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 مصرف مزمن نیکوتین در موش سوري

،  فردین 5و شفیعیمین ،4، زهرا طوطیان 3، نگار بهتاش2 ، مهسا هادي پور جهرمی1سیمین فاضلی پور
 7حمیدرضا چگینی ،6اسدي

 
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی تهران ،علوم تشریحگروه دانشیار،  1
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی تهران ،فارماکولوژيگروه  ،دانشیار 2
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی تهران ،دانشجوي پزشکی 3
  دانشگاه تهران ،شکده دامپزشکیدان ،دانشیار، گروه آناتومی 4
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی تهران ،استادیار، گروه پاتولوژي 5
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،استادیار،گروه اطفال 6
  پزشکی تهران واحد ،اسالمی ، دانشگاه آزاد، گروه آناتومیمربی 7

  چکیده
هدف از . باشداز آن  می داراي اثرات روانی و جسمی بر افراد استفاده کنندهنیکوتین قسمتی از دود سیگار است که  :سابقه و هدف

 .که در فعالیتهاي متابولیسمی بدن نقش مهمی دارد اثر نیکوتین بر عملکرد و ساختار بافتی غده  تیروئید است این تحقیق بررسی
گروه . کنترل و سه گروه تجربی تقسیم شدندگروه رم به گ 25- 30سر موش سوري نر بالغ با وزن  40 در این مطالعه تجربی،: یسروش برر

سپس . روز به صورت گاواژ دریافت داشتند 60میکروگرم برکیلوگرم وزن بدن به مدت  400و  200، 100ي تجربی نیکوتین را به میزان ها
  . متریک مورد بررسی قرار گرفتحیوانات تعیین شد و همچنین بافت غده تیروئید از نظر هیستومورفوسرم خون  TSHو  T3، T4میزان 
 داري در سطح سرمی هورمونافزایش معنی داري در وزن بدن و ارتفاع اپیتلیوم پوشاننده فولیکولهاي تیروئید و کاهش معنی :هایافته

T3 هاي تجربی نسبت به  گروه کنترل مشاهده گردیددر گروه.  
ارتفاع اپیتلیوم پوشاننده فولیکولها در  هاي تیروئید و کاهش درر بر هورموناین مطالعه نشان داد که نیکوتین با تاثی :گیرينتیجه
 .شود تواند بر فعالیتهاي متابولیسمی غده تیروئید موثر واقعهاي سوري میموش

  .، هیستومتري، تیروئید، هیستولوژينیکوتین :واژگان کلیدي
  

  1مقدمه
یاه نیکوتین یک آلکالوئید سمی روغن مانند است که از گ

سنتز این ماده از ریشه گیاه آغاز شده . آیدتنباکو به دست می
توسط ژان  این ماده اولین بار. شودو در برگهاي آن کامل می

                                                
  سیمین فاضلی پورتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی، دکتر : نویسنده مسئولآدرس 

)email: simin_fazelipour@yahoo.com  (  
  10/12/89: تاریخ دریافت مقاله
  1/8/90 :تاریخ پذیرش مقاله

، به صورت دانه تنباکو از پرتغال نیکوت جهت مصارف پزشکی
. ترکیبات آن ساخته شد 1904به پاریس برده شد و در سال 

ی از مواد از جمله گوجه نیکوتین در بعض ،به جز گیاه تنباکو
 .شودمی ، بادمجان و فلفل سبز یافتفرنگی، سیب زمینی

نیکوتین از طریق دود سیگار و به میزان کمتر، از طریق بعضی 
، مخاط بینی و دهان هاهاي پوست، ریهمواد خوراکی و از راه

وارد بدن شده و پس از ورود به جریان خون در مدت کوتاهی 
این ماده در ابتداي ورود ). 1(شود میدر تمام بدن منتشر 
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ولی در مصرف طوالنی مدت  ،محرکی براي سیستم عصبی است
نیکوتین از طریق تاثیر بر بخش . تواند موجب سرکوب آن شودمی

