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دهیچک
ر قرار دهد. ید را تحت تاثیروئیتواند عملکرد غده تیات میدهند که مصرف دخانیمطالعات مختلف نشان مهدف:ونهیزم

يدر موشهاT4وTSH،T3یمزمن برسطوح سرمیحرکتیان وبیا دود قلیگار یاثرات توأم دود سشناخت،ن پژوهشیاهدف از
باشد.ینر مییصحرا

افت کننده یشاهد، دريسر5يستار به گروههاینر نژاد وییصحرايموشهاآزمایشگاهی -بی جرتق ین تحقیایط:یروش بررس
م یتقسانیا قلیگار یافت دود سیمزمن همراه با دریحرکتیبو تحت ،مزمنیحرکتیب، تحت گاریافت کننده دود سیدر،انیدود قل

يریق خونگیاز طریخونينمونه ها،ن مدتیقرار گرفتند و پس از ایشگاهیزماآاتیهفته تحت تجرب6شدند. نمونه ها به مدت 
مورد سنجش یمونواسیوایبا استفاده از روش رادT4و TSH ،T3يسطح هورمونها،ه سرمیشدند. بعد از تهياز قلب  جمع آور

.واقع شدندسه ین گروه ها مورد مقایب،فهیک طرانسیز واریآناليت داده ها با استفاده از آزمون آماریقرار گرفتند. در نها
ر معناداري نشد.  سطح سرمی ییدر کلیه گروه هاي تجربی نسبت به گروه شاهد، دچار تغTSHسرمی هورمون سطحافته ها: ی

روه )، در گP>01/0در گروه دریافت کننده دود قلیان در مقایسه با گروه شاهد دچار افزایش معنادار شده (T4و T3هورمونهاي 
). از طرفی،  اختالف P>01/0و P>001/0دریافت کننده دود سیگار نیز نسبت به گروه شاهد، افزایش معناداري یافت ( به ترتیب 

معناداري در سطح سرمی این هورمون ها بین گروه هاي تحت استرس بی حرکتی و گروه شاهد، مشاهده نشد. اما سطح سرمی 
حرکتی دریافت کننده دود قلیان  و گروه تحت بی حرکتی دریافت کننده دود سیگار در در گروه تحت بی T4و T3هورمونهاي 

).  P>01/0مقایسه با گروه شاهد و گروه تحت بی حرکتی، دچار افزایش معناداري گردید (
ن مبنا، از یبر ااست. T4و T3يهورمونهاینده سطح سرمیافزاانیا قلیگار یدود سکه مصرف انگر آنندیبج ینتا:يریجه گینت
د قابل توجه است.ییرویتيجاد پرکاریات در ایر دخانیک، تاثیولوژیزیدگاه پاتوفید

یی، موش صحراTSH ،T3 ،T4،یحرکتیبان،یگار، دود قلیدود سد واژه ها:یکل
22/2/92پذیرش:2/9/91اصالحیه نهایی:16/3/91وصول مقاله:
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مقدمه
را ین که اعمال مختلفز بدین غدد درون ریاز مهمتریکی

ي. هورمون ها)1(غده تیروئید است، کندیم میدر بدن تنظ
ییهورمونها(T3)ن یرونیدو تیيو تر(T4)ن یروکسیت

م یکه در تنظباشند ین میروزینه تیدآمیمشتق شده از اس
. از آنجا )2(در بدن دخالت دارندیگوناگونيت هایفعال

يدییرویتيهورمون هایعیطبکه هرگونه اختالل در سطح 
یبررس،)1(شودیک میولوژیزیفيهايموجب ناهنجار

از جمله انواع استرس ها ،ن هورمون هایرگذار بر ایعوامل تاث
.باشدیمهم میقاتیتحقينه هایات، از زمیو مصرف دخان

با عوامل خودیوانات همواره در مراحل زندگیانسانها و ح
ياریمطالعات بس).3(ندشویمواجه مگوناگون استرس زا 

