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 شكر
 

تود مبادرة التحرر من التبغ، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، أن تتوجه بالشكر الخاص للدآتور محمد آمال 
 .حلمي لكتابته هذه المطبوعة

 يشكر أيضًا المكتبة السمعية البصرية التابعة للمفوضية األوروبية آما يود المكتب اإلقليمي أن
الصور المستخدمة في هذه إعطاء األذن والموافقة على استعمال بعض ووزارة الصحة الكندية لتكرمهم ب

 .المطبوعة
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 مدخل

 
الضريبة الثقيلة التي يلقيها ذلك على آاهل لتبغ، و يحدثها تعاطي اإدراآنا لآلثار المدمرة التيمع تعمق فهمنا و

غدت الحاجة  اقتصاد الدول؛و وسعادة األسر وصالح المجتمعات ورفاهيتها،صحة األطفال، وصحة األفراد، 
 .تبة على التبغ وتعاطيه على الصحةشامل يغطي المجال الواسع للعواقب السلبية المتروماسة إلى مؤلف واضح 

، واألفراد والمجموعات الخاصةإلجابات عن تساؤالت عموم الناس، تلخص هذه المطبوعة وتبسط في آن معًا ا
وتهدف إلى جسر الهوة العميقة التي آثيرًا ما ال نعي حجمها، والكائنة في وعي الناس فيما يختص بذلك الطيف 

تمام الناس من ن تستحوذ هذه المطبوعة على اهوعليه فمن المتوقع أ. الهائل من المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ
 . الناسعامة األطباء والممرضات، باإلضافة إلى و،  في ذلك طالب المدارس والجامعات، بماآافة مشارب الحياة

 سام، بأنهيحتوي التبغ ودخان التبغ على اآلالف من المواد الكيماوية، الكثير منها معروف جيدًا 
آما أن الكثير منها ليس له حد آمن يمكن معه التعرض له بدون  ب لإلدمان؛، ماسخ، مسبدمسرطن، معصِّ

أحادي والقطران، وتشتمل المواد الكيميائية الموجودة في التبغ ودخانه فيما تشتمل عليه على النيكوتين، . عواقب
 Nوالبنزن، والنمل، ألدهيد وت، .د.دو، الكروموالزرنيخ، وسيانيد الهيدروجين، و ،ألدهيد الخلوأآسيد الكربون، 

 .ينيللڤالبيريليوم وآلور اوالنيكل، والكادميوم، ومينات، ا نتروز–
 5؛ آما يقتل التبغ حوالي  ثانية من جراء تعاطي التبغ6.5ل على مستوى العالم، يموت شخص آ

األمراض هذا عالوة على المعاناة التي تنتج عن . ًا آل يومإنسان 13 699 ماليين مدخن آل سنة أي ما يعادل
 . األسر والمجتمع آكلوالمتصلة بالتبغ وعبء هذه األمراض على عاتق األفراد، 

% 70آما هو عليه حال (أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين يبدؤون التدخين في سني مراهقتهم 
ن لم  سنة من نظرائهم الذي25–20 ب، ويواظبون على ذلك لعقدين أو أآثر سيموتون في سن أبكر )من المدخنين

يعتبر سرطان الرئة ومرض  . ويخسرون بالتالي بعضًا من أآثر سنوات حياتهم إنتاجية،يسبق لهم التدخين أبدًا
 ًاالقلب اثنين من أآثر المشاآل الصحية شيوعًا لدى المدخنين، ولكن عامة الناس يجهلون بشكل شديد أن هنالك آم

. بطة بتعاطي التبغ والغير معروفة على نطاق واسع والتأثيرات الممرضة األخرى المرت من األمراضًاآبير
تسرد هذه المطبوعة األمراض والعلل التي تحدث من جراء التدخين، وتظهر آيف أن اآلثار الضارة للتدخين 

   .يمكن أن تؤذي تقريبًا آل عضو وجهاز في الجسم البشري
ثار الصحية السلبية والخطيرة بسبب اآلتستحق مسألة النساء والتدخين أن نوليها اهتمًامًا خاصًا 

، باإلضافة إلى بعض المخاوف الصحية المحددة المتعلقة باستعمال موانع وذرياتهنالمترتبة على المدخنات 
 .  في البيئة المنبعثرادي لدخان التبغإالحمل وتعرض النساء المتكرر الال
ءًا آبيرًا وهامًا من السكان الذين ، فيشكلون جزم بمثابة لبنات في بناء المستقبلأما األطفال، الذين ه

يتوجب على المجتمع اإلقرار باألذية التي يحدثها . يتعرضون بشكل غير إرادي لألذى الذي يمكن أن يحدثه التبغ
 يغالوال ن. وأن ال يدخر جهدًا لحمايتهم من التعرض لهذا الدخانالتعرض لدخان التبغ البيئي على صحة األطفال 

 يجب أن يمتنعوا عن تعاطي ن التعرض لدخان التبغ، فالبالغون والحد م عن التدخينإلقالعشدد على أهمية اإذ ن
التبغ ال لكي يحموا أنفسهم فقط ولكن أيضًا ليحموا الصغار وأجيال المستقبل من الوقوع فريسة لألمراض المميتة 

 سينات التي يتم إدخالها على شكلحآما أنه من المهم بمكان رفع مدى وعي الناس بحقيقة أن الت. المرتبطة بالتبغ
إن مسألة . نكهة منتجات التبغ ما هي إال حيلة من الصناع للتغطية على حقيقة اآلثار المميتة لتعاطي التبغوحدة، و

ألن دخان التبغ المنبعث في دخان التبغ البيئي آانت حلبة صراع شديد بين مناصري الصحة وصناعة التبغ نظرًا 
 بدورها موضوع ألن هذه المسألة تطرحدخنين وغير المدخنين على حد سواء، وأيضًا  على المالبيئة يؤثر
وهذه المسألة ذات أهمية آبيرة وقدرة على تحديد .  لدى التطرق للمخاطر الصحية التي يسببها التبغاالختيار

 . ماهية نتائج جهود مكافحة التبغ
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
ول األذى الذي يحدثه تعاطي رض تيسير قراءة هذا النص، فقد تم حذف المراجع المتعلقة بالدراسات والدالئل ح لغ. مالحظة هامة

يمكن للطالب األطباء واألفراد من عامة الناس الذين يودون التوسع أآثر في هذا الموضوع أن . ، من النسخة المطبوعة لهذه الوثيقةالتبغ
 :، وذلك على موقعإلنترنيت حيث تم سرد هذه المراجعبكة ايطلعوا على النسخة المنشورة على ش

htm.InPrint/tfi/arabic/int.who.emro.www. 
 



 7

 تأثيرات التبغ على الجسم
 

 اإلدمان واآلثار النفسية
هو العقار المسبب لإلدمان،  آما الموجود في التبغ نيكوتين إن ال. تسبب السجائر وأشكال التبغ األخرى اإلدمان

نسحابية التي إن النيكوتين هو مادة مشمقة ويمكن لألعراض اال. [1]) معدل للمزاج(ر مؤثر نفسي تأثي ذوأنه 
 . [2]القلق وزيادة الوزن وضعف اإلدراك، وصعوبة الترآيز، وتترتب على عدم تعاطيه أن تشمل الهيوجية، 

مليات الفارماآولوجية والسلوآية التي تحكم حدوث اإلدمان على التبغ هي شبيهة بتلك التي إن الع
وتعتبر العوامل البيئية والضغوط . [1] والكوآائين آالهيروينتحدد حدوث اإلدمان على العقاقير األخرى 

، والعودة إلى تعاطيه ن هامة في البدء بتعاطي التدخين، ونمط هذا التعاطي وفي التوقف عن التدخياالجتماعية
 .[1]عقب التوقف 

إن مشكلة اإلدمان على التبغ والنيكوتين هي على درجة آبيرة من الخطورة نظرًا ألن أعراض 
، وفي حاالت أخرى  بعض الحاالت خالل بضعة أيام فقط على التبغ يمكن أن تتطور بشكل سريع، فياالعتماد

إن ظهور عرض واحد فقط من أعراض . ستهالكدنى لالع، وذلك حتى مع الحد األفي غضون بضعة أسابي
 .[3] لهو مؤشر قوي ينبئ بتعاطي التبغ بشكل مستمراالعتماد

وفي إحدى الدراسات، وجد أن النيكوتين أآثر قدرة على التسبب بحدوث اإلدمان من العقاقير األخرى 
مدخنين أعطوا آمية من النيكوتين وبشكل تجريبي، أشار متطوعون من ال. [4]التي تم مسحها في هذه الدراسة 