مرکزي غده آدرنال موجب ترشح آدرنالین شده و به دنبال آن 
از طرفی مصرف . یابدفشار خون و تنفس افزایش می ضربان قلب و

ها هاي استیل کولین فعالیت این گیرندهاد آن با تاثیر بر گیرندهزی
این ترکیب ). 1(شود را متوقف کرده و موجب مسمومیت می

بسیاري از سیستمهاي متابولیسمی را متاثر کرده و موجب 
غده تیروئید با  ).2(شود اختالل در عملکرد و ساختار آنها می

در تنظیم  وتیرونینیدهاي تیروکسین و تريتولید هورمون
 ؛تونین در تنظیم کلسیم نقش مهمی داردمتابولیسم بدن و کلسی

، رشد و نمو هاي تولید مثلی و باروريبه عالوه در تنظیم واکنش
هاي زمان بلوغ سهیم است جسمی و مغزي و همچنین در فعالیت

)2.(   
گزارشاتی در ارتباط با عملکرد غده تیروئید در اثر مصرف مواد 

با توجه به ). 3,4(ف و یا حتی تغییر فصول ارائه شده است مختل
اینکه ارتباط تغییرات بافتی تیروئید و عملکرد آن متعاقب مصرف 
نیکوتین کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا بررسی همزمان 

هاي تیروئیدي و ساختار بافتی آن در اثر تغییرات سرمی هورمون
     .رسدیمصرف نیکوتین ضروري به نظر م

  
  مواد و روشها

سـر مـوش سـوري نـر بـالغ نـژاد        40در این مطالعه تجربی از 
Balb/C  گـرم   25-30تهیه شده از انستیتو پاستور کرج با وزن

حیوانات در حیوانخانه دانشکده پزشـکی دانشـگاه   . استفاده شد
سـاعت تـاریکی و    12آزاد اسالمی تهران در شرایط اسـتاندارد  

گـراد  درجه سـانتی  22±2ا درجه حرارت ساعت روشنائی ب 12
آب لولـه  (نگهداري شدند و محدودیتی از نظر دسترسی به آب 

غذاي فشرده مخصوص موش تهیـه شـده   (و غذا ) کشی شهري
پــس از نشــاندار کــردن . نداشــتند) از انســتیتو پاســتور کــرج

حیوانات، وزن اولیه هر یک از آنها با ترازو به طور دقیق تعیـین  
 . گردید
ها به چهار گروه ده تایی شامل یک گـروه کنتـرل و سـه    موش

 و  گـروه کنتـرل فقـط آب مقطـر    . گروه تجربی تقسـیم شـدند  
هاي تجربـی اول، دوم و سـوم بـه ترتیـب نیکـوتین را بـا       گروه

میکروگـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن،      400و 200 ،100دوزهاي 
روز دریافـت   60روزانه یک بـار بـه طریقـه گـاواژ و بـه مـدت       

نیکـوتین مـورد اسـتفاده بـه صـورت پـودر از شـرکت        . دندنمو
Sigma    تهیـه شــد و پــس از حـل کــردن در آب مقطــر مــورد

پـس از پایـان تیمـار، حیوانـات هـر گـروه       . استفاده قرار گرفت

حیـوان بـه طـور تصـادفی      6مجددا وزن شدند و از هـر گـروه   
سپس حیوانات توسط اتـر بیهـوش شـده و از    . ندانتخاب گردید

گیـري غلظـت   جهـت انـدازه  . گیري به عمل آمدا خونقلب آنه
هاي آزمایش ها به طور مجزا در لولههاي تیروئید، خونهورمون

آوري و سپس سرم خون حیوانات بـا اسـتفاده از دسـتگاه    جمع
هـا ،  گیري میزان هورمـون سانتریفیوژ تهیه شد و تا زمان اندازه

اد نگهـداري  گـر درجه سـانتی  -20ها در دماي هر یک از نمونه
هاي خونی به آزمایشگاه پـاتوبیولوژي انتقـال داده   نمونه. شدند