تغییرم با یر مستقیا غیم یدهند استرس به طور  مستقینشان م
مهم عوامل تواند ازیم،مختلفيدر سطح هورمون ها

يهااز انواع استرسیکییحرکتیب).4(باشدزا يماریب
تواند یم،دو شکل حاد و مزمنکه درک است یولوژیزیف

یولوژیک هیپوتاالموس، بر عملکرد فیزیاثرات گوناگون
). 3و5(داشته باشدگر غدد، یو دتیروئید ،هیپوفیز، آدرنال

بر ترشح تواند یمیحرکتیبکه دهند یقات نشان میتحق
.)6(گذار باشدر یتأثيدیروئیتيهاهورمون

بر که استيگریدمهم عوامل ات از جمله یمصرف دخان
مصرف .)7(دارد یقابل توجهر یتاثز یرستم غدد درونیس

انیگار و قلیسپ، یمانند پیمختلفيات به روش هایدخان
ان یکه از قلیاز کسانياریبسرد.یگی مورد استفاده قرار م

ان نسبت به دود ین باورند که دود قلیکنند بر ایاستفاده م
). اما مطالعات مختلف 8است (يضرر کمتريگار دارایس

يگار دارایود سان نسبت به دینشان داده اند که دود قل
به ،ز برابرندین نیکوتیبوده و از لحاظ نيشترید بیمنواکس

ان یا قلیگار یات به روش سیل، استفاده از دخانین دلیهم
اثرات .)8(مضر هستندیسالمتيک اندازه برایبه "احتماال

یکیق عملکرد فارماکولوژیاز طر"عمدتاات یمصرف دخان
انات یوسیل تیاز قبییاهنین توسط توکسین و همچنیکوتین

مطالعات نشان دهنده یبرخ.)9و 10(شودیاعمال م

در افراد LHتستوسترون و يهورمونهایش سطح سرمیافزا
دهند که یقات نشان مین، تحقی). همچن11است (يگاریس

ن، یپروالکتیش سطح سرمیگار باعث افزایاستعمال س
و (GH)، هورمون رشد (ACTH)ن یکوتروپیآدرنوکورت

گریدقاتیتحق).9شود (یم(AVP)ن ین وازوپرسینیآرژ
يگارینشان داده اند که نوزادان متولد شده از مادران س

.)9و12د هستند (ییرویغده تیر بزرگدچا
انگر آنند که یقات بیاز تحقین مطالعات، برخیرغم ایعل

ز یناچيریا تاثید اثر نداشته و ییرویات بر تیاستعمال دخان
از طرفی، برخی تحقیقات بر مبناي اصول کار با ). 9(دارد

ن یکوتیق نینشانگر آنند که تزر)،13حیوانات آزمایشگاهی (
ر یتاثن،یهمچن). 14د ندارد (ییرویتيبر سطح هورمونهاياثر

د کمتر مورد یروئیمحور تکیولوژیزیاسترس بر عملکرد ف
ر عوامل مطالعات در رابطه با اثو)15(گرفته مطالعه قرار 
د یروئیتيسم هورمونهایروند ترشح و متابولبراسترس زا 

).3(ار محدود استیبس
در حوزه اثرات و محدود ض یج ضد و نقیبا توجه به نتا

بر یحرکتیبژه استرس یبه وات و استرس یدخان
ز با توجه به گسترش مصرف یو ند، ییرویتيوپاتولوژیزیف

ر یغیوه زندگیبا شان همراه یژه مصرف قلیات به ویدخان
يامروزیشدن زندگینیاز ماشیناشیتحرکیفعال و ب

توام انیو قلگاریاثرات دود سی بررسین مطالعه در پیابشر، 
، TSHيهورمونهایرات سطح سرمییبر تغیحرکتیببا 

T3 وT4توانند ین پژوهش میج حاصل از اینتاباشد.یم
ت یز اهمید حاییرویاز اختالالت تيریشگیپيدر حوزه ها

باشند.

