحوـ عتقػػػة ويي ػػػة بهػػػر  ا كسػػػدة  وىػػػي عبػػػارة عػػػف سمسػػػمة 

وقػد تهاعت  يتـ مف ختليا تح يـ ا حماع الدىنيػة المتمػددة غيػر المشػبمة إلػى وحػدا  ابسػ (. 

مضػػػػػادا  أكسػػػػػدة لممادلػػػػػة ا نػػػػػواع بوصػػػػػهيا سػػػػػت اع  الكائنػػػػػا  الحيػػػػػة ت ػػػػػوير أنممػػػػػة مم ػػػػػدة ا

سػػوبر  أنػػزيـالهمالػػة والت ميػػؿ مػػف أضػػرارىا، وىػػذه ا نممػػة منيػػا مػػا ىػػو أنزيمػػي ميػػؿ  ةاحوكسػػي يني

كموتػػػاييوف  أنػػػزيـو ، Catalaseالكػػػاتيميز  أنػػػزيـ، Superoxide dismutaseديسػػػميوتيز أوكسػػػايد

 Ferritin، ومنيػػا مػػا ىػػو  زيئػػا  كبيػػرة ميػػؿ الهػػريتيف Glutathion peroxidase بيروكسػػيديز

وأنػػواع مختمهػػة مػػف ال زيئػػا  الصػػغيرة  Albuminواحلبػػوميف  Ceruloplasminيرلوبتزميف سػػوال

، Reduced glutathioneالكموتػػاييوف المختػػزؿ و ، Ascorbic acidميػػؿ حػػامع احسػػكوربيؾ 

، Bilirobinبميروبيف و ، Alpha-tocopherolتوكو يروؿ  ألهاو ،  Beta-caroteneبيتاكاروتيف و 

 (.Methionine  Goraca and Skibska, 2005والمييونيف  Uric acidحامع اليوريؾ و 

تمرؼ مضادا  ا كسدة ب نيا أي مادة عند و ودىا بػ دنى تركيػز مػخ المػادة المؤكسػدة 

(. وتسػػت يخ Halliwell and Gutteridge, 1990تسػػت يخ تػػ خير أو تيبػػي  المػػادة المؤكسػػدة  

إحػػدى  بوسػا ةمضػادا  ا كسػدة الممػػؿ بمسػتويا  مختمهػػة وبتتػابخ ت كسػدي، وىػػذا يمكػف توضػػيحو 

: ت ـو بيا الميكانيكيا  التي  مضادا  أكسدة الشحـو

 أو إزاحتو(. O2 عف  ريؽ احرتبا  مخ  O2ت ميؿ مواقخ تركيز  (2
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ذرا   انتػػػػزاعبإزالػػػػة ا نػػػػواع ال ػػػػادرة عمػػػػى  Peroxidation ا كسػػػػدةعػػػػدـ السػػػػماح بحصػػػػوؿ  (0

OHالييدرو يف ميؿ  ذر الييدروكسيؿ 
• . 

التػػػي تسػػػت يخ اف تتهاعػػػؿ مباشػػػرة مػػػخ شػػػحـو الغشػػػاس )نتػػػاج  ا وكسػػػ يف الػػػذريإزالػػػة  زيئػػػة  (3

 (.Peroxides   Clinton et al., 1996 البيروكسيدا

 نػػػػػواع الهمالػػػػػة ميػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ احرتبػػػػػا  مػػػػػخ ايونػػػػػا  الممػػػػػادف  ػػػػػي صػػػػػيغ ح تسػػػػػت يخ توليػػػػػد ا (1

Feأو مم دا  Ferryl الييدروكسيؿ، الهريؿ 
+2

/Fe
+3

/O2  Gutteridge and Guinlan, 

1992.) 

إزالػػػػة البيروكسػػػػيدا  بتحويميػػػػا إلػػػػى نػػػػواتت غيػػػػػر  ذريػػػػة ميػػػػؿ الكحػػػػوح . ميػػػػاؿ ذلػػػػؾ أنػػػػػزيـ  (0

 الكموتػػػػػػػػاييوف بيروكسػػػػػػػػيديز، الػػػػػػػػذي يممػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػادة مضػػػػػػػػادة لمت كسػػػػػػػػد ومزيػػػػػػػػؿ لمبيروكسػػػػػػػػيد

 Rice-Evans and Miller, 1997.) 

 مالية تكسير السمسمة التي تمني التهاعؿ مخ  ذور توليد السمسمة  البيروكسيؿ ومف المحتمؿ  (6

( ممػػا يػػؤدي إلػػى منػػخ اسػػتمرار انتػػزاع ذرة الييػػدرو يف مػػف الستسػػؿ  Alkoxylاحلكوكسػػيؿ

 (.Ames et al., 1993لدىني  اال انبية لمحامع 

 

 المديد مف مضادا  ا كسدة البتزمية منيا:تناول  ىذه الدراسة 

 Enzymatic Antioxidantsأوال: مضادات أكسدة أنزيمية 

: وىو احد م موعة مضادا  ا كسدة التي تستخدـ مػف قبػؿ أنزيـ السوبر أوكسايد ديسميوتيز (2

السػوبر  ػي م موعػة  Oxidant damageد اع ضد ضرر ا كسدة  آلية بوصهيا المضيا 

 Marklund et al., 1982; Marklund 1984; Mccord and يوتيزا  أوكسػايد ديسػم

Fridovich , 1969بالسػوبر أوكسػايد ديسػػميوتيز  (. واحػد أعضػاس ىػػذه الم موعػة  يمػرؼ

 وىػػػو  ػػػزس حيػػػوي لمػػػد اع ضػػػد  SOD-EC)-dismutaseSuperoxide  الخػػػارج خمػػػوي
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ومػف ىنػا السػائؿ النسػي ي   ػي وي ػخ النسػيتالهمالػة التػي تتوسػ  ضػرر  ية ينياحوكس ا نواع

م موعة تت لؼ (. ;Marklund et al., 1986 Marklund et al., 1982 و  اس  تسميت

SOD زنػؾ سػوبر أوكسػايد ديسػميوتيز  -نحػاس مف يتية أنزيما  ممدنيةCopper-Zinc-

SOD SOD1)،  منغنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر أوكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايد ديسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميوتيزو 

 Mn-SOD, SOD2) Manganese-SOD ،  ديسػميوتيز الخػارج خمػوي سػوبر أوكسػايدو 

 SOD3)  Extracellular SOD Mak et al., 2007.) 

 مػف بيروكسػيد الييػدرو يف ؼيػنملمت كسػد وميهتػو الت: ىو أنزيـ ممروؼ مضاد نزيـ الكاتيميزأ (0

سػوبر أوكسػايد ديسػميوتيز  يممػؿ  ػي تنػاغـ مػخ أنػزيـ  يػو ذلؾبػإلػى مػاس و و يممؿ عمى تحممػو 

 Jeulin et al., 1989; Mak et al., 2007.) 

 

 Non Enzymatic Antioxidants ثانيا: مضادات األكسدة غير األنزيمية

 GSSGأو مؤكسػػػد  GSHمختػػػزؿ بشػػػكؿ  زيئػػػة يتييػػػة الببتيػػػد يو ػػػد أمػػػا الكموتػػػاييوف: ىػػػو  (2

(. يو ػػػد Lenzi et al., 1992يئتيف  ز تكػػػويف أصػػػرة ينائيػػػة الكبريػػػ  بػػػيف ال ػػػ بوسػػػا ة

 ػػي مصػػؿ  أقػػؿبينمػػا تركيػػزه  ،nanomolar النػػانوموحر تركيػػزب السايتوسػػوؿ  ػػيالكموتػػاييوف 

. وعمػى الػرغـ مػف كونػو ح يسػت يخ اف يمبػر أغشػية الخميػة ا خرى الحيويةالدـ و ي السوائؿ 

يمكػػػف اف يػػػزداد بمػػػػد الممال ػػػة ال يازيػػػػة  إع ػػػاس الػػػػدواس(  ف تركيػػػزه  ػػػػي السػػػوائؿ الحيويػػػػةإ ػػػ

 Lanzafame et al., 2009.) 

إح اف أكيرىػػا  E يتػػاميف   يمانيػة مركبػػا  ذائبػػة  ػي الػػدىوف وتمتمػػؾ  ماليػة  ػػد: تو E يتػاميف  (0

 ألهػػػػػػػػػػا توكػػػػػػػػػػو يروؿ ىػػػػػػػػػػو المركػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػذاس بشػػػػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػػػػاىزأىميػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػذي يو ػػػػػػػػػػد 

 Cole et al., 1988يتػاميف (. يمػد  E  عػامت مضػادا لسكسػدة ميمػا حيػث يمنػخ ال ػذور

 Bramley etمشػبمة  ػي غشػاس الخميػة  الحرة مف أكسدة ا حماع الدىنية المتمددة غير ال



 المقدمة  / الفصل األول

 6 

al., 2000 يممػؿ أيضػا  ػي المحا مػة عمػى غشػاس الخميػة ويػؤير  ػي بنػاسانػو (. كمػاDNA  

 (.Azzi et al., 2000وانت اؿ ا)شارا  الخموية  

والذي يمد مػف الهيتامينػا  السػيمة  حامع احسكوربيؾ الهيتاميف باسـ ىذا يمرؼ: C  يتاميف (3

ىػو الخضػروا  والهاكيػة ال از ػة كمػا  الرئيس همصدر و  ،السوائؿ النسي يةالذوباف  ي الماس و 

 ,.Cole et alؿ  ػػي ا نسػػ ة الحيػػة   مػػا  Reducing agentؿ عامػػؿ مختػػز يمػػد انػػو 

و ي ضوس ذلؾ  انو يؤدي دورا ميما  ي المديد مف الممميػا  الحياتيػة داخػؿ ال سػـ  (.1988

الحاصمة  ػي ا نسػ ة الراب ػة وبنػاس الكػوح يف حيث انو م مو   ي تهاعت  التحمؿ المائي 

ويسػػػػػػاىـ  ػػػػػػي التئػػػػػػاـ ال ػػػػػػروح وتػػػػػػ يع الػػػػػػدىوف  Amino acidsوا حمػػػػػػاع احمينيػػػػػػة 

 Smirnoff, 2001; Lee et al., 2000.) 

الػػذي  Malondialdehyde لدييايػػداالمػػالوف داي  وتناولػ  ىػػذه الدراسػػة كػػذلؾ مركػ 

 De-Zwartوىػي  ػذور غيػر مسػت رة   Peroxyl lipid بيروكسػيؿ الشػحـ يتولد  ي تهاعؿ  ذور

et al., 1999; Gillham et al., 2000 والمرك  المذكور الذي ىػو نػاتت نيػائي لممميػة أكسػدة .)

 Oxidative stressا كسػػدة  ػػر  ل ػػذر الحػػر و يحديػػو االشػػحـو يمػػد مؤشػػرا  يػػدا لمضػػرر الػػذي 

 Kasperska-Zajac et al., 2008.) 

 

 هدف الدراسة:

 ،المدخنيف لسشخا التدخيف عمى بمع الممايير الكيموحيوية  ت ييرتحديد  إلىالبحث  ييدؼ

 :ىذا اليدؼ  رى اتباع الخ وا  اآلتيةتح يؽ ول

 دراسة مدى ت ير النماـ المضاد لمت كسد خارج الخموي لدى المدخنيف.أوح: 

 .ا خرىيرا  التحري عف ال زس ا كير تضررا ومدى ارتبا  ىذا الضرر بالمتغيانيًا: 

 التمرؼ عمى ال يـ ال بيمية لمكونا  ىذا النماـ.ياليًا: 



 

 

 



 

 

 الثانيالفصل 
 

 ستعراض المراجعا
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 Literature Rreview  استعراض المراجع. 3

 (وظائفهاو مميزاتها،ومصادرها،و ،أنواعها)الجذور الحرة  .2.3

ىذ اأ ار ةاأ اجيئةذتاترتذ  اغذفاا غيذااال ذا جفا مذ ااFree radicalالجذر االرذ ا

ئ امناالنشاطاالكئمئاةفالمر ةاأ االجيئةتاغ امناااللكت  ناتاائ االمقت نتا ىرهابد  ىاات ااأكث  ارداأ ا

ا(.4Halliwell, 199)غعالئتامنانظئ تيااائ االجر ئتااأكث مماائجعمياا

تتطمبابعضاالتفا  تاجر  اامشتقتامنااأل كسجئناغتنشأام كباتاىفانفسياالئسذتا

ائذذ ااالجذذر  االرذذ ةاالمشذذتقتامذذنااأل كسذذجئنا م كبذذاتامذذن اابئ  كسذذئدااليئذذد  جئناجذذر  اارذذ ةامثذذ 

(.ا ىذذرهاGillham et al., 2000فعالذذتا)الاتنئ كسذذئجئاالااألنذذ اعالجذذر  اراتاالع  ذذتائشذذا اليذذاا

 chemicalلإلشذذا اتاالكئمئاةئذتااvital العدئذدامنيذذاارئذ  ااالرئذ  تكذ نااألكثذ ا غذذ ةاغذفاالنظذذا ا

signallingsامذذذذذذنا3-1انااإرالتذذذذذذفاالاتسذذذذذذتطئةااناتبقذذذذذذ ارئذذذذذذتابذذذذذذد نياااالرئ ئذذذذذذت لألنظمذذذذذذتاا%

مثممذذذااتقذذذ  ابذذذوا ممئذذذاتاالشذذذئ   تاغعالذذذتااتنئ كسذذذئجئأاأنذذذ اعأل كسذذذجئناالذذذر انتنفسذذذوائترذذذ  اإلذذذ اا

ااال كسذذئجئنئتااألنذذ اعا دئذذدةامذذناأنذذ اعىنذذا اا(.Richter et al., 1988)ا األمذذ اضالطبئعئذذتا

اأىمئذذتامذذناائ ىذذااأكثذذ منيذذااتبذذد ااأنذذ اعالتفذذا  تاال م ئذذتنالكذذناأ بعذذتااب سذذاطتالتذذفاتنذذت ااالفعالذذت

OH)اجذر االيئد  كسذئ  ا نبئ  كسئدااليئذد  جئن اان(‾•O2)اس ب اأ كسائدا تتضمن
•
 Nitric اا(

oxide (NO
•
االدئن سئناث ثفاالف سفاتااإنتاجاأثناءاتتك ن)التفااالس ب اأ كسائداجر  ئمكنال.ا(

ATPنابكمئذذاتاكبئذذ ةاأنتجذذتاإرااغئمذذاا األرمذذاضاالن  ئذذتان الب  تئنذذاتانلمذذدى ناا ااناتسذذبباضذذ  ا(ا

 ال  ئذذذااانت ئذذذئالبكتال  ئذذذاا اانتذذذدم االفئ  سذذذاتاب صذذفياالمنذذذا فاالمجيذذذايمفئذذذدةااغضذذ ا ذذذناك نيذذذا

اNorepinephrineاالنذذذ  ابئنئف ئن ااEpinephrineااالبئنئفذذذ ئناتيئذذذداغعالئذذذتاأنيذذذاناكمذذذااالسذذذ طانئت

 Liochev and)اFight and Flight responseاالذدغاعا اليجذ  اآلئذتاالسذتجابتاالضذ   ئان

Fridovich, 1994.)ا ممئتاأثناءلترم االدى نااا اثان ئاا اناتجاب صفوائتك نابئ  كسئدااليئد  جئنا
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 نذداانذوائعذد ابعذضاالعممئذاتاالفسذئ ل جئتاابئذدا ئعدا ام اساماا نذداالت اكئذياالعالئذتالطا تااإنتاج

اغضذ ا ذناApoptosisالمذ تاالمبذ م الم مئذتا اغذفاتكذاث اال مئذتاااإلشذا ةمثذ االت اكئياالمن فضتا

ا(.Chance et al., 1979; Goth et al., 2004أئضاالكا ب ىئد اتا تنشئطاالصفئرتاالدم ئتا)

مذناجذذر االسذ ب اأ كسذذائدااDismutation reactionالطفذذ ةااإيالذتتفا ذذ ااأثنذاءئت لذذدامذنااوانذاكمذا

 Aminoايئ أنمث ااأ  ىاألنيئماتأئضا اائمكنناكمااس ب اأ كسائدادئسمئ تئياأنيئ ب اسطتاأنئ نا

acid oxidaseاا Xanthine oxidaseاأ كسائداناتنت ابئ  كسئدااليئد  جئنامناجر االس ب اا

عبذذذذ االغشذذذذاءاالب يمذذذذفابسذذذذي لتا ذذذذالفااالنتشذذذذا ا ئاب صذذذذفوابئ  كسذذذذئدااليئذذذذد  جئنائمتذذذذاي اانأنئذذذذ ن

 نذاتامرذ  ا اائ امثذ االيئم امذ بئنااHeme proteinsانائرم ابعذضاالب  تئنذاتااليئمئذتاا بإمكانو

لتع ضااابسببنت اتاماااالباافغياليئد  كسئ ااغئماائتعمقابجر   ا(.اLee et al., 2004الردئدا)

امرتممذذت ئمتمذذ ام ذذاط ااالفعالئذذتا ذذالف ىذذ اجذذر اانكامذذااأ االسذذئنئتاأشذذعتشذذك ابالإلشذذعاعالمباشذذ ا

غذذاناا  مذذةارلذذانغذذفاالكمئذذاتاالصذذغئ ة لذذئلالذذواأ اغاةذذدةالم  ئذذااالرئذذتارتذذ اا مذذ االنظذذا االرئذذ  

غذفاالغذذ لاالجذذ  ا)ضذذ ءاالإلشذذعاعىذذرااالجذر ا نذذداتع ضذذياااإلنتذذاج ذذادةامذذااتكذ نامئالذذتااأجسذامنا

 الئذذتاالتفا ذذذ ا تذذدم اأ اشذذذفءاغذذذفاجذذذر  ا ااتعذذدجذذذر  اىذذرهاال(.ااناBreimer, 1991)ا(الشذذمل

إلذذذ اامؤدئذذذاااإلنيئمئذذذتااألنظمذذذتىذذذد االذذذدى نا تذذذدا  االعدئذذذدامذذذنا اناDNAتغئئذذذ ااأثنذذذاءط ئقيذذذاامذذذنا

ا(.Dizdaroglu, 1993)ا أم اضاDegenerative changesاتتنكسئ اتاتغئ

 Nitricاأنيئ  ندماائق  ااأنيئمفتفا  ااأثناءدا  اال  ئااالرئتااالنت ئ اأ كسئدائنت 

oxide syntheaseبت لئدااNO
است  لئناإل اArginineااال جنئناتر  االرامضااالمئنفاأثناءا•

Citrollineا(Franklin and Epstein, 1993ا مذ االذ ا امذناان.)ىذ اجذر ااأ كسذئداالنت ئذ ا

ا اطةذذذذذتالا نذذذذذداالت اكئذذذذذيالدم ئذذذذذتا ضذذذذذغطاالذذذذذد اااأل  ئذذذذذتغيذذذذذ ائذذذذذنظ اج ئذذذذذاناالذذذذذد اغذذذذذفاانت  جئنذذذذذف

(Kiechle and Malinski, 1996ا.)اا م ئذااضذ  ااال كسذئدااىذرااجر  اغفانتاجالإايئادةاسببت ا
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العدئذذذدامذذذناإلذذ اغشذذذ اابذذذد  ىاا ذذداتذذذؤد التذذذفااSeptic shockرذذذاالتاالصذذذدمتااالنتانئذذتاكاا طئذذ ا

غذاناالجذر  اا بص  ةا امذتا(.Beckman et al., 1994)اMultiple organ failureااأل ضاء

مذذائك اثانئذذتاأ انذذان ابمممذذفاثانئذذتنائقذذالاابنصذذلا مذذ  اراتا مذذ ا صذذئ اجذذدااتمتذذايابك نيذذااا ةالرذذ

ا(.Devasagayam et al., 2004)اثانئت

ا

ان:مصد ئالجر  االر ةامنااأتنش

 تضمن:ي Endogenous sourceالمنشأ  داخمي :األول

ا ناط ئقاالتنفلاالطبئعف.بئ  كسئدااليئد  جئنا الس ب اأ كسائدااالمائت ك ند ئا:اتنت  (1

النت ئذذذذذذذ ااأ كسذذذذذذذئد ابئ  كسذذذذذذذئدااليئذذذذذذذد  جئننا االسذذذذذذذ ب اأ كسذذذذذذذائدنااال  ئذذذذذذذااالبمعمئذذذذذذذت:اتنذذذذذذذت  (2

hypochlorite (ClO اليئب كم  ائذذتا
-
 respiratoryاليبَّذذتاالتنفسذذئتاالذذر ائت اغذذقامذذةاا(

burstاEitenmiller and Lee, 2004).) 

