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  سیگار

رسد یک لوله کاغذي که محتوي قطعات خرد   سیگار در نگاه اول بسیار ساده به نظر می 

گیرد ولی در حقیقت سیگار طراحی  شده برگ تنباکو است و یک فیلتر که در دهان جاي می

  .ور مداوم به بدن فرد وارد شوددهد مقدار ثابت نیکوتین به ط اي دارد که امکان می پیچیده

اي نیز است که از ساقه توتون ساخته شده است و حاوي آب،  سیگار حاوي مواد پرکننده

شود  استفاده از مقادیر بیشتر مواد همراه باعث می ها و افزودنیهاي دیگر است طعم دهنده

  .سیگاري با تراکم کمتر و تار کمتر وارد بدن شود

، قند براي اینکه سیگار )براي افزایش طول عمر محصول(ها   کننده افزودنیها شامل مرطوب

بعضی از . باشد تر باشد و چاشنیها مانند شکالت و وانیل می مالیمتر شده استنشاق آن راحت

هنگامی که . شوندی میضرر هستند اما در ترکیب با سایر مواد سمبیاین مواد به طور طبیعی 

مقدار نیکوتین و تار آزاد . ی هستندکنند که سم ید تولید میسوزند محصوالت جد این مواد می

استفاده از کاغذهاي با منافذ بیشتر باعث . شده از سیگار تحت تاثیر نوع کاغذ متفاوت است

شود که تار و نیکوتین رقیق شده  گردد که هواي بیشتري وارد سیگار شود و این باعث می می
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شوند که دود سیگار کمی  فیلتر باعث می. وارد شودهاي شخص سیگاري  مقدار کمتري به ریه

  .خنک شود

شود و دود اصلی که از   دود جانبی که از انتهاي سیگار آزاد می- 1 قسمت دارد 2دود سیگار 

  .شود فیلتر یا سمت دهان آن آزاد می

 ماده شیمیایی متفاوت است که به صورت ذرات و گاز در هوا آزاد 4000دود سیگار محتوي 

هادر دود جانبی نسبت به دود اصلی غلظت باالتري دارند و تقریباً  بسیاري از توکسین. دشو می

دود سیگار شامل تار، نیکوتین، بنزن و . دود سیگار در اتاق ناشی از دود جانبی است% 85

  .بنزوپیرن است

  

  : : تارتار

اي  در حالت متراکم تار به صورت ماده قهوه. شود به عنوان ذره اصلی سیگار آزاد می

کنند ولی  همه سیگارها، تار تولید می .کند چسبناکی است که انگشتان و دندانها را زرد می

  .مقدار ان در انواع سیگارها متفاوت است

 در قسمت ژن DNAبه ) بنزوپیرن(مشاهده شده است که ماده شیمیایی موجود در تار 

  .رساند سرکوب کننده سرطان آسیب می

  

  : : نیکوتیننیکوتین

 یک ماده خیلی قوي است نیکوتین در آب یک باز است و به عنوان یک باز یک آلکالوئید و

باز آزاد نیکوتین در دماي . سازد هاي محلول جامد و حل شونده در آب می با اسیدها، نمک... 

. شوند سوزد و به همین سبب بیشتر نیکوتین سیگار سوخته و دود می  درجه سانتیگراد می95

  .اند سبب اعتیاد شودتو هرچند همان میزان کم می

 از نیکوتین اگر روي زبان mg60فقط . اثر اعتیاد آور نیکوتین شبیه هروئین و کاکوئین است

  .کشد یک شخص قرار بگیرد او را می

شود تبخیر شده خود را به  وقتی سیگار روشن می. نیکوتین در رطوبت برگ توتون قرار دارد

  .ودش چسباند و وارد بدن می ذرات دود سیگار می
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 آن هنگام کشیدن سیگار mg1 نیکوتین است که تنها mg20 -8یک نخ سیگار حاوي 

   .گردد جذب بدن می

  :شود  طریق وارد بدن می3نیکوتین از 

   غشاهاي مخاطی بینی و دهان - 3ها   ریه- 2 جذب از طریق پوست-1

از ورود نیکوتین پس . باشد بیشترین جذب نیکوتین از طریق استنشاق و آلوئولهاي ریه می

 ثانیه روي سیستم عصبی s19-10رسد و در عرض  به جریان خون مستقیماً و سریعاً به مغز می

شود  شود و باعث می گذارد و باعث افزایش ضربان قلب و فشارخون می مرکزي اثر تحریکی می

  .که قلب به اکسیژن بیشتري نیاز داشته باشد

دهنده  ر دو نوع اثر محرك و آرامشنیکوتین یک داروي محرك است اما به صورت شاخص ه

دوپامین یک . اثرات اعتیاد آور نیکوتین به تاثیر آن در آزاد سازي دوپامین بستگی دارد. را دارد