مواد و روش
نمونه ها 

نر ییصحرايموشها، یشگاهیآزما–یتجربن پژوهش یدر ا
ه یران تهیتو پاستور ایسر از انست30ستار که به تعداد یاز نژاد و

وانات در درجه یمورد استفاده قرار گرفتند. ح،دندیگرد
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وانات یدر اتاق مخصوص حگرادیدرجه سانت25±2حرارت 
ک گروه شاهد با یش و یتحت آزمايسر5،گروه6در 

یکیساعت تار12و ییساعت روشنا12يتناوب نور
ه ی(خوراك آماده موش تهآب و غذا.شدندينگهدار

وانات یصورت نامحدود در دسترس حه کارخانه دام پارس) ب
ت اصول یرعايات بر مبنایتجربیتمام.گرفتیقرار م
وانات انجام یدر مورد حیتجربيهاشیمرتبط با آزمایاخالق

شدند يگروه بندیبه صورت تصادفوانات یح.) 13(گرفت
ز نسبت به یشده و نيوانات در هر گروه شماره گذاریحو

چکدام از یه.دندیگردیطرح سازگار ميحضور مجر
بر یا شواهد مبنیيماریوانات هنگام تجربه واجد بیح
.نبودنديماریب

يگروه بند
افت کننده یشاهد، دريهاگروهق نمونه ها به ین تحقیدر ا

یحرکتیبان، تحت یافت کننده دود قلیگار، دریدود س
ان و یافت کننده دود قلیدرمزمنیحرکتیب، تحت مزمن

م یگار تقسیافت کننده دود سیدرمزمن یحرکتیبتحت 
شدند.

ییبرنامه اجرا
گر یبا دط مشابهیشاهد در شرايق، نمونه هاین تحقیایط

قرار يماریچ تیر هیشده و تحت تاثيگروهها نگهدار
مزمن، بر یحرکتیب، در گروه  تحت یینگرفتند. از سو

هقیدق100نمونه ها  به مدت )،16ن (یشیاساس مطالعات پ
یحرکتیروز، تحت ب21در روز  و در مجموع به مدت 

)، 16(یات قبلین راستا و منطبق بر تجربیقرار گرفتند. در ا
از دستگاه محدود کننده استاندارد یحرکتی جهت اعمال ب
از ین دستگاه طوري تعبیه شده بود که بدون نیاستفاده شد. ا

وان یبه بسته شدن دست و پاي نمونه، فضایی براي حرکت ح
دقیقه استرس 50بعد از روزانه وجود  نداشته باشد.  حیوانات 

ه قرار گرفته و دقیقه تحت استراحت و تغذی10حرکتی، بی
را تجربه می کردند.یحرکتیبدقیقه استرس 50دوباره 

ان، به یا قلیگار یافت کننده دود سیدرين در گروههایهمچن
ان هکمتانه یقليراز و تنباکویشلتردار یفگار یسب یترت

مورد استفاده قرار گرفتند.،د دود متوسطیبا تولرمعطر، یغ
ي، بر مبناانیگار و قلید سدووانات بایحيجهت مواجهه ساز

. استفاده شدژهیویدستگاه)، از17گر (ین دیات محققیتجرب
وم با یه آکواریشکل شبیمکعبيشه ایجعبه ش،ن دستگاهیا

.گرفتندیميدر آن جاکه موشها بود80×40×30اندازه 
ق دستگاه مکش کننده یان از طریا قلیگار ی، دود س"متعاقبا

ين، پس از ورود دود به فضایهمچنجعبه شده، يوارد فضا
یخاصیاسفنجودکش ق دیداخل جعبه، دود موجود از طر

د. یگردیج خارج میاشت،  به تدرجعبه قرار ديکه بر رو
قه یدق15،گاریموشها با دود سيه سازههر دوره از مواج