آما . [5]عبر الوريد إلى حدوث آثار شبيهة بتلك التي تحدثها العقاقير المشبوهة األخرى، آالمورفين والكوآائين 
 والقلق مقارنة مع األفراد االآتئابن على النيكوتين لديهم معدالت عالية لحدوث اضطرابات أن األفراد المعتمدي
 .[6] أخرى المعتمدين على مواد

إن المفهوم الشائع أن التدخين أو النيكوتين يفرج الكرب هو مفهوم مغلوط، حيث أن النيكوتين، من 
 خالل تأثيراته النفسية وتلك المسببة لإلدمان، يقود المدخن إلى حالة من الحاجة الدائمة للنيكوتين لكي يشعر أنه

 وللتخلص من القلق الناتج عن .[7] نفاد النيكوتين ، ولمعاآسة الشدة والهيوجية التي تحدث أثناء"طبيعي"
 .[8] من النيكوتين االنسحابأعراض 

 الكيميائي يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة أخرى باإلضافة إلى مشكلة اإلدمان االعتمادوهذا 
حيث تحتوي أو فعلى سبيل المثال، تصمم بعض األنواع التجارية من السجائر ب. الفعلي على النيكوتين والتبغ

إال أن هذه تدفع بالعديد من المدخنين إلى التعويض عن هذا المستوى . عطي مستويات منخفضة من النيكوتينت
المنخفض من النيكوتين بزيادة حجم الدخان المسحوب، مما يؤدي إلى زيادة تعرضهم إلى المسرطنات الرئوية 

جائر المنخفضة النيكوتين يؤدي بالنتيجة إلى تعرض وهكذا، فإن تدخين الس. بمقدار ضعفين إلى أربعة أضعاف
 .[9]آلي أآبر بكثير 

وفي إحدى الدراسات زاد المدخنون من العدد اإلجمالي للسجائر التي يدخنونها وذلك آرد فعل على 
 وفي دراسة أخرى أيضًا قام المدخنون .[10]تدخين السجائر التي تعطي حصيل منخفض من النيكوتين 

زيادة استنشاقهم من آل سيجارة وذلك عندما آان دخان السيجارة يمدد من خالل استعمال حوامل بالتعويض عبر 
، أو أقل تسببًا النيكوتين أقل ضررًا الشائع أن السجائر منخفضة االعتقادوهذا ما يكذب .  [11]سجائر مهواة 
الوفيات الناتجة عنه على آما أنه يمكن أن يفسر سبب عدم انخفاض حاالت سرطان الرئة و. بحدوث اإلدمان

 .  ]12، 9 [الرغم من الميل المتزايد نحو تعاطي السجائر المنخفضة القطران والمنخفضة النيكوتين
. إن الكثير من األفراد المعتمدين على النيكوتين بمقدورهم اإلقالع عنه خارج سياق برنامج عالجي

هجي لإلقالع عن التدخين يمكن أن يشتمل على ولكن آخرين أيضًا يحتاجون إلى العون من خالل برنامج من
 .[1]تداخالت سلوآية وفارماآولوجية سعيًا للوصول إلى مرحلة امتناع مطول عن التدخين 

 
 الرئتان

–%85تشير التقارير وبشكل ملحوظ إلى زيادة حاالت اإلصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين، حيث يقدر أن 
إن المدخنين معرضون لإلصابة بسرطان الرئة باحتمال .  عن التدخينمن حاالت سرطان الرئة هي ناتجة% 90

 .[13] مرة أآثر من هؤالء الذين ال يتعرضون إلى دخان التبغ 30–20يصل إلى 
وتشتمل هذه . [12]يسبب التدخين حدوث طيف واسع من األمراض التنفسية وتلك المرتبطة بالتنفس 

تضيق و، التهاب القصبات المزمن والنفاخ، حيث يحدث فيها ابآالته، مراض على أمراض السبل التنفسيةاأل
تسبب . [15]من هذه الحاالت تعزى إلى التدخين % 80 إن .[14]وفي النهاية تدمير للمجاري التنفسية 

دخول و، العديد من المضاعفات المرضية المتكررةو، حدوث قصور مترق في التنفس الرئة هذه اضطرابات
عكس ؤدي بالضرورة إلى تصحيح الحالة وة، آما تتطلب معالجات ذات تكلفة مرتفعة ال تالمستشفى وإعاقة شديد
 اإلصابة بمرض رئوي انسدادي بسببيؤدي التدخين إلى ارتفاع خطر الوفاة  .]17، 16 [اتجاه تطور المرض

يًا وعلى  إن وظائف الرئة والسعة الرئوية لدى المدخنين هي وسط.[18] ضعفًا على األقل 20مزمن بمقدار 
، حتى لدى [19]، وتتراجع بمقدار يصل إلى الضعفين مع تقدم العمر  أسوء من تلك التي لغير المدخنينالدوام

 .]20، 19 [ قصبات مزمن أو نفاخبالتهابالمدخنين الذين ال يصابون 
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إن األشخاص الذين يتعرضون مبكرًا في حياتهم إلى دخان السجائر يزداد بشكل ملحوظ احتمال 
لسعة الرئوية لدى مرضى آما يزيد دخان التبغ من سرعة تردي وظيفة الرئة وا. ]21، 20 [تهم بالربوإصاب

وهو يؤدي إلى تكرار الحاجة إلى دخول . يجعل من العسير السيطرة عليهافاقم الحالة مع مرور الزمن وُيالربو، و
إن المدخنين أآثر قابلية ألن يحتاجوا . ]22، 20 [المستشفى بشكل أآثر ويرفع من وتيرة زيارة أقسام الطوارئ

 آالعدوىآما أن خطر حدوث المضاعفات، . [23]عقب دخولهم إلى المستشفى ) المنفاس(إلى التهوية اآللية 
 .[14]يرتفع بشكل ملحوظ لدى المدخنين عما هو عليه لدى غير المدخنين  ،الرئوية

التهاب  رئوي انسدادي مزمن، آيؤدي التوقف عن التدخين عند األشخاص الذين أصيبوا بمرض
 تردي سرعةويبطئ من ، [24] دخولهم إلى المستشفى وتيرة، إلى تراجع ملحوظ في القصبات المزمن أو النفاخ

آما أنه يحسن بشكل واضح أيضًا من  .[17]الزمن إلى درجة قريبة من تلك التي لغير المدخنين مرور رئاتهم مع 
طر اإلصابة بمشكلة تنفسية بشكل يعاني المدخنون من خ .[25]النفس األعراض التي لديهم ويخفف من ضيق 

رد، عالوة على حدوث مضاعفات أخرى غير تنفسية لديهم، مما يؤدي إلى زيادة خطر إدخالهم إلى العناية طَّم
 .]26، 22 [ في أعقاب أي عمل جراحي مقارنة مع غير المدخنينالمرآزة

 التي تسبب األذية االضطراباتوعة آبيرة متنوعة من يسهم التدخين آسبب رئيسي في حدوث مجم
ومن المعتقد بقوة أن دخان التبغ هو عامل أساسي في اإلصابة بالعديد من األمراض الخطيرة . الرئوية أو التليف

 .]29، 28، 27، 14 [ له معالجة فعالةال تعرفوالقاتلة التي تسبب تليف الرئة الذي 
 الرئوية القليلة الشيوع االضطراباتصابة بالعديد من األمراض وآما أن المدخنين عرضة لخطر اإل

، الداء الذي ال يوجد له عالج ناجع في الوقت آكثرة المنسجات في خاليا لنغرهنزوالتي تؤثر على المدخنين فقط، 
  الخطيرةاالضطراباتآما أن هنالك مجموعة من . رئةزرع ، والذي يمكن أن يستدعي إجراء ]31، 30 [الحالي

 .]32، 14 [والنادرة التي تسبب نزف الرئة آمتالزمة غود باستشر
 

 القلب
تضيق وانسداد األوعية الدموية التي ( في اإلصابة بمرض القلب اإلآليلي ،يسهم التدخين بشكل واضح ال لبس فيه

ول ودخ وهجمات قلبية،، وضيق النفس ما يؤدي إلى حدوث آالم في الصدر،م، ]35، 34، 33 [)تروي القلب
إن خطر اإلصابة بمرض القلب اإلآليلي نتيجة للتدخين يزداد بمقدار . ]37، 36 [اإلعاقة والوفاةو، المستشفى

