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شكر
تود مبادرة التحرر من التبغ، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، أن تتوجه بالشكر اخلاص للدكتور حممد 

كمال حلمي لكتابته هذه املطبوعة.
و  األوروبية  للمفوضية  التابعة  البصرية  السمعية  املكتبة  أيضًا  يشكر  أن  اإلقليمي  املكتب  يود  كما 
وزارة الصحة الكندية لتكرمهم بإعطاء اإلذن و املوافقة على استعمال بعض الصور املستخدمة يف هذه 

املطبوعة. 
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مدخل
مع تعمق فهمنا وإدراكنا لآلثار املدمرة اليت حيدثها تعاطي التبغ، والضريبة الثقيلة اليت يلقيها ذلك على 
الدول؛  واقتصاد  ورفاهيتها،  املجتمعات  وصاحل  األسر  وسعادة  األطفال،  وصحة  األفراد،  صحة  كاهل 
غدت احلاجة ماسة إىل مؤلָדف واضح وشامل يغطي املجال الواسع للعواقب السلبية املترتبة على التبغ 
وتعاطيه على الصحة. تلخص هذه املطبوعة وتبسط يف آن معًا اإلجابات عن تساؤالت عموم الناس، 
واألفراد و املجموعات اخلاصة، و ִדدف إىل جسر اهلوة العميقة اليت كثريًا ما ال نعي حجمها، و الكائنة 
يف وعي الناس فيما خيتص بذلك الطيف اهلائل من املخاطر الصحية املرتبطة بالتبغ. وعليه فمن املتوقع 
أن تستحوذ هذه املطبوعة على اهتمام الناس من كافة مشارب احلياة، مبا يف ذلك طالب املدارس و 

اجلامعات، واألطباء و املمرضات، باإلضافة إىل عامة الناس. 
حيتوي التبغ و دخان التبغ على اآلالف من املواد الكيماوية، الكثري منها معروف جيدًا بأنه سام، 
د، ماسخ، مسبب لإلدمان؛ كما أن الكثري منها ليس له حد آمن ميكن معه التعرض له بدون  مسرطن، معصِّ
عواقب. تشتمل املواد الكيميائية املوجودة يف التبغ و دخانه فيما تشتمل عليه على النيكوتني، والقطران، 
وأحادي أكسيد الكربون، وألدهيد اخلل، وسيانيد اهليدروجني، والزرنيخ، والكروم، ود.د.ت، وألدهيد 

النمل، والبرتن، وN – نتروزامينات، والكادميوم، والنيكل، والبرييليوم و كلور الڤينيل.
على مستوى العامل، ميوت شخص كل 6.5 ثانية من جراء تعاطي التبغ؛ كما يقتل التبغ حوايل 5 
ماليني مدخن كل سنة أي ما يعادل 699 13 إنسانًا كل يوم. هذا عالوة على املعاناة اليت تنتج عن 

األمراض املتصلة بالتبغ و عبء هذه األمراض على عاتق األفراد، واألسر و املجتمع ككل. 
حال  عليه  هو  (كما  مراهقتهم  سين  يف  التدخني  يبدؤون  الذين  األشخاص  أن  الدراسات  أظهرت 
70% من املدخنني)، و يواظبون على ذلك لعقدين أو أكثر سيموتون يف سن أبكر ب 20 – 25 سنة 
من نظرائهم الذين مل يسبق هلم التدخني أبدًا، وخيسرون بالتايل بعضًا من أكثر سنوات حياִדم إنتاجية.   
يعترب سرطان الرئة و مرض القلب اثنني من أكثر املشاكل الصحية شيوعًا لدى املدخنني، و لكن عامة 
الناس جيهلون بشكل شديد أن هنالك كمًا كبريًا من األمراض و التأثريات املمرضة األخرى املرتبطة 
بتعاطي التبغ و الغري معروفة على نطاق واسع. تسرد هذه املطبوعة األمراض و العلل اليت حتدث من جراء 
التدخني، و تظهر كيف أن اآلثار الضارة للتدخني ميكن أن تؤذي تقريبًا كل عضو وجهاز يف اجلسم 

البشري.  
تستحق مسألة النساء و التدخني أن نوليها اهتمًامًا خاصًا بسبب اآلثار الصحية السلبية و اخلطرية 
املترتبة على املدخنات وذرياִדن، باإلضافة إىل بعض املخاوف الصحية املحددة املتعلقة باستعمال موانع 

احلمل وتعرض النساء املتكرر الالإرادي لدخان التبغ املنبعث يف البيئة. 
أما األطفال، الذين هم مبثابة لبنات يف بناء املستقبل، فيشكلون جزءًا كبريًا و هامًا من السكان الذين 
يتعرضون بشكل غري إرادي لألذى الذي ميكن أن حيدثه التبغ. يتوجب على املجتمع اإلقرار باألذية اليت 
حيدثها التعرض لدخان التبغ البيئي على صحة األطفال و أن ال يدخر جهدًا حلمايتهم من التعرض هلذا 

مالحظة هامة. لغرض تيسري قراءة هذا النص، فقد مت حذف املراجع املتعلقة بالدراسات و الدالئل حول األذى الذي حيدثه تعاطي التبغ، من النسخة 
املطبوعة هلذه الوثيقة. ميكن للطالب األطباء و األفراد من عامة الناس الذين يودون التوسع أكثر يف هذا املوضوع أن يطلعوا على النسخة املنشورة 

.www.emro.who.int/tfi/InPrint.htm  على شبكة اإلنترنيت حيث مت سرد هذه املراجع، و ذلك على موقع
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الدخان. وال نغايل إذ نشدد على أمهية اإلقالع عن التدخني و احلد من التعرض لدخان التبغ، فالبالغون 
جيب أن ميتنعوا عن تعاطي التبغ ال لكي حيموا أنفسهم فقط ولكن أيضًا ليحموا الصغار و أجيال املستقبل 
من الوقوع فريسة لألمراض املميتة املرتبطة بالتبغ. كما أنه من املهم مبكان رفع مدى وعي الناس حبقيقة 
أن التحسينات اليت يتم إدخاهلا على شكل وحدة، ونكهة منتجات التبغ ما هي إال حيلة من الصناع 
للتغطية على حقيقة اآلثار املميتة لتعاطي التبغ. إن مسألة دخان التبغ البيئي كانت حلبة صراع شديد بني 
مناصري الصحة و صناعة التبغ نظرًا ألن دخان التبغ املنبعث يف البيئة يؤثر على املدخنني وغري املدخنني 
على حد سواء، و أيضًا ألن هذه املسألة تطرح بدورها موضوع االختيار لدى التطرق للمخاطر الصحية 

اليت يسببها التبغ. وهذه املسألة ذات أمهية كبرية وقدرة على حتديد ماهية نتائج جهود مكافحة التبغ. 
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تأثريات التبغ على اجلسم
اإلدمان و اآلثار النفسية

 تسبب السجائر و أشكال التبغ األخرى اإلدمان. إن النيكوتني 
املوجود يف التبغ هو العقار املسبب لإلدمان،  كما أنه ذو تأثري 
مؤثر نفسي (معدل للمزاج). إن النيكوتني هو مادة مشمقة 
وميكن لألعراض االنسحابية اليت تترتب على عدم تعاطيه أن 
والقلق  اإلدراك،  وضعف  التركيز،  وصعوبة  اهليوجية،  تشمل 

وزيادة الوزن. 
حتكم  اليت  السلوكية  و  الفارماكولوجية  العمليات  إن 
حدوث اإلدمان على التبغ هي شبيهة بتلك اليت حتدد حدوث 
اإلدمان على العقاقري األخرى كاهلريوين والكوكائني. وتعترب 

العوامل البيئية و الضغوط االجتماعية هامة يف البدء بتعاطي التدخني، و منط هذا التعاطي و يف التوقف 
عن التدخني، و العودة إىل تعاطيه عقب التوقف.

أعراض  ألن  نظرًا  اخلطورة  من  كبرية  درجة  على  هي  النيكوتني  و  التبغ  على  اإلدمان  مشكلة  إن 
االعتماد على التبغ ميكن أن تتطور بشكل سريع، يف بعض احلاالت خالل بضعة أيام فقط، و يف حاالت 
أخرى يف غضون بضعة أسابيع، و ذلك حىت مع احلد األدىن لالستهالك. إن ظهور عرض واحد فقط من 

أعراض االعتماد هلو مؤشر قوي ينبئ بتعاطي التبغ بشكل مستمر.
العقاقري  من  اإلدمان  حبدوث  التسبب  على  قدرة  أكثر  النيكوتني  أن  وجد  الدراسات،  إحدى  ويف 

الدراسة.  هذه  يف  مسحها  مت  اليت  األخرى 
من  متطوعون  أشار  جترييب،  وبشكل 
عرب  النيكوتني  من  كمية  أعطوا  املدخنني 
اليت  بتلك  شبيهة  آثار  حدوث  إىل  الوريد 
حتدثها العقاقري املشبوهة األخرى، كاملورفني 
و الكوكائني. كما أن األفراد املعتمدين على 
حلدوث  عالية  معدالت  لديهم  النيكوتني 
مع  مقارنة  القلق  و  االكتئاب  اضطرابات 

األفراد املعتمدين على مواد أخرى.
حتذير

السجائر مسبب قوي لإلدمان
أثبتت الدراسات أن اإلقالع عن التبغ أصعب من اإلقالع عن اهلريوين أو الكوكائـني.

