
استعمال دخانیات نیست تنها سرطان ریه یا بیماریهاي قلبی پیامدهاي 
اي از مسایل و مشکالت بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد بلکه مجموعه

تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی دخانی وجود دارد که می
:کند، که برخی از آنها عبارتند ازدر افراد سیگاري بروز می

از دست دادن موها-1
یگاري در اثر مصرف مواد دخانی، بدن این با تضعیف سیستم ایمنی افراد س

شود که می» لوپوس اریتماتوز«افراد مستعد ابتال به انواع بیماریها از جمله 
در دهان، تواند عامل از دست دادن موها، ایجاد زخماین بیماري می

آب مروارید -2. ها شودهاي پوست روي صورت، سر و دستجوش
)کاتاراکت(

درصد بیش از افراد دیگر در معرض ابتال به آب مروارید، 40افراد سیگاري 
. کدر شدن عدسی چشم و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند

چین و چروك - 3
هاي انعطاف دهنده پوست استعمال دخانیات باعث از بین بردن پروتئین

جریان و محدود کردن Aشود؛ همچنین باعث تحلیل بردن ویتامین می
. گرددخون در عروق پوست می

ریزي در هايپوست افراد سیگاري خشک و داراي خطوط و چین خوردگی
ضایعات شنوایی- 4.اطراف لبها و چشمهاست

برابر بیش از افراد غیر سیگاري به عفونت گوش میانی 3افراد سیگاري 
سرطان پوست- 5. شونددچار می

برابر بیشتر از افراد غیر سیگاري در معرض خطر ابتال به 2افراد سیگاري 
قرار ) پوسته پوسته شدن، برجستگی روي پوست(نوعی سرطان پوست 

فساد دندانها -6دارند 
تبه بیشتر از افراد غیر سیگاري در معرض خطر ازمر5/1افراد سیگاري 

. دست دادن زودرس دندانها هستند
پوکی استخوان - 7

ترین گازهاي سمی در خروجی اگزوز اتومبیل منواکسید کربن یکی از اصلی
میل ترکیبی این گاز با خون بسیار باالتر از اکسیژن . و دود سیگار است

عمل اکسیژن در خون افراد سیگاري ، این گاز باعث کاهش قدرت .است
.شوددرصد می15اي تا حرفه

هاي افراد سیگاري تراکم خود را از دست داده و به راحتی شکسته استخوان
پس از شکستگی آنها همینطور زمان التیام یافتن و جوش خوردنشودمی

.درصد افزایش پیدا می کند 80تا

بیماریهاي قلبی- 8
هزار نفر 600بیماریهاي قلبی ـ عروقی ناشی از استعمال دخانیات بیش از 

رود استعمال دخانیات باعث را در سال در کشورهاي توسعه یافته از بین می
افزایش ضربان قلب، باال رفتن فشار خون، افزایش خطر ابتال به فشار خون 

. شودله قلبی و سکته میباال و گرفتگی عروق و نهایتا ایجاد حم
زخم معده- 9

آورد؛ استعمال دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتریها پایین می
همچنین باعث تضعیف معده در خنثی سازي اسید معده و مقاومت در برابر 
آن بعد از غذا خوردن و بر جاي ماندن باقیمانده اسید در معده و در نتیجه 

. ودشتخریب دیواره آن می
شود و احتمالی بهبودي آن تا زخم معده افراد سیگاري به سختی درمان می

. زمانی که فرد سیگاري اکثرا اندك است
تغییر رنگ انگشتان -10

قطران موجود در دود سیگار در اثر استعمال مستمر دخانیات روي انگشتان 
. شودزرد میاي مایل به و ناخنها جمع شده و باعث تغییر رنگ آنها به قهوه

سرطان رحم و سقط جنین- 11
تواند باعث افزایش خطر زایمان استعمال دخانیات در دوران بارداري می

سقط جنین در . نوزاد با وزن کم و بروز مسایل بهداشتی در آینده شود
برابر بیشتر است 3تا 2مادران سیگاري 

تغییر شکل دادن سلولهاي جنسی در مردان- 12
عمال دخانیات باعث کاهش تعداد اسپرم و کاهش جریان خون در آلت است

ناباروري جنسی در . شودتناسلی مردان و ناتوانی جنسی در این افراد می
. تر از افراد غیر سیگاري استمردان سیگاري نیز متداول

سرطان- 13
عنصر سرطانزا در دود سیگار وجود دارد احتمال سرطان ریه 40بیش از 

. مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاري است22
طبق تحقیقات بی شماري که انجام شده است در صورت ادامه استعمال 

