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کلیات

ترین علل قابل اجتناب مرگ، ناتوانی و بیماري در دهد که مصرف سیگار از مهمتحقیقات نشان می

. باشددنیا می

گزارشات، دادهاي علمی متعددي را گرداوري کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار داده که معلوم گردد 

 1964مطالعات انجام شده از سال  ها باشد یا نه؟به عنوان علت اصلی بیماريتواند می که آیا سیگار

 .مصرف سیگار افزودند لیست بیماریهاي ناشی از میالدي به بعد بر

. به همه ي ارگانهاي بدن آسیب می رساندسیگار تقریباً

. اندازده خطر میبه طور کلی سیگار باعث ایجاد بسیاري از بیماریها شده و سالمت فرد سیگاري را ب

 ساالنه مرگ ناشی از .دهدبه علت مصرف سیگار رخ می  مرگ438000شود ساالنه می تخمین زده

  .باشدخود کشی، تصادفات می  ، مصرف مواد مخدر ، الکل،HIVسیگار بیشتر از مرگهاي ناشی از 

  

  سیگارسیگار  اثراتاثرات

ریه،  نه، مري، حنجره،شود شامل سرطان مثابیماریهاي که در اثر مصرف سیگار ایجاد می

حلق و دهان، بیماریهاي مزمن ریه، بیماریهاي قلبی عروقی، ناباروري، سندرم مرگ ناگهانی 

.باشدنوزاد می

:باشدلیست سایر بیماریهاي ایجاد شده توسط سیگار به شرح زیر می

ه، لوسمی میلوئید حاد، آب مروارید، سرطان دهانه رحم، سرطان کلی آنوریسم آئورت شکمی،

  .باشدلوزالمعده، ذات الریه، پریودنتیت و سرطان معده می

.باشد که با کشیدن سیگار ارتباط قوي داردسرطان دومین عامل ایجاد مرگ می
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  سیگار و سرطانسیگار و سرطان

/3 در انگلستان، 2000در سال 
از سرطان، به علت سرطانهاي ناشی از   موارد مرگ ناشی1

سرطانهاي ریه، حنجره، حلق، مري، مثانه، کلیه و مصرف سیگار علت مهم . سیگار بوده است

  هاي بینی، هاي بینی و سینوس عالوه بر این سیگار باعث سرطانهاي حفره. باشد لوزالمعده می

  .شودمی... عده، کبد، دهانه رحم و م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::سرطان ریهسرطان ریه

اري دچار مرگ یکی از هر دو نفر سیگ .سرطان ریه بیشترین ارتباط را با کشیدن سیگار دارد

شوند تقریباً یک نفر در اثر ابتال به   نفر که دچار مرگ زودرس می4شوند و از هر  زودرس می

خطرات ناشی از مرگ در اثر سرطان ریه با افزایش تعداد نخ سیگاري که . میرند سرطان ریه می

. اند ردهافرادي که سیگار کشیدن را از جوانی شروع ک .یابد کشد افزایش می شخص روزانه می

کشیدند اگر آن را ترك افرادي که سالها سیگار می.خطر ابتال به سرطان ریه در آنها بیشتر است

اگر سیگار را قبل از میانسالی متوقف کند  .کنند ریسک سرطان ریه در آنان کاهش خواهد یافت

  . از خطرات ناشی از کشیدن سیگار در امان خواهند بود% 90از بیش از 
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  سرطان دهان و گلو سرطان دهان و گلو 

کشیدن سیگار و پیپ ریسک فاکتور همه انواع سرطانهاي حنجره، حفره دهانی و مري 

یا جویدن  از بیمارانی که سرطان دهان دارند تنباکو را از طریق استنشاق% 90بیش از . است

  .یابد با تعداد سیگار مصرفی افزایش می خطر این سرطانها. کنند مصرف می

سرطان دهان شامل . کشند خطري مشابه افراد سیگاري دارند یا قلیان میافرادي که پیپ 

کشند بیشتر از افرادي که  نوشند و سیگار می افرادي که الکل می .سرطان لب، زبان و گلو است