اترمذذذ ااألرمذذذذاضاالدىنئذذذذتا جيئةذذذذاتاأ ذذذذ ىاب اسذذذطتا ضذذذذئاتاالبئ  كس سذذذذ ماتاالتذذذذفاتنذذذذت  (3

اإنذذذذذذذذذيئ اب سذذذذذذذذذاطتالذذذذذذذذذر ائترمذذذذذذذذذ ابذذذذذذذذذد  هااا اثان ئذذذذذذذذذاا اناتجذذذذذذذذذاب صذذذذذذذذذفوابئ  كسذذذذذذذذذئدااليئذذذذذذذذذد  جئن

 (.Krishnaiah et al., 2007)الكاتئمئي

 cellترم اال مئذتاا ند)الردئدا النرال(ااMetallic ionsئ ناتاالمعدنئتاتتر  ابعضااال (4

lysisام امسا دةااكأنيااألكسدةااغ ط ئمكنياامضا فتانا  co-factorsبئ  كسئداالتر ئ ا

 (.Preiser and Lovat, 2003)اليئد  جئناإل اىئد  كسئ ا

 sources Exogenousالثاني: مصدر خارجي المنشأ 

 بعذذذضاالمم ثذذذاتا المذذذرئباتاالعضذذذ ئتااTobacco smokeلتبذذذ اتضذذذمناد ذذذاناائ ا

اإلذذذ إضذذذاغتااHyperoxic environmentاالتأكسذذذد بئةذذذاتاغذذذ طاا anaesthetics الم ذذذد اتا
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المجر  االر ةااأل  ى(.امناالمصاد اMachlin and Bendich, 1987)اpesticidesالمبئداتا

اتمضذذذاغا االسذذذئنئتناااألشذذذعت ا نناالذذذ اد اغذذذ قاالبنفسذذذجفا)ضذذذ ءاالشذذذمل(ناالإلشذذذعاعالتعذذذ ضااىذذذ 

ا(.Vartanian et al., 2003)اXenobioticsاأ ذذ ىالعقذذا ئ نا د اةذذ ا االكرذذ  نا انااألطعمذذت

تشذذذذم االمسذذذذذا اتااالئضذذذذذئتااالرئ ئذذذذذتتمعذذذذباالجذذذذذر  االرذذذذ ةاد  ااميمذذذذذااغذذذذفاالعدئذذذذذدامذذذذذناالعممئذذذذاتا ا

Metabolic pathwayشذذذا ةاال مئذذذتاا  immuneا االسذذذتجابتاالمنا ئذذذتاcell signalling ا 

responseالظذذذذ  لااالم اضذذذذئتاالفسذذذذئ ل جئتاالمتن  ذذذذتاا pathphysiological conditionsا

(Vikram et al., 2010.)اا

اا

 كيمياء الجذور الحرة لدخان السيكارة: .3.3

 Chemistry Free Radicls of Cigarate Smoke 

اOxidantsا العدئذذدامنيذذاامؤكسذذداتانئرتذذ  اد ذذاناالتبذذ ا مذذ االكثئذذ امذذناالم كبذذات

11نااراترتذ  اكذ انفثذتالمتبذ ا مذ ااالكسذدةاغذ طرذ ا يئذادةاالجذر اال اد ةا م اانتذاجا
غذفاامؤكسذدا4

11طذ  االقطذ انا ا
ااترتذ  ا.(MacNee, 2000; Zahraie et al., 2005)غذفاطذ  االغذاياا5

ا مذ ا يناجيئةذفا اطذ ءامذنانظذا ا Aqueous extractsكا ةئالمست مصذاتاالماةئذتالقطذ اناالسذ

 quinone-hydroquinone-smiquinone systemا شبئواالك ئن ن-اليئد  ك ئن ن- ئن نالك

(Q-QH2-QH
•
اDNAذااالنتشذذا ا ذذ  االنذذ اةا اال تبذذاطابذذ اائمكذذنااناتعبذذ اااشذذئتاال مئذذتا التذذفا(

(Pryor, 1997.)مذذنا بذذ اااال كسذذجئنامذذناا تذذيا اأ كسذذائدئنذذت ابئ  كسذذئدااليئذذد  جئنا السذذ ب اا

ا(1.2شذذذك ا)اكمذذذااغذذذفاالم جذذذ دةاغذذذفامست مصذذذاتاالذذذد انا نا شذذذبئواالك ئنذذذ ناليئذذذد  ك ئناجذذذر  

(Stone et al., 1994.)ا
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مذنا بذ االمعذادنامثذ االردئذداااليئد  كسذئ اإلذ اجذر بئ  كسذئدااليئذد  جئنااث ائ تذي 

ا.(Stone et al., 1994)اDNAث اثممتاااليئد  كسئ ا النتئجتاىفاجر 

 

انائعنذذفار االقطذذ انا طذذ ةاإصذذ حامضذذا فتنامذذااتتطمذذباالثممذذاتاالناتجذذتامذذنا بذذ اجذذ

االيئد  كسذئ ا ناجذر ائع ل(.اPryor, 1997)اerrore prone طأاإص حااىفا ممئتاعممئتال

االبئ ئمئذذذذذدئن ااPurineاالبئذذذذذ  ئناق ا ذذذذذدبممرقذذذذذااالضذذذذذ  ااDNAتفا مذذذذذوامذذذذذةاكذذذذذ امك نذذذذذاتاجيئةذذذذذتا

Pyrimidineئنا)منقذذ اااأل كسذذجاال ماسذذف كذذرل االعمذذ داالفقذذ  المسذذك ااValko et al., 

ا(.2007

 لألوكسجين. Semiquinonesآلية اختزال  :(2.1شكل )
شااابي   ( اختااازال األوكساااجين مااان  بااال جاااار1، )DNAباااا  Catechol radical( ارتبااااذ جاااار الكااااتيكول 2)

 ال( اختااز 4) بيروكساايد الدياادروجين ليعذااي أوكسااايدالذفاارة لمسااوبر  إزالااة( 3، )أوكسااايدلينااتا السااوبر  الكوينااون
الجااار أو كمامااا( إلاا  جااار  DNAماان  باال ايونااات الاديااد )ااتماليااة ان يترا اا  ماا   بيروكساايد الدياادروجين

 DNA( .Pryor, 1997)التي تثمم  الفريل أصنافالديدروكسيل أو 
ا
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صذذذغئ ةام كيئذذذتاالكذذذا ب ناجذذذر  اائرتذذذ  ا مذذذ اغالذذذد اناالسذذذئكا ةااالطذذذ  االغذذذاي اأمذذذا

 ,Church and Pryor)اط  االقط انجر  اامنابكثئ اأكث ائت متفاتعدابد  ىاااالتفا األ كسجئن

NOجذذيءابذذالممئ ناأ كسذذئداالنت ئذذ ا)ا511مذذذنااأكثذذ  مذذ ااأئضذذا ااالذذد انا.ائرتذذ  (1985
(االذذذر ا•

NO2)إلذ اثنذاةفاأ كسذئداالنت ئذ اابطئةتاأكسدةابد  هائعانف
اناكذ امذناىذرئناالغذايئناىمذااارئذثا(•

 االغاي االاتت لداغفاالميبالكنيااتنذت اإلذ ارذدامذاابرالذتا(.ااناجر  االط اPryor, 1997جر ئنا)

ااألصذذذنالمسذذذتق ةاب اسذذذطتاأكسذذذدةاأ كسذذذئداالنت ئذذذ اإلذذذ اثنذذذاةفاأ كسذذذئداالنت ئذذذ االذذذر ائتفا ذذذ امذذذةا

اتت لذد(.ا نذدمااChurch and Pryor, 1985)اIsoprenااالئي بذ ئناالمتفا مذتاغذفاالذد انامثذ 

 ىذذذفااOxidative stressااألكسذذذدةافذذذ طى ةاتذذذد  ابالجذذذر  االرذذذ ةا المؤكسذذذداتابغذذذيا ةاتنشذذذأاظذذذا

مثذذذ ااأ ذذ ىا م ئذذتاالعممئذذتاالضذذا ةاالتذذفائمكذذنااناتغئذذ ا مذذ انرذذذ ا طئذذ اأاشذذئتاال مئذذتا ت اكئذذب

 الرذذامضاالنذذ   امنقذذ اااأل كسذذجئننااLipoproteinsالب  تئنذذاتا الذذدى نا الب  تئنذذاتاالدىنئذذتا

الجذر  ااالناتجذتا ذنالذت ماامذنااليئذادةاامذناا نذدمااالاتذتمكناال  ئذااألكسدةاغ ط ئمكناانائنشأا

ا(.Pham-Huy et al., 2008)(ا2-2شك ا)غفااامكا م انر اكالالر ةا

ا

 األكسدةمن د اعات مضاد  أكثرزيادة  ي الجاور الارة  بوجود األكسدةزيادة  رذ  :(1-1شكل )
(Kelly, 2003). 
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 Lipids and Lipid Peroxidation  أكسدة الشحومالشحوم و .4.3

 Polyunsaturated fattyاالدىنئذذذتاالمتعذذذددةاائذذذ االمشذذذبعتااألرمذذذاضاتذذذ اغ انا

acids (PUFAs)اميمذتاىذفا اصذئتااأل ئذ ةئمذن ااالرئ ئذتالألاشذئت ةافغذفاالطبقذتاالثناةئذتاالمفسذا

نا تكذذ نادىذذ ناالغشذذاءاالم جذذ دةاغذذفاالعضذذئاتاال م ئذذتا الئذذتاالرساسذذئتاتجذذاهاFluidityالمئ  ذذتا

ةاغانذذوائمكذذنااناتعذذانفاتفا ذذ اسمسذذمتا نذذدمااتتفا ذذ االذذدى نامذذةاالجذذر  االرذذ اا.ضذذ  االجذذر االرذذ 

 ممئذتاا أثنذاءان الفاالض  امنا ممئتاأكسدةاالشر  امماائؤد اإل ااتأثئ اتامباشذ ةا ائذ امباشذ ة

اآ ذ غذفام  ذةااتأثئ اتالتفاتمتم ابد  ىاائتك نا ددااكبئ اامناالن ات االثان ئتاالسامتاىرهاااألكسدة

اsecond messengersكم اسذذذذذذ تاثانئذذذذذذتاالذذذذذذر ات لذذذذذذدتاغئذذذذذذوا تسذذذذذذم ااائذذذذذذ االم  ذذذذذذةبعئذذذذذذدا

(Devasagayam et al., 2003.)ا

التتذذابةاالمؤكسذذدااءانابذذد اانىذذفاالعممئذتاالتذذفائت سذذطيااجذذر ارذ  ممئذتاأكسذذدةاالشذذر  ا

ر ةاىئذذد  جئنامذذناائنتذذيعانااالجذذر  االرذذ ةا)بإمكانذذواأنذذ اعمذذنااعذذيىاإلذذ االيجذذ  امذذنا بذذ اأ انذذ عئ

• مذ ار ةاالكذا ب نا)اunpairedمذيد جاائ ااإلكت  نتا كاا  اءها(اCH2المثئمئناام  تامج
CHا.)

ناDieneالت تئباالجيئةفالمنات االمقت ناالمسم ااإ ادة ئت اتثبئتاجر االكا ب ناالنات ا ناط ئقا

LOO)االشذذذذذذر لئعطذذذذذذفاجذذذذذذر ابئ  كسذذذذذذئ ااأ كسذذذذذذجئن مذذذذذذناثذذذذذذ ائمكذذذذذذناانائتفا ذذذذذذ امذذذذذذةاجيئةذذذذذذتا
ا(•

Lipid peroxyl radicalالميئذذدامذذنار اتااليئذذد  جئنامذذنااتنتذذيع.ااناىذذرهاالجذذر  ائمكنيذذااانا

ناLipid hydroperoxides (LOOH)اىئد  بئ  كسذذئداتاالشذذر التكذذ ناأ ذذ ىاشذذر جيةئذذاتا

 ذذددامذذناا بذذ مذذناااألكسذذدةتفا ذذ ااإنيذذاءمذذناأكسذذدةاالذذدى ن.ائمكذذنااسمسذذمتنشذذأات غذذفاال  ذذتانفسذذوا

اجذذذذذذذذر االشذذذذذذذذر اأ ابئ  كسذذذذذذذذئ االشذذذذذذذذر اال ةئسذذذذذذذذفاتفا ذذذذذذذذ ا  األئتطمذذذذذذذذباالتفا ذذذذذذذذ ااإرالتفذذذذذذذذا  تنا

Radical lipidا(L
امك نذااجذر االلفذاات كذ غئ   اأ ااEمث اغئتذامئناالألكسدة(امةاجيئةتامضادةا•

انس سذ اتفا مئذتثباتااالر االائد  اغذفااااألكث ا Tocopherol phenoxylت ك غئ   اغئن كسئ 
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اأ اCمثذذذ اغئتذذذامئنااأ ذذ ىاداتاأكسذذدةاجيئةئذذذتامذذنا بذذذ امضذذذاrecycledتذذذد ئ هااإ ذذادة ىذذراائمكذذذنا

ا.الكم تاثئ ن

اا

ا

ا

ا

 Toxicologicalاالسذذذذمئتاالنذذذذ ات  ممئذذذذتاأكسذذذذدةاالشذذذذر  االعدئذذذذدامذذذذناائنشذذذذأا ذذذذن

products4 االدئيائذذداادا االمذذال ناراتااالىتمذذا امثذذ ا-hydroxynonenal (4-HNE)2 ا-

alkenalsاالم تمفذتا(Devasagayam et al., 2004ا.)لضذعلاأكسذدةاالشذر  اتنبذواا ممئذتانا

ااإلنذيئ اتعطئذ نا Permeabilityبسذببايئذادةانف رئذتاال مئذتاmembrane integrityالغشاءااأداء

Enzyme inactivationرذذذداثاأنا مذذذ تاال مئذذذتااإلذذذ ممذذذاائذذذؤد ااDNAتاغذذذفات كئبئذذذا اضذذذ ا ا 

(Hsieh et al., 2006.)ا

ا

 Antioxidantsمضادات األكسدة  .5.3

األكسذذدةاب اسذذطتاإنتذذاجامضذذاداتااألكسذذدةناإمذذاااغذذ طدةالمعادلذذتا ذذآلئذذاتائمتمذذ االجسذذ ا

(اEndogenous antioxidantsدا مئذتاالمنشذأاااألكسدةاناتت لداطبئعئااغفاالم ضةا)امضاداتا

 Exogenousاالمنشذذذذأ ا جئذذذذتاااألكسذذذذدة)مضذذذذاداتاااألطعمذذذذتا بذذذذ تجيذذذذيامذذذذنااإرأ ا ا جئذذذذاا

antioxidants(ا)Pham-Huy et al., 2008لعممئذتااا امثبطذاب صذفياااألكسذدةضذاداتا(.اتعم ام

رت ا ندات اكئياصذغئ ةانسذبئاا بذرل اغذاناليذااد  ااغسذئ ل جئاامتن  ذااغذفاالجسذ اشذك ا  ذ اااألكسدة

ا(.Mandal et al., 2009(ا)3.2)
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ا

ا

ا

ا

اا(Williams et al, 2007)  األكسدةعممية ضد  األكسدةعمل مضادات آلية  :(3.1شكل)

 (:Ito et al., 1997)اأشكا إل ا مستااسدةاألكئمكناتصنئلامضاداتا

 ىذفاتنيذفاسمسذمتاتفذا  تاالجذر االرذ ااPrimary antioxidantsاأ لئذتمضذاداتاأكسذدةا (1

االف غئن ئذذذذذذذدات اا الت كذذذذذذذ غئ   اPhenolic compoundsاتالفئن لئذذذذذذذام كبذذذذذذذاتالمثذذذذذذذ ا

Flavonoidsا أمئناتاث ثئتاTertiary amines. 

