
 

  

 آيا سيگار كشيدن خطرناك است ؟

سيگاركشيدن براي هر كسي زيانبار است ،اما براي افراد ديابتي به خصوص 

خطر ناك است چرا كه ديابتي ها از پيش در معرض خطر عوارضي مانند 

 بيماريهاي قلبي عروقي هستند .  

نيكوتين  موجود  در سيگار به شدت  سمي است .  سوختن  توتون   

كه قابل ديدن يا بوييدن  توليد منواكسيدكربن مي كند يعني گازي سمي

 نيست .

 اثرات نيكوتين در بدن:

نيكوتين مانع  ترشح  هورمون انسولين  مي گردد )انسولين  قند   - 1

خون را كاهش مي دهد( بنابراين نيكوتين سبب  مي شود گلوكز  بيش از 

معمول  در خون وجود داشته باشد كه باعث مي گردد شخص احساس 

 گرسنگي كمتر مي كند . 

نيكوتين متابوليسم پايه را افزايش مي دهد يعني فرد كالري بيشتر از -2

حد معمول خواهد سوزاند بنابراين به مرور زمان وزنشان كاهش خواهد 

 يافت.

افزايش ترشح دپامين: اين همان عاملي است كه فرد در پي استعمال -3

 سيگار حس خوشي و نشاط مي دهد .

عث افزايش يادگيري و حافظه مي شود. سبب آزادسازي گلوتامات كه با-4  

باعث افزايش ترشح آندروفين مي شود .  آندوروفين يك مسكن درد   -5

  طبيعي بدن است و خاصيتي همچون مرفين دارد . 

 آشنايي با عوارض سيگار:
ثانيه يك نفر در دنيا به 8طبق تحقيقات سازمان جهاني بهداشت در هر 

را از دست مي دهد هر چه سن شروع علت استعمال دخانيات جان خود 

سيگار كشيدن، پايين تر و تعداد سيگارهاي مصرفي و عمق استنشاق آن 

بيشتر باشد، درصد مرگ و مير باالتر مي رود. نتايج تحقيقات حاكي از آن 

است چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار كنند )بيش 

مرحله اتفاق مي افتد( ومدت  درصد موارد سيگاري شدن در اين07از 

سال زودتر از  25تا27سال يا بيشتر به اين عمل ادامه بدهند بين 27

 افرادي كه به هيچ وجه در زندگي سيگار نكشيده اند خواهند مرد .

 

درصد بيماري هاي ريوي به مصرف  07درصد سرطان هاي ريه و  07

 دخانيات مربوط مي شود .

باالست   شدت مصرف ميكنند به   سيگاردر افرادي كه   سرطان ريه

نخ سيگار در روز مي كشند احتمال بروز  14در افرادي كه تا معموال 

ناشي از   به طوري كه خطر  مي شود  بيشتر  برابر 8تا  سرطان ريه 

 به سيگار افزايش مي يابد  مصرفي   سرطان ريه ، با افزايش تعداد نخ

سرطان ريه در او  بيشتري بكشد ، گاريتعداد س  عبارت ديگر هر چه فرد

برابر و در 27كشنده تر مي شود .احتمال سرطان ريه در زنان سيگاري ، 

آن كه به   سيگاري است .اين خطر بيش از  برابر افراد غير 17 مردان ،

مرتبط  تعداد نخ سيگار مصرفي وابسته باشد ،به مدت مصرف دخانيات

نفرشان 077ريه فوت مي كنند نفري كه به علت سرطان 1777است .از هر 

 سيگاري هستند .

 بيماري هاي انسدادي و مزمن ريه :

البتاه    سايگار اسات   رياه   انسادادي و مازمن     بيماري هااي   اصلي علت 

كناد ولاي    را ايجاد  درجه هايي از اين بيماري ها   ژنتيك و شغل مي تواند

واناد تشاديد   ماي ت   تنها نيز   آلودگي  مي باشد .حتي عامل اصلي سيگار 

شاامل   اسات كاه  زيادي غير قابل برگشات    ين بيماري تا حدكننده باشد ا

ساالگي قطاع    57زيار    و آمفيزم است . اگر سايگار   مزمن برونشيت  انواع 

ه در اين سانين  كپيش رونده ي عوارض كاهش مي يابد چرا  مسير  شود ،

ناداده   دسات    خود را به طور كامل از  قدرت و توان بازسازي  هنوز ، ريه 

 بيماري مي تواند در افارادي كاه در   كه ، قابل توجه اين است   است . نكته

  .نيز ايجاد شود  هستند  سيگار ديگران معرض دود 

 

 

 

 عوارض قلبي و عروقي :

سيگار، اصلي ترين عامل ايجاد كننده اين بيماري است .امروزه از هر سه 

علت عارضه قلبي است . خطر مورد مرگ و مير در جهان يك مورد به 

برابر افراد غير سيگاري    5سال ، 47حمله قلبي در افراد  سيگاري زير 

است . متاسفانه به تكرار  مواردي  از مرگ  ناگهاني  شامل ايست قلبي در 

خواب و بيداري در افراد جوان سيگاري، بدون هيچ بيماري يا مشكل زمينه 

 اي، ديده شده است .