بار 10در هر روز يقه ایدق15ن دوره یا.دیکشیطول م
د یکشیقه طول میدق30وعتسا2شد و در کل یانجام م

ا یگار یسقه در روز با دود یدق90يو در مجموع موشها برا
ان یا قلیگار یبا دود سيمواجهه ساز.شدندیمواجه مان یقل

روز انجام گرفت.21در مجموع به مدت 
موشها با اتر پس از اتمام اجراي تجربیات آزمایشگاهی، 

تکنیکتفاده از با اسيریخونگ"متعاقبابیهوش شدند و 
هاي . سپس نمونه)13(صورت گرفت، قلبخونگیري از

و دقیقه در دماي آزمایشگاه نگهداري شدند15ی خون
در دقیقه 2500به منظور تهیه سرم، نمونه ها در دور "باقاعمت

هورمون هاي ،و پس از تفکیک سرم) 13(سانتریفیوژ شده 
قرار گیري ازهاندبا روش رادیوایمونواسی مورد تیروئیدي 

از کیتی با استفادهگیري هورموناندازهگرفتند.
,IMMUNOTECH A]،آزمایشگاهی ایمنوتک

BECHMAN COULTER/REF انجام [2121
گرفت.

ل داده هایه و تحلیتجز
ها، ابتدا با استفاده از روش دادهيز آماریبه منظور آنال
بودن توزیعع نرمالیرونوف از توزیاسم-کولموگروف

نان حاصل شد و سپس داده ها با استفاده از برنامه یها اطمداده
کطرفه یانس یز واریآناليو روش آمارSPSS18نرم افزار 

)(ANOVAز یل واقع شدند. در آنالیه و تحلیمورد تجز
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ها با استفاده از ان گروهیاختالف ميانس، معناداریوار
ن یبد. اختالف ین گردییتع)(Fisher LSDشریآزمون ف

ر گرفته شد.ظمعنادار در نP>05/0گروهها در سطح 

جینتا
در T4و TSH،T3نشانگر غلظت هورمونهاي1جدول

افت یمزمن، دریحرکتیبگروههاي شاهد، تحت استرس 
افت یمزمن دریحرکتیبان و تحت یا قلیگار یکننده دود س
.باشدیان میا قلیگار یکننده دود س

.
نرییصحرايدر موشهاT4و TSH،T3يمون هاغلظت هور: 1جدول

شاخص
گروه

TSH
IU/ml

PT3
ng/dL

PT4
ng/dL

P

گروه
شاهد

001/0±011/0-58/0±2/76-20/0±04/2-

افت کننده دود یدر
انیقل

004/0±012/0N.S.64/2±2/9101/0<17/1±82/301/0<

افت کننده دود یدر
گاریس

003/0±007/0N.S.19/7±2/91001/0<90/0±06/401/0<

01/0N.S7/0±26/73N.S13/0±67/3N.S±001/0یحرکتیبتحت 
به یحرکتیبتحت 

گاریهمراه دود س
001/0±009/0N.S.19/7±3/90001/0<70/0±87/301/0<

به یحرکتیبتحت 
انیهمراه دود قل

004/0±011/0N.S.32/2±8/8901/0<15/1±82/301/0<

ان شده یسه و بیک طرفه) نسبت به گروه شاهد مقایانس یز واری(حاصل از آنالPر یان شده اند. مقادیب”اریانحراف مع±ن یانگیم“داده ها به صورت 
سه با گروه شاهد است.یانگر عدم وجود اختالف معنادار در مقایب.N.Sاند.