تتفا ذذ امذذةااأل كسذذجئنا تقذذ  ابإيالتذذوامثذذ ااOxygen scavengersمنظفذذاتااأل كسذذجئنا (2

  مشتقاتو.رامضااالسك  بئ ا

إلذ انذ ات ااالشذر ترمذ ابئ  كسذئداتااSecondary antioxidantsمضذاداتاأكسذدةاثان ئذتا (3

 .Seleno compoundsمستق ةامث ام كباتاالكب ئتا م كباتاالسمئن ا

المؤكسذداتاالعالئذتااأنذ اعابإيالذت تقذ  ااEnzymic antioxidantsاأنيئمئذتمضذاداتاأكسذدةا (4

 . الكم تاثئ نابئ  كسئدئيانالكاتئمئيانس ب اأ كسائدادئسمئ تئيمث ا

تعم ا م ا مبااالئ ناتاالمعدنئتامث االنرالا الردئدااChelating agents  ام ا البتا (5

 (.Phytic acidا رامضاالفائت اCitric acid األست ئ )رامضا
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 Super Oxide Dismutase (SOD)  ميوتيزديس أوكسايدسوبر  أنزيم .6.3

إلذ ااأنئذ ناأ كسائدالس ب ااجر ئرفياإيالتاطف ةااMetaloenzymeى اأنيئ امعدنفا

ابشذك ا ةذئلاغذفاEcSDئقذةاا(Choudhary et al., 2006) بئ  كسذئدااليئذد  جئنااأ كسذجئن

الكذذ الجئناالألئذذا  ص صذذااغذذفاالمنذذاطقاالتذذفاترتذذ  ا مذذ اكمئذذاتاكبئذذ ةامذذنااالسذذاة ا ذذا جاال مئذذت

 ,Pulmonary and Systemic vessels(Kinnulaالجيايئذتا ال ة ئذتاااأل  ئذت رذ  ااIنمذطا

انالذذ   االيئذذد  جئنفئتناسذذباط دئذذاامذذةاان فذذاضا(.اترذذدثا ممئذذتاإيالذذتاالطفذذ ةاتمقاةئذذاابمعذذد ا2115

اسذذذذذذذذذذذ ب اأ كسذذذذذذذذذذذائدادئسذذذذذذذذذذذمئ تئيابكثئذذذذذذذذذذذ ابإضذذذذذذذذذذذاغتاأسذذذذذذذذذذذ عبئذذذذذذذذذذذدااناالمعذذذذذذذذذذذد ائمكذذذذذذذذذذذناانائكذذذذذذذذذذذ نا

(Halliwell, 2002.)ا(ئ تمذلاZn-Cu, SOD(اال ذا جا مذ  ا ذنا)Zn-Cu, SODاالذدا  ا)

 ,.De-Leo et alبكثئذ انسذبئاا ئمتمذ اجذيءااكا ب ىائذد اتئاام تبطذاا)ااأل مذ  مذ  اب ينذواالجيئةذفا

 ئذااالمتن  ذتا أنسذذجتاغذفاأشذكا امذذناال اRestrictedامرذذددال ذا جا مذ  ااSODئكذ ناا(.2002

السذذذاة االمصذذذمفاغذذذفاالذذذبطنا السذذذاة االن ذذذا فا اناالممذذذل اناالب يمذذذا اانالكمئذذذت اناالقمذذذب امثذذذ اال ةذذذتنا

ا(.Weydert and Cullen, 2010)اCerebrospinal fluidالش كفا

ا

اCatalase (CAT) الكاتيليز أنزيم .7.3

امناالردئدامجم  اتاأ بةائرت  ا م اHemoproteinاب  تئناىئمفاى ا با ةا ن

اأنذذذذيئ  نذذذذدماائت لذذذذدابكمئذذذذاتاكبئذذذذ ةناكمذذذذااانذذذذوائعمذذذذ امذذذذةابئ  كسذذذذئدااليئذذذذد  جئنااإيالذذذذتئعمذذذذ ا مذذذذ ا

بذد  ىمااىئد  بئ  كسذئداتاا ئرذ النبئ  كسئدااليئذد  جئنا م اإيالتاسمئتااالكم تاثئ نابئ  كسئدئي

 م اا.((Guemouri et al., 1991; Mahmoud et al., 2009اإل اكر التاائ اسامتاالشر 

ئمعباد  اااغانوترتاالظ  لاالطبئعئتناال  ئااا اعأنلبعضااأساسفئعداائ اااألنيئ ال ا امناانا

ئمكذذذذناانائرذذذذاغظا مذذذذ ات كئذذذذياكمذذذذااانذذذذوااناألكسذذذذدةتجذذذذاهاغذذذذ طاالم  ئذذذذااالتكئذذذذلاإكسذذذذاباميمذذذذااغذذذذف
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 Matés and)اتذذدا  امباشذذ امذذةاالسذذ لمذذناا تذذيا اكئمئذذاةفاأ ا اتامكذذ  ةا الذذداأمذذااأل كسذذجئنا

Sanchez-Jiménez, 1999.)اكم تذذذذاثئ نا ئذذذذدكتئياأنذذذذيئ مذذذذةااأئضذذذذاغضذذذذ ا ذذذذناانذذذذوائعمذذذذ اا

Glutathione ruductaseدا مئذذتاالمنشذذأا)اميمذذتكمضذذاداتاأكسذذدةااHemalatha et al., 

ا(.2006

ا

 Glutathione (GSH) كلوتاثيونال .8.3

غذذفاال مئذذتااnon-protein thiolىذذ االمصذذد ااألكثذذ ا غذذ ةالمكب ئذذتاائذذ االب  تئنذذفا

(γ-glutamyl cysteinyl glycineا ئمتمذذ ا ظذذا)مذذناضذذ  اااألنسذذجتمتعذذددةاغذذفارمائذذتاالة

ئ جذداالكم تذاثئ ناغذفا ا(.اJi, 1999 المراغظتا م االبئةتاالدا  ا م ئتاغفارالتام تيلتا)ااألكسدة

اشكمئن:

 ىذذذ اببتئذذذداث ثذذذفااReduced Glutathioneمضذذذادالألكسذذذدةاثكم تذذذاثئ نام تذذذي ثا

tripeptideئطمقا مئواا Glutathioneا تصا ااا GSHداىذ ام كذبار اآصذ ةا.االشذك االمؤكسذ

 ذذدانا اGSSGأ ااGlutathione disulfideكب ئذذتائعذذ لابالكم تذذاثئ ناثنذذاةفاالكب ئذذتا-كب ئذذت

(.ائ مذقاالكم تذاثئ ناKidd, 1997األكسذدةا)افذ طمؤشذ اارساسذاالاGSHإلذ ااGSSGنسذبتااتك ن

ناكم تامئذذ اسسذذتئ-كامذذااانذذيئ اتعا ذذبا مذذ اب سذذاطتاcysteineالسسذذتئنا ااglycineاالك ئسذذئنامذذن

 Glutathioneاالك تذذذذذذاثئ ناسذذذذذذنثئتئي اااγ-glutamylcyctiene synthetaseاسذذذذذذنثئتئي

synthetaseا(4.2 ئتطمبذذذذذذذاناتفذذذذذذذا مئنامعتمذذذذذذذدئنا مذذذذذذذ ااالدئن سذذذذذذذئناث ثذذذذذذذفاالف سذذذذذذذفاتاشذذذذذذذك ا)ا

(Zhao, 2001; Voet and Voet, 2004.)ا

رفذذيااليئذذد  جئنا البئ  كسذذئداتاالعضذذ ئتا بذذرل اغذذاناالتفا ذذ االمانالكم تذذاثئ ائ تذذي ا

انكسجئناالر   ا األااليئد  كسئ الجر  اب صفوامنظفا ااالر ائعم الكم تاثئ نابئ  كسئدئيااب ساطت
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شذذذذذذذبئوااا تذذذذذذذيا اب سذذذذذذذاطتبشذذذذذذذك امباشذذذذذذذ اأ اائذذذذذذذ امباشذذذذذذذ االت كذذذذذذذ غئ   اا كذذذذذذذرل ائ تذذذذذذذي اجذذذذذذذر  

 بذذذذرل ائمنذذذذةاسمسذذذذمتاتفا ذذذذ االجذذذذر االرذذذذ ا أكسذذذذدةااSemidihydroascorbateااليئد  أسذذذذك  بئت

ا(.اJi, 1999الشر  ا)

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 .(King, 2004)التخمي  الايوي لمكموتاثيون  :(4.1شكل )

اأ كسذذذائدالسذذ ب ااجذذذر  اائمكذذناانائتفا ذذذ االكم تذذاثئ ناكئمئاةئذذذاامذذةااأل كسذذذجئناالذذر  

ا بذذذذذذذذذرل اغذذذذذذذذذانا ظاةفذذذذذذذذذواالمباشذذذذذذذذذ ةاىذذذذذذذذذ اك نذذذذذذذذذوامنظذذذذذذذذذلالمجذذذذذذذذذر االرذذذذذذذذذ االيئد  كسذذذذذذذذذئ ا جذذذذذذذذذر  

(Price et al., 1990 اتعذداالكب ئتذاتا  امذ ام.)ااناتمذن ار ةااليئذد  جئنابسذي لتابإمكانيذاتيلذتا

تتضذذمناالتذذفااFree oxidizing radicalsاالرذذ ةالمؤكسذذدةا بذرل اغيذذفاغعالذذتاجذذدااتجذاهاالجذذر  ا

ارداأكثذ االمنتي تر ةااليئد  جئنااانا تعدم كيئتاالنت  جئنا جر  اأ كسجئن-ك ب نالاامباجر  ا

(.ائعذذداZhao, 2001كسذذدةا)ل اا اسذذتا ظئفتذذوامضذذادالميمذذتالتفا مئذذتاالكم تذذاثئ ناالتذذفاد اااأل جذذو

 ائذذذذ ااتالب  تئنئذذذذاSH groupغذذذذفاالمراغظذذذتا مذذذذ امجم  ذذذذتاالسذذذمفاىئد ئ ااأساسذذذذفالكم تذذذاثئ نا
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الع امذذ اا(.انضذذ باالكم تذذاثئ ناىذذ اارذذدPasupathi et al., 2009bالب  تئنئذذتابرالذذتام تيلذذتا)

ا(.Mahapatra et al., 2008الشر  ا)ابأكسدةتاالتفاتسم اال ةئس

ا

  Malondialdehyde (MDA) الديهايد داي مالون مركب .9.3

إلنتذاجاالجذر  االرذ ةااا امؤشذ ائعذدامذنا ممئذتاأكسذدةاالشذر  ا ائت لذداسذا ا م  اى انات ا

 ,.Lykkesfeldt et al., 2004; Choudhary et al)اTissue damageض  االنسئ اا مسببا ا

اغذذذذذذذذذذفاالجذذذذذذذذذذ رانا مسذذذذذذذذذذ طنا ا ئذذذذذذذذذذتا المباةنئذذذذذذذذذذتام  ئذذذذذذذذذذااالبكتلاmutagenicمطفذذذذذذذذذذ ا اانا ىذذذذذذذذذذ (2006

(Valko et al., 2007ا.)مناث ثتامصاد ام تمفتالدئيائداالمال نادا اائت لد(Venkatesan et 

al., 2006):ا

اأكسدةاالشر  ادا مئتاالمنشأ. (1

نائ ممئذذذذذذذذذذذتاالت مئذذذذذذذذذذذقاالرئذذذذذذذذذذذ  المب  سذذذذذذذذذذذت ك نداأثنذذذذذذذذذذذاءاPlateletsالصذذذذذذذذذذذفئراتاالدم ئذذذذذذذذذذذتا (2

Prostoglandin (H2)نااب كس الث  ماThromboxane (TXA2). 

 مصاد اأ  ى. (3

 

 E     Vitamin E فيتامين ...:

ىذذفامجم  ذذتاالت كذذ اغئذذ   اااأل لذذ انىذذ امصذذطم ائشذذئ اإلذذ اسمسذذمتئنامذذناالم كبذذات

Tocopherol groupا(α-ß-γ-and--tocopherolا ت تمذذذلاغذذذفاالعذذذددا الت تئذذذبالمجم  ذذذت)ا

اTocotrienolsالت ك ت ئنذذذذذذذذذذذذذ التالثانئذذذذذذذذذذذذذتاىذذذذذذذذذذذذذفامجم  ذذذذذذذذذذذذذتاا مذذذذذذذذذذذذذ االرمقذذذذذذذذذذذذذتا اا-CH3المثئذذذذذذذذذذذذذ ا

(Gillham et al., 2000; Zhang, 2003bا.)غفاالمجم  تااأل ل ااال ت غاتاالت كئبئتاتعكلا

(ا..5الشذذذذك ا)اغعالئذذذذتكثذذذذ ااألاكذذذذ ناااللفذذذذاات كذذذذ غئ   اىذذذذ امذذذذةاالرئ ئذذذذتاال ت غذذذذاتاغذذذذفاالفعالئذذذذتا

(Zhang, 2003b.)ا
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اا

 (.Zheng, 2003bرول )تركيب الذبيعي المتو ر لمتوكو يال (:..5شكل )

α-tocopherol: R1:CH3 , R2:CH3 , R3:CH3 . 

β-tocopherol: R1:CH3 , R2:H , R3:CH3 . 

γ-tocopherol: R1:H , R2:CH3 , R3:CH3 . 

δ-tocopherol: R1:H , R2:H, R3:CH3 . 

 

المبذاةناادىذنامضاداأكسدةا ةئلاراةباغف ى اغفاأاشئتاال مئتاااللفاات ك غئ   ائقةا

ا(..6لرمائذذذذذذذذذذذذذذتاالب  تئنذذذذذذذذذذذذذذاتاالدىنئذذذذذذذذذذذذذذتاشذذذذذذذذذذذذذذك ا)اكذذذذذذذذذذذذذذرل ا ئفذذذذذذذذذذذذذذادامنذذذذذذذذذذذذذذوا  ئذذذذذذذذذذذذذذااالنباتئذذذذذذذذذذذذذذت ال

(Eitenmiller and Lee, 2004ااناغئتامئنا.)Eالمؤكسداالر ائ لدااالشر ئمكناانائمنةاترم اا

االتفا ذذذ امذذذةاجذذذر ا ذذذناط ئذذذقالفئتذذذامئناانائعتذذذ ضاىذذذرهاالعممئذذذتاا بإمكذذذاننذذذ ات امتفا مذذذتا ضذذذا ةا

E)ت ك غئ  كسذذفاالئكذذ ناجذذر اLipid peroxideابئ  كسذذئداالشذذر 
 ىذذرااا Tocopheroxy(ا•

بجذ ا امندمجذتادا ذ ااشذاءاال مئذتاالت كذ غئ   ااممكنادا  اجس االكذاةناالرذفابسذببااناجيئةذات

 Pryor, 1991; Berg et al., 2002; Garrett and)الرذامضاالذدىنفاالمتعذدداائذ االمشذبةا

Grisham, 2005;).دةا ةئلا اطةالمسمسمتاأئضاامضاداأكساالفئتامئنائعداChain-breaking 

antioxidantالر ةااالبئ  كسفا م اتنظئلاجر  اأئضا اا ئعم ناPeroxyا(Eitenmiller and 

Lee, 2004.)ا
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Vitamin E

Polyunsaturated 
fatty acid,(PUFA)
 e.g. arachidonic

  Integral 
membrane
  protein

ائيئذذذدامذذذنا ابمئذذذتاالجيذذذاياالمنذذذا فا مذذذ امقا مذذذتاE(ااناغئتذذذامئنا1995)اSueأ ضذذذ ا

اإرانئؤ ذرابكمئذاتاكاغئذتامذةاالغذراءالفئ  سئتا البكتئ ئتا أم اضاالرساسئتا ندماااإلصاباتلاالجس 

اMacrophagesالد اسذذذذذذاتابذذذذذذاناىذذذذذذرااالفئتذذذذذذامئنائرفذذذذذذيا مذذذذذذ اىجذذذذذذ ةاالذذذذذذب   االكبئذذذذذذ ةااأظيذذذذذذ ت

(Lee, 1999; Bruninga, 2000).يجذذ ةاال  ئذذااالممفا ئذتاالسذذمئتاال م ئذذتاإلذذ اترفئذذيهالكذرل اا

ا(.Sawant and Kandarkar, 2000غفاالجس ا)ااأل  ا م ا ةا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 
غير  المتعددة الدانية  األاماضعند يبدأ  ااديامي تراكيب الغشاء من ضرر أكسدة  E يتامين  :(6-1)شكل 

 (.Gillham et al., 2000المشبعة  ي الداون المفسفرة )
ا

ناال م ئذتااألاشذئت م االمست ىاال مذ  ايئذادةااألكسذدةاغذفااEائنت ا نانقااغئتامئن

نا تغئذذذذذ اتاغذذذذذفاDNA بذذذذذ االمائت ك نذذذذذد ئاناطفذذذذذ ةااتتضذذذذذمناان فذذذذذاضاإنتذذذذذاجاالطا ذذذذذتامذذذذذنا أرذذذذذداثا ا

اأئضا ائعيىا ا(.اEitenmiller and Landen, 1999الب يمفا)لمغشاءاافالغشاةنق االمئكانئكئاتا

ناDieatary insufficiencyإل ا  ام اأ  ىاائ ااالكتفاءاالغراةفاابص  ةا امتانقااالفئتامئن

غذذذفاإنتذذذاجااGenetic abnormalitiesتاانر اغذذذاتا  اثئذذذاالذذذ االذذذنقائعذذذيىاسذذذببائمكذذذناانااإر

سذ ءاات مت يمذاα-tocopherol transfer protein(اα-TTPالبذ  تئناالنا ذ ال لفذاات كذ غئ   ا)

بذذ  تئنا الطا ذذذتاالمذذذناالتغرئذذتاا سذذ ءاFat mal absorption syndromeامتصذذاااالذذدىنا
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Protein-energy malnutritionا(Eitenmiller and Lee, 2004امذناالمصذا.)د االغراةئذتا

ا(.Cole et al., 1988الغنئتابيرااالفئتامئناىفااليئ تاالنباتئتا الرب باالكاممتا المكس اتا)

 

 Vitamin C ( حامض االسكوربيك، االسكوربيت) C فيتامين ...21

واتق  ااامباالرئ اناتابت مئقذ ااسداسئتاالكا ب ناLactonاالكت ناى ا با ةا نارمقت

بضذةاأنذ اعامذذناناكمذااانالكبذدا)المبذاةن(اأ االكمئتذئنا)الطئذ  ا الي ارذل(الكم كذ يادا ذ اااسذك امذن