التدخني مسبب قوي لإلدمان، فال تشرع فيه
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إن املفهوم الشائع أن التدخني أو النيكوتني يفرج الكرب هو مفهوم مغلوط، حيث أن النيكوتني، من 
خالل تأثرياته النفسية وتلك املسببة لإلدمان، يقود املدخن إىل حالة من احلاجة الدائمة للنيكوتني لكي 
يشعر أنه "طبيعي"، و ملعاكسة الشدة و اهليوجية اليت حتدث أثناء نفاد النيكوتني. وللتخلص من القلق 

الناتج عن أعراض االنسحاب من النيكوتني.
وهذا االعتماد الكيميائي ميكن أن يكون له آثار جانبية خطرية أخرى باإلضافة إىل مشكلة اإلدمان 
الفعلي على النيكوتني و التبغ. فعلى سبيل املثال، تصمم بعض األنواع التجارية من السجائر حبيث حتتوي 
التعويض عن  املدخنني إىل  بالعديد من  النيكوتني. إال أن هذه تدفع  منخفضة من  تعطي مستويات  أو 
هذا املستوى املنخفض من النيكوتني بزيادة حجم الدخان املسحوب، مما يؤدي إىل زيادة تعرضهم إىل 
املسرطنات الرئوية مبقدار ضعفني إىل أربعة أضعاف. و هكذا، فإن تدخني السجائر املنخفضة النيكوتني 

يؤدي بالنتيجة إىل تعرض كلي أكرب بكثري.
فعل  كرد  وذلك  يدخنوهنا  اليت  للسجائر  اإلمجايل  العدد  من  املدخنون  زاد  الدراسات  إحدى  ويف 
على تدخني السجائر اليت تعطي حصيل منخفض من النيكوتني. ويف دراسة أخرى أيضًا قام املدخنون 
من خالل  ميدد  السيجارة  دخان  كان  وذلك عندما  كل سيجارة  من  استنشاقهم  زيادة  بالتعويض عرب 
استعمال حوامل سجائر مهواة.  وهذا ما يكذب االعتقاد الشائع أن السجائر منخفضة النيكوتني أقل 
ضررًا، أو أقل تسببًا حبدوث اإلدمان. كما أنه ميكن أن يفسر سبب عدم اخنفاض حاالت سرطان الرئة 
و الوفيات الناجتة عنه على الرغم من امليل املتزايد حنو تعاطي السجائر املنخفضة القطران و املنخفضة 

النيكوتني.  
إن الكثري من األفراد املعتمدين على النيكوتني مبقدورهم اإلقالع عنه خارج سياق برنامج عالجي. 
و لكن آخرين أيضًا حيتاجون إىل العون من خالل برنامج منهجي لإلقالع عن التدخني ميكن أن يشتمل 

على تداخالت سلوكية و فارماكولوجية سعيًا للوصول إىل مرحلة امتناع مطول عن التدخني.

الرئتان
تشري التقارير وبشكل ملحوظ إىل زيادة حاالت اإلصابة بسرطان الرئة لدى املدخنني، حيث يقدر أن 
85% - 90% من حاالت سرطان الرئة هي ناجتة عن التدخني. إن املدخنني معرضون لإلصابة بسرطان 

الرئة باحتمال يصل إىل 20 – 30 مرة أكثر من هؤالء الذين ال يتعرضون إىل دخان التبغ.
يسبب التدخني حدوث طيف واسع من األمراض التنفسية و تلك املرتبطة بالتنفس. وتشتمل هذه 
األمراض على أمراض السبل التنفسية، كالتهاب القصبات املزمن و النفاخ، حيث حيدث فيها التهاب، 

التنفسية. إن 80% من  وتضيق ويف النهاية تدمري للمجاري 
الرئة  اضطرابات  تسبب  التدخني.  إىل  تعزى  احلاالت  هذه 
هذه حدوث قصور مترق يف التنفس، والعديد من املضاعفات 
كما  شديدة،  إعاقة  و  املستشفى  ودخول  املتكررة،  املرضية 
تتطلب معاجلات ذات تكلفة مرتفعة ال تؤدي بالضرورة إىل 
التدخني  يؤدي  املرض.  تطور  اجتاه  عكس  و  احلالة  تصحيح 
إىل ارتفاع خطر الوفاة بسبب اإلصابة مبرض رئوي انسدادي 
مزمن مبقدار 20 ضعفًا على األقل. إن وظائف الرئة و السعة 
jªA ∆B÷“ املميتالرئوية لدى املدخنني هي وسطيًا وعلى الدوام أسوء من تلك  jm KJnÕ التدخني
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إىل  يصل  مبقدار  وتتراجع  املدخنني،  لغري  اليت 
املدخنني  لدى  حىت  العمر،  تقدم  مع  الضعفني 
أو  مزمن  قصبات  بالتهاب  يصابون  ال  الذين 

نفاخ.
مبكرًا  يتعرضون  الذين  األشخاص  إن 
بشكل  يزداد  السجائر  دخان  إىل  حياִדم  يف 
يزيد  كما  بالربو.  إصابتهم  احتمال  ملحوظ 
و  الرئة  وظيفة  تردي  سرعة  من  التبغ  دخان 
السعة الرئوية لدى مرضى الربو، وُيفاقم احلالة 

مع مرور الزمن و جيعل من العسري السيطرة عليها. وهو يؤدي إىل تكرار احلاجة إىل دخول املستشفى 
بشكل أكثر ويرفع من وترية زيارة أقسام الطوارئ. إن املدخنني أكثر قابلية ألن حيتاجوا إىل التهوية اآللية 
يرتفع  الرئوية،  كالعدوى  املضاعفات،  حدوث  خطر  أن  كما  املستشفى.  إىل  دخوهلم  عقب  (املنفاس) 

بشكل ملحوظ لدى املدخنني عما هو عليه لدى غري املدخنني.
يؤدي التوقف عن التدخني عند األشخاص الذين أصيبوا مبرض رئوي انسدادي مزمن، كالتهاب 
القصبات املزمن أو النفاخ، إىل تراجع ملحوظ يف وترية دخوهلم إىل املستشفى، ويبطئ من سرعة تردي 
رئاִדم مع مرور الزمن إىل درجة قريبة من تلك اليت لغري املدخنني.كما أنه حيسن بشكل واضح أيضًا من 
األعراض اليت لديهم وخيفف من ضيق النفس. يعاين املدخنون من خطر اإلصابة مبشكلة تنفسية بشكل 
رد، عالوة على حدوث مضاعفات أخرى غري تنفسية لديهم، مما يؤدي إىل زيادة خطر إدخاهلم إىل  مطَّ

العناية املركزة يف أعقاب أي عمل جراحي مقارنة مع غري املدخنني.
يسهم التدخني كسبب رئيسي يف حدوث جمموعة كبرية متنوعة من االضطرابات اليت تسبب األذية 
الرئوية أو التليف. ومن املعتقد بقوة أن دخان التبغ هو عامل أساسي يف اإلصابة بالعديد من األمراض 

اخلطرية و القاتلة اليت تسبب تليف الرئة الذي ال تعرف له معاجلة فعالة.
كما أن املدخنني عرضة خلطر اإلصابة بالعديد من األمراض و االضطرابات الرئوية القليلة الشيوع و 
اليت تؤثر على املدخنني فقط، ككثرة املنسجات يف خاليا لنغرهرت، الداء الذي ال يوجد له عالج ناجع 
يف الوقت احلايل، و الذي ميكن أن يستدعي إجراء زرع رئة. كما أن هنالك جمموعة من االضطرابات 

اخلطرية و النادرة اليت تسبب نزف الرئة كمتالزمة غود باستشر.