إن هذا الخطر المعروف والمحدد . ]35، 34 [ أضعاف لدى الرجال وستة أضعاف لدى النساءثالثةيصل إلى 
 الكافي أو أنهم يقللون من خطورته هتمامااليبدو أن المدخنين ال يعيرونه وبدقة، لإلصابة بمرض مقعد ومميت 

إن التشديد على أهمية التوقف عن التدخين بالنسبة لألشخاص الذين سبق لهم التعرض إلى  .[38]  آبيرحدإلى 
هجمات قلبية ليس من باب المغاالة، فاإلقالع عن التدخين يخفض إلى النصف تقريبًا معدل التعرض مجددًا إلى 

 .[40]دل الوفيات بين هؤالء الذين يمتنعون عن التدخين بعد تعرضهم لهجمة قلبية ، ومع[39]هجمات قلبية 
، وهو [41] آما أن تدخين السيجارة هو بحد ذاته عامل خطورة لإلصابة بقصور القلب اإلحتقاني

ويؤدي إلى الوهن، . مرض ينتج عن عدم مقدرة القلب على أداء وظيفته بشكل طبيعي للوفاء باحتياجات البدن
، ويترافق مع معدالت ضئيلة للبقاء على قيد  وتكرار الدخول إلى المستشفى،والضيق الشديد في النفسالتعب، و

 .]43، 42 [الحياة
 

 األوعية الدموية الرئيسية
 الشريان األبهر

من المعروف بجالء أن التدخين هو عامل خطورة وعامل مساهم في اإلصابة باثنين من األمراض الشديدة 
وأم الدم ] abdominal aortic aneurysm (AAA) ]44 ،45 ،46 أم الدم األبهرية البطنية :الخطورة

فأما أم الدم األبهرية البطنية فهي عبارة عن . thoracic aortic aneurysm (TAA)  [47]األبهرية الصدرية 
 مباشرة من القلب ويزود  لجزء من الشريان األبهر، الشريان األآبر في الجسم والذي ينشأعادة مترقٍِِ، توسع،

، ألنها تؤدي [48]وتغدو هذه الحالة مميتة في حال حدوث تمزق في أم الدم األبهرية البطنية . آامل الجسم بالدم
من األشخاص المصابين بهذا الداء هم من % 75إن أآثر من . ط قلبيبووه صدمة،وإلى حدوث نزف داخلي، 

يتم تشخيص إصابتهم بهذا المرض بالتدخين نجد أن احتمال تمزق أم وإذا استمر المرضى الذين . [44]المدخنين 
ينخفض معدل بقائهم على قيد الحياة بعد تشخيص هذا الدم األبهرية البطنية لديهم يغدو مرتفعًا بشكل ملحوظ آما 

م سوابق لهطرد لتوسع أم الدم األبهرية الصدرية لدى المرضى الذين حظ أيضًا وجود تسارع مآما لو. [49]الداء 
 الساقين بعد إجراء جراحة لتصليح أم ًا من خطر اإلصابة بالشلل في آلتايزيد التدخين أيض. [50] التدخين مع

 . [51]الدم األبهرية الصدرية 
 الشرايين السباتية

اغ، ، يؤثر التدخين على الشرايين السباتية التي تحمل الدم إلى الدمال بالنسبة لشرايين الجسم األخرىآما هو الح
إن هذا المرض يزيد من . ]54، 53، 52 [وإمكانية انسدادها (stenosis)ويؤدي إلى تضيق هذه الشرايين 

 في البداية  الشخص، حتى لو آان]57، 56 [ويخلق االستعداد لها بأنواع مختلفة من السكتات احتمال اإلصابة
الشلل، فقدان القدرة على : ن تشمل علىي تعقب السكتة فيمكن أأما المضاعفات الت. [55] من األعراض يًاخال

 .[58]آما يمكن للسكتات أن تؤدي إلى الوفاة . اإلعاقة، والخرف المترقيوالعمى، وفقدان اإلحساس، والنطق، 
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وقد وجد أنه بعد إجراء جراحة لتصحيح تضيق الشرايين السباتية والتقليل من فرص حدوث السكتة 
 .[59]ضيق في الشرايين السباتية  إلى زيادة احتمال تكرار حدوث الدخينيؤدي االستمرار بالت أو رجعة السكتة،

 
 األوعية الدموية المحيطية

، وهي عبارة ]61، 60 [ في اإلصابة بأمراض تصلب عصيدي في الشرايين المحيطيةيإن التدخين عامل رئيس
غلب األحيان يطية في أتؤثر أمراض التصلب العصيدي المح. عن تخشن وتضيق الشرايين التي تغذي األطراف

درة على المشي وممارسة ، األمر الذي ينطوي على إمكانية تسببها بتحدد خطير في القعلى األطراف السفلية
، ويمكن أن تؤدي إلى احتمال موات [60]الفعاليات اليومية، آما تتسبب بألم في الطرف المتأثر األنشطة و

ابون بمرض شرياني محيطي خطرًا شديدًا جدًا لإلصابة يواجه األشخاص المص. [60] الطرف وضرورة البتر
 .[61]ومهددة للحياة آالهجمات القلبية والسكتات بأمراض أخرى خطيرة 

أما الشكل . [62]لقد شددت توصيات المعالجة على الدوام، على اإلقالع عن التدخين آخط عالج أول 
ترقيه فهو ين دورًا محوريًا في بدء المرض ودخالخطير اآلخر للمرض الشرياني المحيطي والذي يلعب فيه الت

يظهر ، وهوهو وثيق الصلة بالتدخين الشر. Buerger disease)(االلتهاب الوعائي الخثاري المسد أو داء برغر 
ترق في الطرف أو يسبب هذا المرض حدوث ألم شديد م. [63] سنة من العمر 34، حوالي في سن مبكرة نسبيًا
، [53] وتعدد مرات الدخول إلى المستشفى ،]64، 63 [البتر المتكررو، مواتورحات، تقو، األطراف المصابة

إن اإلستراتيجية الوحيدة التي . [63] وبالنسبة للغالبية العظمى من المرضى يتسبب هذا الداء بإنهاء حياتهم العملية
 ائر أو أشكال التبغ األخرىثبتت أهميتها في منع تقدم المرض وتجنب البتر هي اإلقالع التام عن تدخين السج

وتبلغ نسبة بتر الطرف عند المرضى الذين يستمرون بالتدخين على الرغم من تشخيص المرض لديهم، . [64]
  . ]64، 63 [ضعف مثيلتها عند المرضى الذين توقفوا عن التدخين

 
 الجهاز العصبي

 بالتسبب ًا التدخين عامل خطورة معروف، ونظرًا لكونواع مختلفة من الخرفيزيد التدخين من خطر اإلصابة بأن
يعتبر اإلقالع عنه أساسيًا في تدبير الخرف الناتج ، ]66، 65 [ وخرف وعائي[65]بحدوث انحطاط استعرافي 

 . [66]عن األمراض الوعائية 
إن التراجع واالنحطاط االستعرافي المرتبط بالتدخين يمكن أن يبدأ مبكرًا في منتصف العمر بين سن 

آما وجد أن التدخين يزيد من خطر اإلصابة بداء الزهايمر، بينما ينخفض هذا الخطر لدى . [67]  سنة53 و 43
 .[68]المدخنين الذين يقلعون عن التدخين 

 
 ترقق العظام وصحة الهيكل العظمي

 إن ترقق العظام هو مرض خطير يؤدي إلى زيادة احتمال التعرض لكسور عظمية بشكل ملحوظ، السيما الكسور
 حدوث مضاعفات أخرى معروفة جيدًا، آاالنحطاط ، باإلضافة إلىوآسور الورك) آسور النخاع(الفقرية 

نتيجة المضاعفات وتتفاقم هذه المشكلة . [69]، الخلل الوظيفي النفسي والوفاة المبكرة الوظيفي، األلم المزمن
 . [70] حية لهذه الكسورالتي يمكن أن تنتج عن المعالجة الجراوالجراحية والتالية للجراحة، 

 في اإلصابة بترقق العظام وتسارع وتيرة هذا ييعرف التدخين وبشكل قوي أنه عامل خطورة أساس
 بهذا المرض يصبن، على الرغم من أن من الواضح أن النساء  معًا[72]  والنساء[71]الترقق لدى الرجال 
 .بشكل غير متناسب