مذذنااالمقذذدمات ااHumanاناإلنسذذافئتذذامئن.ا ىذذرهاتتضذذمناالائذذ ا ذذاد ةا مذذ ات مئذذقااأ ذذ ىارئ انذذات

ان الب بذذذ ان  فذذذاغئلاالفاكيذذذتااليندئذذذتان  نذذذايئ اائنئذذذاناNonhuman primatesاائذذذ ااالنسذذذان

ااالمسم اكم ن الكت ناا كسئدئياالط غفالألنيئ مقدماتا  نايئ اائنئااالتفتق ااناغئمااألسما  بعضا

Gulonolacton oxidaseالذر اائنجذالناإ.اأمااغفااإلنساناغلمفئتامئناغفامسا االت مئقاالرئ  ا

ا بذذرل االائ جذذدانذذات اب  تئنذذفاExtensive mutationsا اسذذعتائمتمذذ اطفذذ اتااألنذذيئ ئشذذف اليذذراا

ا ذام ك نذوااتكمذناغذفاCال ظئفتاال ةئسئتالفئتامئناانا(.اPadayatty et al., 2002)اليرااالجئن

مضذاداأكسذدةااCغئتذامئنائذد  ا(.اChampe et al., 2008غذفابضذةاتفذا  تام تمفذتا)ام تذيال

ائيئذ (.اPadayatty et al., 2003 ئمنذةام كبذاتاأ ذ ىامذنابذدأاالتأكسذدا)اإلكتذ  نئنك نذوائمذن ا

اليئد  بئ  كسذذذذذذذذئ ااااا جذذذذذذذذر  انأ كسذذذذذذذذائدالسذذذذذذذذ ب ااا ذذذذذذذذ امثذذذذذذذذ فئتذذذذذذذذامئنابسذذذذذذذذ  تااأل كسذذذذذذذذجئناالمتفال

Hydroperoxylا أصنالاالنت  جئنالر  ا اال ي ناا األكسجئناالبئ  كسئ ا مست مصاتاجر  ا

ا جذر  اNitrogen dioxide اثنذاةفاأ كسذئداالنتذ  جئن ااPeroxynitriteاالبئ  كسذفانتذ اتامثذ 

ا نذذذدمااتت لذذذداجذذذر   اانHypochlorous acidرذذذامضااليئب كم  ائذذذتا ااNitroxidاالنت  كسذذذئد

امثذ اأ ذ ىأسذ عامقا نذتامذةامضذاداتاأكسذدةابصذ  ةافئتامئنائستيم االغفاالب يمااغانااالبئ  كسئ 

افئتذامئنامذةاجذر الئتفا ذ ا.اEا غئتذامئناBilirubinsاالبئمئ  بئنذات ااUric acidرذامضاالئ  ئذ ا
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11بمقذذذذدا اااالبئ  كسذذذذئ 
اجذذذذر داائذذذذ االمشذذذذبةاالمتفا ذذذذ امذذذذةامقا نذذذذتابالرذذذذامضاالذذذذدىنفاالمتعذذذذدا3

ضذذاغتاإلذ االرمائذذتاضذداضذذ  اأكسذدةاالشذذر  ناغذاناغئتذذامئنا اا.بئ  كسذف د جذتامذذنااأئضذذائذ غ ااCا 

ت لئذذدااإ ذذادةمفئتذذامئنال(.ائمكذذناJohnston et al., 2007)اDNAالرمائذذتاغئمذذاائتعمذذقابأكسذذدةا

ااUratالئ  ئذذذذذتا ااننالكم تذذذذاثئ ا اانااللفذذذذاات كذذذذذ غئ   امضذذذذاداتاأكسذذذذذدةاجيئةئذذذذتاصذذذذذغئ ةاأ ذذذذ ىامثذذذذذ 

(.اCarr and Frei, 2002مذذناأصذذنالاالجذذر اال اصذذتابيذذاا)اBeta-caroteneاالبئتاكذذا  تئن ا

رذامضااالم تي اتردثا م اسط االغشاءا ندماائمتقفاك امذناااللفاات ك غئ   اغمث اإ ادةات لئد

شذك اال لفذاات كذ غئ   ام تذيال ااب صفوا ام  ا بم اياةارل اغانوائعم اااالسك  بئ ا االلفاات ك غئ   

ا(.Garrett and Grisham, 2005)(ا..8)

 (.Buettner, 1993) الشامبيروكسيل  م  جار C و E يسمسمة تفاعل  يتامين :(..7شكل )

برمائتانسئ اال ةتامناض  االجر  االر ةاالنات ا نااستنشاقااكرل اCئق  اغئتامئنا

االرئذذذذ  غذذذفاالت مئذذذقااا اأساسذذذائعذذذدانذذذوااكمذذذذاا(.Ball, 2004 اال ي نا)ان المم ثذذذاتاند ذذذاناالتبذذذ 

(.ااناالج  ذاتاPham-Huy et al., 2008 الن ا ذ االعصذبئتا)اCarnitineالمكذ الجئنا الكذا نتئن

غذذفااجمئذذا اارلذذ ا ئظيذذ ابشذذك اائجذذابفاطذذ  ا ظئفذذتاالجيذذاياالمنذذا فتفئتذذامئنائمكذذنااناالالعالئذذتامذذنا
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ااألاشذذئتئيئذذدامذذناتماسذذ ااالنذذوا؛قئقذذتغسذذ ارلذذ اغذذفاضذذ ءارلمذذ ضااليكذذا ا ااالجسذذ ايئذذادةامقا مذذت

ااناالد اسذاتاال رقذتاغسذ تارلذ ابئذد(.اCole et al., 1988الم اطئذتاالمبطنذتالمقنذاةاالتنفسذئتا)

ئسذذذذذا داغذذذذذفات مئذذذذذقااانذذذذذوالذذذذذ رظاإرغذذذذذفاضذذذذذ ءاتذذذذذأثئ اتامنا ئذذذذذتاأ ذذذذذ ىااالتطذذذذذ  المجيذذذذذاياالمنذذذذذا ف

أ كسذذئدااالبمعمئذذتا مذذ اإنتذذاجا(ا ئيئذذدامذذنا ابمئذذتاال  ئذذاLee et al., 2000الب  سذذت ك ندئناتا)

(.اHughes, 2000)اCytokines(ا ئد  اإنتاجاالر كئاتاال م ئتاBruninga, 2000)ااالنت ئ 

انائمعذذذذذباد  ااميمذذذذااغذذذذفامقا مذذذذتااإلصذذذذاباتاالفئ  سذذذذذئتااC  مذذذذ اىذذذذراااألسذذذذالائمكذذذذنالفئتذذذذامئنا

ائمتذاي(.اCarr and Frei, 1999; Moller and Loft, 2002 الج ث مئذتاالمسذببتالألمذ اضا)

اكمذذذااانانر ارساسذذذئتاشذذذدئدةالأل كسذذذجئنا االئ نذذذاتاالمعدنئذذذتا الظذذذ  لاالقا دئذذذتابك نذذذواالفئتذذذامئن

االمغذذذذذذرئاتاائذذذذذذ االمسذذذذذذتق ةاغذذذذذذفاالغذذذذذذراءالرذذذذذذ ا ةاأ االضذذذذذذ ءائجعذذذذذذ ناالفئتذذذذذذامئنا ارذذذذذذداامذذذذذذناأكثذذذذذذ ا

(Gillham et al., 2000ا.)اإلسق ب طابنقااالفئتامئناإل ااإلصابتائؤد اScurvyمئياالر ائتا

 مفاصذ اان أ  ئذتادم ئذتاىشذتاTeeth loose مذادةاصذمغئتاإسذفنجئتا أسذنانا  ذ ةااSoreبالتق حا

 الفمفذذذ اانغذذذفاالرمضذذذئاتاC(.ائ جذذذداغئتذذذامئناChampe et al., 2008) غقذذذ االذذذد امنتف ذذذتا

اأ ذذ ى ا اتا   ئذذتاضذذ  ان السذذمج ان الميانذذتان القذذ نبئطان  الطمذذاطان الف ا لذذتاناالرمذذ  ااناال ضذذ 

(Iqbal et al., 2004.)ا



 

 

ا
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  Materials and Methods المواد  وطرائق العمل  .3

 

 Apparatus  األجهزة  .3.3

والمنشأ الشركة المجهزة اسم الجهاز  

 جهاز الفصل الكروماتوغرافي السائل العالي األداء
High-performance liquid chromatography (HPLC) 
 System controller model SCL-10 AVP 

 Degasser model DGU-12A 

 Two liquid delivery pump model LC-8AVP 

 UV-Visible detector model SPD-10AVP 

 Injector model SIL-10A 

 C-18 Column 

Shimadzu 

class-VP5 

(Japan) 

 Centrifuge Beckman  منبذة

(USA) 

 pH-meter CONSORT C831  مقياس الرقم الهيدروجيني

(Blelgium) 

 UV-Vis Spectrophotometer GBC (Cintra-5)    فوق البنفسجية لألشعةمطياف 
(Australia( 

 Magnetic stirrer IKA RH Basic  محرك مغناطيسي

(USA) 

 Millipore filter Sartorius  دقيقة مرشحات غشائية

(Germany) 

 Sensitive balance Sartorius   ميزان حساس

(Germany) 

 Blood Cells Counter Sysmex (KX-21)                         يا الدمعداد خال

(Japan) 

 Static Water Bath  Memmert       حمام مائي ساكن

(Germany) 

Upright Freezer   (-20C  (oم 20-) عمودية مجمدة
o
) 

GFL 

(Germany) 

 Micropipettes  ياصاث ييكشوئيت بأحجاو يخخهفت                  
SLAMED 

(Germany) 

 

 Materials وادــالم .3.3
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 المواد الشركة المجهزة

BDH 

(England) 

Sodium hydroxide (NaOH), Hydrochloric acid (HCl), 

Trichloroacetic acid (TCA), 5,5′-dithio-bis(2-

nitrobenzoic acid) (DTNB), Ethanol 96%, Methanol 

99.99%. 

Fluka 

(Switzerland) 

5-Sulfosalicylic acid, Dipotassium hydrogen 

phosphate (K2HPO4) 

Sigma 

(USA) 
Hydrogene peroxide 

Merk 

(Germany) 
Thiobarbituric acid (TBA) 

RANDOX 

(England) 

 

عذة انخقذيش انكًي خاسج جسى انكائٍ انحي ألَضيى سىبش أوكسايذ 

 ديسًيىحيض في انذو.

MANUAL/RX MONZA – RANSOD – SD 125 

Sigma 

(Germany) 
 . Cو  Eانًحانيم انقياسيت نفيخاييُي 

 

 Study groups الدراسة مجموعات .3.3

اعتمددددت الدراسدددة فدددي طريقدددة جمددد  العيندددات أسدددموب الختيدددار غيدددر العشدددوائي البسددديط 

خين  وعددد السدكائر المعتمد عمى متغيرات عدة منها: العمدر  والجدنس  وعندوان السدكن  وتداريد التدد

جددراء عمميددات جراحيددة  المسددتهمكة فددي اليددوم الواحددد  واألصددابة بدداألمرات المزمنددة  وتندداول أدويددة واة

 (.1-واعتمادا عمى استمارة خاصة أعدت لذلك )ممحق

شخصددا مدددن الددذكور وأجريددت فددي قمددداء بعقوبددة مركددز محاف دددة  139شددممت الدراسددة 

 . وشممت ثالث مجموعات:2011أيار  1اية إلى غ 2010تشرين أول  10ديالى لممدة من 
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مددخن ومدن  24سنة ممت هدذ  المجموعدة مدن المددخنين  20-10لمفئة العمرية  المجموعة األولى

 شخصا. 17األصحاء 

مددخن ومدن  40سنة ممت هذ  المجموعدة مدن المددخنين  30-21لمفئة العمرية  المجموعة الثانية

 شخصا. 18األصحاء 

مددخن ومدن  26سنة ممت هدذ  المجموعدة مدن المددخنين  40-31العمرية  لمفئة المجموعة الثالثة

 شخصا. 14األصحاء 

 

 Place of Samples Collection   مكان جمع العٌنات .3.3

تدددم اختيدددار الدددذكور المددددخنين وغيدددر المددددخنين مدددن مراجعدددي مختبدددر الصدددحة العدددام فدددي 

 قماء بعقوبة من المتقدمين ألجراء فحوصات ما قبل الزواج.

 

 Blood Samples Collection جمع عٌنات الدم .3.3

 طرٌقة العمل .3.3.3

كافة باستعمال محاقن طبية  مممتر من الدم الوريدي من المشمولين بالدراسة 10سحب 

مممتدر مدن الددم المسدحوب  2.5%   حيث ومد  70نبيذة بعد تعقيم مكان السحب باليثانول تركيز 

دقددائق )لمند  تخثددر  5كمددان  تخثدر ثددم رجدت بهدددوء لمددة  K2-EDTAفدي أنبوبدة بالسددتيكية تحتدوي 

مممتر( في أنبوبة بالسدتيكية  7.5الدم( لغرت فحص صورة الدم الكاممة ووم  المتبقي من العينة )

 .EDTAثانية ل تحتوي عمى 

 

 Blood film فحص صورة الدم الكاملة .3.3
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بهدددوء مددرة  EDTAمممتددر مددن عينددة الدددم إذ رجددت أنبوبددة  2.5اسددتعمل فددي الفحددص 

 .Blood Cells Counterثانية وومعت في جهاز عداد خاليا الدم 

 

 Sepration of serum فصل مصل الدم .3.3

 طرٌقة العمل .3.3.3

 ساعة بدرجة حرارة الغرفة حتى يتجمط الدم. 3-1تركت عينات الدم مدة  (1

 دقائق. 10ة لمدة دورة بالدقيق 3000نبذت العينات باستعمال جهاز النبذ المركزي بسرعة  (2

سحب المصل عن مكوندات الددم األخدرا باسدتعمال ماصدة دقيقدة وومد  فدي أنبوبدة إبنددورف  (3

 مممتر. 1سعة 

 م لحين إجراء الختبارات عميها.20-حف ت األنابيب الحاوية عمى المصل بدرجة حرارة  (4

 

  Deproteinization عملٌة إزالة البروتٌنات .3.3

 المواد والمحالٌل .3.3.3

 5% حامت السالفوسالسيمك 15مول مح-Sulfosalicylic acid . 

مممتددر مددن المدداء المقطددر ثددم أكمددل  80غددرام مددن حددامت السالفوسالسدديمك فددي  15حمددر باذابددة 

 مممتر بالماء المقطر أيمًا. 100الحجم إلى 

 

 طرٌقة العمل .3.3.3

 عمميددددددددددددة إزالددددددددددددة البروتينددددددددددددات حسددددددددددددب الطريقددددددددددددة الموصددددددددددددوفة مددددددددددددن قبددددددددددددل جددددددددددددرت

(Bieri et al., 1979.) 

 مايكروليتر من المصل ووم  في أنابيب نبيذة. 400سحب  (1
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 .ورجت األنابيب جيدامايكروليتر من حامت الساليسيميك  50أميف  (2

 دقائق. 10دورة بالدقيقة لمدة  5000نبذت العينات مركزيا بسرعة  (3

ليثدانول مممتدر مدن ا 1.8مايكروليتر من الرائق إلى أنبوبة نبيذة جديددة وأمديف لد   200نقل  (4

 المطمق.

 دقائق. 10دورة بالدقيقة لمدة  5000نبذت األنابيب مركزيا بسرعة  (5

 مايكروميتر(. 0.45رشح الرائق باستعمال مرشحات غشائية دقيقة ) (6

 

 Samples Analysis عملٌة تحلٌل العٌنات .3.3

 طرٌقة العمل. 3.3.3

قيقددة وومدد  فددي مددايكروليتر مددن رائددق العينددة بعددد ترشدديح  بوسدداطة ماصددة د 20أخددذ 

 .Injectorأنبوبة إبندورف داخل كابينة الحقن 

 

 C  Vitamin-C Analysis تحلٌل فٌتامٌن .3.3.3.3

كروماتوغرافيددا بواسدطة جهدداز  Cجدرا تحميدل كددل العيندات والمحاليددل القياسدية لفيتدامين 

مدددن  وطدددور متحدددرك مكدددون C-18الفصدددل الكرومددداتوغرافي السدددائل العدددالي الداء وباسدددتعمال عمدددود 

Distilled water-Methanol (2:98)  مممتددددر بالدقيقددددة والكشددددف  1  بمعدددددل جريددددان مقدددددار

 نانوميتر. 290باستعمال األشعة فوق البنفسجية عمى طول موجي

 

 E Vitamin-E Analysis تحلٌل فٌتامٌن .3.3.3.3

ز كروماتوغرافيددا بواسددطة جهددا Eجددرا تحميددل كددل العينددات والمحاليددل القياسددية لفيتددامين 

وطدددور متحدددرك مكدددون مدددن  C-18الفصدددل الكرومددداتوغرافي السدددائل العدددالي الداء وباسدددتعمال عمدددود 
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Distilled water-Ethanol (5:95)  مممتدر بالدقيقدة والكشدف باسدتعمال  1  بمعدل جريدان مقددار

 نانوميتر. 229األشعة فوق البنفسجية عمى طول موجي 

 

 قٌاس تركٌز الكلوتاثٌون فً مصل الدم .3..3

 Measurement of Glutathione Concentration in Blood Serum 

( المسدتندة عمدى Godin et al., 1988تدم تحديدد الكموتداثيون المختدزل وفقدا لطريقدة )

-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)-′5,5أسدددداس تفاعددددل الكموتدددداثيون المختددددزل مدددد  مركددددب 

DTNB  ندانوميتر  412المدوء عندد طدول مدوجي  لينتج معقددا لونيدًا يمدتص 8عند رقم هيدروجيني

 وهو ما يمثل تركيز الكموتاثيون المختزل في العينة.

 

 المواد والمحالٌل .3..3.3

 8و  7م الهيدروجيني ذو الرقفوسفات البوتاسيوم  ير مول 0.1دارئ   محمول . 

تر ممم 90في  K2HPO4الهيدروجين  أحاديةمن فوسفات البوتاسيوم  رامغ 2.282 ةباذابُحمر 

مدداء مممتددر بال 100 إلددىالحجددم  وأكمددل 8أو  7 إلددىالددرقم الهيدددروجيني  ومددبط مددن المدداء المقطددر

  مقطر.ال

  5,5% 0.396محمول′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) – DTNB . 