  .کشند در معرض ابتال به سرطان دهان و گلو هستند فقط سیگار می
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  سرطان مثانهسرطان مثانه

.شود م در مردان باعث بروز سرطان مثانه میکشیدن سیگار هم در زنان و ه

.دهد افراد غیر سیگاري رخ می  برابر بیشتر از2-5سرطان مثانه در افراد سیگاري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  سرطان کلیهسرطان کلیه

سرطان کلیه در افراد سیگاري بیشتر بوده و با افزایش تعداد سیگار روزانه ارتباط دارد و با 

  .یابد ترك سیگار خطر ابتال کاهش می
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  سرطان لوزالمعده سرطان لوزالمعده 

بینی کننده  سرطان پانکراس یکی از بیماریهاي بسیار کشنده است و کشیدن سیگار پیش

 سال پس از ترك به حد افراد غیر سیگاري 10قوي بروز سرطان پانکراس است این ریسک 

 خطر ابتال در سیگاریها.خطر بیماري به مقدار و مدت مصرف سیگار ارتباط دارد .یابد کاهش می

  .دو برابر افراد غیر سیگاري است  به این سرطان،

  

  

  سرطان مريسرطان مري

  شود و با افزایش تعداد سیگار و مدت مصرف، کشیدن سیگار باعث بروز سرطان مري می

  .باال باقی می ماند  یاسد و این ریسک بعد از سالها ترك سیگار، ریسک افزایش می
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  سرطان معدهسرطان معده

.سیگار و سرطان معده در هر دو جنس ارتباط مستقیم وجود داردبین کشیدن 

یابد و با افایش زمان ترك موفق  ریسک ابتال با تعداد نخ روزانه و مدت مصرف افزایش می

  .یابد سیگار کاهش می

  

  

  سرطان کبدسرطان کبد

  .بین کشیدن سیگار و تعداد سیگار مصرفی و مدت مصرف وسرطان کبد ارتباط وجود دارد

  

  گاه گوارش گاه گوارش سرطان دستسرطان دست

بر اساس سمشاهدات بین افزایش مصرف سیگار و سرطان انتهاي روده بزرگ ارتباطی وجود 

  . بزرگ استي هتوان گفت کشیدن سیگار علت بروز سرطان انتهاي رود اما نمی. دارد
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  سرطان دهانه رحمسرطان دهانه رحم

ر براي ایجاد کشیدن سیگار دومین فاکتو در مطالعات انجام شده بعد از ویروس پاپیلوما،

امروز مدارك کافی وجود دارد که ارتباط علیتی بین سرطان سرویکس و کشیدن . سرطان است

  .سیگار وجود دارد

  

  سرطان سینهسرطان سینه

گیرند  کشند و یا در معرض دود سیگار قرار می بین سرطان سینه و کسانی که سیگار می

% 60اند  شتر سیگار کشیده سال و یا بی40به طوریکه زنانی که به مدت . ارتباط وجود دارد

  بیشتر نسبت به زنانی که سیگاري نیستند در معرض ابتال به سرطان سینه هستند

% 83کشند این ریسک تا   سال می40 سیگار یا بیشتر به مدت 20در افرادي که روزانه 

  .یابد افزایش می
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::هاي بدنهاي بدن  تمتمسسسیگار و سیسیگار و سی