، وتشتمل هذه  العظام تحدث لدى النساء المسناتعن ترققإن الغالبية العظمى من الكسور الناتجة 
، ، وآسور الورك في المعصم)Colle’s fractures(، وآسور آول ر على الكسور الفقرية اإلنضغاطيةالكسو

آما وجد أن التدخين يرتبط بشكل ملحوظ بتكرار . [74]وبدرجة أقل الكسور في أماآن أخرى من الجسم 
آما يبدو أن هناك أدلة تدعم حقيقة أن تعاطي التبغ . [75]دى النساء في سن اإلياس التعرض للكسور العظمية ل

 . [76]  أيضًاأن يسبب ترقق العظام  للتدخين يمكنغير قابل
إن تجنب تعاطي التبغ يوصى به آخط وقاية أول ضد حدوث مزيد من خسارة العظام، وتتابع ترقق 

، وبقابلية أآبر ض تنكسية شديدة في العمود الفقريفق وحدوث أمراوقد وجد أن التدخين يترا. ]78، 77 [العظام
آما أن بعض اإلجراءات الجراحية الشوآية تكون أقل نجاحًا لدى المدخنين . [79] للتعرض ألذية فقرية رضحية

ويزيد التدخين أيضًا من خطر حدوث ضعف في التئام العظم عقب . [79]مما هو عليه الحال عند غير المدخنين 
 ويؤدي أيضًا إلى انخفاض سرعة التئام العظام مع حدوث مضاعفات أآثر بعد معالجة الكسور [80]لجراحة ا

[70] . 
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 الصحة اإلنجابية للذآور
 الخصوبة

توجد أدلة علمية هامة على أن التدخين يؤدي إلى انخفاض تعداد النطاف، وزيادة تكرار ظهور نطاف غير 
، وإلى نوعية أدنى من النطاف لدى المدخنين مما هي عليه لدى غير [81] جيةالمورفولوطبيعية من الناحية 

 . [83]، آما وجد أن التدخين من قبل الرجال يرتبط بتأخر اإلخصاب وتناقص نسب الخصوبة [82]المدخنين 
 )العجز الجنسي(العنانة 

، هي أدلة في التسبب بحدوث العنانةة آبيرة إن األدلة العملية والطبية على أن التدخين هو عامل خطورة ذو أهمي
للعجز غير المدخنين للتعرض  من أآثر قابلية بمرة ونصف المدخنين آما أن .]87، 86، 85، 84 [دامغة

من المرضى الذين شملتهم الدراسة آانوا % 81وقد وجدت إحدى الدراسات أن ما يقرب من . [86] الجنسي
 .[87]مدخنين حاليين أو سابقين 

 
 ضميالجهاز اله

 في أساسي، فإنه أيضًا عامل وث الكثير من سرطانات جهاز الهضمساهم في حدعالوة على آون التبغ عامًال ي
 .حدوث أمراض أخرى تصيب هذا الجهاز

 القرحات الهضمية 
، [88] سواء في المعدة أم في اإلثنا عشر في حدوث القرحات الهضمية، يلقد وجد أن التدخين هو العامل الرئيس

آما  .اإلثنا عشر، إلى نزف قاتل أو إنثقاب المعدة أو  قد يؤدي إضافة إلى تسببه باأللمارة عن اضطرابوهي عب
 ويؤخر التئامها، مع نسبة في اإلثنا عشرتبين أيضًا أن االستمرار بالتدخين له تأثير سلبي على القرحات الهضمية 

 .[89]نكس عالية 
 مرض الجزر المعدي المريئي 

عامل  ه، وأن[90]رتبط بحدوث زيادة في جزر حموضة المعدة إلى المريء يسات أن التدخين لقد وجدت الدرا
وهذا األخير هو بدوره عامل خطورة لحدوث . [91]خطورة في اإلصابة بمرض الجزر المعدي المريئي 

 .[92] سرطان الحنجرة والبلعوم، وذلك بشكل مستقل عن التأثير الذي للتدخين في تطور مثل هذه السرطانات
 

 السرطان
فالتدخين هو سبب مباشر في حدوث . إن التشديد على العالقة بين تعاطي التبغ والسرطان ليس من قبيل المبالغة

وال ُيعرف أي منتج آخر له . ساهم أيضًا في حدوث عدد آخر من السرطاناتيعدد آبير من السرطانات وعامل 
 . بمفرده مثل هذا التأثير

 سرطان الرئة
؛ [93] في وفيات السرطان في أنحاء العالم يرطان الرئة اهتمامًا خاصًا نظرًا لكونه السبب الرئيسيسترعي س
واقترحت بعض الدراسات أن . [13]من جميع حاالت سرطان الرئة تعزى إلى التدخين % 90–%85ويقدر أن 

 .]95، 94 [النساء ربما يكّن في خطر أشد من الرجال لإلصابة بسرطان الرئة نتيجة للتدخين
وأظهرت الدراسات الوبائية أن األصناف التجارية من السجائر التي تحتوي على آمية أقل من 

، وجد أن وبشكل مشابه. القطران والنيكوتين تقلل من خطر الوفاة بسرطان الرئة بشكل هامشي ضئيل، فقط
تهم وذاك الذي لنظرائهم من الفرق ضئيل بين معدل الوفيات لدى المدخنين الذين يستعملون المراشح طوال حيا

المدخنين الذين ال يستعملون المراشح والمدخنين الدائمين الذين يستبدلون السجائر التي ال تحتوي مراشح بسجائر 
 .[12]ذات مراشح 

 لدى األشخاص الذين يقلعون عن التدخين، حتى يصل باطراديتراجع خطر اإلصابة بسرطان الرئة 
 .[12]من ذاك الذي للمدخنين الدائمين % 50–%30 سنوات إلى ما يعادل 10بعد 

 أنواع أخرى من السرطان 
؛ سرطان الحنجرة؛ سرطان المريء:  تعاطي التبغ ذو صلة قوية بخطر اإلصابة باألنواع التالية من السرطانإن

، 96، 14 [؛ سرطان جوف الفم والبلعوم؛ وسرطان المعدة؛ سرطان الكليةالبنكرياس؛ سرطان سرطان المثانة
 .[98] للتدخين غير القابلوقد ُأشير إلى أن سرطان جوف الفم يرتبط بتعاطي التبغ المدخَّن وتعاطي التبغ . ]97

، سرطان الكبدو ،إلصابة بسرطان القولون والمستقيم بين تعاطي التبغ وخطر اتوجد عالقةآما 
ا وجد أن التدخين هو عامل آم. ]97، 96 [ابيضاض الدمو، األنفيةسرطان الجيوب و، سرطان عنق الرحمو

 .[99]خطورة مستقل لإلصابة بنمط من أنماط سرطان الجلد يدعى سرطانة الخلية الوسفية 
لقد وجد أن التدخين سواء على مدى طويل أو لفترة قصيرة يترافق مع زيادة خطر اإلصابة ببعض 

صابة بسرطان الرحم وعنق  في اإلي، وأنه عامل خطورة رئيس[100]أنواع سرطان المبيض بمقدار ضعفين 
آان هذا من التدخين الفاعل أو أوأشارت عدة تقارير ودراسات إلى أن التعرض لدخان التبغ سواء . [101]الرحم 

آما يبدو أنه يوجد ارتباط بين تدخين . ]103، 102 [ يتسبب بزيادة خطر اإلصابة بسرطان الثديالسلبيالتدخين 
بين النساء ) سرطان ينتشر إلى الرئتين(تطور مرض نقيلي رئوي  الملحوظ في خطر واالرتفاعالسجائر 

ولعل هذا ما يفسر نسبة الوفيات المرتفعة من جراء اإلصابة بسرطان الثدي بين . المصابات بسرطان الثدي
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، حتى أولئك الذين يدخنون بشكل خفيف، هم في خطر أشد لحدوث التبغ آما وجد أن متعاِطيي. [104]المدخنات 
 . [105]ألنماط أخرى من السرطان انتشار 

 بما في ذلك  المرتبطة بالتبغاألورام السرطانيةإن اإلقالع عن التدخين يقلل من خطر آثير من 
 .[12]، والمثانة البنكرياس، المريء، سرطان الحنجرة

 
 صحة الفم واألسنان

شرة بين الرجال والنساء معًا؛ على  يصنف سرطان الفم والبلعوم في المرتبة السادسة في العالم للسرطانات المنت
ء ذاك القابل إن تعاطي التبغ سوا. الرغم من آونه ثالث أآثر السرطانات شيوعًا بين الرجال في الكثير من الدول