مدولري الفوسدفات  0.1مممتدر مدن داراء  80فدي  DTNBغدرام مدن مدادة  0.396حمر باذابدة 

 مممتر بنفس الداراء. 100 ثم أكمل الحجم إلى 7ذي الرقم الهيدروجيني 

 

 طرٌقة العمل .3..3.3

مممتدر مدن المداء المقطدر ثدم أمديف  1مايكروليتر من المصل الطازج إلدى  20أميف 

 مددزج الخمدديط جيدددا ثددم أمدديف لدد . 8مممتددر مددن داراء الفوسددفات ذي الددرقم الهيدددروجيني  1لمخمدديط 
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وقيسدددت المتصاصدددية المدددوئية لممحمدددول النددداتج بعدددد مدددرور  DTNBمدددايكروليتر مدددن محمدددول  20

ندددانوميتر. تدددم إيجددداد تركيدددز الكموتددداثيون المختدددزل باسدددتعمال  412سددداعة واحددددة عمدددى طدددول مدددوجي 

 القانون اآلتي:

 

 = تركٍز الكلىتاثٍىن المختزل )مىالري(
 نانىمٍتر 214ل مىجً االمتصاصٍة على طى

x 24 
10611 

 

 حيث أٌ:

 )يىالسي/سى(. = يعايم االيخصاص 13600

 .= يعايم انخخفيف 52

 
 فً مصل الدم لدٌهاٌدامالون داي قٌاس تركٌز  .33.3

Measurement of Malondialdehyde Concentration in Blood Serum 

ة أكسددددة الشدددحوم ويعتمدددد قيددداس هدددو نددداتج ثدددانوي لعمميددد لديهايددددامدددالون داي ان مركدددب 

مكونا ناتجا إمافيا وردي  Thiobarbituric acid (TBA)تفاعم  م  حامت  تركيز  عمى أساس

ندانوميتر ووفقدا لمطريقدة القياسدية  532الذي يمتص الموء عمى طدول مدوجي  MDA-TBA المون

 (.Stocks and Dormandy, 1971الموصوفة من قبل )

 

 لالمواد والمحالٌ .3.33.3

  عياري حامت الهيدروكموريك  0.25محمولHCl- Hydrochloric acid  . 

الى كمية من  (عياري 12) المركز الهيدروكموريكمممتر من حامت  2.08حمر بامافة 

 مممتر بالماء المقطر. 100الماء المقطر وأكمل الحجم الى 

 حامت الخميك ثالثي الكمدور 15 محمول %TCA - 0.375 ريدك % حدامت ثايوباربتيوTBA 

عيداري حددامت  0.25غدرام مدن حدامت الخميدك ثالثددي الكمدور فدي كميدة مدن   15حمدر باذابدة 
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مممتر بحامت  100وأكمل الحجم إلى  TBAغرام من حامت  0.375الهيدروكموريك ثم أذيب 

 عياري حامت الهيدروكموريك أيمًا. 0.25

 طرٌقة العمل .3.33.3

( وسددخن فددي TBA-TCAمحمددول )مممتددر مددن  1مممتددر مددن المصددل إلددى  0.5أمدديف 

دقيقة وترك بدرجة حرارة الغرفة ليبرد ثم نبذ مركزيا بسرعة  15م لمدة  100حمام مائي بدرجة حرارة 

 دقددددائق. قيسددددت المتصاصددددية المددددوئية لمرائددددق عمددددى طددددول مددددوجي 10دورة بالدقيقددددة لمدددددة  3000

باسدتعمال  لديهايدداداي مدالون تدم إيجداد تركيدز مركدب  (.Haward et al., 1998ندانوميتر ) 532

 القانون اآلتي:

 

 لذٌهاٌذامالىن داي  مركب تركٍز

 )ماٌكرومىل/لتر(
= 

 نانىمٍتر 204االمتصاصٍة على الطىل المىجً 
x 6 

1526 

 

 حيث أٌ:

 )يىالسي/سى(. = يعايم االيخصاص 1.56

 .= يعايم انخخفيف 6

 

 فعالٌة أنزٌم الكاتٌلٌز فً مصل الدمتقدٌر  .33.3
Catalase Activity Assay in Blood Serum 

بيروكسددددديد  مدددددن ممدددددادات األكسددددددة األنزيميدددددة التدددددي يمكدددددن ان تحدددددوليعدددددد الكاتددددداليز 

إلددددى جزيئددددة أوكسددددجين ومدددداء المددددذين بدددددورهما يكونددددان غيددددر مددددؤذيين ألنسددددجة الجسددددم  الهيدددددروجين

(Sedighe et al., 2011وهو يقاس بناء عمى انخفات فدي امتصاصدية بيروكسديد ال .) هيددروجين

( وتعرف الفعاليدة النزيميدة بانهدا كميدة Cohen et al., 1970نانوميتر ) 240عند الطول الموجي 

النزيم التي تسبب تحمل مايكرومول واحد مدن بيروكسديد الهيددروجين لكدل دقيقدة عندد تركيدز ابتددائي 
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 7روجيني م ورقددددددم هيددددددد 25ممددددددي مددددددولري/لتر بدرجددددددة حددددددرارة  30لبيروكسدددددديد الهيدددددددروجين مقدددددددار  

(Dogan et al., 1994.) 

                         Catalase 

2H2O2                     O2 + 2H2O 

 المواد والمحالٌل .3.33.3

  7م الهيدروجيني ذو الرقفوسفات البوتاسيوم  ير مول 0.05محمول دارئ . 

مممتدر  90فدي  K2HPO4الهيددروجين  أحاديدةمدن فوسدفات البوتاسديوم  رامغ 1.14 ةباذابُحمر 

  مقطر.الماء مممتر بال 100 إلىالحجم  وأكمل 7 إلىالرقم الهيدروجيني  ومبط من الماء المقطر

 

  مولري بيروكسيد الهيدروجين  0.01محمولH2O2 . 

%( بكميدددة مدددن 30مممتدددر مدددن محمدددول بيروكسددديد الهيددددروجين )تركيدددز  0.112حمدددر بتخفيدددف 

نفس  )حمر  مممتر بالدارئ 100ثم أكمل الحجم إلى  7ني داراء الفوسفات ذي الرقم الهيدروجي

 المحمول آنيًا قبيل إجراء الختبار(.

 

 طرٌقة العمل .3.33.3

مممتدددر مدددن داراء الفوسدددفات ثدددم  1مدددايكروليتر مدددن المصدددل الطدددازج إلدددى  30أمددديف 

مددددايكروليتر مددددن محمددددول بيروكسدددديد الهيدددددروجين  ثددددم قيسددددت المتصاصددددية  300أمدددديف لمخمدددديط 

 تم إيجاد فعالية األنزيم باستعمال القانون اآلتي:نانوميتر.  240ئية لممحمول عمى طول موجي المو 
 

 الكاتٍلٍز فعالٍة

 )وحذة/مللتر(
= 

 x 04522 نانىمٍتر 421االمتصاصٍة على طىل مىجً 
x 21 

 151 x 01 

 

 حيث اٌ:

 )يىالسي/سى(. = يعايم االيخصاص 39.45
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 )يههخش(. = حجى انعيُت في انخهيت 0.1

 = صيٍ انخفاعم )دقيقت(. 30

 = يعايم انخخفيف. 50
 

   أنزٌم سوبر أوكساٌد دٌسمٌوتٌز تقدٌر فعالٌة .33.3

Superoxide dismutases Activity Assay in Blood Serum 

و وباسخعًال انعدذة انخجاسيدت 37قيسج فعانيت أَضيى سىبش أوكسايذ ديسًيىحيض بذسجت حشاسة 

RANSOD (RX MONZA-RANSOD – SD 125, UK  حعخًدذ رشيقدت انقيداط عهد .)

نخكدىيٍ جدزوس  Xanthine oxidaseوأَضيى صاَثديٍ اوكسديذيض  Xanthineوجىد يشكب انضاَثيٍ 

-3-(4-nitrophenol)-5-(indophenyl-4)-2سددددىبش اوكسددددايذ انخددددي حخفاعددددم بددددذوس ا يدددد  

Phenyltetrazolium chloride  نخكىيٍ صبغتFormazan ث االيخصداص األعمدى انحًشاء را

بأَهدا كًيدت األَدضيى انخدي  SODَاَىييخش. حعشف انىحذة انىاحذة يدٍ فعانيدت  505عه  رىل يىجي 

 .formazan% في يعذل حكىيٍ 50حسبب حثبيط يقذاسِ 

 

 Statistical Analysis التحلٌل اإلحصائً .33.3

النحدراف  حسدابيًا  تم تمثيل النتائج التدي حصدمنا عميهدا فدي هدذ  الدراسدة بوصدف  متوسدطاً  

 SPSS ver.18 (Statistical Packageالمعياري. أجدري التحميدل األحصدائي باسدتخدام برندامج 

for Social Science)  وبرندامجMicrosoft Excel 2007  وأجدري اختبدارt  مشداهدات غيدر(

رسددددن لمبيانددددات. تددددم تقيدددديم العالقددددة بددددين المعددددايير بواسددددطة عالقددددة بي ANOVAمزدوجددددة( واختبددددار 

Person's Correlation  وعددددت قددديمP  ذو فدددارق إحصدددائي لكدددل الختبدددارات  0.05األقدددل مدددن

 األحصائية المستخدمة في الدراسة.

 

 .(Bashar and Mitra, 2004) تقسٌم العٌنات إحصائٌا على أساس عدد السكائر .3.33.3

 قسمت في  عينات الدراسة إلى أربعة مجموعات:

 ( سنة(.40-17معدل عمر )شخص ب 39مجموعة السيطرة ) (1
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سيكارة فدي اليدوم  15مجموعة المدخنين األولى )األشخاص الذين يدخنون أقل أو يساوي  (2

 ( سنة.38-17مدخن بمدا عمر ) 22الواحد( وممت هذ  المجموعة 

سيكارة واقل أو يساوي  15مجموعة المدخنين الثانية )األشخاص الذين يدخنون أكثر من  (3

( 34-18مددخن بمددا عمدر ) 43احدد( ومدمت هدذ  المجموعدة سيكارة فدي اليدوم الو  30

 سنة.

سددديكارة فدددي اليدددوم  30مجموعدددة المددددخنين الثالثدددة )األشدددخاص الدددذين يددددخنون أكثدددر مدددن  (4

 ( سنة.38-17مدخن بمعدل عمر ) 21الواحد( وممت هذ  المجموعة 

 

 (Arora et al., 2011) تقسٌم العٌنات إحصائٌا على أساس فترة التدخٌن .3.33.3

 وشمل هذا التقسيم أربعة مجموعات:

 ( سنة(.40-17شخص بمعدل عمر ) 39مجموعة السيطرة ) (1

مجموعدددة المددددخنين األولدددى )األشدددخاص الدددذين يددددخنون لمددددة أقدددل أو يسددداوي أربعدددة سدددنوات(  (2

 ( سنة.32-17مدخن بمدا عمر ) 42وممت هذ  المجموعة 

كثددر مددن أربعددة سددنوات واقددل أو مجموعددة المدددخنين الثانيددة )األشددخاص الددذين يدددخنون لمدددة أ (3

 ( سنة.34-18مدخن وبمدا عمر ) 23سنوات( وممت هذ  المجموعة  8يساوي 

سدددنوات( ومدددمت هدددذ   8مجموعدددة المددددخنين الثالثدددة )األشدددخاص الدددذين يددددخنون ألكثدددر مدددن  (4

 ( سنة.38-22مدخن بمدا عمر ) 21المجموعة 
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 Results النتائج. 4

 في اليوم الواحد المستهلكةتقسيم النتائج على أساس عدد السكائر   .4.1

عندد ماارندة  P 0.05( وجود فروقا معنوية عند مستوى احتمالية 1-4أوضح جدول )

لدددا الويضددا  الددث ل لدمددد نيج ومجموعددة السددياره فددوك ال،يماتو ريدد   حسددا   ريددا  ا مجموعددا ال

 العدلة.

مدج  الثانيدة والثالثدة مجموعدا فدو الوزياده عدد الس ائر ن حظ ان فاض ال،يماتو ري  

  وزيداده حسدا   ريدا  الددا الويضدا  (1-4 ما موضح فدو كد ل ) المد نيج ماارنة وغير المد نيج

ر الجدول أية فدرو  لدمد نيج ماارنة وغير المد نيج. لا يظ، ألولى والثانية ا مجموعا العدلة فو ال

الث ل ماارنة ومجموعة السدياره  مجموعا لدمد نيج مج ال P 0.05معنوية عند مستوى احتمالية 

ال  يددا الدمفاويددة  و حسددا   ريددا  الدددا الويضددا   و ال،يموغدددوويج  و فددوك أعددداد  ريددا  الدددا الحمددرا   

 الصفيحا  الدموية.و 

R²        

 

  

  

6 

  

  

3 

  

     6     3   

P
C

V
 %

Cigarette no./day

 

 القح تٍٍ عذد انسكائر وانهًٍاذىكرٌد داخم انًجًىعح األونى نهًذخٍٍُ.(: انع1-4شكم )
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 .tانًعاٌٍر انذيىٌح انًثٍُح نصىرج انذو انكايهح نهًجًىعاخ قٍذ انذراسح تىاسطح اخرثار  :(1-4جذول )
  

 انًعٍار

 يجًىعح انسٍطرج

 (39)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 األونىانًجًىعح 

 (22= )انعذد

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثاٍَح

 (43)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 6.11±22.82 7.23±24.67 العور )سٌح(

و   15 15 - عذد السكائر/يىم  30 30 

x10 كرياخ الذم الحوراء )أعذاد 
6

 0.35±5.5 0.48±5.54 0.43±5.58 0.71±5.35 /هليورر هكعة( 

 1.11±14.78 1.09±14.49 1.23±14.48 1.42±14.93 الهيوىغلىتيي )غرام/ديسيلرر(

3.9±49.59 4.01±50.45 6.24±53.07 الهيواذىكريد )%(
* 

49.6±3.16
* 

x10 حساب كرياخ الذم الثيضاء )
3

 1.92±8.34 2.51±8.15 2.2±8.01 1.7±7.9 /هليورر هكعة( 

9.06±60.87 8.54±55.23 حساب كرياخ الذم الثيضاء العذلح )%(
* 

59.99±10.52
* 

59.07±8.77 

 7.3±29.77 10.08±29.24 8.59±26.39 8.11±28.43 الخاليا اللوفاويح )%(

x10 الصفيحاخ الذهىيح )
3

 134.4±290.8 56.9±255.8 53.29±256.45 71.08±252.11 /هليورر هكعة( 

 P< 0.05* ذعًُ 
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( أية فرو  معنوية عندد ماارندة المجمدوعتيج األولدى والثانيدة مدج 2-4لا يظ،ر جدول )

ومر دد  المددالوج داي    Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج  P 0.05المددد نيج عنددد مسددتوى احتماليددة 

 .الدي،ايد

 ج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍيعاٌٍر يضاداخ األكسذ :(2-4انجذول )

 .tاألونى وانثاٍَح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ األونى

 (22)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (43)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

5.26±24.81 6.11±22.82 العور )سٌح(
 

و   15 15 عذد السكائر/يىم  30 

0.6±2.31 )هلي غرام/هللرر( Cفيراهيي 
 

2.34±0.78
 

7.6±21.36 )هايكروغرام/هللرر( Eفيراهيي 
 

19.81±9.53
 

0.78±2.11 )هايكروهىل/لرر( هالىى داي الذيهايذ
 

2.12±0.66
 

 

ولدى والثانيدة مدج ( أية فرو  معنوية عندد ماارندة المجمدوعتيج األ3-4لا يظ،ر جدول )

أنددددزيا السددددوور أو سددددايد  وفعاليددددةفددددوك ال دوتدددداثيوج   P 0.05المددددد نيج عنددددد مسددددتوى احتماليددددة 

 ديسميوتيز وفعالية أنزيا ال اتيديز.

 يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ :(3-4انجذول )

 .tاألونى وانثاٍَح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ األونى

 (22)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (43)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

5.26±24.81 6.11±22.82 العور )سٌح(
 

و   15 15 عذد السكائر/يىم  30 

14.49±37.47 كلىذاثيىى )هىالري(
 

39.17±16.75
 

أًزين سىتر أوكسايذ ديسويىذيز  يحفعال

 /هللرر( وحذج)
30.01±8.87

 
25.93±10.47

 

33.4±43.11 /هللرر(وحذج) فعاليح أًزين الكاذيليز
 

37.34±17.87
 



 الفصل الرابع/النتائج 

63 

( أية فرو  معنوية عند ماارنة المجموعتيج األولى والثالثدة مدج 4-4جدول ) يوضحلا 

ومر دد  المددالوج داي    Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج  P 0.05المددد نيج عنددد مسددتوى احتماليددة 

 .الدي،ايد

 يعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ :(4-4جذول )

 .tاألونى وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ األونى

 (22)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 حيجًىعح انًذخٍٍُ انثانث

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 6.11±22.82 العور )سٌح(

  15  30 عذد السكائر/يىم

 0.85±2.37 0.6±2.31 )هلي غرام/هللرر( Cفيراهيي 

 8.7±23.36 7.6±21.36 )هايكروغرام/هللرر( Eفيراهيي 

 0.69±2.06 0.78±2.11 (لرر)هايكروهىل/ هالىى داي الذيهايذ

 

( أية فرو  معنوية عند ماارنة المجموعتيج األولى والثالثدة مدج 5-4جدول ) يوضحلا 

أنددددزيا السددددوور أو سددددايد  وفعاليددددةفددددوك ال دوتدددداثيوج   P 0.05المددددد نيج عنددددد مسددددتوى احتماليددددة 

 ديسميوتيز وفعالية أنزيا ال اتيديز.

 حىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍيعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انش :(5-4جذول )

 .tاألونى وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ األونى

 (22)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 6.11±22.82 العور )سٌح(

  15  30 عذد السكائر/يىم

 15.83±41.08 14.49±37.47 كلىذاثيىى )هىالري(

أًزين سىتر أوكسايذ ديسويىذيز  فعاليح

 /هللرر( وحذج)
30.01±8.87 26.0±11.67 

 17.52±41.52 33.4±43.11 /هللرر()وحذجفعاليح أًزين الكاذيليز 
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والثالثدة مدج ( أيدة فدرو  معنويدة عندد ماارندة المجمدوعتيج الثانيدة 6-4لا يظ،ر جدول )

ومر دد  المددالوج داي    Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج  P 0.05المددد نيج عنددد مسددتوى احتماليددة 

 .الدي،ايد

 يعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ :(6-4جذول )

 .tانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (43ذد =)انع

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 العور )سٌح(

و  15 عذد السكائر/يىم  30  30 

 0.85±2.37 0.78±2.34 )هلي غرام/هللرر( Cفيراهيي 

 8.7±23.36 9.53±19.81 ()هايكروغرام/هللرر Eفيراهيي 

 0.69±2.06 0.66±2.12 (لرر)هايكروهىل/ هالىى داي الذيهايذ

 

( أيدة فدرو  معنويدة عندد ماارندة المجمدوعتيج الثانيدة والثالثدة مدج 7-4لا يظ،ر جدول )

أنددددزيا السددددوور أو سددددايد  وفعاليددددةفددددوك ال دوتدددداثيوج   P 0.05المددددد نيج عنددددد مسددددتوى احتماليددددة 

 ة أنزيا ال اتيديز.ديسميوتيز وفعالي

 يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ :(7-4جذول )

 .tانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (43)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثانثح

 (21)انعذد =

 اتًانىسط انحس

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 العور )سٌح(

و  15 عذد السكائر/يىم  30  30 

 15.83±41.08 16.75±39.17 كلىذاثيىى )هىالري(

أًزين سىتر أوكسايذ ديسويىذيز  فعاليح

 /هللرر( وحذج)
25.93±10.47 26.0±11.67 

 17.52±41.52 17.87±37.34 /هللرر(وحذجفعاليح أًزين الكاذيليز )



 الفصل الرابع/النتائج 

   

 
( فروقدددا معنويدددة لدمدددد نيج مدددج المجموعدددا  الدددث ل ماارندددة وغيدددر 8-4أعادددى جددددول )

ومر دد  المددالوج داي    Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج  P 0.05المددد نيج عنددد مسددتوى احتماليددة 

(  2-4وزيدداده عدددد السدد ائر  مددا موضددح فددو كدد ل ) Eو  Cحيددل ن حددظ زيدداده فيتددامينو  .الدي،ايدد

 . E فاض مر   المالوج داي الدي،ايد وزياده فيتاميج وان
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 فً انًجًىعح األونى نهًذخٍٍُ. Eو  Cانعالقح تٍٍ فٍرايًٍُ انًصم (: 2-4شكم )

 

( فروقدددا معنويدددة لدمدددد نيج مدددج المجموعدددا  الدددث ل ماارندددة وغيدددر 9-4أعادددى جددددول )

أنددددزيا السددددوور أو سددددايد  وفعاليددددةفددددوك ال دوتدددداثيوج   P 0.05المددددد نيج عنددددد مسددددتوى احتماليددددة 

حيدددل ن حدددظ ان فددداض ال دوتددداثيوج )الددد ي يدددزداد وزيددداده تر يدددز ديسدددميوتيز وفعاليدددة أندددزيا ال اتيديز.

وزيدداده عدددد  وفعاليددة أنددزيا ال دداتيديز السددوور أو سددايد ديسددميوتيز( وان فدداض تر يددز أنددزيا Cفيتدداميج 

 الس ائر.

 



 الفصل الرابع/النتائج 

   

 

 .tر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعاخ األونى وانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار يعاٌٍ :(8-4جذول )
 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انسٍطرج

 (39)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح األونى

 (22)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثاٍَح

 (43نعذد =)ا

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 6.11±22.82 7.23±24.67 العور )سٌح(

و   15 15 - عذد السكائر/يىم  30  30 

0.6±2.31 0.22±1.2 )هلي غرام/هللرر( Cفيراهيي 
* 

2.34±0.78
* 

2.37±0.85
* 

7.6±21.36 2.87±10.25 )هايكروغرام/هللرر( Eفيراهيي 
* 

19.81±9.53
* 

23.36±8.7
* 

0.78±2.11 2.45±5.53 هالىى داي الذيهايذ )هايكروهىل/لرر(
* 

2.12±0.66
* 

2.06±0.69
* 

 P< 0.05* ذعًُ 



 الفصل الرابع/النتائج 

 6 

 

 .tذو نهًجًىعاخ األونى وانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم ان :(9-4جذول )
 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انسٍطرج

 (39)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح األونى

 (22)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثاٍَح

 (43)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انثانثح انًجًىعح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 6.11±22.82 7.23±24.67 العور )سٌح(

و   15 15 - عذد السكائر/يىم  30  30 

14.49±37.47 18.61±66.46 كلىذاثيىى )هىالري(
* 

39.17±16.75
* 

41.08±15.83
* 

8.87±30.01 11.34±75.54 /هللرر( وحذجذيز )اًزين سىتر أوكسايذ ديسويى فعاليح
* 

25.93±10.47
* 

26.0±11.67
* 

33.4±43.11 26.99±123.39 /هللرر(وحذجفعاليح اًزين الكاذيليز )
* 

37.34±17.87
* 

41.52±17.52
* 

 P< 0.05* ذعًُ 



 الفصل الرابع/النتائج 

   

( أيددددة فروقددددا معنويددددة عنددددد ماارنددددة المجموعددددا  الددددث ل مددددج 10-4لددددا يظ،ددددر جدددددول )

وج داي مر دد  المددالو    Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج  P 0.05وى احتماليددة المددد نيج عنددد مسددت

 .الدي،ايد

يعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعاخ  :(10-4جذول )

 .ANOVAاألونى وانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 األونى

 (22)انعذد =

 ساتًانىسط انح

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثاٍَح

 (43)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 6.11±22.82 انعًر )سُح(

و   15    15 عذد انسكائر/ٌىو  30  30    

 0.85±2.37 0.78±2.34 0.6±2.31 )يهً غراو/يههرر( Cفٍرايٍٍ 

 8.7±23.36 9.53±19.81 7.6±21.36 )ياٌكروغراو/يههرر( Eفٍرايٍٍ 

يانىٌ داي انذٌهاٌذ 

 )ياٌكرويىل/نرر(
2.11±0.78 2.12±0.66 2.06±0.69 

( أيددددة فروقددددا معنويددددة عنددددد ماارنددددة المجموعددددا  الددددث ل مددددج 11-4لددددا يظ،ددددر جدددددول )

أنددددزيا السددددوور أو سددددايد  وفعاليددددةفددددوك ال دوتدددداثيوج   P 0.05 نيج عنددددد مسددددتوى احتماليددددة المددددد

 ديسميوتيز وفعالية أنزيا ال اتيديز.

يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعاخ  :(11-4جذول )

 .ANOVAاألونى وانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

ذخٍٍُ يجًىعح انً

 األونى

 (22)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثاٍَح

 (43)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 6.11±22.82 انعًر )سُح(

و   15    15 ر/ٌىوعذد انسكائ  30  30    

 15.83±41.08 16.75±39.17 14.49±37.47 كهىذاثٍىٌ )يىالري(

اَزٌى سىتر أوكساٌذ  فعانٍح

 /يههرر( وحذجدٌسًٍىذٍز )
30.01±8.87 25.93±10.47 26.0±11.67 

 17.52±41.52 17.87±37.34 33.4±43.11 /يههرر(وحذجفعانٍح اَزٌى انكاذٍهٍز )



 الفصل الرابع/النتائج 

   

 

( أيدددة فدددرو  معنويدددة عندددد ماارندددة المجموعدددا  الدددث ل مدددج 12-4جددددول )يوضدددح لدددا 

فددددوك أعددددداد  ريددددا  الدددددا الحمددددرا   وال،يموغدددددوويج   P 0.05المددددد نيج عنددددد مسددددتوى احتماليددددة 

وال،يماتو ريدددد   وحسددددا   ريددددا  الدددددا الويضددددا   وحسددددا   ريددددا  الدددددا الويضددددا  العدلددددة  وال  يددددا 

 الدمفاوية والصفيحا  الدموية.

 انًعاٌٍر انذيىٌح انًثٍُح نصىرج انذو انكايهح نهًجًىعاخ قٍذ انذراسح :(12-4) جذول

 .ANOVAوفق اخرثار 
 

 انًعاٌٍر

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 األونى

 (22)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثاٍَح

 (43)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

ٍٍُ يجًىعح انًذخ

 انثانثح

 (21)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 6.54±26.67 5.26±24.81 6.11±22.82 انعًر )سُح(

و   15 15 عذد انسكائر/ٌىو  30  30 

 أعذاد كرٌاخ انذو انحًراء

( x10
6

 /يهًٍرر يكعة( 
5.58±0.43 5.54±0.48 5.5±0.35 

 1.11±14.78 1.09±14.49 1.23±14.48 انهًٍىغهىتٍٍ )غراو/دٌسٍهرر(

 3.16±49.6 3.9±49.59 4.01±50.45 انهًٍاذىكرٌد )%(

 حساب كرٌاخ انذو انثٍضاء

( x10
3

 /يهًٍرر يكعة( 
8.01±2.2 8.15±2.51 8.34±1.92 

حساب كرٌاخ انذو انثٍضاء انعذنح 

)%( 
60.87±9.06 59.99±10.52 59.07±8.77 

 7.3±29.77 10.08±29.24 8.59±26.39 انخالٌا انهًفاوٌح )%(

 انصفٍحاخ انذيىٌح

( x10
3

 /يهًٍرر يكعة( 
256.45±53.29 255.8±56.8 290.8±134.4 

 



 الفصل الرابع/النتائج 

 3 

 

 تقسيم النتائج على أساس فترة التدخين  .4.1

لدمددد نيج عنددد  P 0.05( فرقددا معنويددا عنددد مسددتوى احتماليددة 13-4اظ،ددر جدددول )

يج .  ما اوضدح الجددول وجدود فدرو  معنويدة عندد ماارنة المجموعة االولى والثالثة فو ك ال،يموغدوو

فدو ال،يماتو ريد  لدمجداميل الث ثدة مدج المدد نيج وحسدا   ريدا  الددا  P 0.05مسدتوى احتماليدة 

 الويضا  العدلة فو المجموعتيج االولى والثالثة ماارنة ومجموعة السياره .

حيدددل ن حدددظ زيددداده ال،يموغددددوويج وزيددداده فتدددره التدددد يج وان فددداض ال،يماتو ري )الددد ي 

يدددزداد وزيدددداده ال،يموغددددوويج(   مددددا ن حدددظ زيدددداده حسدددا   ريددددا  الددددا الويضددددا  العدلدددة وزيدددداده فتددددره 

التددد يج. فيمددا لددا يظ،ددر الجدددول أيددة فددرو  معنويددة لدمددد نيج مددج المجموعددا  الددث ل عنددد مسددتوى 

ماارنددة وغيددر المددد نيج فددو أعددداد  ريددا  الدددا الحمددرا   وحسددا   ريددا  الدددا  P 0.05احتماليددة 

 الويضا   وال  يا الدمفاوية والصفيحا  الدموية.

 



 الفصل الرابع/النتائج 

   

 .tانًعاٌٍر انذيىٌح انًثٍُح نصىرج انذو انكايهح نهًجًىعاخ قٍذ انذراسح تىاسطح اخرثار  :(13-4جذول )
 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انسٍطرج

 (39)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 األونىانًجًىعح 

 (42)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثاٍَح

 (23)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

3.91±21.55 7.23±24.67 العور )سٌح(
* 

24.43±4.75 31.52±4.7
* 

و   4  4 - فررج الرذخيي/سٌح  8  8  

x10 أعذاد كرياخ الذم الحوراء )
6

 0.44+5.6 0.44+5.54 0.44+5.51 0.71±5.35 /هليورر هكعة( 

1.14+14.38 1.42±14.93 الهيوىغلىتيي )غرام/ديسيلرر(
 

14.38+1.11
 

15.1+0.97
* 

4.13+49.89 6.24±53.07 الهيواذىكريد )%(
* 

49.08+3.6
* 

50.47+3.02
* 

x10 حساب كرياخ الذم الثيضاء )
3

 2.01+8.78 2.4+8.37 2.3+7.74 1.7±7.9 /هليورر هكعة( 

9.52+59.68 8.54±55.23 حساب كرياخ الذم الثيضاء العذلح )%(
* 

59.67+11.23 60.9+8.49
* 

 6.72+28.47 10.98+30.13 9.12+27.9 8.11±28.43 الخاليا اللوفاويح )%(

x10 الصفيحاخ الذهىيح )
3

 61.86+263.11 72.5+252.48 97.4+272.92 84.05±243.41 /هليورر هكعة( 

 P< 0.05* ذعًُ 



 الفصل الرابع/النتائج 

 3 

عند ماارنة  P 0.05احتمالية ( أية فرو  معنوية عند مستوى 44-4لا يعِا جدول )

ر دد  المددالوج داي وم   Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج المجمددوعتيج األولددى  والثانيددة مددج المددد نيج 

 .الدي،ايد

يعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ  :(14-4جذول )

 .tاألونى وانثاٍَح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ األونى

 (42)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (23)انعذد =

 ىسط انحساتًان

 االَحراف انًعٍاري ±

4.75+24.43 3.91+21.55 العور )سٌح(
* 

و   4  4 فررج الرذخيي/سٌح  8 

 0.72+2.41 0.7+2.26 )هلي غرام/هللرر( Cفيراهيي 

 6.99+20.6 8.14+19.77 )هايكروغرام/هللرر( Eفيراهيي 

 0.84+2.03 0.65+2.12 )هايكروهىل/لرر( الذيهايذ داي هالىى

 

عند ماارنة  P 0.05احتمالية ( أية فرو  معنوية عند مستوى 41-4لا يعِا جدول )

أندددددزيا السدددددوور أو سدددددايد  وفعاليدددددةفدددددوك ال دوتددددداثيوج  المجمدددددوعتيج األولدددددى  والثانيدددددة مدددددج المدددددد نيج 

 ديسميوتيز وفعالية أنزيا ال اتيديز.

يصم انذو نهًجًىعرٍٍ  يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً :(15-4جذول )

 .tاألونى وانثاٍَح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ األونى

 (42)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (23)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

4.75+24.43 3.91+21.55 العور )سٌح(
* 

و   4  4 فررج الرذخيي/سٌح  8 

 18.34+38.54 13.4+37.57 كلىذاثيىى )هىالري(

أًزين سىتر أوكسايذ ديسويىذيز  فعاليح

 /هللرر( وحذج)
29.24+8.7 25.01+9.59 

 16.89+36.08 26.49+43.79 /هللرر(وحذجفعاليح أًزين الكاذيليز )



 الفصل الرابع/النتائج 

 3 

عنددد  P 0.05احتماليددة ( أيددة فددرو  معنويددة عنددد مسددتوى 41-4لددا يظ،ددر جدددول )

ومر دد  المددالوج    Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج اارندة المجمددوعتيج األولددى والثالثددة مددج المدد نيج م

 .داي الدي،ايد

 يعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ :(16-4جذول )

 .tاألونى وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ االونى

 (42)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

4.7+31.52 3.91+21.55 العور )سٌح(
* 

  4  8 فررج الرذخيي/سٌح

 0.89+2.42 0.7+2.26 )هلي غرام/هللرر( Cفيراهيي 

 11.51+24.19 8.14+19.77 )هايكروغرام/هللرر( Eفيراهيي 

 0.61+2.16 0.65+2.12 )هايكروهىل/لرر( الذيهايذ داي هالىى

 

عنددد  P 0.05احتماليددة ( أيددة فددرو  معنويددة عنددد مسددتوى 41-4لددا يظ،ددر جدددول )

أنددزيا السددوور أو سددايد  وفعاليددةفددوك ال دوتدداثيوج  ماارنددة المجمددوعتيج األولددى والثالثددة مددج المددد نيج 

  اتيديز.ديسميوتيز وفعالية أنزيا ال

 يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ :(17-4جذول )

 .tاألونى وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ االونى

 (42)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 راف انًعٍارياالَح ±

4.7+31.52 3.91+21.55 العور )سٌح(
* 

  4  8 فررج الرذخيي/سٌح

 17.38+43.1 13.4+37.57 كلىذاثيىى )هىالري(

اًزين سىتر أوكسايذ ديسويىذيز  فعاليح

 /هللرر( وحذج)
29.24+8.7 24.67+13.61 

 18.98+36.03 26.49+43.79 /هللرر(وحذجفعاليح اًزين الكاذيليز )



 الفصل الرابع/النتائج 

   

عنددد  P 0.05احتماليددة ( أيددة فددرو  معنويددة عنددد مسددتوى 41-4ضددح جدددول )لددا يو 

ومر دد  المددالوج    Eفيتدداميج و    Cفددوك فيتدداميج ماارنددة المجمددوعتيج الثانيددة والثالثددة مددج المددد نيج 

 .داي الدي،ايد

يعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ  :(18-4جذول )

 .tح وانثانثح وفق اخرثار انثاٍَ

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (23)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

4.7+31.52 4.75+24.43 العور )سٌح(
* 

و   4 فررج الرذخيي/سٌح  8  8 

 0.89+2.42 0.72+2.41 غرام/هللرر( )هلي Cفيراهيي 

 11.51+24.19 6.99+20.6 )هايكروغرام/هللرر( Eفيراهيي 

 0.61+2.16 0.84+2.03 )هايكروهىل/لرر( الذيهايذ دي هالىى

 

عنددد  P 0.05احتماليددة ( أيددة فددرو  معنويددة عنددد مسددتوى 41-4لددا يوضددح جدددول )

أنددزيا السددوور أو سددايد  وفعاليددةفددوك ال دوتدداثيوج  ماارنددة المجمددوعتيج الثانيددة والثالثددة مددج المددد نيج 

 ديسميوتيز وفعالية أنزيا ال اتيديز.

يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعرٍٍ  :(19-4جذول )

 .tانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح

 (23)انعذد =

 انىسط انحساتً

 الَحراف انًعٍاريا ±

 يجًىعح انًذخٍٍُ انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

4.7+31.52 4.75+24.43 العور )سٌح(
* 

و   4 فررج الرذخيي/سٌح  8  8 

 17.38+43.1 18.34+38.54 كلىذاثيىى )هىالري(

أًزين سىتر أوكسايذ ديسويىذيز  فعاليح

 /هللرر( وحذج)
25.01+9.59 24.67+13.61 

 18.98+36.03 16.89+36.08 /هللرر(وحذجفعاليح أًزين الكاذيليز )



 الفصل الرابع/النتائج 

   

عندددد  P 0.05احتماليدددة ( وجدددود فدددرو  معنويدددة عندددد مسدددتوى 02-4اظ،دددر جددددول )

ومر دد     Eفيتدداميج و    Cفيتدداميج ماارنددة المجموعددا  الددث ل لدمددد نيج ومجموعددة السددياره فددوك 

 .المالوج داي الدي،ايد

وزيدداده  Eوزيدداده فتددره التددد يج   مددا ن حددظ زيدداده فيتدداميج  Cظ زيدداده فيتدداميج إ  ن حدد

(  وان فاض مر   المالوج داي الدي،ايد )يزداد وزياده فتره 3-4فتره التد يج  ما موضح فو ك ل )

 التد يج(.