هورمون محرکـه   ، تري یدوتیرونین وتیروکسینو میزان  ندشد
و بـه   Diasorinهاي شرکت با استفاده از کیت )TSH(تیرویید 

 .روش  کمی لومونسنس تعیین گردید
پس  کرده و غده تیروئید آنها را از بدن جدا ،با تشریح حیوانات

قرار داده و درصد  10از شستشو با سرم فیزیولوژي در فرمالین 
، از آنهـا و طـی مراحـل آمـادش بـافتی      با جدا کـردن قطعـاتی  

ــخامت   ــا ض ــاطعی ب ــه 5مق ــرون تهی ــگ میک ــا رن ــزي و ب آمی
آمــاده  ائــوزین جهــت مطالعــه میکروســکوپی –هماتوکســیلین

وسکوپ مجهـز  ها از میکربراي مطالعه هیستولوژي نمونه .شدند
به کامپیوتر داراي نرم افزار مخصوص اسـتفاده شـد و سـاختار    

در . قـرار گرفـت   هاي تیروئید مورد بررسـی هاي فولیکولسلول
هاي ها، تعداد فولیکول، تعداد کل فولیکولمطالعه هیستومتري

هـاي بـزرگ و   ، همچنین اندازه قطـر فولیکـول  بزرگ و کوچک
هـا مـورد بررسـی و مطالعـه     لتلیوم فولیکوکوچک و ارتفاع اپی

هاي گیري هر یک از شاخصجهت شمارش و اندازه. قرار گرفت
مقطـع بـافتی و از هـر مقطـع      5مورد نظر، از هر نمونه حداقل 

  . میدان دید مطالعه گردید 5حداقل 
آنـالیز واریـانس یکطرفـه    بـا  و  SPSSها توسط نـرم افـزار   داده

)ANOVA (05/0و  تحلیل شده<p دار مـاري معنـی  به لحاظ آ
   . در نظر گرفته شد

  
  هایافته

نتایج حاصل از مقایسه اختالف وزن ثانویه و اولیه بدن کـاهش  
ــی ــروهمعن ــین گ ــاداري را ب ــرل نشــان داد  ه ــی و کنت ي تجرب

)05/0p<) ( ــودار ــداد    .)1نم ــر تع ــوتین ب ــر نیک ــی اث در بررس
هـاي  هاي غده تیروئید مشخص شـد تعـداد فولیکـول   فولیکول
هاي تجربی  بـا گـروه کنتـرل    کوچک در مقایسه گروهبزرگ و 

 .اشتداري نداختالف معنی
هـاي غـده   نتایج حاصل از مطالعه اثر نیکوتین بر قطر فولیکول

و کوچـک در   هـاي بـزرگ  تیروئید نشان داد بین قطر فولیکول
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 داري دیـده شـد  هاي تجربی با گروه کنترل افزایش معنیگروه

)05/0 p<( )2 نمودار.(  
  

 
-در گروه) gr(مقایسه میزان تغییرات وزن بدن بر حسب  -1نمودار 

هـاي تجربـی   داري در گروهکاهش معنی. هاي تجربی و گروه کنترل
  ). p) (6=n>05/0( شوددر مقایسه با گروه کنترل مشاهده می

  

 
هـاي  در گـروه  mµبـر حسـب   هـا  مقایسه قطر فولیکول -2نمودار 

هـاي بـزرگ و   داري در قطر فولیکـول افزایش معنی. تجربی و کنترل
 هـاي تجربـی نسـبت بـه گـروه کنتـرل وجـود دارد       کوچک در گروه

)05/0<p) (6=n .(   
  

-تلیوم پوشـاننده فولیکـول  بررسی اثر نیکوتین بر ارتفاع اپیدر 
یل تشـک  هـاي مشخص شد بین ارتفاع سلول هاي غده تیروئید

ها در گـروه تجربـی دوم وسـوم در مقایسـه بـا      دهنده فولیکول
 )p>005/0( داري مشـاهده گردیـد  گروه کنترل کاهش معنـی 