ه یدر کلTSHهورمون یکه سطح سرمدادندنشان یافته ها 
اختالف ، دچارنسبت به گروه شاهدیتجربيهاروهگ

ان یدر مTSHیسه سطح سرمین مقایهمچن.نشديمعنادار
TSHیر سطح سرماانگر عدم اختالف معنادیها، بگروه

، سطح سرمی هورمونهايییباشد.  از سویها مان گروهیم
T3 وT4سه با یدر گروه دریافت کننده دود قلیان در مقا

سطح ). P>01/0د (یش معنادار گردیچار افزاگروه شاهد د
افت کننده دود یدر گروه درT4و T3سرمی هورمونهاي 

ز نسبت به گروه شاهد، افزایش معناداري یافت ( به یگار نیس
ین سطح سرمیهمچن). P>01/0و P>001/0ترتیب 

افت کننده دود یدريان گروههایمT4و T3يهورمونها
ر معنادار یاختالف غيان دارایقلافت کننده دودیگار و دریس

نیادر سطح سرمیياختالف معنادار، یاز طرفبود. 
و گروه یحرکتیباسترستحتين گروه هایبهورمون ها

T4و T3سطح سرمی هورمونهاي اما.مشاهده نشد،شاهد

در گروه تحت بی حرکتی دریافت کننده دود قلیان  و گروه 
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سه با ید سیگار در مقادریافت کننده دویحرکتیبتحت 
ش ی، دچار افزایحرکتیبگروه شاهد و گروه تحت 

).  P>01/0د (یگرديمعنادار

بحث 
ن یايدر مدت اجراد کهندهین مطالعه نشان میج ایتان

یبر سطح سرميمعنادارریتاثانیو قلگاریدود سپژوهش، 
يافته هایافته منطبق بر ین یشته است. انداTSHهورمون 

دود ير گذاریرغم تاثیعلاست که نشان داده اندنیشیپ
اما ،آنياز هورمونهایش برخیز و افزایپوفیگار بر غده هیس

ن راستا، ی. در انداشته استيریتاثTSHبر ترشح هورمون 
بر عملکرد گار یدهند که مصرف دود سیقات نشان میتحق

از یش برخیر گذاشته و باعث افزایز تاثیپوفیغده ه
(ACTH)ن یکوتروپیآن از جمله آدرنوکورتيهاهورمون

TSHیاما بر سطح سرمشود یم(GH)و هورمون رشد 

ن یايافته هایدر مقابل گرچه ا.)9و18(ر نداشته استیتاث
وجود دارند که نشانگر کاهش هورمون یمطالعاتپژوهش، 

TSHج ین راستا، نتایادر ات است. یمتعاقب مصرف دخان
در افراد TSHیسرمسطحنگر آنند کهایقات بیتحقیبرخ

استينترییدر سطح پايگاریر سینسبت به افراد غيگاریس
)19.(

باعث ان یا قلیگار یمصرف س،ن مطالعهیگر ایافته دیبر اساس 
يدر موشهاT3و T4يهورمون هایش سطح سرمیافزا

ير گذاریژه از نظر تاثیافته به وین یاشود. ینر مییصحرا
د، مسبوق به ییرویک غده تیولوژیزین بر عملکرد فایدود قل

ن یا، نیگردد. همچنین بار مطرح میاوليسابقه نبوده و برا
گار و دود یاثرات مصرف دود سدهد که یمطالعه نشان م

مشابه T3و T4سطح سرمی هورمون هاي رات ییان بر تغیقل
ده یرغم عقیانگر آن است که علین امر بیباشد. ایهم م

ان نسبت به یبر کم ضرر بودن مصرف دود قلیه مبنانیعام
گار، یان و سیاثرات مصرف دود قل")، عمال8گار (یدود س

د، مشابه هم است. ییرویر بر غده تیحداقل در مورد تاث

وجود دارند که نشان يگریج، مطالعات دین نتایهمراستا با ا
رگذار ید تاثیروئیات بر عملکرد غده تیدهند مصرف دخانیم

هر یسطح سرمانگر آنند که یمطالعات بنه ین زمی. در اتاس
از افراد يگاریدر افراد سT3و T4دو هورمون 