 ،صابة باألمراض الفموية السرطانية لإلي، هو عامل خطورة رئيسالقابل للتدخينغير للتدخين أو التبغ 
 . ]107 ،106، 98 [المحتملة التسرطنو

، والحاالت أمراض الفم واألسنانآما أنه عامل خطورة عظيم األهمية في اإلصابة بطيف واسع من 
 Smoker’s( مثل ُمالُن المدخن الغشاء المخاطيوتشتمل هذه على اآلفات التي تصيب . واآلفات اإلمراضية

melanosisالتهاب الفم النيكوتيني، رانية، اللطخ التق)سود غير طبيعي لمخاطية الفم وهو عبارة عن تصبغ أ ،
 . ]108، 107 [واللسان األشعر األسود، الطلوان، تآآالت في الحنك

آما يترافق أيضًا . إصابتها بالنخروتسوسها و وتآآل األسنان، ، افق تعاطي التبغ مع تلون األسنانيتر
في ذلك التهاب النسج الداعمة، بما ،  حول اللثة واالضطرابات اللثوية الداعمةالنسجمع زيادة انتشار اضطرابات 
فة إلى هذا باإلضا .]109، 108 [آما يضعف قدرة الدفاع وااللتئام للنسج اللثوية، التهاب اللثة التموتي التقرحي
 .]109، 108 [ارتفاع نسبة الفشل في الزرعات السنيةوزيادة عمق الجيب اللثوي، و، زيادة فقدان العظم السنخي

 
 الجلد والشعر

حيث وجد أن التدخين هو عامل خطورة . اإلصابة بسرطانة الخلية الوسفية عالقة وثيقة بين التدخين وهنالك
، الذي تتأثر نسبة اإلصابة به بعدد السجائر التي تم تدخينها صابة بهذا الشكل من سرطان الجلدمستقل في اإل

[99]. 
تشتمل على لجلد والشعر فهي آثيرة وأما التأثيرات األخرى التي يحدثها التدخين وتعاطي التبغ على ا

ويزداد هذا التأثير مع . ]112، 111، 110 [، السيما جلد الوجه لدى الرجال والنساءتجعد الجلد وهرمه مبكرًا
آما أشير إلى وجود ارتباط قوي بين التدخين وقابلية تغير لون . [111]ارتفاع عدد السجائر التي يتم تدخينها 

 .]114، 113 [الصلع وفقدان الشعرو، [113] األبيضالشعر إلى 
) حب الشباب (آما أن التدخين هو من الناحية السريرية عامل هام في زيادة إمكانية ظهور العد

، [116]آذلك يترافق التدخين وتعاطي التبغ مع ظهور العديد من األمراض الجلدية آالصداف . [115]شدته و
 يقاوم، وهذا األخير هو مرض جلدي شائع مزمن ]119، 118[  وبثار الراحتين واألخمصين[117]اإلآزيمة و

 . [120]أخمص القدمين بثرية على راحة اليدين ويسبب ظهور آفات والعالج 
، في طر حدوث مضاعفات في موضع الجراحةإن المدخنين هم أيضًا عرضة وبشكل آبير، لخ

 .[121]محددة من جراحات الوجه النماط األ  بعضأعقاب إجراء
 

 ين والحواس التدخ
 الرؤية

، ويرتبط بشكل [122] للعالج غير قابل لضعف الرؤية السبب الرئيسي العالم، يعتبر التدخين مناطقفي بعض 
. التنكس البقعي المرتبط بالسنو] 125، 124 [اعتالل العين بداء غريفزو، [123]آبير باإلصابة بالساد والزرق 

ف الذي يمكن توقيه، والذي يلعب دورًا في اإلصابة بأي شكل من إن التدخين هو عامل الخطورة الوحيد المعرو
إن االستمرار بالتدخين يمكن أن يطيل أمد الضرر الذي . ]127، 126 [أشكال التنكس البقعي المرتبط بالسن

 . [123] إلى العمى الدائم فيؤدي في نهاية األمريلحق بالعين 
 السمع

وقد وجد أن . ]129، 128 [ية التي تؤدي إلى ضعف وفقدان السمعإن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيس
 التعرض للضوضاء مقارنة مع غير بسببالمدخنين هم أآثر قابلية، وبشكل ملحوظ، للتعرض إلى فقدان السمع 

 .[130]المدخنين 
 الشم

ث هذا العجز لدى لقد تبين أن التدخين يؤدي إلى حدوث عجز طويل األمد في القدرة على الشم، وتبلغ نسبة حدو
 .[131] يتحسن هذا العجز لدى المدخنين الذي يقلعون عن التدخين. المدخنين ضعف مثيلتها لدى غير المدخنين
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 التدخين والصحة العامة
 

 التدخين ونتائج التداخالت الجراحية 
نها لدى غير وِجَد أن نسبة حدوث مشاآل تتعلق بالتئام الجروح الجراحية هي أعلى بكثير لدى المدخنين م

وقد تبّين أن ]. 134 [بعدوى الجروح الجراحية إصابة، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت ]133، 132 [المدخنين
المعدل العام للمضاعفات التي تحدث لدى المدخنين بعد الجراحة هو أعلى بشكٍل آبير مقارنة مع ذاك الذي لدى 

 المرآزة الدخول إلى وحدات العناية  و،]135[لمستشفى  حدوث الوفاة داخل امعدلغير المدخنين، بما في ذلك 
 .]135، 22، 16 [المضاعفات التي تصيبها التنفسية وسبلالوعداوى 

 
 التدخين وجهاز المناعة

، مما يفسِّر، بشكل جزئي، العدد المتزايد ]24[ للجهاز المناعي طًا مثبًاإن لدخان السيجارة والنيكوتين تأثير
 ].134[  الجروح بعد الجراحة لدى المدخنينلعداوىوالمعدالت المرتفعة ] 14[ ةالتنفسيالسبل لعداوى 

 
 التدخين والسكري

المصابون المدخنون السكري، والمرضى الداء إن المدخنين معرضون لخطر أآبر لإلصابة بالنمط الثاني من 
 االعتاللو،  السكريكيةاعتالل الشبوبالسكري  معرضون لخطر متزايد لإلصابة باالعتالل الكلوي السكري، 

هم معرضون و ،]137، 136 [ةمرض األوعية المحيطيوالسكتة وأمراض القلب اإلآليلية، و،  السكريالعصبي
 ].138[ األعضاء بنسب عالية إلى إجراء بتر

 
 التدخين والسل

 تظهر  أنهيبدو أيضًا،  و]140، 139[النشيط لعدوى بالسل الرئوي ا أآبر اللتقاطإن المدخنين معرضون لخطر 
وقد ]. 140[يتزايد هذا الخطر مع تزايد عدد السجائر المدخنة ]. 139[ ةالرئخارج لسل امن  أآثر لديهم حاالت

 ].139[لسل بااألطفال إصابة يزيد من خطر المنبعث في البيئية أن التعرض لدخان التبغ البعض اقترح 
 

 التدخين واضطرابات المناعة الذاتية 
 روماتويديالمفاصل الالتهاب 

المفاصل وزيادة شدة التهاب ] 142، 141[حدوث  أن تدخين السجائر هو عامل خطورة هام في بدوي
 ].141 [الروماتويدي

 الغدة الدرقية
 نشاط يزداد معهاضطراب درقي  (Grave disease يفزرغخطر اإلصابة بداء من يزيد التدخين بشكٍل آبير 

) اضطراب يصيب العين ويترافق مع داء غريفز(العين بداء غريفز اعتالل وب ،]143، 124[) الغدة الدرقية
اضطراب مناعي ذاتي في الغدة ( هاشيموتوة بداء والتهاب الغدة الدرقي] 124[ سامال جريعالدراق وبال، ]143[

 ].143) [الدرقية
 مجموعيالذأب الحمامي ال

مرض مناعي وهو عبارة عن ، مجموعياليزيد تدخين السجائر بشكٍل واضح من خطر اإلصابة بالذأب الحمامي 
من المضاعفات بما فيها الفشل ًا ذاتي يمكن أن يؤثر تقريبًا على أي عضو أو جهاز في الجسم مسببًا مدى واسع

اضطرابات جلدية  واضطرابات دماغية،و، المفاصلالتهاب واضطرابات القلب وصمام القلب، والكلوي، 
 ].141[التنفسي ومرض الرئة، بما فيها التليف والفشل 

 
 التدخين والخثار الوريدي

، والذي هو ]146 ،145[ االنصمام الخثاري الوريدي حدوثإن التدخين هو عامل خطورة هام ومستقل في 
وهي . عبارة عن تشكل خثرات دموية في األوردة واستقرار بعض هذه الخثرات في األوعية الدموية في الرئة