  .)1شکل  ،3نمودار (
ــلول   ــداد س ــر تع ــوتین ب ــر نیک ــه اث ــالی در مطالع ــاي اپیتلی   ه

و  هاي بزرگهاي غده تیروئید تشکیل دهنده فولیکولفولیکول

ر مقایسه با گروه کنترل افزایش هاي تجربی دکوچک بین گروه
در مقایسـه  . )4 نمـودار () p>05/0( داري مشاهده گردیدمعنی

هاي تجربـی بـا   بین گروه T4و  TSHهاي سطح سرمی هورمون
در حـالی کـه  در    دیـده نشـد،    داريگروه کنترل تفاوت معنی

هاي تجربی با گروه بین گروه T3مقایسه سطح سرمی هورمون 
 نمودار( )p>005/0( داري مشاهده گردیدنیکنترل افزایش مع

 پـذیري مـاده کلوئیـد   برشدت رنـگ  در بررسی اثر نیکوتین. )5
هاي تجربی و گروه کنترل مشاهده داري بین گروهتفاوت معنی

  .نشد
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هـا بـر   تلیوم تشکیل دهنده فولیکـول ایسه ارتفاع اپیمق -3 دارونم
هـاي تجربـی دوم و سـوم در    داري در گروهکاهش معنی .µm حسب

  ). p < 0/05) (n=6(شود   مقایسه با گروه کنترل مشاهده می
  

  
هـاي اپیتلیـالی تشـکیل دهنـده     مقایسـه تعـداد سـلول    -4نمودار 
هاي اپیتلیالی تشکیل سلولداري در تعداد یش معنیافزا .هافولیکول

و کوچک در گروه هاي تجربی نسبت بـه   ي بزرگهادهنده فولیکول
  ).p) (6=n>05/0(شودگروه کنترل مشاهده می
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هاي تجربی و کنترل بر در گروه T3مقایسه سطح سرمی  -5نمودار 
در مقایسـه بـا   هاي تجربی داري در گروهافزایش معنی .ng/dlحسب 

  ).p) (6=n>05/0(شودگروه کنترل مشاهده می
  

  
A 

 
B  

هاي تیروئید فولیکول تلیوم سنگفرشی ساده دیوارهاپی: A -1 شکل
هاي فولیکول بی ساده دیوارهتلیوم مکعاپی: Bشکل ؛ در گروه تجربی

   .ائوزین-هماتوکسیلین رنگ آمیزي، ×400. تیروئید در گروه کنترل
  

  بحث
با توجه به آمار رو به افزایش مصرف سیگار در جوامع مختلـف  
خصوصا ایران و مطالعاتی که در زمینه اثـر مصـرف سـیگار در    

هاي تیروئیدي صورت گرفتـه و بـا   تغییر غلظت سرمی هورمون
از هـاي بـدن   به واکنش متقابل ساختار و عملکـرد انـدام   توجه

جمله تیروئید در اثر مصرف مواد مختلف و اهمیت این غـده از  
هایی که در تمایز سلولی در حـین تکامـل و   نظر تولید هورمون

 هموستاز متابولیک و ترموژنیک در بـالغین نقـش اساسـی دارد   
تین را کـه  ، لذا بر آن شدیم که اثرات مصـرف مـزمن نیکـو   )4(

اصلی ترین ماده تشـکیل دهنـده سـیگار اسـت بـر عملکـرد و       

هـاي  زمـان در مـوش  ساختار بافتی غده تیروئید بـه طـور هـم   
  .مورد مطالعه قرار دهیم Balb/Cسوري نر بالغ نژاد 

موجـب کـاهش    نتایج مطالعه حاضـر نشـان داد کـه نیکـوتین    
اده نشـان د  هـاي دیگـر  بررسی .شودداري بر وزن بدن میمعنی

توانـد  که استفاده از سیگار که ماده اصلی آن نیکوتین است می
گزارشـات  ). 6، 5( داري در وزن بدن گرددمعنی موجب کاهش

