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 چکیده

باشد که سـاالنه باعـث مـرگ  ها مطرح می ی بار کلی بیماریدهندهمصرف دخانیات به عنوان یکی از عوامل افزایش 

های وابسـته بـه  روند رو به افزایش بیماریشود. مطالعه حاضر به دنبال لزوم تغییر در میلیون نفر در جهان می 4

 سیگارمصرف . ستدر ایران انجام پذیرفته ا سیگارع در رابطه با الگوی مصرف ی زنـدگی و کمبـود مطالعات وسیشـیوه

خطر عمده همچنین گلیسیرید پس از غذا  باعث اختالالت متابولیك مشخصه سندرم مقاومت به انسولین و افزایش تری

 .مطرح می باشد ،سل و غیرهدر بیماری انسداد ریه مزمن، قلب ریوی مزمن، آترواسکلروز و اختالل عمل قلبی عروقی
ماده  4444مطالعات نشان می دهد که سیگار بیش از  .بسیاری می باشـدسیگار، حاوی مواد سمی و سرطان زای 

دود سیگار بر فرآیندهای بیولوژیك  .عـدد از آنهـا سـرطان زاست 44شـیمیایی دارد که بسیاری از آنها سمی و حدود 

ا تظاهرات بالینی و متابولیك متنوعی در بدن از جمله ترشح و بیوسنتز هورمونها تأثیرگذار است که برخی از آنها ب

هایی از  مهمی همراه هستند. این اثرات عمدتا از طریق عملکرد فارماکولوژیکی نیکوتین و همچنین توسط توکسین

تحلیلی بر پایه اسناد  –تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی . شود قبیل تیوسیانات اعمال می

 کتابخانه ای می باشد.  

 مصرف سیگار، دیابت بارداری، بیماری های قلبی عروقی، بیماری های ریویواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
مصرف دخانیات به عنوان یکی از عوامـل خطـر مهـم و افـزایش دهنــدهی بــار کلــی بیمــاریهــا در دنیــا 

عروقـی، بیماریهای تنفسی، سرطان  - واگیری چون بیماریهای قلبی خصوصــاً در ارتبــاط بــا بیماریهای مزمن و غیر

میلیون  57از  %95این بیماریها در کنار چاقی و دیابـت در مجمـوع مسـئول  [.1]و سکته مغزی مطـرح مـیباشـد

باشـند. مطالعـات بـزرگ اپیـدمیولوژیك در  میالدی می 5449از بار کلـی بیمـاریهـا در دنیـا تـا سـال  %44مرگ و 

 [.5،2]های غیرواگیر ارتباط قوی دارد  بیماری اند که کشیدن سیگار با بروز بسـیاری از نشان دادهسطح جهان نیز 

در همین رابطه برآورد شـده اسـت کـه مصـرف  [.4]باشـد  دخانیات بزرگترین عامل مرگ قابل کنترل جهان مـی

جهـانی بهداشت این است که این تعداد در  میلیون نفر میشود. بـرآورد سـازمان 4سـیگار در جهـان ساالنه باعث مرگ 

به ده میلیـون نفـر بالغ خواهد شد و به دلیل اینکه نیمی از این موارد مرگ در افـراد میانسال و مولد روی  5424سال 

. برآوردهای دیگر حاکی [9،4]ساله، کاهش یابد 46-29سال از عمر افراد  59تـا  54دهد، میتواند باعـث شـود کـه  می

بیلیـون سـیگاری، در صـورت عدم تغییر قابل توجه در روند فعلی مصرف دخانیات، تـا  6/2آن هستند که از میان  از

دهند  میلیون مورد مرگ به دلیل مصرف این ماده رخ خواهد داد. شواهد علمی نیز نشان می 494سـال آینده  94

زد بلکـــه افــرادی کــه در اطــراف فــرد ســیگاری ســـا ســیگار نــه فقــط فـــرد ســـیگاری را بیمـــار می