القلب
يسهم التدخني بشكل واضح ال لبس فيه، يف اإلصابة مبرض 
القلب اإلكليلي (تضيق وانسداد األوعية الدموية اليت تروي 
القلب)، مما يؤدي إىل حدوث آالم يف الصدر، وضيق النفس، 
إن  الوفاة.  و  واإلعاقة  املستشفى،  ودخول  قلبية،  وهجمات 
يزداد  للتدخني  نتيجة  اإلكليلي  القلب  مبرض  اإلصابة  خطر 
مبقدار يصل إىل 3 أضعاف لدى الرجال و ستة أضعاف لدى 
النساء. إن هذا اخلطر املعروف واملحدد بدقة، لإلصابة مبرض 
مقعد ومميت ويبدو أن املدخنني ال يعريونه االهتمام الكايف أو 

حتذير
السجائر تؤدي إىل صعوبة التنفس

التدخني يسبب العجز، والسّيما األمراض الرئوية املميتة مثل النفاخ.

التدخني يؤدي إىل انسداد الشرايـني، ويتسبب يف النوبات 
القلبية والسكتات
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أهنم يقللون من خطورته إىل حد كبري. إن التشديد على أمهية التوقف عن التدخني بالنسبة لألشخاص 
الذين سبق هلم التعرض إىل هجمات قلبية ليس من باب املغاالة، فاإلقالع عن التدخني خيفض إىل النصف 
تقريبًا معدل التعرض جمددًا إىل هجمات قلبية، ومعدل الوفيات بني هؤالء الذين ميتنعون عن التدخني 

بعد تعرضهم هلجمة قلبية.
كما أن تدخني السيجارة هو حبد ذاته عامل خطورة لإلصابة بقصور القلب اإلحتقاين، وهو مرض 
ينتج عن عدم مقدرة القلب على أداء وظيفته بشكل طبيعي للوفاء باحتياجات البدن. ويؤدي إىل الوهن، 
والتعب، والضيق الشديد يف النفس، وتكرار الدخول إىل املستشفى، و يترافق مع معدالت ضئيلة للبقاء 

على قيد احلياة.

األوعية الدموية الرئيسية
الشريان األֲדر

من املعروف جبالء أن التدخني هو عامل خطورة وعامل مساهم يف اإلصابة باثنني من األمراض الشديدة 
اخلطورة: أم الدم األֲדرية البطنية  abdominal aortic aneurysm (AAA) وأم الدم األֲדرية الصدرية 
عادة  توسع،  عن  عبارة  فهي  البطنية  األֲדرية  الدم  أم  فأما   .thoracic aortic aneurysm (TAA)
، جلزء من الشريان األֲדر، الشريان األكرب يف اجلسم والذي ينشأ مباشرة من القلب ويزود كامل  مترقٍِِ
اجلسم بالدم. وتغدو هذه احلالة مميتة يف حال حدوث متزق يف أم الدم األֲדرية البطنية، ألهنا تؤدي إىل 
حدوث نزف داخلي، وصدمة، وهبوط قليب. إن أكثر من 75% من األشخاص املصابني ֲדذا الداء هم 
من املدخنني. و إذا استمر املرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم ֲדذا املرض بالتدخني جند أن احتمال متزق 
أم الدم األֲדرية البطنية لديهم يغدو مرتفعًا بشكل ملحوظ كما ينخفض معدل بقائهم على قيد احلياة بعد 
تشخيص هذا الداء. كما لوحظ أيضًا وجود تسارع مطرد لتوسع أم الدم األֲדرية الصدرية لدى املرضى 
الذين هلم سوابق مع التدخني. يزيد التدخني أيضًا من خطر اإلصابة بالشلل يف كلتا الساقني بعد إجراء 

جراحة لتصليح أم الدم األֲדرية الصدرية. 
الشرايني السباتية

كما هو احلال بالنسبة لشرايني اجلسم األخرى، يؤثر التدخني على الشرايني السباتية اليت حتمل الدم إىل الدماغ، 
اإلصابة  احتمال  من  يزيد  املرض  هذا  إن  انسدادها.  وإمكانية   (stenosis) الشرايني  هذه  تضيق  إىل  ويؤدي 
بأنواع خمتلفة من السكتات وخيلق االستعداد هلا، حىت لو كان الشخص يف البداية خاليًا من األعراض. أما 

املضاعفات اليت تعقب السكتة فيمكن أن تشمل 
على: الشلل، فقدان القدرة على النطق، وفقدان 
اإلحساس، والعمى، واإلعاقة، و اخلرف املترقي. 

كما ميكن للسكتات أن تؤدي إىل الوفاة.
لتصحيح  جراحة  إجراء  بعد  أنه  وجد  وقد 
فرص  من  والتقليل  السباتية  الشرايني  تضيق 
يؤدي  السكتة،  رجعة  أو  السكتة  حدوث 
تكرار  احتمال  زيادة  إىل  بالتدخني  االستمرار 

حدوث الضيق يف الشرايني السباتية.
حتذير

السجائر تضر بالقلب
قد يؤدي التدخني إىل انسداد شرايـني القلب اليت تسبب النوبات القلبية والوفاة.
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األوعية الدموية املحيطية
اإلصابة  يف  رئيسي  عامل  التدخني  إن 
الشرايني  يف  عصيدي  تصلب  بأمراض 
املحيطية، وهي عبارة عن ختشن و تضيق 
تؤثر  األطراف.  تغذي  اليت  الشرايني 
يف  املحيطية  العصيدي  التصلب  أمراض 
السفلية،  األطراف  على  األحيان  أغلب 
األمر الذي ينطوي على إمكانية تسببها 
املشي  على  القدرة  يف  خطري  بتحدد 
اليومية،  الفعاليات  و  األنشطة  وممارسة 

كما تتسبب بأمل يف الطرف املتأثر، و ميكن أن تؤدي إىل احتمال موات الطرف و ضرورة البتر. يواجه 
األشخاص املصابون مبرض شرياين حميطي خطرًا شديدًا جدًا لإلصابة بأمراض أخرى خطرية ومهددة 

للحياة كاهلجمات القلبية و السكتات.
لقد شددت توصيات املعاجلة على الدوام، على اإلقالع عن التدخني كخط عالج أول. أما الشكل 
اخلطري اآلخر للمرض الشرياين املحيطي والذي يلعب فيه التدخني دورًا حموريًا يف بدء املرض وترقيه فهو 
االلتهاب الوعائي اخلثاري املسد أو داء برغر Buerger disease. وهو وثيق الصلة بالتدخني الشره، 
و يظهر يف سن مبكرة نسبيًا، حوايل 34 سنة من العمر. يسبب هذا املرض حدوث أمل شديد مترق يف 
الطرف أو األطراف املصابة، وتقرحات، وموات، والبتر املتكرر، وتعدد مرات الدخول إىل املستشفى، 
و بالنسبة للغالبية العظمى من املرضى يتسبب هذا الداء بإهناء حياִדم العملية. إن اإلستراتيجية الوحيدة 
اليت ثبتت أمهيتها يف منع تقدم املرض وجتنب البتر هي اإلقالع التام عن تدخني السجائر أو أشكال التبغ 
األخرى. وتبلغ نسبة بتر الطرف عند املرضى الذين يستمرون بالتدخني على الرغم من تشخيص املرض 

لديهم، ضعف مثيلتها عند املرضى الذين توقفوا عن التدخني.  

اجلهاز العصيب
يزيد التدخني من خطر اإلصابة بأنواع خمتلفة من اخلرف، ونظرًا لكون التدخني عامل خطورة معروفًا 
بالتسبب حبدوث احنطاط استعرايف و خرف وعائي، يعترب اإلقالع عنه أساسيًا يف تدبري اخلرف الناتج 

عن األمراض الوعائية. 
إن التراجع و االحنطاط االستعرايف املرتبط بالتدخني ميكن أن يبدأ مبكرًا يف منتصف العمر بني سن 
43 و 53 سنة. كما وجد أن التدخني يزيد من خطر اإلصابة بداء الزهامير، بينما ينخفض هذا اخلطر 

لدى املدخنني الذين يقلعون عن التدخني.

ترقق العظام و صحة اهليكل العظمي
إن ترقق العظام هو مرض خطري يؤدي إىل زيادة احتمال التعرض لكسور عظمية بشكل ملحوظ، السيما 
الكسور الفقرية (كسور النخاع) و كسور الورك، باإلضافة إىل حدوث مضاعفات أخرى معروفة جيدًا، 

حتذير
السجائر تؤدي إىل النوبات القلبية

قد يؤدي دخان التبغ إىل انسداد شرايـني املخ، مما يؤدي إىل تكتل األوعية الدموية وحدوث 
السكتة. والسكتة بدورها تسبِّب الوفاة والعجز.
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نتيجة  املشكلة  هذه  وتتفاقم  املبكرة.  والوفاة  النفسي  الوظيفي  اخللل  املزمن،  األمل  الوظيفي،  كاالحنطاط 
املضاعفات اجلراحية والتالية للجراحة، واليت ميكن أن تنتج عن املعاجلة اجلراحية هلذه الكسور. 