يپژوهشها،نیا. عالوه بر)19(شتر است یبيگاریرسیغ
وع گواتر یهم وجود دارند که گزارش داده اند شيگرید
نسبت به افراد ،به خصوص زنان،يگاریدر افراد سیرسمیغ
گر باال قات نشانین تحقی. همچن)20(شتر است یبيگاریرسیغ

ن در نوزادان متولد شده یروکسیهورمون تیسطح سرمبودن
یج برخیمقابل، نتادراما . )9(باشد یميگاریاز مادران س

در برابرات یمصرف دخانیانگر اثر محافظتیبقاتیتحق
یبعضنی. همچن)9(استد یروئیتينومایتوسعه کارس

T4و T3يداده اند که هورمون هاگزارش اتمطالع

ن راستا، یابد. در اییات کاهش میمتعاقب مصرف دخان
دهند در افرادي که به شدت سیگاري یها نشان مپژوهش
و (T3)ن یرونیدوتیيتريهورمون هایسطح سرمهستند،

به صورت يگاریسریغيافرادنسبت به(T4)ن یروکسیت
يافته هاین، یهمچن. )21(افته استیکاهش ی قابل توجه

و T3يهورمون هایانگر آنند که سطح سرمیبیقاتیتحق
T4 گار، کاهش یبا دود سمواجهه شدهيسوريموشهادر

ن مطالعه موش ها از نظر سن به سه گروه ی. در اافته استی
ن یمسن ترIIIن و گروه یجوان ترIم شدند که گروه یتقس

در T4و T3ينکه هورمون هایبودند. جالب توجه ا
IIIگروه يافته اما در موش هایکاهش Iگروه يهاموش

T3هورمون یافته و در سطح سرمیکاهش T4هورمون

يرگذاریانگر تاثیتواند بین نکته میمشاهده نشد. ايرییتغ
رات هورمون ها در پاسخ به استعمال ییسن در تغیاحتمال

صرف ميرگذاریسم تاثیاز نظر مکان.)22(ات باشدیدخان
، T4و T3يهورمونهایان بر سطح سرمیا قلیگار یدود س

به نظر می آید که فعالیت سمپاتیک القا شده با نیکوتین 
موجود در دود سیگار یا قلیان، مسئول افزایش ترشح 

ات مطالعگرچه برخی ).9(هورمون هاي تیروئیدي است
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تاثیري بر سطح نیکوتین تزریق د که ننشان می ده
د یآیبه نظر من، یهمچن.)14تیروئیدي ندارد (هاي هورمون

ز یان نیا قلیگار یبات موجود در دود سیترکیبرخکه 
نه ین زمید موثر باشند. در همییرویت غده تیتوانند بر فعالیم

ن یدیریپیدروکسیه3بیدهند که ترکیمطالعات نشان م
د ییرویغده تيبرروير گذاریبا تاثان یا قلیگار یموجود در س

ناز باعث یدیم یک آنزید و تحرییروید به تیش انتقال یافزاو
یسم احتمالی. مکان)23(شودین هورمون ها میش ایافزا

در . گار باشدیانات موجود در سیوسیل تیتواند به دلیگر مید
ناز و یدین دیروکسیم تیماده با مهار آنزنین راستا، ایا

ش یفزاباعث اتواندی، مونیناسیدیمتعاقب آن کاهش د
.)24گردد (ن یروکسیت

مزمن یحرکتین مطالعه استرس بیگر ایافته دیبراساس 
T4و TSH ،T3يهورمون هایبر سطح سرميریتاث

وجود يگریج، مطالعات دین نتاینداشته است. همراستا با ا
بر يریمدت تأثیدارند که گزارش داده اند، استرس طوالن

نه ین زمی. در ادنداريدیروئیتيهورمون هایسطح سرم
مدت یاسترس طوالناند کهقات نشان دادهیج تحقینتا
).25(ندارد يدیروئیتيهورمون هایبر سطح سرميریتأث