 

R²      3 
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Duration (yr)

 

 انًجًىعح انثاٍَح نهًذخٍٍُ.انًصم فً  Eانعالقح تٍٍ فررج انرذخٍٍ وفٍرايٍٍ  :(3-4شكم )

 

عندددد  P 0.05احتماليدددة ( وجدددود فدددرو  معنويدددة عندددد مسدددتوى 04-4اظ،دددر جددددول )

تر يدددز أندددزيا السدددوور و ال دوتددداثيوج  ماارندددة المجموعدددا  الدددث ل لدمدددد نيج ومجموعدددة السدددياره فدددوك 

 أو سايد ديسميوتيز وفعالية أنزيا ال اتيديز.

السدوور (  وان فداض فعاليدة أندزيا Cيداده فيتداميج ن حظ ان فاض ال دوتاثيوج )يزداد وز 

 (.4-4وزياده فتره التد يج  ما موضح فو ك ل ) أنزيا ال اتيديزوفعالية  أو سايد ديسميوتيز



 الفصل الرابع/النتائج 

   

 

 .tيعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعاخ األونى وانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار  :(20-4جذول )
 

 نًعاٌٍرا

 يجًىعح انسٍطرج

 (39)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح األونى

 (42)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثاٍَح

 (23)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

3.91+21.55 7.23±24.67 العور )سٌح(
* 

24.43+4.75 31.52+4.7
* 

و   4  4 - فررج الرذخيي/سٌح  8  8 

0.7+2.26 0.22±1.2 )هلي غرام/هللرر( Cفيراهيي 
* 

2.41+0.72
* 

2.42+0.89
* 

8.14+19.77 2.87±10.25 )هايكروغرام/هللرر( Eفيراهيي 
* 

20.6+6.99
* 

24.19+11.51
* 

0.65+2.12 2.45±5.53 ذيهايذ )هايكروهىل/لرر(هالىى داي ال
* 

2.03+0.84
* 

2.16+0.61
* 

 P< 0.05* ذعًُ 



 الفصل الرابع/النتائج 

 6 

 

 .tيعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعاخ األونى وانثاٍَح وانثانثح وفق اخرثار  :(21-4جذول )
 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انسٍطرج

 (39)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح األونى

 (42)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثاٍَح

 (23)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

 انًجًىعح انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

3.91+21.55 7.23±24.67 العور )سٌح(
* 

24.43+4.75 31.52+4.7
* 

و   4  4 - فررج الرذخيي/سٌح  8  8 

13.4+37.57 18.61±66.46 كلىذاثيىى )هىالري(
* 

38.54+18.34
* 

43.1+17.38
* 

8.7+29.24 11.34±75.54 /هللرر( وحذجسىتر أوكسايذ ديسويىذيز ) أًزين فعاليح
* 

25.01+9.59
* 

24.67+13.61
* 

26.49+43.79 26.99±123.39 /هللرر(وحذجالكاذيليز ) أًزينفعاليح 
* 

36.08+16.89
* 

36.03+18.98
* 

 P< 0.05* ذعًُ 



 الفصل الرابع/ النتائج
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 (: انعالقح تٍٍ فررج انرذخٍٍ وفعانٍح أَزٌى سىتر أوكساٌذ دٌسًٍىذٍز انًصم4-4شكم )

 فً يجًىعح انًذخٍٍُ انثاٍَح.

 

عنددد  P 0.05 احتماليددة( أيددة فددرو  معنويددة عنددد مسددتوى 00-4لددا يظ،ددر جدددول )

 .ومر   المالوج داي الدي،ايد   Eفيتاميج و    Cفيتاميج ماارنة المجموعا  الث ل لدمد نيج فوك 

 
يعاٌٍر يضاداخ األكسذج انفٍرايٍُاخ وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعاخ  :(22-4جذول )

 .ANOVAقٍذ انذراسح وفق اخرثار 
 

 انًعاٌٍر

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 االونى

 (42= )انعذد

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثاٍَح

 (23)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثانثح

 (21)انعذد =

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

4.7+31.52 4.75+24.43 3.91+21.55 انعًر )سُح(
* 

و   4  4 فررج انرذخٍٍ/سُح  8  8 

 0.89+2.42 0.72+2.41 0.7+2.26 )يهً غراو/يههرر( Cفٍرايٍٍ 

 11.51+24.19 6.99+20.6 8.14+19.77 )ياٌكروغراو/يههرر( Eفٍرايٍٍ 

 انذٌهاٌذ داي يانىٌ

 )ياٌكرويىل/نرر(
2.12+0.65 2.03+0.84 2.16+0.61 



 الفصل الرابع/ النتائج

 

   

عنددد  P 0.05احتماليددة ( أيددة فددرو  معنويددة عنددد مسددتوى 02-4لددا يظ،ددر جدددول )

أنددزيا السددوور أو سددايد ديسدددميوتيز  وفعاليددةال دوتدداثيوج  ماارنددة المجموعددا  الددث ل لدمددد نيج فددوك 

 وفعالية أنزيا ال اتيديز.

 

يعاٌٍر يضاداخ األكسذج االَزًٌٍح وأكسذج انشحىو فً يصم انذو نهًجًىعاخ قٍذ  :(23-4جذول )

 .ANOVAانذراسح وفق اخرثار 
 

 انًعاٌٍر

 يجًىعح انًذخٍٍُ

 االونى

 (42)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثاٍَح

 (23)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثانثح

 (21)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

4.7+31.52 4.75+24.43 3.91+21.55 انعًر )سُح(
* 

و   4  4 /سُحفررج انرذخٍٍ  8  8 

 17.38+43.1 18.34+38.54 13.4+37.57 كهىذاثٍىٌ )يىالري(

اَزٌى سىتر أوكساٌذ  فعانٍح

 /يههرر( وحذجدٌسًٍىذٍز )
29.24+8.7 25.01+9.59 24.67+13.61 

 18.98+36.03 16.89+36.08 26.49+43.79 /يههرر(وحذجفعانٍح اَزٌى انكاذٍهٍز )

 

قا معنويا لمد نو المجموعة الثالثة عند ماارنت،ا والمجموعتيج األولى (  فر 04-4اظ،ر جدول )

فو ال،يموغدوويج. فيما لا يظ،ر الجدول أية فرو  معنوية  P 0.05احتمالية والثانية عند مستوى 

عند ماارنة المجموعا  الث ل لدمد نيج فوك أعداد  ريا  الدا  P 0.05احتمالية عند مستوى 

تو ري   وحسا   ريا  الدا الويضا   وحسا   ريا  الدا الويضا  العدلة  الحمرا   وال،يما

 وال  يا الدمفاوية والصفيحا  الدموية.



 الفصل الرابع/ النتائج

 

 3 

 انًعاٌٍر انذيىٌح انًثٍُح نصىرج انذو انكايهح نهًجًىعاخ قٍذ انذراسح :(24-4جذول )

 .ANOVAوفق اخرثار 
 

 انًعاٌٍر

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 األونى

 (42)انعذد =

 

 نحساتًانىسط ا

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثاٍَح

 (23)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

يجًىعح انًذخٍٍُ 

 انثانثح

 (21)انعذد =

 

 انىسط انحساتً

 االَحراف انًعٍاري ±

4.7+31.52 4.75+24.43 3.91+21.55 انعًر )سُح(
* 

و   4  4 فررج انرذخٍٍ/سُح  8  8 

 د كرٌاخ انذو انحًراءأعذا

( x10
6

 /يهًٍرر يكعة( 
5.51+0.44 5.54+0.44 5.6+0.44 

0.97+15.1 1.11+14.38 1.14+14.38 انهًٍىغهىتٍٍ )غراو/دٌسٍهرر(
* 

 3.02+50.47 3.6+49.08 4.13+49.89 انهًٍاذىكرٌد )%(

 حساب كرٌاخ انذو انثٍضاء

( x10
3

 /يهًٍرر يكعة( 
7.74+2.3 8.37+2.4 8.78+2.01 

حساب كرٌاخ انذو انثٍضاء انعذنح 

)%( 
59.68+9.52 59.67+11.23 60.9+8.49 

 6.72+28.47 10.98+30.13 9.12+27.9 انخالٌا انهًفاوٌح )%(

 انصفٍحاخ انذيىٌح

( x10
3

 /يهًٍرر يكعة( 
272.92+97.4 252.48+72.5 263.11+61.86 

 P< 0.05* ذعًُ 
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 Disscution المناقشة .5

 C Smoking and Vitamin C التدخين وفيتامين .5.1

سخاا  فاا ط أم  تهاا  يعما  م  مضاا  أسدا م م اي فاط ر اامر ر ماا ط Cيعتبر فيتامين 

 معنميااااا ماااا  ماااارتبار بالزمااااا  فااااط مر بيتاسااااارمتين Cرن زيااااا م تررسيااااز فيتااااامين  ر هااااامر ر  اااارم  مهاااا 

conjugated diene  اااامر ر تااا   يLag phase  ممعاا   ر تسااامنRate of Formeation 

(Steinberg and Chait, 1998  )اهاة  منا  تا رخ   مهام تررسيز  ا ية ب فيتامين ر مهم  عم ي  

 م ااا  ممااا  أمسداااي  ر نترياااع  رن ر فعا ياااة ر مضاااا م   سدااا م   فيتاااامين  يدااا   أمسدااااي  دااامبر هاااار

restricted  م   ي عب  مرر م ماا فاط  بفا  ية ر خاليا إ ىر فيتامين يتي نق  دمر   ر خارج خ مية  با

تنظيي  ا ة رألسد م مرالختزر  ر  رخ  خ مية مر  فا ا  ر مضا م   سد م مر اي  ا  ي لا  بمردااة 

 مثاااااا  ر س متاااااااثيمن Intracellular thiol species تنظااااايي أناااااامرا سبريتيااااااة  رخاااااا  خ مياااااة

 (Raitakari et al., 2000 ) 

ر ملاااا ر   ااان اريااا تزميااا  مداااتمر ب اااامي رالداااسمربيع  إ اااى ااا  ي تااااج ر مااا خنين 

  م افظة   اى مداتمم مان فيتاامين ر ملا  م ااب ا  ما ع ؛ر ابيعية أم إ اا  ي هرا من ر فيتامين

 مااا ممهاام   اا م مياار ر ماا خنين  سااان  اا  ردااتنت  ب نااا   ااى ر اارمي ماان رن ر تاا خين ماارتبا ماا  رخااا 

مهاا  رن  إ ااى ر  ااس  ر مؤسداا ك مسااا ع فااان ر تغياارر  رال ت ابيااة تزياا  ماان ت م ااا Cرء  فيتااامين ر غااا

ن  يماة إفا   عناياةر بالزماا ممان ر مثيار  Cت دن دري  فاط مداتمم فيتاامين  إ ىإيقاف ر ت خين يقم  

رن  سماا كر ما خنين مميار ر ما خنين  ا مفيتاامين ر رالختالف فط مداتميا   إ ىهار ر ت دن مدامية 

 إ ااىبمرداااة ماانل رال سترمنااا    فيتااامين ماا  ر غ اااء ر بالزمااط م مايااة رال فااا تمساامفيرم ر تاا رخال  

 Cهااااامر رال فااااا تمساااام فيرمسدااااي    ااااا ع فااااان ماااان ر م تماااا  رن تساااامن  اهااااة ر ماااا خنين  فيتااااامين 

يااة ممضااا ر  أسداا م تغاميااة أخاارم أسثاار ممااا  غياار ر ماا خنين مهااار مااا يتفاا  ماا  نتااا   ر  رردااة ر  ا 

(Chavez et al., 2006; Alsenaidy, 2010 ) 
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 Vitamin E and Lipid Peroxidation وعملية أكسدة الشحوم Eفيتامين  .5.1

ك بملاافا  م افظااة   ااى ر مظيفااة ر منا يااة   خ يااةر فااط ال فااا تمساامفيرم تسماان ر  اهااة  

 اى رألرهال ي عاب رناا  م مضا  أسد م ر يس فعا   اا    د د ة ار اب فاط  هان م ااء ر خ ياةك  يع 

ر    مان  م ياة أسدا م ر  ا مي ر تاط   ن اري فط ر م افظة   ى تسام ية م اء ر خ ية   مرر ر يدا  

 ا  سبيار  إ اى Eتعتما  ر  اهاة  فيتاامين  ( Hughes, 1999ت  ث ا رألنمرا رالمسديهينية ر فعا اة )

  ااى م تاامم  يعتماا  ر متعاا   مياار ر م ااب  مر اااي باا مر    ااى م تاامم رألندااهة ماان ر  ااامي ر اا هنط

رن  2002 ااي  مزماالء  Liu(  أظ ار   ررداة أهررهاا Zheng, 2003cر  امي )هار ر غارء من 

ي مااط خاليااا ر اا ي ر  مااررء ماان أسداا م ر  اا مي بفعا يااة  -ß--ماان  ردااتعما  خ اايا ر تمساامفيرم 

ياة ر ا ي ر  ماررء تمسمفيرم   م    )خالة ر ساما مر دسما  يث أن ا تؤخا من  ب  خ  ارسبر من رال ف

 ( Liu et al., 2002بدر ة رسبر من رال فا تمسمفيرم ( )

أظ ر  ر  رردا  ر متنم ة ر تط أهري    ى رإلندان مر  يمرن رن ر ته يز ر غار ط م  

  اى  م ياة أسدا م ر  ا مي ر تاط ت ا ث بدابب  هيا متمت ع ت ثيرر   (ر فيتامينا )مضا ر  رألسد م 

ممااان يتناااام من  مرال اااخا ن م ااا  ر تااارح ا اااع با ندااابة   مااا خنين أم ر تااا خي  Exerciseر ه ااا 

رختزر   م ياة  إ ىميماردمن ن ااا فيزياميا  نيفاك سما رن مضا ر  أسد م إضافية يمسن رن تؤ ي 

يمسان  E ا  ر تارح رن ر  اهاة  فيتاامين م أسد م ر   مي   هدي مهار يتف  م  نتاا   ر  ررداة ر  ا ياة  

رن زيااا م  ( Sürmen-Gür et al., 1999ر تمااارين متاا خين ر داايسارم )رن تااز ر  بزيااا م إهااررء 

 رنااا ر تعااري   هااار ر  اار مأسداا م ر  اا مي  رخاا  هدااي ر سااا ن ر  ااط ماارتبا ماا  ر تاا خين ر اااي يباا م

ر قاب ية   ى ر  ماية ض   م ية أسد م ر  ا مي    ر اي  ا زيا م ر  اهة ألخا رال فا تمسمفيرم  ر  مؤ ر 

(Kelly, 2002 ) 
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 على عملية أكسدة الشحوم Eو  Cفيتاميني  زيادة أثر  .5.1

Effect Supply Vitamin E and C on Lipid Peroxidation 
  ردتن اااا  ااان اريااا ر عاااا ط مر مداااتمر   هاااامر ر  ااارم ر فعا اااة ر مااا خنين تعاااري رن  

  تطمت ك فترم امي ة متم ي  هامر مرسزية رألمسدهين مر ساربمن Quinone-Semiquinoneهامر 

تعمااا  ر بالزماااا مر نداااي   إار  اهاااة  مضاااا ر  رألسدااا م ر مغاياااة نتيهاااة ر تعاااري  مثااا  هاااا  ر هاااامر 

مر بيتاساارمتين  Cم  E طمهاط ت ام  فيتاامين  سمخازن  مضا ر  رألسد م ر مغاية ر تط سثيارر ماا تنفا

هة مر داااي ينيمي  رن رداااتخ ري ته ياااز متناااما مااان مضاااا ر  رألسدااا م  يمنااا  أم  ااايخفي ضااارر رألندااا

رن  إا كر بيم مهية هار ر ب ث فيا ب س  مرد  فط ر م   ر  اضر فط ر ظرمف رالمررضية ر متنم ة

من م مظيفت ا ر مضا م   سد م تسمن م فمفة بلعمبة  إ ىتخمين ر  اهة  مث  ها  ر مغايا  ندبة 

 رففقاا   اامفااط ر مر اا   كمعتماا م   ااى داايا م فاارا رألسداا م فااط  ضاام أم أسثاار أن ااا دااتسمن ر ماارهل

سيفية تمزي  مث  ها  ر مغايا  مت يض ا  ن  أخاها بزيا م أسثر مما  م تؤخا  ان اريا    نر ق ي  

بااااين رال فااااا تمساااامفيرم  م ااااامي  Synergismر غااااارء  م اااا     ااااالمم   ااااى ا ااااع فااااان أي تاااا زر 

ا  فط ر دمر   ر هدامية مرالنداهة  اا ع فاان ر عمرما  ر تاط تاؤثر ب ا همارالدسمربيع يعتم    ى ترسيز 

 ردااااااااتخ ري ر عاااااااااالج ر تررسيااااااااز تؤخااااااااا بنظاااااااار رال تبااااااااار  ناااااااا  تابياااااااا  ألخااااااااا مثااااااااا ط لاااااااا ط أم

(Brown et al., 1997; Ismail et al., 2002; Kelly, 2003 ) 

مااان ر مغاااايا  ر   يقاااة ر تغامياااة ر مضاااا م   سدااا م تااامفر  ماياااة  ررن  ااا  سماااا  ااام ظ  

 أم سمه ازر  منفار م combination بتم يفاة دامية   ندهة من ضرر ر هار ر  ر  ن  رداتعما  ا

(Nagyova et al., 2004)تملا  ر با اث را  كWalmsley رن زياا م  إ اى 9111   ااي ؤ مزماال

عااا  مداااي ة منادااابة  تق يااا  خاااار رإللاااابة يرالدااات الع ر ياااممط مااان ر فاس اااة مر خضاااررمر  ر متنم اااة 

فاان رإل مااي بمتا باا  ك مما  ا اع (Walmsley et al., 1999) باألمرري ر مزمناة  ا م ر ما خنين