از والـدین سـیگاري    دیگري مبنی بر کاهش وزن نـوزادانی کـه  
از نتایج دیگـر ایـن مطالعـه     ). 7( شده است ارائهاند متولد شده

-وئید است که بطور معنـی هاي غده تیرتغییر در قطر فولیکول
 دارافزایش معنی. داري نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد

-کوچـک در گـروه   هايها، خصوصا قطر فولیکولقطر فولیکول
نسبت به گروه کنترل نشان دهنده افزایش تعـداد   هاي تجربی

ست که در ایـن مطالعـه   اها هاي تشکیل دهنده فولیکولسلول
دیگـر   مطالعـات  .کنـد لب را تائید میها این مطشمارش سلول

ها در اثر مصرف مـواد مختلـف   حاکی از تغییر در قطر فولیکول
تغییـر در انـدازه    محققـین نیـز گزارشـاتی مبنـی بـر      .باشدمی

داري اند که کاهش معنـی هاي غده تیروئید ارائه نمودهفولیکول
   .)9، 8(دهد را در اثر مصرف بعضی از مواد نشان می

ه دیگري که در نتایج حاصل از بررسی تیروئید ندوالر در مطالع
ه کـه در  ها نیز مشاهده شـد تغییر قطر فولیکول ،صورت گرفته

 هـاي تیروئیـد   تلیـالی فولیکـول  هاي اپـی نتیجه تغییر در سلول
هـاي تیروئیـدي بسـیار    نـدول  نتایج حاصل از مطالعه .باشدمی

هـاي  هی اسـت کـه در گیرنـد   یهـا جهـش  شبیه نتایج حاصل از
 مطالعات دیگر نشان داده. گیردتیروتروپین هورمون صورت می
-توانند موجب تکثیـر سـلول  می که سموم  و بعضی از مواد نیز

همچنین  .)11، 10( هاي تیروئید شوندتلیالی فولیکولهاي اپی
هـاي فولیکـولی   افزایش درسـلول  ،در بعضی از عوارض تیروئید

  ). 13، 12( گرددمشاهده می
بـر روي سـاختار بـافتی و هیسـتومتري      مطالعات دیگـري کـه  

که ساختار و اندازه  تیروئید در خرگوش انجام گرفته نشان داده
).   3( هاي فولیکولی در فصول مختلف قابـل تغییـر اسـت   سلول

بررسی هیستومورفومتریک مقـاطع بـافتی تیروئیـد حاصـل از     
هش هـاي فولیکـولی و کـا   تحقیق حاضر، تغییـر شـکل سـلول   

و  200دار ارتفاع اپیتلیوم در اثر مصرف نیکـوتین بـا دوز   معنی
  . میکروگرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل را نشان داد 400

تلیالی هاي اپیسلول بر روي Stebbinsکه توسط اي مطالعه در
هـا   ارتفاع این سلول افزایش، هاي تیروئید انجام گرفتفولیکول

 هاي  فولیکولیغییر در ارتفاع سلولهمچنین ت. یدمشاهده گرد
به و همکاران،  Delverdierدر مطالعه . )14( گزارش شده است
هــاي در مــوش) پروپیــل تیواوراسـیل ( PTUدنبـال درمــان بـا   
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تغییرات هیستولوژي و هیستومورفومتریک به صـورت   ییصحرا

 مشاهده گردیـد  هاتلیالی فولیکولهاي اپیافزایش ارتفاع سلول
گزارشاتی مبنی بر تغییر در بافـت تیروئیـد در    چنینهم). 15(

میزان  در این مطالعه). 16( ارائه شده است اثر مصرف این ماده
داري را نسبت به گروه کنترل نشـان   افزایش معن T3 نهورمو

ــ. داد ــالوهه ب ــزایش   ،ع ــر اف ــن هورمــون در دوز کمت   میــزان ای
 تایج حاصـل از که به ندر صورتی. داري را به دنبال داشتمعنی