  )COPD ( دستگاه تنفس

 برونشیت مزمن و آمفیزم بوده که بیماریهاي ناتوان کننده و بیماریهاي ریوي مزمن شامل

هاي هوایی کوچک، تنفس  اي هستند که به علت تنگ شدن و تخریب مجاري و کیسه پیشرونده

  . شود بیمار به صورت دائم دچار مشکل می

دهند و سطح  ها خاصیت االستیک خود را از دست می در اثر بیماري در هنگام بازدم ریه

.شود  براي جذب اکسیژن کم میها ریه

.ترین علت بیماریهاي مزمن ریوي است سیگار عمده

در کشورهاي اروپایی با کاهش آلودگی هوا، کم شدن تعداد مردان سیگاري و کم شدن 

.مرگ و میر ناشی از برونشیت مزمن کاهش یافته است  میزان مصرف سیگار،

  ))پنومونی ذات الریهپنومونی ذات الریه((دستگاه تنفس دستگاه تنفس 

 ریه را  مصرف سیگار،. شود در بین افراد سیگاري شایع است و اغلب باعث مرگ و میر می

  .نماید میمستعد عفونت 

  

  ))آسمآسم((دستگاه تنفس دستگاه تنفس 

شود و همچنین در افراد غیر  ها می دود سیگار بزرگساالن منجر به ایجاد آسم در بچه

  .سیگاري که در معرض دود سیگار هستند نیز نقش علیتی دارد

دهد که  مطالعات نشان می. شود  سیگار باعث کاهش عملکرد دستگاه تنفس میکشیدن

شود و با ترك  کشند عملکرد دستگاه تنفس در آنها دچار اختالل می افرادي که سیگار می

اگر سیگار خود  افراد سیگاري مبتال به بیماري مزمن ریوي، . گردد سیگار به حالت عادي باز می

یابد که البته در افراد مسن این بهبودي کافی  بهبود می ا در آنهاه را ترك کند عملکرد ریه

  .نیست
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  دستگاه قلب و عروقدستگاه قلب و عروق

4/
تمام مرگ و میرهاي ناشی از کشیدن سیگار در اثر ابتال به بیماریهاي قلبی عروقی  1

.شود کشیدن سیگار باعث افزایش کلسترول و فشارخون می.باشد می

بی و هم خطر فوت در اثر آن بیشتر است و این ریسک در فرد سیگاري هم تعداد حمالت قل

.در افراد جوان سیگاري باالتر است

. برابر افراد غیر سیگاري در معرض بروز حمالت قلبی است2-3یک فرد سیگاري 

.در زنان این ریسک باالتر است

 در %2/5رسانند بیماري عروق کرونر   نخ می10افرادي که مصرف سیگار خود را به کمتر از 

.یابد در زنان کاهش می% 5/4مردان و 

.بار بیشتر از افراد غیر سیگاري در معرض بیماریهاي عروق محیطی هستند 16افراد سیگاري 

دهند احتمال  در بیمارانی که بعد از عمل جراحی عروق محیطی به کشیدن سیگار ادامه می

و در مواردي باعث مرگ زودرس یابد  عود بیماري و احتمال قطع دست و پا در آنها افزایش می

.گردد می

 5/1میان بروز استروك در افراد سیگاري . شود کشیدن سیگار باعث بروز ترمبوز مغزي می

.برابر افراد غیر سیگاري است

 برابر بیشتر از افراد غیر 2-4کنند   نخ یا بیشتر در یک روز سیگار مصرف می20افرادي که 

.باشند غزي میهاي م سیگاري در معرض بروز سکته

 ابتال سیگاریهاي فعال در معرض  دهد که سیگاریهاي غیر فعال به اندازهمطالعات نشان می

.باشند هاي مغزي می به سکته

تواند باعث بروز  دهد دود سیگار موجود در محیط می شواهدي وجود دارد که نشان می

 ریسک در افرادي که در معرض میزان ابتال به این. قلبی در افراد غیر سیگاري شود بیماریهاي

.بیشتر از افرادي است که در معرض دود نیستند% 23دود سیگارند 
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  چشمچشم

سیگار .  ماده شیمیایی است که اکثر آنها براي چشم مضرند4000دود سیگار حاوي 

 به تواند باعث ایجاد یا تشدید بیماریهاي چشم به خصوص آب مروارید و دژنراسیون وابسته می

خطر نوع خاص از آب مروارید نوکلئار را زیاد  سیگار. سن ماکوال شده منجر به نابینایی شود