يعرف التدخني و بشكل قوي أنه عامل خطورة أساسي يف اإلصابة بترقق العظام وتسارع وترية هذا 
الترقق لدى الرجال و النساء معًا، على الرغم من أن من الواضح أن النساء يصنب ֲדذا املرض بشكل غري 

متناسب.
إن الغالبية العظمى من الكسور الناجتة عن ترقق العظام حتدث لدى النساء املسنات، وتشتمل هذه 
الكسور على الكسور الفقرية اإلنضغاطية، و كسور كول Colle’s fractures يف املعصم، وكسور 
الورك، و بدرجة أقل الكسور يف أماكن أخرى من اجلسم. كما وجد أن التدخني يرتبط بشكل ملحوظ 
بتكرار التعرض للكسور العظمية لدى النساء يف سن اإلياس. كما يبدو أن هناك أدلة تدعم حقيقة أن 

تعاطي التبغ غري قابل للتدخني ميكن أن يسبب ترقق العظام أيضًا. 
إن جتنب تعاطي التبغ يوصى به كخط وقاية أول ضد حدوث مزيد من خسارة العظام، وتتابع ترقق 
العظام. وقد وجد أن التدخني يترافق وحدوث أمراض تنكسية شديدة يف العمود الفقري، و بقابلية أكرب 
للتعرض ألذية فقرية رضحية. كما أن بعض اإلجراءات اجلراحية الشوكية تكون أقل جناحًا لدى املدخنني 
مما هو عليه احلال عند غري املدخنني. ويزيد التدخني أيضًا من خطر حدوث ضعف يف التئام العظم عقب 
اجلراحة ويؤدي أيضًا إىل اخنفاض سرعة التئام العظام مع حدوث مضاعفات أكثر بعد معاجلة الكسور. 

الصحة اإلجنابية للذكور
اخلصوبة

اخنفاض  إىل  يؤدي  التدخني  أن  على  هامة  علمية  أدلة  توجد 
النطاف، و زيادة تكرار ظهور نطاف غري طبيعية من  تعداد 
لدى  النطاف  من  أدىن  نوعية  إىل  و  املورفولوجية،  الناحية 
أن  وجد  كما  املدخنني،  غري  لدى  عليه  هي  مما  املدخنني 
تناقص  و  اإلخصاب  بتأخر  يرتبط  الرجال  قبل  من  التدخني 

نسب اخلصوبة. 
العنانة (العجز اجلنسي)

إن األدلة العملية و الطبية على أن التدخني هو عامل خطورة 
ذو أمهية كبرية يف التسبب حبدوث العنانة، هي أدلة دامغة. كما 
أن املدخنني أكثر قابلية مبرة و نصف من غري املدخنني للتعرض 
للعجز اجلنسي. و قد وجدت إحدى الدراسات أن ما يقرب 
من 81% من املرضى الذين مشلتهم الدراسة كانوا مدخنني 

حاليني أو سابقني.

التدخني قد يضر باملين ويقلل اخلصوبة

Aلتدخني قد يقلل تدفُّق الدم ويؤدي إىل العجز اجلنسي
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اجلهاز اهلضمي
الكثري من سرطانات جهاز اهلضم، فإنه أيضًا عامل  عالوة على كون التبغ عامًال يساهم يف حدوث 

أساسي يف حدوث أمراض أخرى تصيب هذا اجلهاز.
القرحات اهلضمية 

لقد وجد أن التدخني هو العامل الرئيسي يف حدوث القرحات اهلضمية، سواء يف املعدة أم يف اإلثنا عشر، 
و هي عبارة عن اضطراب قد يؤدي إضافة إىل تسببه باألمل، إىل نزف قاتل أو إنثقاب املعدة أو اإلثنا 
عشر. كما تبني أيضًا أن االستمرار بالتدخني له تأثري سليب على القرحات اهلضمية يف اإلثنا عشر ويؤخر 

التئامها، مع نسبة نكس عالية.
مرض اجلزر املعدي املريئي 

لقد وجدت الدراسات أن التدخني يرتبط حبدوث زيادة يف جزر محوضة املعدة إىل املريء، وأنه عامل 
خطورة يف اإلصابة مبرض اجلزر املعدي املريئي. وهذا األخري هو بدوره عامل خطورة حلدوث سرطان 

احلنجرة و البلعوم، و ذلك بشكل مستقل عن التأثري الذي للتدخني يف تطور مثل هذه السرطانات.

السرطان
إن التشديد على العالقة بني تعاطي التبغ و السرطان ليس من قبيل املبالغة. فالتدخني هو سبب مباشر يف 
حدوث عدد كبري من السرطانات وعامل يساهم أيضًا يف حدوث عدد آخر من السرطانات. وال ُيعرف 

أي منتج آخر له مبفرده مثل هذا التأثري. 
سرطان الرئة

يسترعي سرطان الرئة اهتمامًا خاصًا نظرًا لكونه السبب 
الرئيسي يف وفيات السرطان يف أحناء العامل؛ ويقدر أن 
85% - 90% من مجيع حاالت سرطان الرئة تعزى إىل 
التدخني. واقترحت بعض الدراسات أن النساء رمبا يكّن 
يف خطر أشد من الرجال لإلصابة بسرطان الرئة نتيجة 

للتدخني.
التجارية  األصناف  أن  الوبائية  الدراسات  وأظهرت 
من السجائر اليت حتتوي على كمية أقل من القطران و 
بشكل  الرئة  بسرطان  الوفاة  خطر  من  تقلل  النيكوتني 

هامشي ضئيل، فقط. وبشكل مشابه، وجد أن الفرق ضئيل بني معدل الوفيات لدى املدخنني الذين 
يستعملون املراشح طوال حياִדم وذاك الذي لنظرائهم من املدخنني الذين ال يستعملون املراشح و املدخنني 

الدائمني الذين يستبدلون السجائر اليت ال حتتوي مراشح بسجائر ذات مراشح.
يتراجع خطر اإلصابة بسرطان الرئة باطراد لدى األشخاص الذين يقلعون عن التدخني، حىت يصل 

بعد 10 سنوات إىل ما يعادل 30% - 50% من ذاك الذي للمدخنني الدائمني.

التدخني يسبب سرطان الرئة املميت
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أنواع أخرى من السرطان 
إن تعاطي التبغ ذو صلة قوية خبطر اإلصابة باألنواع التالية من السرطان: سرطان احلنجرة؛ سرطان املريء؛ 
سرطان املثانة؛ سرطان البنكرياس؛ سرطان الكلية؛ سرطان جوف الفم و البلعوم؛ وسرطان املعدة. وقد 

ن و تعاطي التبغ غري القابل للتدخني. ُأشري إىل أن سرطان جوف الفم يرتبط بتعاطي التبغ املدخَّ
الكبد،  وسرطان  واملستقيم،  القولون  بسرطان  اإلصابة  وخطر  التبغ  تعاطي  بني  عالقة  توجد  كما 
وسرطان عنق الرحم، وسرطان اجليوب األنفية، وابيضاض الدم. كما وجد أن التدخني هو عامل خطورة 

مستقل لإلصابة بنمط من أمناط سرطان اجللد يدعى سرطانة اخللية الوسفية.
لقد وجد أن التدخني سواء على مدى طويل أو لفترة قصرية يترافق مع زيادة خطر اإلصابة ببعض 
أنواع سرطان املبيض مبقدار ضعفني، وأنه عامل خطورة رئيسي يف اإلصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم. 
أو  الفاعل  التدخني  من  هذا  أكان  سواء  التبغ  لدخان  التعرض  أن  إىل  ودراسات  تقارير  عدة  وأشارت 
التدخني السليب يتسبب بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي. كما يبدو أنه يوجد ارتباط بني تدخني 
السجائر واالرتفاع امللحوظ يف خطر تطور مرض نقيلي رئوي (سرطان ينتشر إىل الرئتني) بني النساء 
املصابات بسرطان الثدي. ولعل هذا ما يفسر نسبة الوفيات املرتفعة من جراء اإلصابة بسرطان الثدي بني 
املدخنات. كما وجد أن متعاِطيي التبغ، حىت أولئك الذين يدخنون بشكل خفيف، هم يف خطر أشد 

حلدوث انتشار ألمناط أخرى من السرطان. 
إن اإلقالع عن التدخني يقلل من خطر كثري من األورام السرطانية املرتبطة بالتبغ مبا يف ذلك سرطان 

احلنجرة، املريء، البنكرياس، و املثانة.