شـود ایـن  بـــه طوریکـــه تخمیـــن زده می [.7]هســـتند در معــرض خطــــر کننـــد نــیز زنــدگــــی می

تنها در  آمار مرگ در اطرافیان افراد سیگاری ..شوند بیشـتراز ســـایرافــراد مبتــال بــه کانســر ریه می %24افـراد

از طــرف دیگــر ســیگار بــه تنــهایی  [.8]کشور انگلسـتان، حـدود بیشـتر از ده هزار نفر در سال برآورد شده است

بـه  [.5]باشـد می قـابل پیشگـیری و یك عـلت مهم مرگ زودرس های مــهمترین عـــامل خطـــر ابتـال به بیمـاری

 .[64]خواهند نمود خاطر سیگار فوتبه میلیون نفر8.4میالدی  5454ـال در سـ .شــود طوریکـــه تخمیــن زده می

 مـــوارد مـــرگ بـــــه علــــت بیماری %85ریه و مـوارد کانسر %87شود درحال حاضر مرگ در تخمین زده می

سیســتم قلبــی ریـه سـیگار روی  باشـد. عـالوه بـر ها، ناشــی از مصـرف سـیگار می هــــای انســــدادی ریه

مــوارد  %68هــای عــروق کرونــری و مــــوارد مــرگ بــه دنبــال بیماری %56تــأثیرگذاشــته و عروقــی نــیز

 [.66]باشــد مـرگ بـه دنبـال سـکته قلبـی نـیز ناشـــی از ســیگار می

ن مطلب هستند که شیوع مصرف سـیگار قابل توجه اینکه در حال حاضر بسـیاری از مطالعـات در سـطح جهان مؤید ای

در هـر دو جنس، خصوصاً در جوانان در حـال گسـترش روزافـزون مـیباشـد یعنی سن مصرف سیگار در حال کاهش 

 [.65،62]است

مطالعه حاضر به دنبال لزوم تغییر در روند رو به افـزایش شـیوع بیماریهای وابسته به شیوه زندگی و کمبـود مطالعـات 

در رابطــه بــا عــادت نــامطلوب مصــرف دخانیــات و عــدم شــناخت اپیدمیولوژیك کافی از آن در ایران،  وسـیع

کند،  خصوصـاً در ارتبـاط بـا الگـوی مصرف سیگار انجام پذیرفته است، چرا که انجام چنـین مطالعـاتی کمك می

مشخص و عوارض نامطلوب آن مورد  تلف سنیهای مخ جمعیت در معرض خطر و روند گرایش به سیگار در گروه

هـای اولیـه سالمت،  های هدفمند پیشگیرانه در سـطح مراقبـت ریزی زمینــه انجــام برنامهشناسایی قرار گیرد و 

 .مهیا گردد

 سیگار و سل
 ای ریوی استمصرف سیگار به علت دارا بودن هزاران ماده سمی علت بسیاری از مرگ و میرها به ویژه ناشی از بیماریه

مرگ و میر ناشی از سل وجود  عنوان کردند که ارتباط واضحی بین سیگار کشیدن و هیل و دال ،6594در سال  [.64]

 [.69]سل ریوی مورد قبول واقع شود  معلولی سیگار و -است تا رابطه علت اما اطالعات و تحقیقات بیشتری نیاز دارد. 