ت عواقب خطيرة على المدى البعيد في العديد من المرضى، بما فيها ضيق يمكن أن تؤدي إلى الموت وذاحالة 
 ].147[التنفس المقِعد 

 
 التدخين والنوم

 خالل ساعات وللنعاسلنوم، ا لصعوبةمن غير المدخنين عرضة أآثر أنهم المدخنون وبشكٍل واضح لقد أظهر 
ترافق التدخين أيضًا وقد ]. 148 [ث البسيطةولبعض الحواد في استمرارية النوم والمشاآل، ]149، 148[ النهار

 ].149[الصعوبة في االستيقاظ واألحالم المزعجة و مع الكوابيس
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 النساء والتدخين
 

 الصحة العامة
 عرضة تقريباًً لجميع المخاطر الصحية للتبغ إنهنإن تأثير التدخين على صحة النساء يستحق انتباهًا خاصًا حيث 

الحاالت التي تصيب النساء على وجه واألورام وباإلضافة إلى عدد من األمراض، التي يتعرض لها الرجال، 
ة بأمراض في الواقع أظهرت بعض الدراسات أن النساء أآثر عرضة من الرجال لخطر اإلصاب. الخصوص

أآثر (في دراسة واسعة لصحة النساء، تبّين أن الموت بجميع أسبابه هو أعلى نسبة بكثير و. معينة نتيجة للتدخين
 ].20[ عامًا 44–35بين النساء الالئي يدخّن؛ وهذا األمر آان واضحًا فعًال في األعمار من ) بمرتين

األمراض وإن النساء مهددات بطيف من المشاآل الصحية المرافقة للتدخين والتي تتضمن السرطان، 
مشاآل الخصوبة وترقق و، رفالخ بأنواع مختلفة من وتزايد خطر اإلصابة الرئة، أمراضالقلبية الوعائية و

 .العظام
مدى لتحكم بآذلك فإن ا.  والمستقبليةنيةإن االمتناع عن التدخين ضروري جدًا لصحة النساء اآل

ضروري جدًا حيث أن عدد النساء الالتي أمر  هو الحد منهغير المباشر و للتدخين الالإراديتعرض النساء 
لسجائر المحترقة هو أآبر بكثير من عدد النساء الالئي يدخّن فعًال  في البيئة من خالل االمنبعثيتعرضن للدخان 

]150.[ 
 

 الصحة اإلنجابية لإلناث
يزيد التدخين ]. 152 ،151[ العلمية دعمًا واضحًا لقضية ترافق التدخين وانخفاض خصوبة األنثى األدبياتتقدم 

 ،ة المشيم انفصال ويزيد من حوادثأيضًا من معدل اإلجهاض التلقائي لألجنة التي تحمل صبغيات طبيعية
األمر ، ]153 [حاالت اإلمالصو] 152[لألغشية  مبكرالتمزق الوالنزف خالل الحمل، و، لمشيمة المنزاحةوا

 مبكرًا اإلياس النساء المدخنات يصلن سن  أنتشير األدلة أيضًا إلى. على اإلنجاب يقلل أآثر من قدرة المرأة الذي
 ].152[ غير المدخنات  معبالمقارنةبسنة أو سنتين 

 نتائج الحمل تقل بشكٍل آبير أو تختفي لدى تؤثر علىإن جميع هذه المخاطر التي تصيب الخصوبة و
 ].151[ الالتي أقلعن عن التدخينالمدخنات 

 
 التدخين وموانع الحمل الفموية

 لدى النساء الالتي يستخدمنيبدو أن الخطر المتزايد لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية والهجمات القلبية 
  ،155 ،154[ منهن بشكٍل رئيسي لدى المدخناتيظهر من موانع الحمل الفموية، حاليًا فرة ا المتواألشكال

 آل بذليجب ]. 157[جمة قلبية بكثير لإلصابة به معرضات لخطر أآبر الشرهات، وتكون المدخنات ]156
موانع الحمل الفموية النساء اللواتي من المحتمل أن يستعملن   عن التدخين بيناإلقالعالجهود الممكنة لتشجيع 

سويي ضغط ( ضغط دموي طبيعي ن ولديه يستخدمن موانع الحمل الفموية وال يدخنَّ الالئيالنساءإن ]. 155[
 ].156[للتعرض للهجمة القلبية لديهن  خطورة متزايدة يتبين وجودلم ) الدم

، ]158 ،156[  تزيد من خطر السكتة لدى النساء الالتي يدخنيمكن لموانع الحمل الفموية أيضًا أن
 الخثار الدماغيحدوث بين التدخين وموانع الحمل الفموية في التسبب في ارتباط عالقة  حيث وجدت الدراسات

 دخّني الرئوي لدى مستخدمات موانع الحمل الفموية الالتي صمام خطر الخثار الوريدي واالناديزدآما ]. 159[
 ].160[ أيضًا

 
 التدخين والحمل

 من خالل التعرض إلى مواد مثل ،إن التدخين. ك وعي متزايد للتأثيرات الضارة للتدخين أثناء الحمللهنا
 يترافق مع عدد من المضاعفات الخطيرة خالل الحمل، بما فيها ازدياد ،النيكوتين وأحادي أآسيد الكربون

 ].161[ونقص أوزان المواليد ] 162، 161[مبكرة الوالدة الو، ]161[ معدالت اإلجهاض التلقائي
وقد تبّين أن نقص وزن ]. 163، 162[ يترافق التدخين خالل الحمل مع تعويق النمو داخل الرحم

، وأن تدخين السجائر ذات الترآيز المنخفض من  ]164[المولود يظهر حتى مع المستويات المنخفضة للتعرض 
وقد تبّين أن ]. 165[ خطر والدة أطفال صغيري الحجم طوال فترة الحملالقطران أو النيكوتين ال يقلل من 

تعرض المرأة الحامل لدخان التبغ البيئي يترافق مع انخفاض الوزن عند الوالدة لدى الرضع المولودين ألمهات 
الوالدة عند  على وزن الرضيع ًا إضافيًا سلبيًا، وأن له تأثير]162، 12 [غير مدخنات والالتي تعرضن للدخان

 ]. 162[ لدى األمهات المدخنات
 في الفترة المحيطة بالوالدةإن التدخين خالل الحمل يؤدي أيضًا إلى زيادة معدل وفاة الرضيع 

)perinatal mortality] (166[معدل الوسطي ، إلى أآثر بمرة ونصف من ال]يعتقد أيضًا بترافق ]. 162
 ].162[ عتدخين األم مع متالزمة الموت المفاجئ للرضي
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 مسيرة ونتائج الحمل
، ولكنه أظهر أيضًا ]101[من خطر اإلصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم لدى النساء فقط إن التدخين ال يزيد 

على إذا أآدنا وشددنا  نبالغال ، ومن ثم.  خالل الحمل والوالدةسبب مشاآل في الخصوبة ومضاعفاتيأنه 
ؤدي إلى هر أن التدخين يِظيوجد العديد من األدلة التي ُت. ونتيجة الحملالتأثيرات الضارة للتدخين على مسيرة 

يجعل يهدد حياة الجنين، وويعرض حياة األم للخطر، ومسيرة الحمل،  من الصعوبات والمضاعفات خالل آثير
 .من المحتمل أيضًا الوفاةالمدى، و آنية وبعيدة مضاعفاتحدوث خطر عرضة بشكل آبير ل وليدال

 الحواملر  غي لدىتهالنيكوتين للحوامل المدخنات هي بنفس فعالياالستبدالية بان المعالجة ال يبدو أ
الذي يتطلب جرعة زائدة من األمر  النيكوتين خالل الحمل مثل سرعة استقالب، ]172 [ةمختلفوذلك ألسباب 

هي مهمة صعبة نوعًا ما خالل المعالجة هذه وحيث أنه قد ثبت أن ]. 173  ،172[ لنيكوتينالستبدالية باالمعالجة ا
 . صحتهم وصحة أطفالهمصالح بالنسبة للنساء االمتناع عن التدخين لبمكانهمية األمن يغدو الحمل، 

 
 التدخين واإلرضاع

 التدخين آما يترافق]. 167[ليب هذا الح إنتاجقلل من تويمكن أن ، بر حليب الثديعلتبغ النواتج الثانوية لنتقل ت
 ].169 [Cوفيتامين ] E] 168 مثل فيتامين  في حليب األم الفيتاميناتبعضانخفاض مستوى مع 