صحة الفم و األسنان
العامل  يف  السادسة  املرتبة  يف  البلعوم  و  الفم  سرطان  يصنف 
للسرطانات املنتشرة بني الرجال و النساء معًا؛ على الرغم من 
كونه ثالث أكثر السرطانات شيوعًا بني الرجال يف الكثري من 
الدول. إن تعاطي التبغ سواء ذاك القابل للتدخني أو التبغ غري 
القابل للتدخني، هو عامل خطورة رئيسي لإلصابة باألمراض 

الفموية السرطانية، واملحتملة التسرطن. 
بطيف  اإلصابة  يف  األمهية  عظيم  خطورة  عامل  أنه  كما 
اآلفات  و  احلاالت  و  واألسنان،  الفم  أمراض  من  واسع 
الغشاء  تصيب  اليت  اآلفات  على  هذه  وتشتمل  اإلمراضية. 
املخاطي مثل ُمالُن املدخن (smoker’s melanosis وهو 

الطلوان،  النيكوتيين،  الفم  التهاب  التقرانية،  اللطخ  الفم)،  ملخاطية  طبيعي  غري  أسود  تصبغ  عن  عبارة 
تآكالت يف احلنك، واللسان األشعر األسود. 

يترافق تعاطي التبغ مع تلون األسنان، وتآكل األسنان،  وتسوسها وإصابتها بالنخر. كما يترافق أيضًا 
مع زيادة انتشار اضطرابات النسج الداعمة حول اللثة و االضطرابات اللثوية، مبا يف ذلك التهاب النسج 
الداعمة، التهاب اللثة التمويت التقرحي، كما يضعف قدرة الدفاع و االلتئام للنسج اللثوية. هذا باإلضافة 
إىل زيادة فقدان العظم السنخي، وزيادة عمق اجليب اللثوي، وارتفاع نسبة الفشل يف الزرعات السنية.

حيتوي الدخان على البرتين، والنتروزامينات، 
والفورمالديهايد، وسيانيد اهليدروجني
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اجللد و الشعر
اخللية  بسرطانة  اإلصابة  و  التدخني  بني  وثيقة  عالقة  هنالك 
الوسفية. حيث وجد أن التدخني هو عامل خطورة مستقل 
الشكل من سرطان اجللد، الذي تتأثر نسبة  يف اإلصابة ֲדذا 

اإلصابة به بعدد السجائر اليت مت تدخينها.
وتعاطي التبغ  التدخني  األخرى اليت حيدثها  التأثريات  أما 
اجللد  جتعد  على  تشتمل  و  كثرية  فهي  الشعر  و  اجللد  على 
و هرمه مبكرًا، السيما جلد الوجه لدى الرجال و النساء. و 
يزداد هذا التأثري مع ارتفاع عدد السجائر اليت يتم تدخينها. 
كما أشري إىل وجود ارتباط قوي بني التدخني وقابلية تغري لون 

الشعر إىل األبيض، والصلع و فقدان الشعر.
كما أن التدخني هو من الناحية السريرية عامل هام يف زيادة إمكانية ظهور العد (حب الشباب) 
كالصداف،  اجللدية  األمراض  من  العديد  ظهور  مع  التبغ  وتعاطي  التدخني  يترافق  كذلك  وشدته. 
واإلكزمية وبثار الراحتني و األمخصني، و هذا األخري هو مرض جلدي شائع مزمن يقاوم العالج ويسبب 

ظهور آفات بثرية على راحة اليدين و أمخص القدمني. 
إن املدخنني هم أيضًا عرضة وبشكل كبري، خلطر حدوث مضاعفات يف موضع اجلراحة، يف أعقاب 

إجراء بعض األمناط املحددة من جراحات الوجه.

التدخني و احلواس 
الرؤية

يف بعض مناطق العامل، يعترب التدخني السبب الرئيسي لضعف الرؤية غري قابل للعالج، و يرتبط بشكل 
كبري باإلصابة بالساد و الزرق، واعتالل العني بداء غريفز و التنكس البقعي املرتبط بالسن. إن التدخني 
هو عامل اخلطورة الوحيد املعروف الذي ميكن توقيه، و الذي يلعب دورًا يف اإلصابة بأي شكل من 
أشكال التنكس البقعي املرتبط بالسن. إن االستمرار بالتدخني ميكن أن يطيل أمد الضرر الذي يلحق 

بالعني فيؤدي يف هناية األمر إىل العمى الدائم. 
السمع

إن التدخني هو أحد عوامل اخلطورة الرئيسية اليت تؤدي إىل ضعف وفقدان السمع. وقد وجد أن املدخنني 
هم أكثر قابلية، وبشكل ملحوظ، للتعرض إىل فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء مقارنة مع غري 

املدخنني.
الشم

لقد تبني أن التدخني يؤدي إىل حدوث عجز طويل األمد يف القدرة على الشم، وتبلغ نسبة حدوث هذا 
العجز لدى املدخنني ضعف مثيلتها لدى غري املدخنني. يتحسن هذا العجز لدى املدخنني الذي يقلعون 

عن التدخني.

التدخني يؤدي إىل تشيخ اجللد
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التدخني و نتائج التداخالت اجلراحية 

وِجَد أن نسبة حدوث مشاكل تتعلق بالتئام اجلروح اجلراحية هي أعلى بكثري لدى املدخنني منها لدى 
غري املدخنني، باإلضافة إىل ارتفاع معدالت إصابة اجلروح اجلراحية بعدوى. و قد تبّين أن املعدل العام 
للمضاعفات اليت حتدث لدى املدخنني بعد اجلراحة هو أعلى بشكٍل كبري مقارنة مع ذاك الذي لدى 
غري املدخنني، مبا يف ذلك معدل حدوث الوفاة داخل املستشفى، والدخول إىل وحدات العناية املركزة  

وعداوى السبل التنفسية و املضاعفات اليت تصيبها.

التدخني و جهاز املناعة
ر، بشكل جزئي، العدد املتزايد  إن لدخان السيجارة و النيكوتني تأثريًا مثبطًا للجهاز املناعي، مما يفسِّ

لعداوى السبل التنفسية و املعدالت املرتفعة لعداوى اجلروح بعد اجلراحة لدى املدخنني.

التدخني و السكري
إن املدخنني معرضون خلطر أكرب لإلصابة بالنمط الثاين من الداء السكري، و املرضى املدخنون املصابون 
السكري،  الشبكية  واعتالل  السكري،  الكلوي  باالعتالل  لإلصابة  متزايد  خلطر  معرضون  بالسكري  
واالعتالل العصيب السكري، وأمراض القلب اإلكليلية، والسكتة ومرض األوعية املحيطية، وهم معرضون 

بنسب عالية إىل إجراء بتر األعضاء.

التدخني و السل
إن املدخنني معرضون خلطر أكرب اللتقاط العدوى بالسل الرئوي النشيط،  و يبدو أيضًا أنه تظهر لديهم 
حاالت أكثر من السل خارج الرئة. يتزايد هذا اخلطر مع تزايد عدد السجائر املدخنة. و قد اقترح البعض 

أن التعرض لدخان التبغ املنبعث يف البيئية يزيد من خطر إصابة األطفال بالسل.

التدخني و اضطرابات املناعة الذاتية 
التهاب املفاصل الروماتويدي

يبدو أن تدخني السجائر هو عامل خطورة هام يف حدوث و زيادة شدة التهاب املفاصل الروماتويدي.
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الغدة الدرقية
يزيد التدخني بشكٍل كبري من خطر اإلصابة بداء غريفز Grave disease (اضطراب درقي يزداد معه 
غريفز)،  داء  مع  يترافق  و  العني  يصيب  (اضطراب  غريفز  بداء  العني  وباعتالل  الدرقية)،  الغدة  نشاط 
الغدة  يف  ذايت  مناعي  (اضطراب  هاشيموتو  بداء  الدرقية  الغدة  التهاب  و  السام  العجري  وبالدراق 

الدرقية).
الذأب احلمامي املجموعي

يزيد تدخني السجائر بشكٍل واضح من خطر اإلصابة بالذأب احلمامي املجموعي، وهو عبارة عن مرض 
مناعي ذايت ميكن أن يؤثر تقريبًا على أي عضو أو جهاز يف اجلسم مسببًا مدى واسعًا من املضاعفات 
مبا فيها الفشل الكلوي، واضطرابات القلب و صمام القلب، والتهاب املفاصل، واضطرابات دماغية، 

واضطرابات جلدية و مرض الرئة، مبا فيها التليف و الفشل التنفسي.

التدخني و اخلثار الوريدي
إن التدخني هو عامل خطورة هام و مستقل يف حدوث االنصمام اخلثاري الوريدي، و الذي هو عبارة 
عن تشكل خثرات دموية يف األوردة و استقرار بعض هذه اخلثرات يف األوعية الدموية يف الرئة. و هي 
حالة ميكن أن تؤدي إىل املوت و ذات عواقب خطرية على املدى البعيد يف العديد من املرضى، مبا فيها 

ضيق التنفس املقِعد.