اکثر بررسی ها تاثیر سیگار را بر  .ابتال به سل ریوی به شمار می رودمصرف سیگار یك عامل خطر مستقل برای 

و  [64] تضعیف دفاع بدن نشان می دهد. مصرف سیگار باعث اختالل در عملکرد ماکروفــاژهــــای آلوئولی می گردد

ای ایجاد یك باعث یك پاسخ التهابی موضعی می گردد، نیکوتین موجود در سیگار عرضه آنتی ژن بر با تحریك آنها 
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این  عالوه بر و [. 67]پاسخ ایمنی اختصاصی را سرکوب می نماید. در نتیجه دفاع اختصاصی بدن مختل می گردد

راهم به  NK آلوئولی عمل سلولهایی با واسطه عمل ماکروفاژها [.68]می شود Tنیکوتین باعث آنرژی سلول های 

  .شدت کاهش می دهد

 پروتئین تام با کشیدن سیگارارتباط فعالیت آمیالز و غلظت 

شناخت محتوای بزاق از نظر مولکولی و بیوشیمیایی و بررسـی تغییرات ساختمانی و عملکردی ترکیبات موجـود در آن 

تواند بسیار حائز اهمیـت بوده، در پیشگیری، تشخیص و درمان انواع  در اثـر عوامل مختلف از جمله دود سیگار می

ترکیبات شیمیایی موجـود در دود سـیگار از جملـه آلدئیـدهای  [.65]کاربرد داشته باشد بیماریهای دهـان و دندان

توانند با آنزیمها و ترکیبات غنی از تیـول ترکیــب شــده، باعــث تغییــرات ســاختمانی و  اشباع و غیراشباع می

طالعات انجام شده، سیگار و نیکـوتین براساس برخی م [.54]عملکــردی مولکولهای بیوشیمیایی مختلف در بزاق گردند

. اگر چه تعدادی از مطالعات [56]ممکـن است فعالیت تعدادی از آنزیمها از جملـه آلفـاآمیالز را در بـزاق کاهش دهند

. [55]اند داری را نشان نداده در زمینه اثر سیگار بر غلظت پروتئین تام و فعالیت آنـزیم آلفـاآمیالز بزاقـی تفاوت معنی

با توجـه بـه اینکـه روند پاسخ به درمان در بیماریهـای دهـان و دنـدان در افـراد سیگاری و غیرسیگاری تا حدی 

داری در غلظت ترکیبات بیوشیمیایی بزاق در ایـن گروهها مشاهده شده  متفاوت است در برخـی مـوارد تفاوت معنی

ـیمیایی بــزاق قبــل از انجــام هــر گونــه کــار است. بنابراین بررسی غلظت هـر یـك از ترکیبــات بیوشـ

 .تواند بسیار مهم باشد دندانپزشکی می

 رابطه بین مصرف سیگار و سکته های قلبی و مغزی

استعمال دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، باال رفتن فشار خون، افزایش خطر ابتال به فشار خون باال و گرفتگی عروق 

از بدترین عوارض سیگار تنگی رگهای قلب و انفارکتوس و سکته قلبی و .قلبی و سکته می شود و نهایتا ایجاد حمله

سیگار کشیدن موجب آسیب رساندن به عروق و  .عدم توانایی بدنی به خصوص برای انجام ورزشهای سخت می باشد

مستقل باعـث افزایش خطر بطور   مصرف سیگار .لخته شدن خون و در نتیجه باعث افزایش خطر سکته مغزی می شود

ابتال به سکته مغزی می شود. با کنترل عوامـل خطر قلبی و عروقی، خطر نسبی ایجاد سکته مغزی در مصـرف 

خطر با قطع و این  مغزی در افراد سیگاری شدید بیشتر از همه است. خطر ابتال به سکته  [.52می باشد.] 6.7سـیگار

رابطه خونریزی ساب  .مصرف سیگار رابطه مستقیمی با قطر پالك کاروتید دارد در ضمن. سیگار سریعاً کاهش می یـابد

 .  واضـح است سـیگار کشـیدن بسـیار برجسـته وبا  (SAH) آراکنوئید

 رابطه بین سیگار و سرطان 

است که  میلیون نفر( در جهان 7٫6درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان )حدود  55استعمال دخانیات ساالنه عامل 

به گزارش پایگاه اطالع  [.54]میرندتقریبا یك میلیون نفر از این قربانیان بر اثر ابتال به سرطان ریه ناشی از مصرف سیگار می