ر غااارء ر ضااارمرية   م افظاااة   اااى تررسيااز مثا ياااة مااان مضاااا ر  رألسداا م فاااط ر بالزماااا مرالنداااهة  ااا  
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رن  إ ااى  رن ر اا  ي    ااى رختاازر  ضاارر أسداا م ر  اا مي  اا م ر ماا خنين ممياار ر ماا خنين ي ااير تااامر

 ,.Nagyova et al) يامفر  ماياة مان أسدا م ر  ا مي Cمب رهة ر ا  فيتاامين  Eر ته يز بفيتامين 

2004 ) 

   اااااى ر ماااا خنين ال ظااااامر تااااامرفر  9111مزمااااالء   ااااااي  Brownفااااط  ررداااااة أهررهاااااا 

 -Thiobarbutric acid reactive substanses) معنامي فاط مداتميا  ر بالزماا مان رنخفااي  

TBARS)  ك ر   ي ك هي رمبيرمسدي رdienes  م غي فط ر يمي  280ر مقترنة بع  ر ته يز بمق رر

م اب ة ال ظ ر با ث مفط  رردة ثانية   (Brown et al., 1994) أدابي  90 م م  Eفيتامين من 

Cadenas مداااااتميا  منخفضاااااة معنمياااااا مااااان مهااااام   9111   ااااااي ؤ مزماااااالTBARS  ااااا م ميااااار 

ياميك بينماا سانا   00 ما م  Eم غي فط ر يمي مان فيتاامين  900ر م خنين ر اسمر بع  ر ته يز بمق رر

 Cadena) متضااربة TBARSر بالزماا أم  ر ماا من  ري ر  ي ايا   اى  Cيتاامين نتا   ر ته يز بف

et al., 1996)    مردتعمWen  هر اة مان فيتاامين  9111مزماالء   اايC  م غاي  9000مقا ررها

رنخفاضاا معنمياا فاط مداتميا    لا أداابي  مان ر ته ياز  1بعا  م فط ر يمي فاط ر باا غين رأللا اء 

فقاا   9111   اااي ؤ مزمااال Cadenas أمااا ( Wen et al., 1997) الزمااار ب ر مااا من  ري ر  ي اياا 

 تااامرفر فاااط ر س اااف  ااان مف ااا مر Cمااان ر ته ياااز بفيتاااامين  أنفدااا ما ر هر اااة مر فتااارم أيضاااا   مررداااتعم 

  رن ر ته ياااز مااا  تم يفاااة مااان TBARS (Cadenas et al., 1996)رنخفااااي بمداااتميا  

م ا م  م ياة فاط  E 100م غاي فاط ر يامي مفيتاامين  00 نر فيتامينا  ر مضا م   سد م )ر بيتا ساارمتي

 ر مااا من  ري ر  ي اياا رنخفاضااا فااط مدااتميا     رأللاا اء  ماا م   اارم أداابي  أناات ر يامي(  اا م ر رهااا

مهاار يتفا   ( Nagyova et al., 2004) أن ا ت مط ضا   م ياة أسدا م ر  ا مي يعنطر بالزما مما 

 Carr et al., 2000; Huang et al., 2002; Kawashima)مان  با  م  ما تي ر تملا  إ ياا 

et al., 2007 ) 
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 Effect of Smoking on Glutathione تأثير التدخين على الكلوتاثيون .5.1

فااااااط ر  مايااااااة ضاااااا  ر هااااااامر ر  اااااارم  ا  م ماااااا ا  خ مياااااا مختاااااازال   ر س متاااااااثيمن  ااااااامال   يعاااااا 

ر تاااط تدااامل   عمرمااا  ر ر يداااةهااام ر ااا  ر هاااار ر عامااا مر بيرمسداااي ر  مر مرسباااا  ر داااامة  رن نضااامب 

  ثباتيت اا ر خ امي مي اافظ   اى يعما  مبا ارم   اى  ماياة برمتيناا  ر غ ااءب سد م ر  ا مي سماا رناا 

ر اااي يمساان رن  SH–رنخفاااي مهااامي  ر داا فاهي ر   إ ااىتااؤ ي مدااتميا  ر س متاااثيمن ر منخفضااة م 

 ,.Ugbebor et al)تيتااا مبا تااا ط فقاا رن ثباأسداا م مهااامي  داا فاهي ر  ر غ اااء   ا ااة يناات  فااط

2011 ) 

 مان رثار ي عاب  ماايعزم دبب رنخفاي مدتمم ر س متاثيمن فاط  ي ر ما خنين  يمسن رن

مهاام  كمر هااامر ر  اارم Electrophiles  ماانظي فااط  مايااة ر خاليااا ضاا  رالنميااة ر م بااة  ال سترمنااا

 ي رمسداااي  أممعا  اااة هاااامر ر   مااان خاااال   هاااار ر  ااار  ا  منظفاااب اااس  مبا ااار بملااافا  أيضاااا   يعمااا 

ر سبياارم بمدااااة هااامر مياار مبا اار  اان ارياا  إلااالح باا ء ر ضاارر ر اااي ي اا ث   هزي ااا   ب ااس 

 ( Diken et al., 2001; Pasupathi et al., 2009a)ر  ي رمسدي  

 

 الكاتيليز وديسميوتيز  أوكسايدسوبر  يأنزيم فعاليةتأثير التدخين على  .1.1

Effect of Smoking on enzyme activity of Superoxide dismutase 

and Catalase 

 يدميمتيز مفعا ية أنزيي ر ساتي يز فط  ي  أمسداي  دمبر فعا يةرالنخفاي فط  رن دبب

نظااااي ر ااا فاا ر مضاااا    سدااا م ي ماااط  سااامن إ اااى يمسااان رن يعااازم ر مااا خنين مقارناااة بغيااار ر مااا خنين

مضاااا   بملاااف يعمااا  ر سااااتي يزا إ مؤيضاااا  رألمسداااهين ر متفا ااا    ر مضااارمااان ر تااا ثير  أهداااامنا

 رثاارر   ر اااي ي عااب باا مر  يدااميمتيز مضااا  أسداا م  اااا    د داا ة  أمسداااي  أناازيي داامبرأسداا م م ااا ط م 

 يداميمتيز  أمسدااي  دامبر أنازيي  ن ما يم اف كألسد م ر   مير ضار   ماية ض  ر ت ثير ر هاما  فط
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س   سااتي يز هام تنظياف بيرمسداي  ر  يا رمهين ر ساتي يز يب أ ب  رء مظيفتاا  رن ر ا مر ر ار ي نإفع ا ف

 يدااميمتيز فااط إزر ااة رالنيمنااا   أمسدااي  داامبر فعا يااة أناازيي بفعاا  ر هااامر ر  اارم أم بمردااة ر متسامن

 مارتبانخفااي فاط فعا ياة ر سااتي يز م ا  يسامن دابب رالمااء   إ اىمت مي  اا  أمسدااي   دامبر  ر دا بة

 أمسداااااي  داااامبر فعا يااااة أناااازيي مهين ماااان ر اااا خان أم تثباااايابزيااااا م مفراااااة بإنتاااااج بيرمسدااااي  ر  ياااا ر 

ر ااي  تنظياف ر هاار ر  ارردتعما  هااين رإلنازيمين فاط زيا م  إ ى أيضا   ا ع م   يعزم ك يدميمتيز

 ( Sulochana et al., 2002; Mahapatra et al., 2008م  ت خين ر ديسارم ) يتررف  تسمنا

رالناااازيي  اااان ارياااا  تسدااااير ترسيااااب  رن هااااار ر  ي رمسدااااي  يمساااان رن يداااابب تعاياااا 

ر ساتي يز  فعا ية (ك مهار ر تعاي  يؤثر ب مر    ىSODم  CATك  GSH Pxرالنزيما  ر مع نية )

 يدميمتيز مر ساتي يز  أمسداي  دمبر أنزيمط يلبل سال منم  با ط رالنزيما كأسثر بسثير من ب رهة 

هاا  رالنزيماا   رن آ ية تعايا   Singled Oxygen مرم ثانية بمرداة رألمسدهين ر اري معاالن

    اى ر ارمي مان رن ر سااتي يز هام أسثار  ن  تررسيز مرا ة من ر مؤسد ر  تسامن مت ااب ة  سا  أنازيي

نتيهاة تا رخ    يداميمتيز أمسدااي  دمبرمقارنة م   يع  رالنزيي رألسثر تعايال  فانا  ن ااا  رألنزيما  

م ا  يتفا  دابب رنخفااي  ( GüLtekin et al., 2001; Arora et al., 2011ر هار )م ر برمتين 

مزمااالء   Reddyر اااي  لاا نا فااط هااا  ر  رردااة ماا  مااا اساار    يدااميمتيز أمسداااي  مدااتميا  داامبر

هار ر عنلر م   ر معا ن ثنا ية ي    زيا م ترسيز ر سا ميمي فط  خان ر ديسارمك إامن  2099 اي 

إ ى تثبياا  مؤ يا يدميمتيز  أمسداي أنزيي دمبر  بترسي مر منغنيز فط كر ن اسم ر تسافؤ مث  ر زنعك 

(Jain et al., 2009; Reddy et al., 2011 )  متتف  ها  ر نتيهة م  ما تمل  إ يا(Yokus 

et al., 2005; Paspathi et al., 2008; Paspathi et al., 2009a; Paspathi et al., 

2009c; Kumar and Biswas, 2011; ) 
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 Effect of Smoking on Hemoglobin دخين على الهيموغلوبينتأثير الت .5.1

ر تاا خين ر سثيااف  ساامن  اا م ر ماا خنين يعاام  إ ااىر  يممم اامبين  مدااتمم زيااا م اام ظ رن 

رنخفااااي  اب ياااة سرياااا  ر ااا ي ر  ماااررء   اااى نقااا  مبا تاااا ط يتررفاا  مااا  زياااا م ساربمسداااط هيممم ااامبين 

 ر  الا ة مت فاز  ا اة نقا  رألمسداهينك  Tissue Hypoxia ب ا اة ما يعارف مدببا  رألمسدهين 

 Sagone and)  نخاا ر عظي Hyperplasia تعرف  ا ة يدببر اي  رالرثرمبيمتين إنتاج هرممن

Balcerzak, 1975; EI-Zayadi, 2006 ) 

ر تا ثير ر م اا ط ضا   داببا  م خنينرر زيا م ر  ال ة فط هيممم مبين ماسر آخرمن رن 

أم زيا م مدتمم أ ا ي أمسدي  ر سااربمن ر ناات  مان ر دايسارم مماا ياؤ ي با مر  ر ت ثير ر داي   ديسارم 

 هااااا  ر زيااااا م ماااان  ب نااااا ك   مااااا رنااااا  ااااي تال ااااظزيااااا م  اااا   خاليااااا ر اااا ي ر  مااااررء فااااط ر ماااا خنين إ ااااى

(Tirlapur et al., 1983; Gültekin et al., 2001; Sürmen-Gür et al., 2003; 

Hippeli et al., 2003 ) 

 

 Effect of Smoking on Hematocrit تأثير التدخين على الهيماتوكريت .5.1

رالنخفااااي فاااط مداااتمم ر  يماتمسريااا  فاااط  ي ر مااا خنين مقارناااة بغيااار  رن تفداااير  ا اااة

بيضااء ر  ي ر اسرياا   ندبة  ا ية مان ن يمت سمنني خر مر  باب  إ ى سمن يمسن رن يندب ر م خنين

ن اااا ميااار معنمياااة( مهيماتمسريااا  مااانخفي مماااا  ااا م ميااار  ممياااة )  اااى ر ااارمي مااان أر لااافي ا  ر م 

 ر م خنين مهاار يتفا  ما  ر فرضاية ر تاط تقام  باان ردتن اا   خاان ر دايسارم يدابب تفاا ال  ر ت ابياة

 (  Tell et al., 1985) ر  رردة ر  ا ية نتيهةم  مهار يناب  
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 تأثير التدخين على كريات الدم البيضاء العدلة .5.1

 Effect of Smoking on Neutrophils 

تا اب  ألن ااسرياا  ر ا ي ر بيضااء ر ع  اة فاط  ي ر ما خنين  ندابة يعم  دبب ر زيا م فاط

خاا ر ا فاا  فضال  ن أن اا تمثا  Inflammation فط  ا ة ضرر ر ندي  ر خارج خ مي مرال ت اب

 ال تررفااا  مااا  رال اااتالتممااان هناااا فاااان مظيفاااة هاااا  ر سرياااا   كر مه اااري ر  اااط رألم  ضااا  ر ساااا ن

Disorders  ي تاامي  خااان ر داايسارم   ااى ر ع ياا  ماان ر مؤسداا ر  مر مؤسداا ر  رألم يااة م متنم ااة  ر

أم تثبااايا مسمناااا  خ مياااة   اااا رم   اااى ر تفا ااا  مااا  بمهم  اااا مر هاااامر ر  ااارم م مرمااا  مختز اااة مهاااط

ماااان  اا فااااة ت رياااار  بيضاااااء    ااااة  ااااى ت فيااااز سريااااا   ي ك مهاااام  ااااا ر فااااط ر م اااا  نفدااااا أدادااااية

مزماالؤ   اااي  Dikenم اازم  Protease  (Barbour et al., 1997 )ر  مر برمتيازر  ر مؤسدا 

  يضا ت رير سميا  سبيرم من مت إ ىر م خنين  ر بيضاء ر ع  ة   م  ير دبب زيا م سريا   2009

 ;Fuller et al., 2000)ا م ااتقة مناا أخاارم رألمسدااهين مثاا  بيرمسدااي  ر  ياا رمهين أم ناامرت 

Diken et al., 2001; Zasimauskas and Zekonis, 2005 ) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 السادسالفصل 

 

االستنتاجات والتوصيات



             االستنتاجات والتوصيات                                                                                             /السادس الفصل 

56 

 

 Conclusions االستنتاجات .6.1

 

لوحاداا لممادينين  مضادات االكسدة من الفيتامينااتتوفير  أنتشير مجمل نتائج الدراسة إلى  (1

 ال توفر لهم الحماية ضد فرط األكسدة الذي يزداد بزيادة فترة التديين.

المادينين الاذين يادينون بكةافاة مان فارط األكسادة يمكن ان يحمي  Cو  E زيادة فيتامينيان  (2

 عمى حالة فرط األكسدة التي سببها ديان السكائر. االنعكاسيويعزز رد فعل الجسم 

يمكن أن تؤير الضرر الحاصل نتيجة لحالة فرط  زيادة مضادات االكسدة من الفيتاميناتان  (3

 األكسدة بسبب التديين لكنها ال توفر الحماية المطمقة منها.

التاي  البالزمياةاستنزاف مضادات األكسدة  إلىفي التديين لفترات طويمة يؤدي  االستمراران  (4

تااوفر الحمايااة لةنسااجة والياليااا مااا يرفااح ماان احتمااال حصااول األعاارا  المرضااية السااريرية 

 الميتمفة في مراحل الحقة.
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 Recommendations التوصيات .6.1

 

إلنساان وتارةير ااذا الجهااز عماى مضاادات ا اورمونااتإجراء دراساة حاول تارةير التاديين عماى  (1

 األكسدة األنزيمية.

إجااراء دراسااة حااول إمكانيااة تزويااد الماادينين بجاارا إضااافية ماان مضااادات األكساادة وتاارةير ذلاا   (2

 عمى عممية أكسدة الشحوم.

 لبالزمية.إجراء دراسة حول ترةير عمر المدين عمى مضادات األكسدة ا (3

إجراء دراسة حول عالقة التغذية بالتديين ومااية اإلجراءات الالزمة لوقاية المدين من الترةير  (4

 السام لمتديين.
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I 

 

Summery 

A study was conducted in the district of Baquba, center of Diyala 

province for the period of 10
th

 October 2010 to 1
st
 May 2011 where a total 

sample of 139 persons was used for statistical analysis. It was aimed at 

determining the followings: sensitivity of the anti-oxidant extracellular 

system in smokers, the most affected part of the smokers, and its effect on 

others, and the natural values of the components of this system. 

The total sample was majorly stratified into two: smokers and non-

smokers. The smokers  stratum was sub-stratified according to number of 

sticks of cigarettes smoked per day as follows: first group-at least 15 sticks 

of cigarettes per day; second group- at most 15 sticks and at least 30 sticks 

of cigarettes per day; third group- at most 30 sticks of cigarettes per day. 

The non-smokers strata served as the control group for the analysis. 

Comparing results of the two major strata showed a significant difference 

(at level of probability P<0.05) in vitamin E and C increase, lower Malone 

dialdehyde compound and glutathione level, activity of the superoxide 

dismutase  and catalase enzymes. There was no significant difference (at 

level of probability P<0.05) between results of the first, second, first and 

third, and, second and third groups of smokers. 

On evaluating the criteria vessels set out for full blood of members 

of the total sample, there was significant difference (at level of probability 

P<0.05) between members of sub-strata of smokers samples and control 

group (non-smokers). A decrease in the level of hematocrit was observed 

among members of second and third groups; and an increase in the expense 

of white blood cells in both the first and second groups of smokers was 

equally observed. Regarding the number of red blood cells and 

hemoglobin, the expense of white blood cells, lymphocytes cells and 

platelets; the result did not show significant difference (at level of 

probability P<0.05) when comparing the entire smokers strata with the 

control group strata.  



 

II 

 

The smokers stratum was again sub-stratified on the basis of 

smoking period into three: first group- at least 4 years duration of smoking, 

second group-at most 4 years and at least 8 years duration of smoking, third 

group-at most 8 years period of smoking. The control group was 

represented by non-smokers strata. There was significant differences (at 

level of probability P<0.05) when results of the three groups of smokers 

were compared with the control group. The differences were in increase in 

vitamin E and C; lower Malone dialdehyde compound; decrease in the 

level of glutathione, activity of the superoxide dismutase  and catalase 

enzymes. There was no significant difference (at level of probability 

P<0.05) between the individual first and second groups of smokers; 

between first and third, and second and third groups of smokers. 

Results of criteria vessels described for full blood picture showed 

significant differences (at level of probability P<0.05) between the sub-

strata groups of smokers and the control groups as follows: increase in the 

hemoglobin of the third group, lower hematocrit for the three groups of 

smokers, and increase in the expense o white blood cells in the first and 

third group. But significant differences (at level of probability P<0.05) 

between the entire smokers groups and the control group in terms of the 

number of red blood cells, the expense of white blood cells, lymphocytes 

and platelets was observed. 
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