ترین دوز که میـزان هورمـون   ینیاین مطالعه توجه کنیم در پا
T3 هـاي  در تعـداد سـلول   ،دهدداري را نشان میافزایش معنی
هـاي  و ارتفـاع سـلول   شودتلیالی افزایش بیشتري دیده میاپی
  . تلیالی در این دوز با کاهش ارتفاع همراه نبوده استاپی

 طوالنی مدت نیکوتیناد که مصرف نتایج مطالعه حاضر نشان د
یـدوتیرونین  داري در میزان هورمون تـري موجب افزایش معنی

)T3  ( در سرم خون حیوانات تیمار شده با نیکوتین خصوصا در
ایـن مسـاله   . شودمیکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن می 100دوز 

بیانگر فعالیت بیشتر غـده تیروئیـد در مصـرف طـوالنی مـدت      
تواند بر نشان دهنده این است که نیکوتین می نیکوتین است و

ــده ــاي گیرن ــانبی  TSHه ــطوح ج ــه در روي س ــده –ک      اي قاع
انـد اثـر کـرده و    قـرار گرفتـه    تلیوم فولیکوالر غده تیروئیداپی

در ). 4( هاي تیروئیـدي را فعـال نمایـد   مکانیسم تولید هورمون
   هـاي  در دوزهـاي بـاالي نیکـوتین ارتفـاع سـلول      ،این مطالعـه 

تلیالی تشکیل هاي اپیتعداد سلولولی ، تلیالی کاهش یافتهاپی
هاي تجربی  نسبت به گروه کنتـرل  ها در گروهدهنده فولیکول
اگرچــه ارتفــاع اپیتلیــوم در . داري را نشــان دادافــزایش معنــی

داري هاي دریافت کننده دوز باالي نیکوتین کاهش معنـی گروه
ها بتواند جبران افزایش تعداد سلول ولی شاید ،دهدرا نشان می

و یـا   ها بنمایـد تلیوم را از نظر ترشح هورمونکاهش ارتفاع اپی
گرچه این مطلـب  . نیز انجام گرفته باشد T3به  T4تبدیل  شاید

فعالیت کمتـر آنهاسـت     ها نشان دهندهکه کاهش ارتفاع سلول
ن این مطالعـه نشـا   ولی ،شوداغلب در مقاالت مختلف بیان می

تلیالی غده تیروئید را  هاي اپیتوان ارتفاع سلولدهدکه نمیمی
  .همواره با عمل آنها مرتبط دانست

ــه  ــارانش Soldinمطالع ــه موا وهمک ــتقیم و در زمین ــه مس جه
مستقیم افراد مختلف با دود سـیگار نشـان داده کـه سـطح     غیر

داري نسبت به افراد افزایش معنی)  T3(یدوتیرونین سرمی تري
. که بـا مطالعـه حاضـر همخـوانی دارد     )17(سیگاري دارد  غیر

هـاي تیروئیـدي در   دار در میزان هورمونبنابراین افزایش معنی
توانـد  می هاي مختلف نیکوتینمصرف دوزافراد سیگاري بعد از 

  نشان دهنده تغییر در فعالیت این غده در اثر مصرف نیکوتین 

ر نشان داد که دوز نتایج حاصل از مطالعه حاض). 18-20(باشد 
هاي نیکـوتینی داشـته و   کمتر نیکوتین تاثیربیشتري بر گیرنده

میکروگرم بر کیلـوگرم از   100 میزان تغییرات هورمونی در دوز
هایی که توسط محققـین  در بررسی. هاي دیگر بیشتر استدوز

دیگر صورت گرفته نشان داده شده که نیکـوتین بـا دوز کمتـر    
اتونوم و با دوز بیشتر موجب بلـوك  محرکی براي همه سیستم 

  ها می شود که با مطالعـات انجـام شـده در ایـن    کردن گیرنده
  . )21( خوانی داردبررسی هم

در مطالعه اخیر مشاهده گردید که مصرف نیکوتین به صـورت  
داري خـون تغییـرات معنـی    TSHو  T4طوالنی مدت در میزان 