رسانی پیشگیری نوین به نقل از هلث دی، بررسی های دانشمندان دانشگاه بردفورد نشان داده، دود کردن سیگار توسط پدر می 

یك سلول اسپرم بارور  "گوید:دکتر دایانا اندرسون، سرپرست این مطالعه می.کان به سرطان خون کمك کندتواند به ابتالء کود

هفته پیش از انعقاد  65شده سه ماه زمان الزم دارد تا کامال رشد کند. بنابراین پدرهای سیگاری باید برای جلوگیری از این خطر 

های نزدیك به انعقاد نطفه ممکن است تغییرات ژنتیکی شیدن پدران در زماننطفه دود کردن سیگار را کنار بگذارند. سیگار ک

ساختمان مولکولی آنها تنها از  .تواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهدخطرناکی در فرزندان ایجاد کند و این تغییرات می

کربورهای هیدروژن است. در واقع وقتی  اززایی دود سیگار ناشی  هیدروژن و کربن تشکیل یافته است . معموال خاصیت سرطان

کربور های هیدروژن پس از جذب وارد خون و سراسر بدن شدند استعداد ابتالء به سرطان را در تمام نسوج بدن و به ویژه مجاری 

 .تنفسی که مستقیما در بر خورد با دود سیگار هستند ایجاد می کنند
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 ارابطه بین سیگار و عوارض و مشکالت استخوان ه
شوند. ها میسایر بیماری کشند دچار پوکی استخوان وکشند بیشتر از آنهایی که سیگار نمیفرادی که سیگار میا

ها مصرف سیگار در دوره نوجوانی، احتمال ادامه آن را در بزرگسالی افزایش داده و باعث کاهش مواد معدنی استخوان

ری از سیگار در دوره نوجوانی راه مؤثری برای پیشگیری از کند. دوشده و خطر شکستگی استخوان لگن را زیاد می

میشود. افراد مسن که  پوکی استخوان سیگار موجب .باشدهای ناشی از پوکی استخوان در بزرگسالی میشکستگی

دارند. سیگار موجب کاهش  شکستگی لگن غیر سیگاری خود احتمال درصد بیش از همساالن 24-44سیگاری هستند 

های استخوان ساز میشود. سیگار موجب میشود. نیکوتین سیگار موجب کاهش فعالیت سلول  استخوان خونرسانی به

از غذا میشود. سیگار موجب کم شدن هورمون استروژن در بدن زنان میشود  استروژن موجب  کلسیم کاهش جذب

یك و نیم  مفاصل یت و تاندنیت در اطرافدر سیگاری ها احتمال بورس .شود استخوان های محکم در بدن زنان می

فتق دیسك بین  شیوع .در سیگاری ها بیشتر است آرتریت روماتوئید و کمردرد احتمال .برابر غیر سیگاری ها است

در سیگاری ها زخم های .ها در افراد سیگاری دیرتر جوش میخورند شکستگی در سیگاری ها فراوان تر است مهره ای

 .جراحی دیر جوش میخورند و احتمال عفونت آنها بیشتر است. علت آن کاهش خونرسانی به بافت های بدن است

نیکوتین .اهش اکسیژن رسانی به عضالت استکارآیی ورزشی در سیگاری ها کمتر از افراد دیگر است و علت آن ک

موجود در سیگار موجب کم شدن اشتها شده و موجب میشود تغذیه شما نامناسب شود و مواد غذایی و ویتامین ها به 

 .اندازه کافی به بدن شما نرسد

 رابطه بین دود سیگار و دوران بارداری
و زنان باردار که از گروههای آسیب پذیـر جامعـه  سـیگار عوارض خطرناك و زیانباری برای سالمت جامعه دارد

استعمال دخانیات در دوران بارداری می تواند باعث افزایش هسـتند نـیز از صـدمات و عـوارض آن مصون نیسـتند. 