هاي دخانیات توسط افراد سیگاري، احتمال مبتال شدن آنها به انواع سرطان
، سرطان بینی )برابر27تا 6(دیگر از قبیل زبان، دهان، غدد، بزاق و حلق 

18تا 10(، حنجره )برابر10تا 8(، مري )مرتبه12(، گلو )مرتبه بیشتر2(
، )برابر3تا 2(، آلت تناسلی مرد )برابر5(، کلیه )برابر3تا 2(، معده )برابر

.وجود دارد) مرتبه6تا 5(مقعد ) برابر5تا 2(لوزالمعده 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زنجان
موسوي.. مرکزآموزشی درمانی آیت ا

مضرات سیگار کشیدن
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مضرات سیگار کشیدن
باال رفتن آگاهی درباره اثرات منفی سیگار بر سالمتی و افزایش 

محدودیت ها، سیگار کشیدن را در کشورهاي پیشرفته به میزان ثابتی 
سیگار کشیدن و مصرف سایر انواع در حالی که . کاهش داده است

توتون در کشورهاي توسعه یافته در حال کاهش است، در کشورهاي 
هم چنین سیگار کشیدن . در حال توسعه، این میزان روبه افزایش است

در میان افراد داراي سطح تحصیالت و درآمد پائین تر در حال افزایش 
.است

ابسته شدن یا وابسته مطالعات نشان می دهد که عوامل ژنتیکی در و
در میان افرادي که مبتال به اختالالت . نشدن فرد به سیگار نقش دارند

در . خاص روانپزشکی هستند، احتمال سیگار کشیدن بیشتر است
پیمایشی که در آمریکا بر روي دریافت کنندگان خدمات سرپایی 
روانپزشکی انجام شده، نشان داده شده است که میزان استعمال 

درصد، در میان افراد 88در میان مبتالیان به اسکیزوفرنی سیگار
درصد 49درصد و در میان مبتالیان به افسردگی 70مبتال به مانیا 

درصد کسانی که به 85پژوهش دیگري نشان داده است که . است
دلیل وابستگی به الکل به مراکز درمانی مراجعه می کنند نیز سیگاري 

.هستند

خطرناك است ؟آیا سیگار کشیدن 
بله، سیگار کشیدن یکی از مهم ترین علل بیماري و مرگ قابل 

میلی 40خوردن حدود . نیکوتین به شدت سمی است. پیشگیري است
اما . گرم نیکوتین خالص، یا مقدار موجود در دو نخ سیگار، کشنده است

زمانی که سیگار دود می شود، بیشتر نیکوتین سوزانیده شده و تنها 
.هار میلی گرم آن توسط بدن فرد جذب می شودیک تا چ

با سوختن توتون یک قیر چسبناك از ترکیب صدها ماده شیمیایی به وجود 
قیر در دود . می آید که سرطان و بیماري راه هاي هوایی را سبب می شود

توتون به شکل ذرات ریزي آزاد می شود که به شش ها و راه هاي هوایی 
قیر عامل اصلی سرطان . و انگشتان را رنگی می کندآسیب رسانیده و دندان ها

سوختن توتون هم چنین تولید منواکسیدکربن می کند، . هاي ریه و گلو است
با استنشاق دود سیگار، . یعنی گازي سمی که قابل دیدن یا بوییدن نیست

منواکسیدکربن به جاي اکسیژن با هموگلوبین موجود در گلبول هاي قرمز 
.اتصال می یابد

شدیدتر کار نیکوتین با افزایش سرعت ضربان قلب، سبب می شود که قلب 
کند حال آن که منواکسیدکربن قلب را از اکسیژن اضافی که الزمه این کار 

این یکی از راه هایی است که بدان وسیله . سنگین است، محروم می نماید
زمانی تصور می شد که سیگارهاي . سیگار کشیدن به قلب آسیب می رساند

. کم ضررتر باشندداراي تار و نیکوتین کمتر ممکن است براي فرد سیگاري 
اما تحقیقات نشان داده است که سیگارهاي سبک نیز عیناً می توانند همان 

.بیماري ها را تولید کنند
آیا توتون اعتیادآور است ؟

بله، زمانی که فرد شروع به کشیدن سیگار می کند، به ویژه در دوران 
رعت سیگاري هاي مبتدي به س. جوانی، شانس معتاد شدن بسیار باال است

نسبت به اثرات سوء آغازین، تحمل پیدا می کنند و اگر آثار محرك و 
مطبوع سیگار براي ایشان لذت بخش باشد استعمال مستمر آن را آغاز می 