 نخ سیگار در 20اندکسانی که بیشتر از  در مقایسه با افرادي که هرگز سیگار نکشیده. کند می

 خطر ابتال به آب. کشند حداقل دو برابر بیشتر در معرض ابتال به آب مروارید هستند روز می

یابد و در افرادي که سیگار  مروارید در فرد سیگاري با افزایش تعداد سیگار مصرفی افزایش می

  کنند آب مروارید شدیدتر است بیشتر مصرف می

سیگار با تخریب رگهاي . سیگار ممکن است ایجاد یا پیشرفت رتینوپاتی را تشدید کند

 هایپوکسی ناشی از سیگار است که مکانیسم آسیب احتماالً. کند خونی این وضعیت را بدتر می

.باشد  میدر اثر کاهش اکسیژن و افزایش همزمان منوکسید کربن

.شوند تري دچار نوروپاتی ایسکمیک قدامی چشم می سیگاریها در سنین پائین

      

ها را متوقف یا رفع کند که البته  تواند آسیب وارده به چشم توقف سیگار، می

  .ي داردبستگی به شدت و نوع بیمار
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  ::پوستپوست

شود   دود سیگار که در هوا آزاد می-1. گذارد سیگار کشیدن از دو طریق روي پوست اثر می

 دود سیگار وارد خون شده و مقدار جریان خون در پوست -2شود باعث خشکی سطح پوست می

 Vit Aسیگار . یابد  بنابراین اکسیژن و مواد مغذي و مورد نیاز پوست کاهش می،یابد کاهش می

پوستی که در اثر مصرف  .کند دهد که این ویتامین از پوست محافظت می پوست را کاهش می

ها و دهان  شود که پوست اطراف چشم سیگار آسیب دیده ظاهري خاکستري دارد سیگار باعث می

شود که این موضوع  هایشان خالی می چروك شود سیگاریها به خاطر مکیدن مکرر سیگار زیر گونه

  .ود که این افراد الغرتر به نظر برسندش باعث می

 خورد  سال زودتر چروك می20- 10پوست افراد سیگاري.

هاي دستی که سیگار  مصرف سیگار به مدت طوالنی باعث تغییر رنگ انگشتان و ناخن

.شود دارد می  را نگه می

سیگار باعث زرد شدن دندانها شده و علت بوي بد دهان است.

 معرض ریسک پسوریازیس که یک بیماري پوستی مزمن است  برابردر2- 3سیگاریها 

کشیدن . یابد ریسک بیماري افزایش می. هر چه قدر مدت کشیدن سیگار بیشتر باشد. شود می

.شود سیگار در زنان بیشتر از مردان باعث بروز پسوریازیس می

  

  وزنوزن

برگشتن به نقطه کند و افزایش وزن بعد از ترك در واقع  کشیدن سیگار وزن بدن را کم می

زنان و دختران نسبت به وزن و شکل بدن خود بیشتر از مردان . تنظیم طبیعی وزن بدن است

دختران نوجوان ممکن است به خاطر کنترل وزن خود به مصرف سیگار روي . توجه دارند

.بیاورند

ها کاهش کالري و ورزش قابل کنترل  افزایش وزن بعد از ترك با کاهش مصرف چربی

.است
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شکل بدنشکل بدن

اگرچه افراد سیگاري الغرتر از افراد غیر سیگاري هستند اثرات سیگار روي سیتم اندوکرین 

 افراد. شود که افراد سیگاري مقدار نرمال چربی را با توزیع غیر طبیعی ذخیره کنند باعث می

 دور در نتیجه نسبت. کنند ها را در منطقه کمر و تنه بیشتر از ران ذخیره می سیگاري چربی

 شود این افراد بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت، شکم به لگن بیشتري دارند که باعث می

  .باشند مشکالت کیسه صفرا و در زنان سرطان سینه می بیماریهاي قلبی و فشارخون باال،  


