عوارض سیگار در بارداری

مواد دخانی

o
o
o

مواد دخاني فقط منحصر به سيگار نيست در واقع هر ماده و يا فرآوردهاي
كه تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل دهنده آن ،گياه توتون ،تنباكو يا
مشتقات آن باشد جزء دخانيات محسوب شده و خطرات مصرف سيگار را
دارد .بنابراين پيپ ،قليان ،انفيه و يا شبه آنها نيز جزء مواد دخاني
محسوب ميشوند.

مردهزايي
سقط خود به خود
مرگ در دوران نوزادي

نیکوتین و مواد سمي موجود در سيگار ،فرآيند سمزدايي در بدن را
مختل ميكنند ،در نتيجه سلولهاي بدن آسيب ميبينند و باعث بروز
بيماريهاي مختلفي مثل سرطان ،افزايش كلسترول خون ،مشكالت قلبي-
عروقي  ،اختالالت تنفسي و افزايش خطر پوكي استخوان ميشوند.
سيگار كشيدن باعث عدم جذب كافي ويتامينها ،امالح و
كمبود آنها در بدن ميشود.

عوارض کشیدن سیگار
عوارض کوتاه مدت
تنفس بدبو ،بدخلقي ،بوي بد لباس ،سرگيجه ،تغيير رنگ دندان ،باال رفتن
ضربان قلب ،باال رفتن فشار خون ،سرفههاي خشک
عوارض مصرف مداوم سیگار
بیماریهای قلبی :كشيدن سيگار يک عامل خطر مهم براي بيماريهاي
قلبي عروقي است .در سيگاريها ،سكته قلبي عامل كشندهتري نسبت به
غيرسيگاريها است .سيگار همچنين عامل عمده :حمله قلبي ،تنگي عروق
كرونر ،فشار خون باال و سكته قلبي ميباشد.
سرطان :سيگار كشيدن موجب سرطان ريه ميشود و همچنين عامل
خطرزا براي انواع ديگري از سرطانها شامل :سرطان دهان ،حنجره ،حلق،
مري ،مثانه ،كليه ،پانكراس ،دهانه رحم و معده ميباشد.
بیماریهای ریوی :سيگار كشيدن موجب بيماريهاي ريوي شامل:
آمفيزم ،تنگي نفسهاي مداوم به همراه دفع خلط ،برونشيت مزمن مي-
شود.

سایر مشکالت و عوارض
o
o
o
o
o

سرطان پوست و چين و چروک زودرس پوست
زرد و فاسد شدن دندانها
ضعف سيستم ايمني
ضعف جنسي و كاهش باروري
يائسگي زودرس

.

عوارض استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی
در افراديكه خود سيگاري نيستند ولي در محيطي زندگي ميكنند كه
دود سيگار ناشي از سيگار كشيدن افراد ديگر وجود دارد نيز دچار عوارض
استنشاقي دود سيگار ميشوند .استنشاق غيرداوطلبانه دود ناشي از
سوختن سيگار ،به معني سيگاري بودن تحميلي است .سموم ناشي از
سوخت انواع دخانيات به صورت دود در هوا رويت نميشود و بيش از آنچه
انتظار ميرود خطرناک و آسيبرسان ميباشد .اين سموم از طريق لباس،
پوست و مو و وسايل اطراف فرد سيگاري به ديگران منتقل ميشود.

بيشتر درصد حجمي مونوكسيد كربن مربوط به دود حاصلله از
قليانهاي كوچک است .با افزايش اندازه قليان ،درصلد حجملي
مونوكسيد كربن موجود در دود قليان ،كاهش مييابد.

اثرات جانبی مواد دخانی
(سیگار-قلیان)

عمده تركيبات دود دخانيات شامل :كروم ،كادميوم ،سيانيد هيدروژن،
بوتان ،تولوئن ،آرسنيک ،مونو اكسيد كربن ،سرب و پولونيوم ميباشد.

مضرات تنباکو میوهای

اثرات قلیان بر سالمت
برخالف باور عمومي مواد سمي قليان نه تنها كمتر از دود سيگار نيست
بلكه بعضي مواد از جمله دود مونوكسيدكربن و نيكوتين آن بيشتر از
سيگار است .هر بار مصرف قليان برابر مصرف يک پاكت سيگار بوده و در
هر بار مصرف ،دود بسيار بيشتري را در مقايسه با كشيدن يک نخ سيگار
ايجاد ميكند.
آب هيچگونه فيلتر و محافظي در مقابل دود ايجاد نميكند.

تنباكوهاي تحت اصطالح ميوهاي و عطري نه تنها بيضرر نيست بلكه
عوارض بيشتري نسبت به تنباكوي ساده دارد زيرا مواد آروماتيک موجود
در آنها با سوخته شدن خاصيت سمي و سرطان زايي دارند .پوست ميوه-
ها را تخمير ميكنند و با مالس يا گليسيرين مخلوط ميكنند .اگر اين
مخلوط با ذغال سوزانيده شود آكرولئين توليد ميشود.
آكرولئين يک ماده سرطان زا است كه به ويژه باعث سرطان مثانه ميشود.
با ترک دخانیات به شعار دنیای عاری از تنباکو جامعه
عمل بپوشانیم.

معاونت دانشجویی
مرکز بهداشت و درمان
واحد تغذیه