مکارانش در زمینـه  و ه Clozani ،در این رابطه. کندایجاد نمی
گرم بر کیلـوگرم وزن بـدن   میلی 2روزانه  اثر نیکوتین به میزان

هـاي  نشان دادند که نیکوتین تاثیري بر سطح سرمی هورمـون 
نشـان   Bassettو   Camدر بررسی ،به عالوه ).9( تیروئید ندارد

بـر  میکروگـرم   200داده شد که تجویز حـاد نیکـوتین بـا دوز    
صورت داخل صفاقی تغییراتی در میـزان   کیلوگرم وزن بدن به

  ). 19( کندهاي تیروئید ایجاد نمیهورمون
هاي با والدین سیگاري و عملکرد در بررسی غده تیروئید جنین

و  Gasparoniکه توسط  ها در یک سالگیتیروئید همین جنین
ــت،   ــارانش صــورت گرف ــرمی   همک ــه ســطح س ــد ک ــده ش دی

بـه عـالوه نشـان     .است افتهتیروگلبولین و تیوسیانات افزایش ی
سـطح سـرمی    ،انـد داده شد در اطفالی که والدین آنها سیگاري

ــی   ــزایش معن ــیانات اف ــولین و تیوس ــه  تیروگلب ــبت ب داري نس
در این اطفال شواهدي از تحریک . دهدها نشان میسیگاريغیر

) T4و  T3مثـل افـزایش سـطح    (تیروئید مستقل از تیروتروپین 
ــد  ــاهده نگردی ــی در). 6(مش ــتومورفو بررس ــاي هیس  متریکه

هاي گوشتی تغذیه شده با کنجاله کـانوال،  تیروئید جوجه اردك
هاي پایین این ماده در گـروه تجربـی   نشان داده شد که غلظت

هـاي فولیکـولی   نسبت به گروه کنترل تاثیري در شکل سـلول 
  بــه عــالوه مطالعــات گذشــته نشــان داده کــه در  ).22(نــدارد 

در صورت مصرف سیگار عملکرد غده تیروئیـد   هاي باردارخانم
و همکــارانش  Utiger همچنـین  .)23( یابـد جنـین تغییـر مــی  

تواند بـر عملکـرد غـده تیروئیـد اثـر      نشان دادند که سیگار می
  .)24(بگذارد 

هاي پـارافولیکولر  مطالعه حاضر در تعداد ومورفولوژي سلولدر 
رد در بـین  تونین که عمدتا به صـورت منفـ  ترشح کننده کلسی

شوند تغییر قابل توجهی مشاهده هاي فولیکولی دیده میسلول
ماده کلوئیدي کـه بخـش اعظـم آن از تیروگلبـولین     ). 2( نشد

در  ،هاي تیروئیدي اسـت اي هورمونتشکیل شده و فرم ذخیره
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). 2( گیـرد رنگ صورتی متمایل به قرمز می H&Eرنگ آمیزي 
  پذیري اینشدت رنگداري در در تحقیق حاضر اختالف معنی

  .ها مشاهده نشدماده بین گروه 
مطالعه اثر نیکوتین بر ساختار و عملکرد غده تیروئید چنـین   از

هـاي  کـول تواند بـر قطـر فولی  استنباط می شودکه نیکوتین می
تلیـوم تشـکیل   هاي فولیکولی، ارتفاع اپـی تعداد سلول تیروئید،

حه از غــده بعضـی ازهورمونهــاي مترشـ   هــا ودهنـده فولیکـول  
ولـی   ،تیروئید و در نتیجه بر متابولیسم بـدن مـوثر واقـع شـود    

هـا را  توان کاهش ارتفاع اپیتلیوم پوشاننده فولیکولهمواره نمی
  بنابراین شاید افزایش  .به مفهوم کاهش فعالیت آنها تلقی نمود

مـوثر   هـاي تیروئیـدي  ها بتواند بر میزان هورمـون سلول تعداد
  . رتفاع آنها را جبران نمایدکاهش ا واقع شده و
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