برابر بیشتر  2تا  5خطر زایمان نوزاد با وزن کم و بروز مسایل بهداشتی در آینده شود. سقط جنین در مادران سیگاری 

نـوزادان کم وزن  [.59]امـروزه بـه دنـیا آوردن نـوزاد کـم وزن در بین زنان سـیگاری امـری ثابـت شـده اسـت. است

در معـرض خطـرات، مشـکالت و بیماریهای متعدد و مختلفی هستند و میزان مرگ و میر آنها بیش از نوزادان با وزن 

ی  خاصی دارند که خود مسـتلزم پرسنل آموزش دیده با وقت و هزینهطبیعی اسـت. ایـن نوزادان نیاز به مراقبتهای 

هـمچنین این نوزادان از نظر جسمی و ذهنی در سالهای آیـنده دچـار صـدمات و ضـایعات خواهـند د، زیاد می باش

بـه روز در شـد. از ایـن رو پیشگیری از بروز این مشکالت ضروری است. متاسفانه تمایل بـه اسـتعمال دخانـیات روز 

میان زنان افزایش پیدا کـرده و ایـن امـربه ویژه در بعضی از کشورها مانند دانمارك، انگلـیس و آمـریکا بـه چشـم 

از عـوارض سـیگار کشیدن مادر باردار بر روی جنین میتوان از تاخـیر رشد جنین و افزایش خطر مرگ در  .خورد مـی

 [.54]دوران پس از تولد نــام بــرد 

 :ضایعات شنواییسیگار و رابطه بین 

رسانی کوکلئا،  اند که سیگار و سر و صـدا از طریـق یك مسیر مشترك، یعنی کاهش خون برخی مطالعات نشان داده

ی بـین کشیدن سیگار و کاهش شنوایی را گزارش ارتبـاط مثبتـگرچـه مطالعـات ا[. 57د]شون باعث افـت شنوایی می

سیگار کشیدن سبب عفونت  بسیار موثر است. و مواجهه با سر و صدای محیط کار بر شـنوایی کشیدن سیگار.انـد  کرده

 .گوش میانی می شود و در کارکرد آن اختالل به وجود می آورد
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 نتیجه گیری
 

سالمت در سراسر دنیا می باشد که موجب مرگ و میر قابل  سیگار به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر قابل اصالح

عروقی و مشکالت ریوی می شود.در گزارش جدید اداره بهداشت آمریکا در مورد سیگار که -توجه به علت حوادث قلبی

 اخیرا منتشر شده تاکید می شود که تحقیقات جدید ثابت کرده که اوال،کشیدن سیگار عالوه بر آنچه تصور می شود

مل بروز بیماری های بیشتری است و ثانیا،خطر ابتال به سرطان ریه به خاطر سیگار کشیدن در رواج و افزایش عا

بیماری های دیگری نظیر دیابت نوع دو،اضمحالل عضالت در سنین باال،نارسایی در فعالیت جنسی مردان،ورم مفاصل و 

سیستم دفاعی و ایمنی بدن می تواند باعث تشدید آرتروز نقش موثری دارد. کشیدن سیگار در عین حال با تضعیف 

بیماری های تنفسی مثل آسم شود و در مواردی جنین افراد سیگاری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه نقش 

سیگار در ابتال به بیماری های نظیر سرطان ریه یا نارسایی قلبی به نسبت پنجاه سال گذشته افزایش یافته است.به 

ارشناسان دلیل این موضوع تغییر در نحوه ساخت و مواد موجود در سیگارهای امروزی است.در طی پنجاه اعتقاد ک

سالی که از انتشار اولین گزارش ها در مورد مضرات سیگار می گذرد شناخت از پیامدهای آن برای سالمت عمومی 

دامات الزم برای کاستن از قح جهان اجامعه و تاثیرات مخربش بر جسم انسان افزایش یافته،ولی متاسفانه در سط

 پیش نرفته است.مصرف سیگار به موازات آن 
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