ییگر نشان داده اند که اگرچه موش هاین مطالعات دیهمچن
مزمن قرار گرفته اند، در زمان یحرکتیکه تحت استرس ب

، اما در شوندیروبرو مTSHاسترس با کاهش در سطح 
شود یمشاهده نمTSHدر سطح يرییهنگام استراحت تغ

قاتین پژوهش، تحقیايافته هایو در مقابل گرچه ).16(
نه وجود دارند که نشانگر کاهش سطح ین زمیدر ايگرید

یحرکتیاسترس بیدر طيدیروئیتيهورمونهایسرم
دهند یقات نشان میتحقین راستا، برخی. در اباشندیمزمن م

که تحت استرس ییهادر موشTSHهورمون که
). 26و27(افته استیمزمن قرار گرفته اند کاهش یحرکتیب

یافته در خصوص بررسیانجام ژوهشک پیج ینتا، یاز طرف
د در یروئیت-زیپوفیه-پوتاالموسیاثرات استرس بر محور ه

که استرس نشانگر آن است که مسن و جوان، يموش ها

هورمون mRNAپالسما و TSHح مزمن سطیحرکتیب
TRHدهدیجوان کاهش ميرا در موشهایپوتاالموسیه

مزمن بر سطح یحرکتیر استرس بیه عدم تاثی). در توج28(
T4يهورمونهایسرم , T3 وTSHن پنداشت یتوان چنیم
سبب مزمن،ن نوع تنشیانطباق و سازش موش ها با اکه 

نه، ین زمیدر اشده است.دیروئیت غده تیر در فعالییعدم تغ
مزمن يدهند که تنشهایز نشان میگر نیقات دیج تحقینتا
سم سازش در نمونه ها شوند یجاد مکانیتوانند منجر به ایم
)25 .(

سطح دهند که یق نشان مین تحقیج حاصل از اینتایاز طرف
در گروه تحت بی حرکتی T4و T3سرمی هورمونهاي 

دریافت یحرکتیبو گروه تحت دریافت کننده دود قلیان  
، دچار یحرکتیبکننده دود سیگار بر خالف گروه تحت 

ن یایانگر آن است که طین امر بی. ادیگرديش معناداریافزا
اثر يان دارایا قلیگار یو مصرف دود سیحرکتیبتجربه، 
جاد یات از نظر اینبوده اند. در واقع، مصرف دخانییهم افزا

ار ید، عامل بسییرویک در غده تیولوژیزیعوارض پاتوف
نه ین زمیباشد. گرچه در ایمیحرکتیبنسبت به يموثرتر

ق از نظر ین تحقیاباشد.یميقات گسترده تریاز به تحقین
اثرات حاصل از یز بررسیو نیمولکول-یسلوليهایبررس

متنوع ، یزمانيدر بازه هایحرکتیبا یگار یمصرف دود س
قات ید است در تحقیباشد که امیت برخوردار میاز محدود

رد.یمد نظر قرار گيبعد

نتیجه گیري
د ندهیپژوهش حاضر نشان ميافته های،یکليدر جمع بند

باعث گار یهمانند مصرف دود سانیدود قلکه مصرف 
ن مبنا، یگردد. بر ایمT4و T3يهورمون هاش یافزا

د در ییرویاختالالت تيو غربالگريدوره اینیباليهایبررس
يریشگیتواند در پیم،انیا مصرف کننده قلیيگاریافراد س

د، مهم و موثر باشد.ییرویاز اختالالت ت
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یتشکر و قدردان
حوزه معاونت يو ماديمعنويتهاین پژوهش با حمایا

واحد همدان انجام یدانشگاه آزاد اسالمیمحترم پژوهش

ر و تشکر یزان تقدین عزیاله از زحماتین وسیافته است. بدی
د.یآیبه عمل م
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