در طوالنی مدت نیکوتین . شود ماده شیمیایی در مغز است که باعث ایجاد احساس لذت می

سیگاري نیاز به نیکوتین بنابراین شخص . دهد توانایی مغز براي احساس لذت را کاهش می

  .بیشتري دارد تا همان حس را باز یابد

  :گردد اثراتی که باعث مهمترین اثر نیکوتین بر روي مغز اعمال می

  احساس لذت و خوشایند از کشیدن سیگار-1

احساس تحریک پذیري پس از ترك سیگار-2

 ساعت 6ن بدین مفهوم که پس از سپري شد. باشد  ساعت می1نیمه عمر نیکوتین در بدن 

/3از کشیدن سیگار تنها در حدود 
  . ماند از نیکوتین جذب شده در بدن باقی می 1

کند و  کشند بدنشان نسبت به نیکوتین مقاومت پیدا می که به طور مداوم سیگار می افرادي

  براي دستیابی به اثرات سیگار به تعداد بیشتري سیگار نیاز دارند
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  ::اثرات نیکوتین بر بدناثرات نیکوتین بر بدن

شود در نتیجه باعث افزایش ضربان قلب و  آدرنالین را باعث می ترشح فوري-1

افزایش گلوکز خون، کاهش دماي پوست و تحریک   تنفس سریع و کم عمق،  فشارخون،

  .شود سیستم عصبی مرکزي می

گردد در نتیجه گلوکز بیشتر از حد معمول در خون   مانع ترشح انسولین می-2

.نگی کمتري بکندشودشخص احساس گرس ماند و باعث می می

دهد یعنی فرد کالري بیشتري از  نیکوتین میزان متابولیسم پایه را افزایش می-3

.بنابراین به مرور زمان وزنشان کاهش خواهد یافت. معمول خواهد سوزاند

گردد که باعث افزایش فعالیتهاي   نیکوتین سبب افزایش ترشح استیل کولین می-4

کنش فرد به محرکات و افزایش توانایی تمرکز کردن بهبود سرعت عمل وا  نورونهاي مغزي،

.شود می

.شود  افزایش ترشح دوپامین باعث حس خوشی و نشاط در فرد می-5

.گردد  آزاد سازي گلوتامات که سبب افزایش یادگیري و حافظه می- 6

 افزایش ترشح اندورفین که یک مسکن درد طبیعی بدن است و خاصیتی همچون -7

.مورفین دارد
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  ::عوارض دراز مدت نیکوتینعوارض دراز مدت نیکوتین

  فشارخون باال-1

انسداد عروق خونی و در نتیجه سکته قلبی-2

Cکاهش ویتامین -3

کاهش کارآیی سیستم ایمنی بدن-4

 حنجره و ریه- گلو- سرطان دهان-5

برونشیت و آمفیزم- 6

زخم معده-7

کاهش وزن-8

کاهش حواس بویایی و چشایی-9

چین و چروك پوست-10

ناباروري در مردان-11
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ات محیطی دود سیگارات محیطی دود سیگاراثراثر

. ها، سردرد، گلودرد، سرگیجه و تهوع است برخی از عوارض دود سیگار شامل سوزش چشم

شود و گاهی در کودکانی که والدین  ها می در افراد بالغ که آسم دارند سب کاهش عملکرد ریه

اثر دود سیگار ممکن است بر روي قلب افراد غیر سیگاري . شود سیگاري دارند آسم دیده می

 دقیقه در معرض دود سیگار قرار گرفتن کافی است تا جریان خون در عروق 30. داشته باشد

  .کرونر کاهش یابد

به مرور زمان افراد غیر سیگاري در معرض دود سیگار، مبتال به بیماریهاي مرتبط با سیگار 

  .شوند از جمله سرطان ریه و بیماري قلبی و عروقی و سکته مغزي می
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  : : گارگارصنعت سیصنعت سی

 Imperial Tobacco و Gallaherبازارهاي سیگار و تنباکو در انگلستاندر کنترل دو کمپانی 

 Imperialامروزه کمپانی سیگار . از بازار را تحت کنترل خود دارد% 80است که در حدود 

Tobacco هاي بزرگ  یکی دیگر از شرکت. چهارمین کمپانی بزرگ در دنیا استBritish 

American Tobacco (BAT) است که سیگارهاي این شرکت در خارج از کشور انگلستان به 

بنابراین سهم آنها در . پیوست Philip morris به شرکت BAT، 1999در سال . رسد فروش می

  .سهم در بازارهاي جهانی را دارد% Philip morris 17افزایش یافت و پس از % 4/15 جهانی به  بازه

British American Tobacco : دومین کمپانی بزرگ سیگار در جهان بعد ازPhilip morris که 

بیشترین فعالیت جهانی . رساند به مقدار خیلی کم سیگارهاي خود را در انگلستان به فروش می

BAT،میلیون دالر سود گزارش شده است2681 و در حدود آلمان است  برزیل،   در خارج از آمریکا.  

