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 مصرف دخانیات عامل تشدید کننده بیماری کرونا ویروس   

 

 میلیون نفر در۸استعمال دخانیات یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری ها است و ساالنه موجب مرگ بیش از 

 جهان می شود. به خوبی اثبات شده است که استعمال دخانیات به هر شکل مضر است و به طور جدی بر تضعیف

 صرف کنندهبه واسطه شیوع در افراد م سیستم دفاعی و تخریب سیستم های تنفسی و قلبی و عروقی و بیماری دیابت

 دخانیات و ایجاد کاهش مقاومت دیابتی ها در مقابله با بیماری های عفونی تاثیر می گذارد. ارتباط بین مصرف

 دخانیات و بروز سرطان ریه موضوعی کامال به اثبات رسیده است و مصرف محصوالت دخانی شایع ترین علت بروز

 این مصرف دخانیات به میزان قابل توجهی خطر ابتال به بیماری سل را افزایش می دهد وسرطان ریه است. عالوه بر 

 محسوب شده و باعث پارگی و التهاب کیسهCOPD) (نیز مهم ترین عامل در ایجاد بیماری های انسدادی مزمن ریه

 شود و ریه ها می های هوایی می شود که این امر باعث کاهش ظرفیت جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن توسط

 .در نهایت ایجاد مخاط می نماید که منجر به بروز سرفه های خشک و درد ناک و مشکالت تنفسی می شود
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    نقش موثر استعمال دخانیات و قلیان در گسترش بیماری کرونا

 رایل خطر ببا ا ستناد به اطالعات منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهدا شت، مصرف دخانیات به عنوان یک عام

 را ایجاد می نماید نیز در19ه تنفسی تحتانی به شمار می آید و ویروسی که بیماری کووید گاهرگونه عفونت دست

 درجه اول سیستم  تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد، به ریه ها حمله می کند و باعث بروز مشکالت خفیف تا شدید

 عرض خطر شدید عوارض ناشی از ابتال به ویروس کرونا میتنفسی می شود، لذا مصرف کنندگان دخانیات در م

 باشند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مصرف قلیان، به طور معمول فعالیتی است که در گروه ها و محیط های

 عمومی انجام می شود، خطر انتقال بیماری ها را افزایش داده و موجب تشدید خطر انتقال ویروس کرونا در محیط

 ماعی می شود. عبور دود قلیان از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود دارد، شامل قسمت دهانی،های اجت

 شلنگ و جام، به ویژه در اجتماعات و محیط های عمومی موجب بقای میکروارگانی سم های منتقله از افراد مصرف

 .کننده در این قطعات می شود

 لب و عروق از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، چرا که مصرفو سالمت ق19وجود ارتباط بین بیماری کووید 

 دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود دست دوم محصوالت دخانی یکی از دالیل عمده ابتال به بیماری های قلبی

بر سیستم قلبی عروقی می تواند شرایط 19عروقی در سطح جهان به شمار می وید. بنابراین اثر بیماری کووید 

که از قبل مشکالت قلبی عروقی داشتند را به مراتب وخیم تر نماید. از این رو وجود وضعیت قلبی عروقی  افرادی

که سابقه مصرف دخانیات را نیز دارند، می تواند عالیم بیماری را در 19ضعیف تردر بین بیماران مبتال به کووید 

 .یش دهدآنها تشدیدکند و از این طریق احتمال مرگ را در بین آنها افزا

 :دخانیات و بیماری کرونا ویروس فجمالت کلیدی در نقش مصر 

سیب به مژک های تنفسی، سبب می شود تا مصرف آمصرف دخانیات با توجه به کاهش ظرفیت ریوی و نیز 1-

 .سیب پذیرتر شوندآ ساین مواد به این ویرو کنندگان

 پایین تر داشته و در مقابل هرگونه عفونت ازجملهر افراد جامعه ایمنی مصرف کنندگان دخانیات نسبت به دیگ2-

 بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. پاسخ ایمنی ضعیف ناشی از اعتیاد به نیکوتین، به افزایش بیماری ها و سویرو این

 .اختالالت جدی از جمله بیماری قلبی منجر می گردد

تی و دس س، از قبیل تماسبا ویرو سجلوگیری از تماعدم توانایی افراد مصرف کننده دخانیات در مدیریت و 3-
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لوده، آسبب می شود تا پروسه استعمال دخانیات )از خرید تا باز کردن پاکت، استفاده از فندک یا کبریت  دهانی

 .در افراد جامعه تشدید کنخطر انتقال ویروس را بیشتر از دیگلوده با مخاط دهان و غیره( آدست و فیلتر  ستما

سیب پذیر تر هستند و این عامل سبب می آچشم( افراد مصرف کننده دخانیات  -بینی  -ه گانه )دهانمخاط س4-

 .لوده شوندآسریعتر  سبا در معرض قرار گرفتن توسط ویرو شود تا

دیر تر تشخیص داده می شود؛ چرا که  سدر مصرف کنندگان مواد دخانی مبتال به ویرو سبیماری کرونا ویرو5-

 ها عالمت سرفه را جدی نمی گیرند. در ضمن افرادآناین افراد امری عادی بوده و خود و اطرافیان سرفه کردن در 

لوده و مصرف کنندگان مواد دخانی، به ویژه ناقلین بدون عالمت، سهم باالیی در انتقال بیماری به واسطه سرفه آ

 .اریها دارندگمشخصه سی مزمن

اسطه مواجهه مستمر و طوالنی با دود دست دوم مواد دخانی ریسک خانواده مصرف کنندگان مواد دخانی به و6-

 .نندو سایر بیماری های مرتبط با مصرف دخانیات تجربه می ک سخطرباالتری را نسبت به ابتال به بیماری کرونا ویرو

حمل ا تس زجر تنفسی بیشتری رافراد به دلیل ظرفیت پایین تر ریوی در صورت ابتال به بیماری کرونا ویرو7-

 .کنندمی

در مصرف کنندگان مواد دخانی که دارای بیماریهای قلبی هستند بسیار  سروند بهبودی بیماری کرونا ویرو8-

 .نها باالستآو احتمال بروز مرگ در  ضعیف

بیماریهای های زمینه ای مانند دیابت و سرطان و... در افراد مصرف کننده دخانیات شایعتر بوده و زمینه ابتال و 9-

 .را برای مصرف کننده دخانیات تسهیل میکند ستشدیدعوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا ویرو

عد سیب دیده مستآمصرف دخانیات غیر تدخینی مانند ناک سبب می شود تا فرد مصرف کننده دارای مخاط 10-

 .داق خود در اماکن عمومی باال ببرشود و انتقال این بیماری را با رها کردن بز سابتال بیماری کرونا ویرو افزایش

ط شده و شرای سمصرف کنندگان مواد دخانی زودتر و بیشتر از افراد مشابه غیر مصرف کننده دچار استر11-

 .قرنطینه رابرای خانواده نامناسب تر می کنند

 

 زینان جایگبرای ترک موفق یادگیری مهارتهای ترک سیگار واستفاده از داروهای ترک سیگار از جمله درم12-

 .توصیه می شود نیکوتین

که مصرف کننده دخانیات هستند بیشتر از افراد غیر مصرف کننده سناقلین بدون عالمت بیماری کرونا ویرو13-

 .ران منتقل می کنندگمواددخانی این بیماری را به دی

  