التدخني و النوم
لقد أظهر املدخنون و بشكٍل واضح أهنم أكثر عرضة من غري املدخنني لصعوبة النوم، وللنعاس خالل 
ساعات النهار، واملشاكل يف استمرارية النوم ولبعض احلوادث البسيطة. و قد ترافق التدخني أيضًا مع 

الكوابيس واألحالم املزعجة والصعوبة يف االستيقاظ.
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النساء و التدخني
الصحة العامة

إن تأثري التدخني على صحة النساء يستحق انتباهًا خاصًا حيث إهنن عرضة تقريبًًا جلميع املخاطر الصحية 
للتبغ اليت يتعرض هلا الرجال، باإلضافة إىل عدد من األمراض، واألورام واحلاالت اليت تصيب النساء على 
وجه اخلصوص. يف الواقع أظهرت بعض الدراسات أن النساء أكثر عرضة من الرجال خلطر اإلصابة 
بأمراض معينة نتيجة للتدخني. ويف دراسة واسعة لصحة النساء، تبّين أن املوت جبميع أسبابه هو أعلى 
نسبة بكثري (أكثر مبرتني) بني النساء الالئي يدخّن؛ وهذا األمر كان واضحًا فعًال يف األعمار من 35 

– 44 عامًا.
إن النساء مهددات بطيف من املشاكل الصحية املرافقة للتدخني واليت تتضمن السرطان، واألمراض 
القلبية الوعائية وأمراض الرئة، وتزايد خطر اإلصابة بأنواع خمتلفة من اخلرف، ومشاكل اخلصوبة و ترقق 

العظام.
إن االمتناع عن التدخني ضروري جدًا لصحة النساء اآلنية واملستقبلية. كذلك فإن التحكم مبدى 
تعرض النساء الالإرادي للتدخني غري املباشر واحلد منه هو أمر ضروري جدًا حيث أن عدد النساء الاليت 
الالئي  النساء  عدد  من  بكثري  أكرب  هو  املحترقة  السجائر  خالل  من  البيئة  يف  املنبعث  للدخان  يتعرضن 

يدخّن فعًال.

الصحة اإلجنابية لإلناث
تقدم األدبيات العلمية دعمًا واضحًا لقضية ترافق التدخني و اخنفاض خصوبة األنثى. يزيد التدخني أيضًا 
املشيمة،  انفصال  حوادث  من  ويزيد  طبيعية  صبغيات  حتمل  اليت  لألجنة  التلقائي  اإلجهاض  معدل  من 
واملشيمة املرتاحة، والرتف خالل احلمل، والتمزق املبكر لألغشية و حاالت اإلمالص، األمر الذي يقلل 
أكثر من قدرة املرأة على اإلجناب. تشري األدلة أيضًا إىل أن النساء املدخنات يصلن سن اإلياس مبكرًا 

بسنة أو سنتني باملقارنة مع غري املدخنات.
 إن مجيع هذه املخاطر اليت تصيب اخلصوبة وتؤثر على نتائج احلمل تقل بشكٍل كبري أو ختتفي لدى 

املدخنات الاليت أقلعن عن التدخني. 
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التدخني و موانع احلمل الفموية
يبدو أن اخلطر املتزايد لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية واهلجمات القلبية لدى النساء الاليت يستخدمن 
األشكال املتوافرة حاليًا من موانع احلمل الفموية، يظهر بشكٍل رئيسي لدى املدخنات منهن، وتكون 
املمكنة  اجلهود  كل  بذل  جيب  قلبية.  ֲדجمة  لإلصابة  بكثري  أكرب  خلطر  معرضات  الشرهات  املدخنات 
لتشجيع اإلقالع عن التدخني بني النساء اللوايت من املحتمل أن يستعملن موانع احلمل الفموية. إن النساء 
الالئي يستخدمن موانع احلمل الفموية وال يدخنَّ ولديهن ضغط دموي طبيعي (سويي ضغط الدم) مل 

يتبني وجود خطورة متزايدة لديهن للتعرض للهجمة القلبية.
ميكن ملوانع احلمل الفموية أيضًا أن تزيد من خطر السكتة لدى النساء الاليت يدخن، حيث وجدت 
الدراسات عالقة ارتباط بني التدخني وموانع احلمل الفموية يف التسبب يف حدوث اخلثار الدماغي. كما 
يدخّن  الاليت  الفموية  احلمل  موانع  مستخدمات  لدى  الرئوي  واالنصمام  الوريدي  اخلثار  خطر  يزداد 

أيضًا.

التدخني و احلمل
هنالك وعي متزايد للتأثريات الضارة للتدخني أثناء احلمل. إن 
التدخني، من خالل التعرض إىل مواد مثل النيكوتني وأحادي 
اخلطرية  املضاعفات  من  عدد  مع  يترافق  الكربون،  أكسيد 
التلقائي،  اإلجهاض  معدالت  ازدياد  فيها  مبا  احلمل،  خالل 

والوالدة املبكرة ونقص أوزان املواليد.
داخل  النمو  تعويق  مع  احلمل  خالل  التدخني  يترافق 
مع  حىت  يظهر  املولود  وزن  نقص  أن  تبّين  وقد  الرحم. 
ذات  السجائر  تدخني  وأن  للتعرض،  املنخفضة  املستويات 
التركيز املنخفض من  القطران أو النيكوتني ال يقلل من خطر 

والدة أطفال صغريي احلجم طوال فترة احلمل. وقد تبّين أن تعرض املرأة احلامل لدخان التبغ البيئي يترافق 
مع اخنفاض الوزن عند الوالدة لدى الرضع املولودين ألمهات غري مدخنات والاليت تعرضن للدخان، وأن 

له تأثريًا سلبيًا إضافيًا على وزن الرضيع عند الوالدة لدى األمهات املدخنات. 
بالوالدة  املحيطة  الفترة  يف  الرضيع  وفاة  معدل  زيادة  إىل  أيضًا  يؤدي  احلمل  خالل  التدخني  إن 
perinatal mortality، إىل أكثر مبرة ونصف من املعدل الوسطي. يعتقد أيضًا بترافق تدخني األم مع 

متالزمة املوت املفاجئ للرضيع.

مسرية و نتائج احلمل
إن التدخني ال يزيد فقط من خطر اإلصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم لدى النساء، ولكنه أظهر أيضًا 
أنه يسبب مشاكل يف اخلصوبة ومضاعفات خالل احلمل والوالدة. ومن مث، ال نبالغ إذا أكدنا وشددنا 
على التأثريات الضارة للتدخني على مسرية و نتيجة احلمل. يوجد العديد من األدلة اليت ُتِظهر أن التدخني 
يؤدي إىل كثري من الصعوبات واملضاعفات خالل مسرية احلمل، ويعرض حياة األم للخطر، ويهدد حياة 

Aلتدخني أثناء احلمل يضر بالطفل
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اجلنني، و جيعل الوليد عرضة بشكل كبري خلطر 
حدوث مضاعفات آنية و بعيدة املدى، و من 

املحتمل أيضًا الوفاة.
بالنيكوتني  االستبدالية  املعاجلة  أن  يبدو  ال 
لدى  فعاليتها  بنفس  هي  املدخنات  للحوامل 
غري احلوامل وذلك ألسباب خمتلفة، مثل سرعة 
الذي  األمر  احلمل  خالل  النيكوتني  استقالب 
االستبدالية  املعاجلة  من  زائدة  جرعة  يتطلب 
بالنيكوتني. وحيث أنه قد ثبت أن هذه املعاجلة 
هي مهمة صعبة نوعًا ما خالل احلمل، يغدو 

من األمهية مبكان بالنسبة للنساء االمتناع عن التدخني لصاحل صحتهم و صحة أطفاهلم.