سیگاري هایی که به طور منظم سیگار می کشند، معموالً تعداد . کنند
سیگاري هاي کانادایی به طور . ثابتی سیگار را در روز دود می کنند

وابستگی به نیکوتین عوامل . سیگار دود می کنند16انگین، روزانه می
.روانشناختی و فیزیکی را درگیر می کند

کسانی . عوامل روانشناختی می تواند شامل احساس لذت و هشیاري باشد
که به طور منظم سیگار می کشند، ممکن است یاد بگیرند که براي دست 

در این . ا بر بدن خویش تحمل کنندیافتن بدین احساسات اثرات نیکوتین ر
افراد هم چنین عالئم یا آغازگرهاي شرطی شده اي براي مصرف سیگار 

براي مثال برخی افراد همیشه پس از غذا، در حین . شکل می گیرد
پرداختن به کاري خاص یا در وضعیت هاي خاص عاطفی مانند احساس 

ن آغازگرها الگوهاي ای. افسردگی یا اضطراب، سیگار خود را آتش می زنند
.رفتاري یا عاداتی را به وجود می آورند که تغییر آن ها دشوار است

از نشانه هاي وابستگی فیزیکی اضطرار فرد براي سیگار کشیدن چند دقیقه 
پس از برخاستن از خواب، دود کردن سیگار در فواصل منظم در طول روز و 

دانستن آن بر سایر کارها ضروري قلمداد کردن اولین سیگار روزانه و مقدم
کسانی که به نیکوتین وابسته هستند، ممکن است نسبت به آثار . است

در این صورت دیگر از سیگار کشیدن لذت . نامطلوب آن تحمل پیدا کنند
نخواهند برد، اما به کشیدن سیگار ادامه می دهند تا دچار عالئم ترك 

قراري، اضطراب، بی عالئم ترك سیگار شامل تحریک پذیري، بی. نشوند
.به تدریج از بین می روند این عالئم طی دو هفته. خوابی و خستگی است

ترك سیگار

کشیدن را ترك می کنند، عموماً می توانند پس از کسانی که سیگار 
چند سالی به سطح افراد غیرسیگاري برسند، به ویژه اگر ترك سیگار را 

ترك سیگار ممکن است در چند مرحله . در جوانی انجام داده باشند
فرآورده هاي . انجام شود، از این رو تالش مداوم امري ضروري است

کمک می کنند، مانند پچ، آدامس، حاوي نیکوتین که به ترك سیگار
شکل استنشاقی یا اسپري بینی می توانند در کاهش تمایل به سیگار 

.کشیدن و تخفیف عالئم ترك موثر باشند
کاربرد این محصوالت در کنار انگیزه قوي براي ترك و وجود سایر 

حمایت ها مانند حمایت خانواده، دوستان، گروه ترك سیگار یا حمایت 
برخی داروهایی که در آن ها . ی می تواند بسیار موثر باشدهاي تلفن

. نیکوتین به کار نرفته است می توانند فرد را در ترك سیگار یاري کنند
هر . هستند) آونتیل(و نورتریپتیلین) زیبان(این داروها شامل بوپروپیون

در برخی افراد . دوي این داروها با نسخه پزشک به فروش می رسند
مصرف قبل از ترك، به کاهش عالئم ترك کمک کرده و کاهش تدریجی

.به آن ها اجازه می دهد که رفتارهاي خود را به تدریج تغییر دهند
استراتژي هاي کاهش تدریجی مصرف شامل به تاخیر انداختن هر وعده 
سیگار کشیدن، کاهش تعداد سیگارها و دودکردن بخش کمتري از هر 

جی مصرف می تواند برخی خطرات گر چه کاهش تدری. نخ سیگار است
تهدید کننده سالمتی را کاهش دهد، اما براي سیگارکشیدن منطقه 

کاهش تدریجی نمی تواند جایگزین ترك سیگار . بدون خطر وجود ندارد
شود

سیگار یکی از ابزارهایی است که شخص با مصرف آن دچار : خالصه 
میشود در این مقاله انواع بیماریها ، سرطانها و در نتیجه مرگ تدریجی 

با مضرات و عواقب مصرف سیگار آشنا خواهید شد طبق تحقیقات 
ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال 8سازمان جهانی بهداشت در هر 

نتایج تحقیقات حاکی از آن .دهددخانیات جان خود را از دست می
است چنانچه افراد در سنین نوجوانی شروع به کشیدن سیگار کنند

و ) افتددرصد موارد سیگاري شدن در این مرحله اتفاق می70بیش از (
سال 25تا 20سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند بین 20مدت 

اند، خواهند وجه در زندگی سیگار نکشیدهزودتر از افرادي که به هیچ
.مرد