كردن رگ هاي داخلي بدن، سبب مي شود قلب بيش تر  سيگار با تنگ

تالش كند تا بتواند با فشار بيشتري، خون را در رگ هاي تنگ به جريان 

 اندازد كه باعث فشار دو چندان به قلب و عوارض حاصل از آن مي گردد .

از ديگر مسائل و مشكالت بهداشتي در ارتباا  باا مفار     

 دخاني :

از دست دادن موها: -1  
بادن  تضعيف سيستم  ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف ماواد  دخااني،    با

 اياااان افااااراد مسااااتعد  ابااااتال بااااه  انااااواع بيماريهااااا از جملااااه   

ميشود كه اين بيماري ميتواند عامل، از دست دادن  "لوپوس  اريتيماتوز " 

موها ، ايجاد زخم در دهان ، جوش هاي پوستي روي صورت ، سر و دستها 

 شود .

واريد )كاتاراكت(آب مر-2  

% بيشتر از افراد ديگر در معرض ابتال به آب مرواريد، كور 47افراد سيگاري 

  شدن  عدسي چشم  و  ممانعت از عبور  نور و  در نهايت  نابينايي هستند.

:چين و چروك-3  

استعمال  دخانيات  باعث از  بين بردن  پروتئين هاي  انعطاف  دهنده 

باعث تحليل بردن ويتامين آ ومحدود كردن پوست  ميشود ، همچنين 

 جريان خون در عروق پوست ميشود .

ضايعات شنوايي: -4  

افراد سيگاري سه برابر بيشتر از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني 

 دچار مي شوند .
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زخم معده : -9  

دخانيات مقاومت معده را در برابر باكتري ها پايين مي آورد 

همچنين باعث تضعيف معده در خنثي سازي اسيد  معده و مقاومت 

در برابر آن بعد از غذا  خوردن و بر جاي ماندن  باقي  مانده  اسيد 

ر نتيجه  تخريب  ديواره  آن  مي شود . زخم  معده   در معده  و  د

  افراد  سيگاري  به سختي درمان مي شود .

تغيير رنگ انگشتان : -11  

روي   مستمر دخانيات  اثر استعمال  سيگار در  موجود در دود  قطران

قهوه اي   به آنها  تغيير رنگ  و باعث   و ناخن ها جمع شده انگشت ها

 مايل به زرد مي شود.

 : سرطان رحم و سقط جنين -11

دخانيات در دوران بارداري مي تواند باعث افزايش خطر زايمان نوزاد 

با وزن كم و بروز مسائل بهداشتي در آينده شاود ساقط جناين در    

 . مادران سيگاري دو تا سه برابر بيشتراز مادران غير سيگاري است

لول هاي جنسي در مردان:تغيير شكل دادن س -12  

استعمال دخانيات باعث كاهش تعداد اسپرم و كاهش جريان خاون  

در آلت تناسلي مردان و ناتواني جنساي در ايان افاراد ماي شاود و      

ناباروري جنسي در مردان سايگاري نياز متاداول تار از افاراد غيار       

 سيگاري است . 

سرطان :  -13  

وجود دارد كه احتمال عنصر سرطان زا در دود سيگار  47بيش از 

مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري است . 22سرطان ريه   

:منابع   

www. Pezesh .us 

www. Salamat diet .ir 

 

 

سرطان پوست : -5  

افراد سيگاري دوبرابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطار اباتال باه    

پوسات( قارار   نوعي سرطان پوست )پوسته پوسته شادن، برجساتگي روي   

 دارند.

فساد دندان ها: -6  

افراد سيگاري يك و نيم مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر 

 از دست دادن زودرس دندانها هستند .

 

پوكي استخوان : -7  
اسااتخوانهاي افااراد ساايگاري تااراكم خااود را از دساات داده و براحتااي     

جاوش خاوردن آنهاا    شكسته مي شاوند همينطاور زماان التياام ياافتن و      

 % افزايش پيدا مي كند .87پس از شكستگي تا 

بيماري هاي قلبي: -8  
استعمال دخانيات  باعث افزايش  ضربان قلب ، باال رفتن  فشار  خون، 

ايجاد   "افزايش خطر ابتال به فشار خون باال و گرفتگي  عروق  و نهايتا

 حمله قلبي و سكته مي شود. 
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