، الرضاعة الطبيعيةبالرضيع الذي يتغذى للنيكوتين لدى تعرض الن درجة وجدت إحدى الدراسات أ
أقل احتماًال بشكل ملحوظ إن األمهات المدخنات هم ]. 170[  بعدد السجائر التي تدخنها األم المرضعترتبط
أقل احتماًال لبدء الرضاعة الطبيعية وأآثر احتماًال لإلرضاع لفترة قصيرة و، الرضاعة الطبيعيةاعتماد  بللتفكير

 بين عدد ) االستجابة-الجرعة (عالقةوجود وجدت العديد من الدراسات لقد ]. 171[ غير المدخناتمقارنة مع 
تستمر فيها سمدة التي ال ووالشروع بها، لرضاعة الطبيعيةالنية لديها لالسجائر التي تدخنها األم آل يوم و

 ].171[ الرضاعة الطبيعية حتى بعد األخذ في االعتبار عوامل أخرى إضافيةب
 الفوائد المعروفة خسرون ي،ألمهات مدخناتالمولودين رضع ال من ًا آبيرًاعددأن إن هذا يؤدي إلى 

لصحية األخرى التي يتعرض لها هؤالء الرضع من المخاطر ا، األمر الذي يفاقم بدوره جيدًا للرضاعة الطبيعية
 .الحمل في فترةآنتيجة لتعرضهم لدخان التبغ البيئي والتعرض للتبغ 
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 التدخين ونمو الرضيع والطفل
 

 التأثيرات الضارة التي تنجم عن التعرض إلى التبغ قبل الوالدة
دة هم في خطر متزايد النخفاض وزنهم عند الوالدة والموت مع اقتراب إن الرضع الذين تعرضوا للتبغ قبل الوال

بأوزان صغيرة معرضون إلى عدد من المضاعفات الالحقة، آما  إن األطفال الذين يولدون. موعد الوالدة
 يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات غير الطبيعي أظهرت الدراسات الوبائية والتجريبية الحديثة أن النمو الجنيني 

 ].166[ فترة الوليديةالاضطرابات قد تمتد إلى ما بعد و يرةخط
الشفة المشقوقة العديد من التشوهات والعيوب الوالدية مع التدخين أثناء الحمل، مثل حدوث ترافق ي

تدعم الدراسات أيضًا ]. 177 ،176[تشوهات األطراف و] 175[ حنف القدم و،]175 ،174[والحنك المشقوق 
يترافق مع تأثيرات سلبية ) أثناء الحمل(في الرحم وهو بأن تعرض الجنين إلى دخان التبغ البيئي االستنتاج القائل 

، ومن المحتمل ]179 ،178[ربو لإلصابة بال ًااستعدادلديه الوظيفة الرئوية المستقبلية للرضيع، ويخلق  على
 وجد أيضًا أن التدخين خالل الحمل  آما].178[ القصبات في فترة الطفولة في استجابةفرط أيضَا أن يحدث لديه 
 ].180[ اإلآزيمة لدى األطفال الذين تدخن أمهاتهم ظهورواإلرضاع  مرتبط ب

عوق التطور ي األمر الذي االنتباه، مدى في يترافق التعرض لدخان التبغ البيئي أيضًا مع تقلص
وقد وجد أنه يترافق مع انخفاض ]. 182 [مستقبًال في حياتهم من قدراتهم الفكرية ويقلل] 181 [طفالالفكري لأل
أن إلى تشير الدراسات الوبائية آما ]. 181[ في بعض الدراسات IQ حاصل الذآاء في نقطة 15يصل إلى 

السلوك الخطر  وانتهاج لتبغ يترافق مع معدالت مرتفعة من المشاآل السلوآية،دخان االتعرض قبل الوالدة ل
 ].182[ة والفشل في الدراس] 182 ،167 [طائشال

وبشكٍل . لقد أظهر التعرض للتبغ قبل الوالدة أنه يترافق بشكٍل واضح مع عيوب في التعلم والذاآرة
، باإلضافة إلى  التصميميةالذاآرةرافق مع عيوب في التعلم اللفظي وخاص، فإن التعرض للتبغ قبل الوالدة قد ت

 قدرة الذين تعرضوا للدخان ذلك، أظهر األطفال لىعالوة ع. التنسيق بين العين واليدبطء االستجابة في اختبار
 ].   182[ أآبر اندفاعًامنخفضة في حل المشاآل بطريقة مرنة وأبدوا 

 
 التدخين وصحة األطفال

زيادة : تتضمنوخالل الحمل، ، تبدأ  التي يواجهها الرضع واألطفال الذين يتعرضون إلى دخان التبغاألخطار إن
؛ ]187، 186، 185، 184[ الطفولة بعداوىاإلصابة و؛ ]183[لرضيع اجئ لالمفموت الحوادث متالزمة 

 التنفسية وتطور الرئتين تهم على صحًا سلبيًاتأثير؛ و]188، 184[  األذن الوسطى والتهاب القصباتوعداوى
تطورهم الجسدي من ، و]189[لديهم إنه يقلل من وظيفة الرئة وسعتها ]. 188، 184، 12[ بشكٍل عاملديهم 

 في ارتفاعويؤدي أيضًا إلى ]. 190 ،167[  ذآائهم وسلوآهمويؤثر في، ]12[ آكل) العقلي( ستعرافياالو
 آانوا من المدخنين آباءهم ولكن دخّنلم يألمهات  نالمولوديإن الرضع ]. 187 [ستشفى إلى المهممعدالت دخول

 دخان التبغ البيئي أيضًا من يزيد التعرض إلى]. 191[الوالدة عند خطر نقص الوزن معرضون لأيضًا هم 
 ].  187، 184[عدد أآبر من الهجمات الربوية حدوث خطورة إصابة األطفال بالربو وهو مسؤول عن التسبب ب

يزداد بشكٍل  آما ].167[حليب هذا ال إنتاجقلل من تحليب الثدي وقد عبر   التبغ الثانويةنتقل منتجاتت
 آذلك ويزداد ].192، 185[ مدخنات أمهات منيرضعون فال الذين ألطاإلصابة بسرطان الرئة عند ا آبير خطر

 واللمفوم الدم بيضاضاو الدماغ، أورامو ،]193[ والجيوب األنف سرطان مثل أخرى بسرطانات اإلصابة خطر
 ].192[ )اللمفي والجهاز الدم تصيب اتسرطان(
 مدخنين هملمتزايد أن يصبح أطفال هو االحتمال التدخين الوالدين الخطيرة األخرى التأثيراتأحد إن   
ن لجميع األخطار الصحية المترافقة مع تعاطي التبغ، باإلضافة إلى ي، وبهذا يصبحون معرض]195 ،194[

وقد وجد أن صغر العمر الذي يبدأ فيه ]. 182 ،167 [المرافق للتدخين لدى المراهقين المتهور الطائشالسلوك 
 وثقة أقل في ورغبةاهتمام و ،على التدخينمن االعتماد أشد ل إلى حالة التدخين يمكن أن ينبئ بالوصوب الفرد

مرض آثرة ال استخدام أقل لحزام األمان في السيارة، و إلى إضافًة،وسوء النظام الغذائيالقدرة على اإلقالع، 
 ]. 196[ والدخول إلى المستشفى الحقًا في حياته

، الحد من آثارهالقابل للتعديل ورة الرئيسي  تدخين السجائر عامل الخطوتبرفي بعض الدول، يع
اعيًة  يدخن طولواتيإن األمهات ال]. 173 [لحملالعواقب على اوالذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة 

 األطفال بشكٍل مباشر، ولكن صحةيؤثر التدخين على  .يعرضن أجيال المستقبل ألمراض موهنة تهدد الحياة
، ]197 [ واستنزافها عن سياقها الصحيحل الموارد المالية لألسرةيوذلك من خالل تحوأيضًا بشكٍل غير مباشر 

اية حصولهم على آفاية من الرععدم و ،]198 ،197[ يمكن أن يعرضهم لسوء التغذية، والجوع األمر الذي
بشكل خان التبغ إلى دنتيجة لتعرضهم  أصًالالتي يدفعونها  الضريبة الصحية ناهيك عن ، ]198[  والتعليمالطبية

اإلدمان على حدوث ألطفال، وقد يسبب دى ا لمستقبًاليساهم هذا التعرض أيضًا في سلوك التدخين .  إراديال
المعرفة واإلدراك مبني على مستقل   خياٍرتحديدعلى قادرين   جدًا قبل أن يغدواةمبكر لديهم في سنالنيكوتين 