  

  سیگار و اقتصادسیگار و اقتصاد

. شود ار براي سالمتی ضرر دارد و باعث مشکالتی از قبیل بیماري، درد و مرگ میکشیدن سیگ

بهر حال سیگار نقش اقتصادي مهمی . توان با اصطالحات مالی بازگو نمود تاثیر این مفاهیم را نمی

هاي  هزینه. که مالیات سیگار منبع مهمی از درآمدهاي دولت است با وجودي. کند ایفا می در جوامع

 در جامعه نه تنها فقط از نظر قیمت آن بلکه شامل درمان بیماریهایی که در اثر کشیدن سیگار

  .شود آیند و نیز عدم توانایی انجام کارهاي روزانه نیز می سیگار به وجود می
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  ::هاي یک شخص سیگاريهاي یک شخص سیگاري  هزینههزینه

مردم .  کند دالر ساالنه براي سیگار پرداخت می1650امروزه یک شخص سیگاري در حدود 

البته سیگاریها براي . کنند کم درآمد به طور نسبی بیشتر درآمد خود را صرف تهیه سیگار می

دهد که نیمی از   سال مطالعه نشان می50نتایج حاصل از . پردازند سالمتی خود نیز هزینه می

ریه،  در اثر ابتال به یکی از سه نوع بیماري کانسر  افراد سیگاري در اثر کشیدن سیگار،

در انگلستان براي درمان بیماریهاي .روند بیماریهاي ریوي و بیماریهاي قلبی عروقی از بین می

هاي دیگر  هزینه. شود  بیلیون دالر در طول یک سال هزینه می5/1ناشی از سیگار تقریباً حدود 

اثر ابتال شود و یا به بازماندگان فردي که در  صرف مشکالت ناشی از بیماریها و ناتوانی فرد می

  .شود به بیماریهاي ناشی از کشیدن سیگار فوت شده است پرداخته می
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  تمایل به ترك سیگارتمایل به ترك سیگار

  .کشند بسیاري از افراد سیگاري نه به میل بلکه به علت اعتیاد به نیکوتین سیگار می

از % 70دهد که حداقل  مشاهدات نشان می. نیکوتین معیارهاي یک ماده اعتیادآور را دارد

سوم  دهدکه تنها یک  مشاهدات نشان می. جوان تمایل دارند که سیگار را ترك کنندافراد 

همچنین تحقیقات نشان .  سیگار دارند مصمم به ترك هستند"ترك" به "تمایل "افرادي که 

دهد که هر چه فرد بیشتر سیگار بکشد ایمان کمتري نسبت به خود براي ترك سیگار  می

 شخص سیگاري است و کمک و روش در  اي ترك، تصمیممهمترین عامل بر. خواهد داشت

هرحال کسی که از روشهاي جایگزینی نیکوتین استفاده ه ب. درجه دوم اهمیت قرار دارند

  . شود دو برابر می  شانس ترك موفق سیگار براي او،کند می

   

  

  تغییرات مفید بدن پس از ترك سیگار تغییرات مفید بدن پس از ترك سیگار 

  .دهد رخ می کرده تغییرات مفیديبا ترك سیگار بدن فوراً شروع به ترمیم آسیب 
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زمان پس از ترك 

  سیگار
  تغییرات مفید سالمتی

  .گردد فشارخون و ضربان قلب به حالت طبیعی بر می   دقیقه20

   ساعت8
یابد و میزان  میزان نیکوتین و مونوکسید کربن به نصف کاهش می

  .گردد اکسیژن خون به حالت طبیعی بر می

   ساعت24
ها شروع به پاك شدن از  شود و ریه ز بدن پاك میمونوکسیدکربن ا

  .کنند ترشحات و رسوبات سیگار می

   ساعت48
هیچ نیکوتینی در بدن وجود ندارد و قدرت چشایی و بویایی بهتر 

  .شود می

   ساعت72
ها گشادتر شده و میزان انرژي  شود، نایژه تر انجام می تنفس راحت

  .یابد افزایش می

  .دهد ردش خون بهتر کار خود را انجام میدستگاه گ   هفته12-2

   ماه9-3
ها تا  شود و عملکرد ریه خس مشکالت تنفسی برطرف می سرفه و خس

  .یابد افزایش می% 10

  .یابد خطر حمالت قلبی به نصف کاهش می   سال1

  .یابد سرطان ریه تا نصف کاهش می خطر   سال10

   سال15
ون سیگار نکشیده است خطر حمالت قلبی به اندازه شخصی که تاکن

  .رسد می

  