التدخني و اإلرضاع
تنتقل النواتج الثانوية للتبغ عرب حليب الثدي، 
و ميكن أن تقلل من إنتاج هذا احلليب. كما 
بعض  مستوى  اخنفاض  مع  التدخني  يترافق 
 E فيتامني  مثل  األم  حليب  يف  الفيتامينات 

.C وفيتامني
درجة  أن  الدراسات  إحدى  وجدت 
يتغذى  الذي  الرضيع  لدى  للنيكوتني  التعرض 
اليت  السجائر  بعدد  ترتبط  الطبيعية،  بالرضاعة 
املدخنات  األمهات  إن  املرضع.  األم  تدخنها 

هم بشكل ملحوظ أقل احتماًال للتفكري باعتماد الرضاعة الطبيعية، وأقل احتماًال لبدء الرضاعة الطبيعية 
وأكثر احتماًال لإلرضاع لفترة قصرية مقارنة مع غري املدخنات. لقد وجدت العديد من الدراسات وجود 
عالقة (اجلرعة-االستجابة)  بني عدد السجائر اليت تدخنها األم كل يوم والنية لديها للرضاعة الطبيعية، 
أخرى  عوامل  االعتبار  يف  األخذ  بعد  حىت  الطبيعية  بالرضاعة  فيها  ستستمر  اليت  واملدة  ֲדا  الشروع  و 

إضافية.
إن هذا يؤدي إىل أن عددًا كبريًا من الرضع املولودين ألمهات مدخنات، خيسرون الفوائد املعروفة 
جيدًا للرضاعة الطبيعية، األمر الذي يفاقم بدوره من املخاطر الصحية األخرى اليت يتعرض هلا هؤالء 

الرضع كنتيجة لتعرضهم لدخان التبغ البيئي والتعرض للتبغ يف فترة احلمل.

حتذير
السجائر تضر باألطفال

استخدام التبغ أثناء احلمل يبطئ من منو األطفال أثناء احلمل. وقد ال يستعيد 
هؤالء األطفال الصغار معدالت النمو الطبيعية بعد الوالدة، فضًال عن زيادة خماطر 

املرض، والعجز، والوفاة.

حتذير
دخان التبغ يؤذي األطفال

استخدام التبغ أثناء احلمل يؤدي إىل زيادة خطر الوالدة املبتسرة. ويزيد من خماطر 
إصابة األطفال املبتسرين بالعجز، واملرض، والوفاة.
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التدخني و منو الرضيع و الطفل
التأثريات الضارة اليت تنجم عن التعرض إىل التبغ قبل 

الوالدة
إن الرضع الذين تعرضوا للتبغ قبل الوالدة هم يف خطر متزايد الخنفاض وزهنم عند الوالدة و املوت مع اقتراب 
موعد الوالدة. إن األطفال الذين  يولدون بأوزان صغرية معرضون إىل عدد من املضاعفات الالحقة، كما 
أظهرت الدراسات الوبائية و التجريبية احلديثة أن النمو اجلنيين غري الطبيعي  ميكن أن يؤدي إىل مضاعفات خطرية 

واضطرابات قد متتد إىل ما بعد الفترة الوليدية.
يترافق حدوث العديد من التشوهات و العيوب الوالدية مع التدخني أثناء احلمل، مثل الشفة املشقوقة 
بأن  القائل  االستنتاج  أيضًا  الدراسات  تدعم  األطراف.  وتشوهات  القدم  وحنف  املشقوق،  واحلنك 
تعرض اجلنني إىل دخان التبغ البيئي وهو يف الرحم (أثناء احلمل) يترافق مع تأثريات سلبية على  الوظيفة 
الرئوية املستقبلية للرضيع، و خيلق لديه استعدادًا لإلصابة بالربو، ومن املحتمل أيضَا أن حيدث لديه فرط يف 
استجابة القصبات يف فترة الطفولة. كما وجد أيضًا أن التدخني خالل احلمل واإلرضاع  مرتبط بظهور 

اإلكزمية لدى األطفال الذين تدخن أمهاִדم.
يترافق التعرض لدخان التبغ البيئي أيضًا مع تقلص يف مدى االنتباه، األمر الذي يعوق التطور الفكري 
اخنفاض يصل إىل  يترافق مع  الفكرية مستقبًال يف حياִדم. و قد وجد أنه  لألطفال ويقلل من قدراִדم 
15 نقطة يف حاصل الذكاء IQ يف بعض الدراسات. كما تشري الدراسات الوبائية إىل أن التعرض قبل 
الوالدة لدخان التبغ يترافق مع معدالت مرتفعة من املشاكل السلوكية، وانتهاج السلوك اخلطر الطائش 

و الفشل يف الدراسة. 
بشكٍل  يترافق  أنه  الوالدة  قبل  للتبغ  التعرض  أظهر  لقد 
خاص،  وبشكٍل  الذاكرة.  و  التعلم  يف  عيوب  مع  واضح 
فإن التعرض للتبغ قبل الوالدة قد ترافق مع عيوب يف التعلم 
االستجابة  بطء  إىل  باإلضافة  التصميمية،  الذاكرة  و  اللفظي 
أظهر  ذلك،  على  عالوة  واليد.  العني  بني  اختبارالتنسيق  يف 
األطفال الذين تعرضوا للدخان قدرة منخفضة يف حل املشاكل 

بطريقة مرنة و أبدوا اندفاعًا أكرب.   
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التدخني و صحة األطفال
إن األخطار اليت يواجهها الرضع و األطفال الذين يتعرضون 
إىل دخان التبغ ، تبدأ خالل احلمل، وتتضمن: زيادة حوادث 
الطفولة؛  بعداوى  واإلصابة  للرضيع؛  املفاجئ  املوت  متالزمة 
سلبيًا  وتأثريًا  القصبات؛  والتهاب  الوسطى  األذن  وعداوى 
على صحتهم التنفسية وتطور الرئتني لديهم بشكٍل عام. إنه 
يقلل من وظيفة الرئة و سعتها لديهم، و من تطورهم اجلسدي 
واالستعرايف (العقلي) ككل، ويؤثر يف ذكائهم و سلوكهم. 
و يؤدي أيضًا إىل ارتفاع يف معدالت دخوهلم إىل املستشفى. 
إن الرضع املولودين ألمهات مل يدخّن و لكن آباءهم كانوا من 
الوالدة.  املدخنني هم أيضًا معرضون خلطر نقص الوزن عند 

يزيد التعرض إىل دخان التبغ البيئي أيضًا من خطورة إصابة األطفال بالربو وهو مسؤول عن التسبب 
حبدوث عدد أكرب من اهلجمات الربوية.  

تنتقل منتجات التبغ الثانوية عرب حليب الثدي وقد تقلل من إنتاج هذا احلليب.كما يزداد بشكٍل 
كذلك  ويزداد  مدخنات.  أمهات  من  يرضعون  الذين  األطفال  عند  الرئة  بسرطان  اإلصابة  خطر  كبري 
خطر اإلصابة بسرطانات أخرى مثل سرطان األنف و اجليوب، وأورام الدماغ، وابيضاض الدم واللمفوم 

(سرطانات تصيب الدم و اجلهاز اللمفي).
 إن أحد التأثريات اخلطرية األخرى لتدخني الوالدين هو االحتمال املتزايد أن يصبح أطفاهلم مدخنني، 
وֲדذا يصبحون معرضني جلميع األخطار الصحية املترافقة مع تعاطي التبغ، باإلضافة إىل السلوك املتهور 
الطائش املرافق للتدخني لدى املراهقني. وقد وجد أن صغر العمر الذي يبدأ فيه الفرد بالتدخني ميكن 
أن ينبئ بالوصول إىل حالة أشد من االعتماد على التدخني، واهتمام ورغبة وثقة أقل يف القدرة على 
اإلقالع، وسوء النظام الغذائي، إضافًة إىل استخدام أقل حلزام األمان يف السيارة، وكثرة املرض والدخول 

إىل املستشفى الحقًا يف حياته. 
يف بعض الدول، يعترب تدخني السجائر عامل اخلطورة الرئيسي القابل للتعديل واحلد من آثاره، والذي 
ميكن أن يؤدي إىل نتائج سلبية وخيمة العواقب على احلمل. إن األمهات اللوايت يدخن طواعيًة يعرضن 
أجيال املستقبل ألمراض موهنة ִדدد احلياة. يؤثر التدخني على صحة األطفال بشكٍل مباشر، ولكن أيضًا 
بشكٍل غري مباشر وذلك من خالل حتويل املوارد املالية لألسرة عن سياقها الصحيح واسترتافها، األمر 
الذي ميكن أن يعرضهم لسوء التغذية، واجلوع، وعدم حصوهلم على كفاية من الرعاية الطبية والتعليم، 
ناهيك عن الضريبة الصحية اليت يدفعوهنا أصًال نتيجة لتعرضهم إىل دخان التبغ بشكل ال إرادي. يساهم 
هذا التعرض أيضًا يف سلوك التدخني مستقبًال لدى األطفال، و قد يسبب حدوث اإلدمان على النيكوتني 

لديهم يف سن مبكرة جدًا قبل أن يغدوا قادرين على حتديد خياٍر مستقل مبين على املعرفة واإلدراك. 

امحي األطفال: ال تدعهم يستنشقون دخان سجائرك 
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دخان التبغ املنبعث يف البيئة
ازدادت يف السنوات األخرية معرفتنا ووعينا بأخطار التعرض لدخان التبغ املنبعث يف البيئة وما له من 
تأثريات صحية خطرية ضارة. تؤثر املخاطر الصحية النامجة عن التعرض إىل دخان التبغ املنبعث يف البيئة 
تقريبًا يف كل عضو وجهاز يف اجلسم وتسبب حدوث طيف واسع من العلل و األمراض، وقد اعترب 
دخان التبغ بشكٍل صريح، السبب يف وفاة العديد من هؤالء الذين تعر ضوا له. يكتسب موضوع التعرض 

لدخان التبغ البيئي أمهية خاصة عندما يتعلق األمر بالتفكر يف األثر السليب على صحة األطفال. 
يعد دخان التبغ البيئي من الناحية العلمية مسؤوًال عن العديد من السرطانات، مبا فيها سرطان الرئة، 
وسرطان األنف وسرطان اجليوب األنفية. لقد وافق جملس الشؤون العلمية يف اجلمعية الطبية األمريكية 
على أنه جيب تصنيف دخان التبغ البيئي  كمادة مسرطنة لإلنسان (مادة تسبب السرطان لدى البشر)، و 

قد صنفته مؤسسة محاية البيئة كمسرطن من الصنف أ (مسرطن معروف لإلنسان). 
و قد تبّين بشكٍل واضٍح جدًا أن التعرض لدخان التبغ املنبعث يف البيئة يسبب زيادة واضحة يف خطر 
اإلصابة مبرض القلب اإلكليلي زيادة مواكبة يف حاالت الوفاة املتصلة به. إن مرض القلب اإلكليلي هو 
حالة تؤدي إىل آالم يف الصدر، وضيق النفس واهلجمة القلبية وهي حالة خطرية جدًا ومن املمكن أن 
تسبب الوفاة. هناك دليل على أن دخان التبغ املنبعث يف البيئة قد بسبب تضيق الشرايني السباتية، اليت 

تغذي الدماغ بالدم وهي حالة تسبب تأهبًا لإلصابة بالسكتات.
كما ينتج عن التعرض لدخان التبغ املنبعث يف البيئة طيف واسع من أمراض الرئة، مبا فيها سرطان 
الرئة، والربو، وتفاقم اإلصابة احلالية بالربو، وتردي وظيفة الرئة بسرعة أكرب. يعاين عمال صناعة التبغ 
أيضًا، مبن فيهم أولئك الذين ال يدخنون أو مل يدخنوا قط، من اضطرابات الرئة، مثل األعراض التنفسية 

احلادة، والربو املهين، وتفاقم وظيفة الرئة وحىت تليف الرئة.
أو  احلّيزي  (الفصل  التهوية،  فكرة  إن 
لضبط  كوسيلة  اهلواء  تنظيف  أو  املكاين) 
اخلطر الصحي الناجم عن التعرض لدخان 
هي  املبىن  داخل  البيئة  يف  املنبعث  التبغ  
تتطلب  أهنا  حيث  علميًا،  صحيحة  ليست 
وتبديل  التهوية  من  مستحيًال  مستوى 
اهلواء (حوايل 000 50 لتر لكل ثانية لكل 
التهديد  من  األدىن  احلد  لتحقيق  ساكن) 
التعرض  هذا  مثل  عن  واملتأيت  للصحة 

حتذير
أينما يوجد الدخان، يوجد سيانيد اهليدروجني

حيتوي دخان التبغ على سيانيد اهليدروجني، والذي قد يسبِّب الصداع، والدوخة، 
والضعف، والدوار والغثيان، وآالم املعدة سواء للمدخنني أو غري املدخنني.
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للدخان داخل املبىن. 
األماكن  يف  السيجارة  لدخان  التعرض  من  القوية  العلمية  واحلجج  النقاشات  من  العديد  وحذرت 
املفتوحة كخطر حمتمل على الصحة. تزداد هذه القضية تعقيدًا بالنظر إىل حقيقة  أن صناعات التبغ قد 
اختربت واستخدمت بعض املضافات إىل التبغ لتخفي رائحة ومظهر دخان السيجارة. ومل يكن هناك 
أي دليل أو ُوِجد القليل من األدلة على إجراء اختبارات لتحديد املستوى الذي يتولد من السمّية، كما 
م أي دليل على إجراء االختبارات املعيارية للسمّية لتحديد التأثري املحتمل املترتب على املخاطر  مل ُيقدَّ
الصحية للمضافات اجلديدة. بل وأكثر من ذلك، هناك إمكانية حلدوث زيادة يف تركيز بعض املكونات 

السامة أو املسرطنة بسبب مثل هذه التغيريات يف تصميم السيجارة.
املنبعث  التبغ  لدخان  التعرض  قضية  حماربة  يف  ذلك  من  أبعد  إىل  أيضًا  التبغ  صناعة  ذهبت  وقد 

العام،  الرأي  على  للتأثري  البيئة،  يف 
العلمية  األدلة  مصداقية  من  للتقليل  و 
التعرض  خماطر  واليت تشري إىل  املتوفرة 
فقد  البيئة.  يف  املنبعث  التبغ  لدخان 
خالل  من  بذلك  الصناعة   رجال  قام 
إطالق برامج علمية وأخرى للعالقات 
العامة مصممة  خصيصًا هلذا اهلدف، 
ة حبيث تبدو مستقلة عن  و لكنها ُمعدَّ

صناعة التبغ وبعيدة عن تأثريها.  
ال جتلب السموم إلينا

حتذير: حيتوي الدخان املنبعث يف البيئة على أحادي أكسيد الكربون، واألمونيا، 
والفورمالدهيد، والبرتوبريين، والنتروزامينات. ومثل هذه الكيماويات قد تضر أطفالك.
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الوقاية من التدخني و اإلقالع عنه
إن للتدخني و تعاطي التبغ آثارًا وعواقب وخيمة. و االعتقاد أو الرأي القائل إن ضرر تعاطي التبغ يقتصر 
فقط على هؤالء الذين اختاروا أن يتعاطوه، هلو مفهوم خاطئ وينطوي على شروخ خطرية واضحة. 
حيث ميكن للمدخن أن يلمس بنفسه فوائد التوقف عن التدخني، هذه الفوائد اليت تغدو جلية واضحة 
إذا ما قورنت بذاك الكم الكبري من اآلثار الضارة اليت ميكن أن يبتلى ֲדا املدخن من جراء تعاطيه للتبغ. 
و نبني فيما يأيت االستنتاجات الرئيسية اليت خلص إليها تقرير كبري األطباء يف الواليات املتحدة األمريكية 

خبصوص فوائد اإلقالع عن التدخني:
1- إن لإلقالع عن التدخني فوائد صحية مباشرة مجة، بالنسبة للرجال و النساء من كافة األعمار. يلمس هذه 
الفوائد األشخاص الذين لديهم أمراض متصلة بالتدخني وهؤالء الذين ليست لديهم مثل هذه األمراض.

2- يعيش املدخنون السابقون فترة حياة أطول من تلك اليت حيياها املدخنون املواظبون على التدخني. 
فعلى سبيل املثال، جند أن األشخاص الذين يقلعون عن التدخني قبل سن اخلمسني يبلغ لديهم خطر 

الوفاة خالل اخلمس عشرة سنة القادمة نصف ذاك الذي للمدخنني الدائمني.
السرطانات،  من  أخرى  وأشكال  الرئة،  بسرطان  اإلصابة  خطر  من  التدخني  عن  اإلقالع  3- ُينِقص 

واهلجمات القلبية، والسكتات واملرض الرئوي املزمن.
4- كما أن النسوة الاليت يقلعن عن التدخني قبل احلمل أو خالل فترة ال 3 – 4 شهور األوىل من احلمل، 
ينخفض خطر والدִדن لطفل منخفض الوزن عند الوالدة إىل قيمة مشاֲדة لتلك اليت للنساء اللوايت مل 

يسبق هلن التدخني أبدًا.    
التدخني  عن  لإلقالع  الصحية  املكاسب  و  الفوائد  5- إن 
عن  تنتج  أن  ميكن  أضرار  أو  أخطار  أي  بكثري  تتجاوز 
زيادة الوزن املتمثلة ب 2,3 كغ وسطيًا، أو أي آثار سلبية 

على الصعيد النفسي ميكن أن تعقب اإلقالع. 
جيب عدم التقليل من أمهية العمل على منع الشروع بالتدخني أو 
جتنب التدخني نظرًا ملا له من تأثري على سلوك املدخن مستقبًال، 
وما للنيكوتني من طبيعة مسببة لإلدمان، و لضعف و هشاشة 
العادات  تلعبه  أن  ميكن  الذي  الدور  وملاهية  الصغار،  هؤالء 

الطبيب أو الصيدالين ميكنهما مساعدتك على اإلقالع والقواعد و الضغوط االجتماعية على الفرد يف هذا املجال. 
عن التدخني