]194 .[ 
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 المنبعث في البيئةدخان التبغ 
 

تأثيرات ما له من  والمنبعث في البيئة التعرض لدخان التبغ  بأخطارنا ووعيتنامعرففي السنوات األخيرة ازدادت 
المنبعث في البيئة لتعرض إلى دخان التبغ  الناجمة عن اتؤثر المخاطر الصحية]. 199[ضارة صحية خطيرة 

اعتبر دخان التبغ لل واألمراض، وقد  طيف واسع من العوتسبب حدوثتقريبًا في آل عضو وجهاز في الجسم 
التعرض لدخان التبغ موضوع  يكتسب]. 200[ في وفاة العديد من هؤالء الذين تعرضوا لهصريح، السبب شكٍل ب

 . األثر السلبي على صحة األطفالفي البيئي أهمية خاصة عندما يتعلق األمر بالتفكر 
د من السرطانات، بما فيها سرطان الرئة يدعن الع  مسؤوًالةعلميمن الناحية اليعد دخان التبغ البيئي 

لقد ]. 193 [ األنفية الجيوبسرطانسرطان األنف وو، ]205، 204، 203، 202، 201، 200 ،185 ،184[
لجمعية الطبية األمريكية على أنه يجب تصنيف دخان التبغ البيئي  آمادة في اون العلمية جلس الشؤوافق م

، وقد صنفته مؤسسة حماية البيئة آمسرطن من ]185[ )لبشرالسرطان لدى امادة تسبب ( مسرطنة لإلنسان
 ]. 12[ )لإلنسانمسرطن معروف (الصنف أ 

يسبب زيادة واضحة في خطر المنبعث في البيئة وقد تبّين بشكٍل واضٍح جدًا أن التعرض لدخان التبغ 
]. 208 ،207[ صلة بهالت الوفاة المت حافيمواآبة زيادة و] 206 ،201 ،200[اإلصابة بمرض القلب اإلآليلي 

الهجمة القلبية وهي حالة خطيرة ضيق النفس ووالصدر، في إن مرض القلب اإلآليلي هو حالة تؤدي إلى آالم 
قد بسبب تضيق الشرايين المنبعث في البيئة هناك دليل على أن دخان التبغ . من الممكن أن تسبب الوفاةجدًا و

 ].52[لسكتات لإلصابة با تأهبًاهي حالة تسبب و بالدم السباتية، التي تغذي الدماغ
، بما فيها سرطان المنبعث في البيئة طيف واسع من أمراض الرئةعن التعرض لدخان التبغ ينتج آما 

تردي وظيفة ، و]210[ بالربو تفاقم اإلصابة الحاليةو، ]209، 21 ،20[الربو و، ]204 ،203 ،202[الرئة 
، الذين ال يدخنون أو لم يدخنوا قطبمن فيهم أولئك أيضًا ،يعاني عمال صناعة التبغ . ]186[سرعة أآبر الرئة ب

وحتى تليف ] 211[  وظيفة الرئةوتفاقمالربو المهني، ومن اضطرابات الرئة، مثل األعراض التنفسية الحادة، 
 ].212[الرئة 

 الناجم لخطر الصحياضبط لة أو تنظيف الهواء آوسيل) الفصل الحّيزي أو المكاني(إن فكرة التهوية، 
ًا، حيث أنها تتطلب مستوى  علميةداخل المبنى هي ليست صحيحالمنبعث في البيئة لتعرض لدخان التبغ  عن ا

تهديد الحد األدنى من اللتحقيق )  لتر لكل ثانية لكل ساآن50 000حوالي ( من التهوية وتبديل الهواء مستحيًال
 ]. 150[داخل المبنى للدخان  المتأتي عن مثل هذا التعرضوللصحة 

العلمية القوية من التعرض لدخان السيجارة في األماآن والحجج شات انقالعديد من الحذرت و
أن صناعات تعقيدًا بالنظر إلى حقيقة  هذه القضية داد زت]. 214، 213[آخطر محتمل على الصحة  فتوحةالم

ولم يكن هناك أي  .خفي رائحة ومظهر دخان السيجارة إلى التبغ لتبعض المضافاتالتبغ قد اختبرت واستخدمت 
  آما لم ُيقدَّم أي دليل المستوى الذي يتولد من السمّية،ختبارات لتحديداعلى إجراء دلة األالقليل من ُوِجد دليل أو 

لمضافات التأثير المحتمل المترتب على المخاطر الصحية للسمّية لتحديد  المعيارية لاالختباراتإجراء على 
ترآيز بعض المكونات السامة أو المسرطنة بسبب في زيادة حدوث مكانية لإأآثر من ذلك، هناك بل و. الجديدة
 ].215[ في تصميم السيجارة ات التغييرهمثل هذ

المنبعث في  محاربة قضية التعرض لدخان التبغ فيإلى أبعد من ذلك أيضًا وقد ذهبت صناعة التبغ 
شير إلى تي تالو ة المتوفرة العلميدلة، وللتقليل من مصداقية األ]217[ رأي العامعلى ال ، للتأثير]216[ البيئة

برامج إطالق  بذلك من خالل  رجال الصناعة قامفقد ]. 218[المنبعث في البيئة مخاطر التعرض لدخان التبغ 
 لة عن صناعة التبغ بحيث تبدو مستقُمعدَّةالهدف، ولكنها   خصيصًا لهذامصممة عامة العالقات أخرى للعلمية و

 ].  218[ وبعيدة عن تأثيرها
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 التدخين واإلقالع عنهالوقاية من 
 

ن ضرر تعاطي التبغ يقتصر فقط إواالعتقاد أو الرأي القائل . عواقب وخيمةتعاطي التبغ آثارًا وإن للتدخين و
حيث يمكن  .حةعلى هؤالء الذين اختاروا أن يتعاطوه، لهو مفهوم خاطئ وينطوي على شروخ خطيرة واض

للمدخن أن يلمس بنفسه فوائد التوقف عن التدخين، هذه الفوائد التي تغدو جلية واضحة إذا ما قورنت بذاك الكم 
ونبين فيما يأتي االستنتاجات . الكبير من اآلثار الضارة التي يمكن أن يبتلى بها المدخن من جراء تعاطيه للتبغ

طباء في الواليات المتحدة األمريكية بخصوص فوائد اإلقالع عن الرئيسية التي خلص إليها تقرير آبير األ
 :[219]التدخين 

 
يلمس هذه . إن لإلقالع عن التدخين فوائد صحية مباشرة جمة، بالنسبة للرجال والنساء من آافة األعمار .1

 .ضالفوائد األشخاص الذين لديهم أمراض متصلة بالتدخين وهؤالء الذين ليست لديهم مثل هذه األمرا
فعلى . يعيش المدخنون السابقون فترة حياة أطول من تلك التي يحياها المدخنون المواظبون على التدخين .2

يبلغ لديهم خطر الوفاة خالل سبيل المثال، نجد أن األشخاص الذين يقلعون عن التدخين قبل سن الخمسين 
 .سنة القادمة نصف ذاك الذي للمدخنين الدائمين الخمس عشرة

الهجمات و، ، وأشكال أخرى من السرطاناتقالع عن التدخين من خطر اإلصابة بسرطان الرئةُينِقص اإل .3
 .المرض الرئوي المزمنوالسكتات و، القلبية

ولى من الحمل،  شهور األ4–3ل خين قبل الحمل أو خالل فترة اآما أن النسوة الالتي يقلعن عن التد .4
 إلى قيمة مشابهة لتلك التي للنساء اللواتي لم  لطفل منخفض الوزن عند الوالدةينخفض خطر والدتهن
 .يسبق لهن التدخين أبدًا

إن الفوائد والمكاسب الصحية لإلقالع عن التدخين تتجاوز بكثير أي أخطار أو أضرار يمكن أن تنتج عن  .5
  .، أو أي آثار سلبية على الصعيد النفسي يمكن أن تعقب اإلقالع آغ وسطيًا2,3ب زيادة الوزن المتمثلة 

 
 التدخين نظرًا لما له من تأثير على سلوك تجنبيجب عدم التقليل من أهمية العمل على منع الشروع بالتدخين أو 

، ولماهية الدور الذي لضعف وهشاشة هؤالء الصغار، ولنيكوتين من طبيعة مسببة لإلدمانوما ل المدخن مستقبًال،
 .  في هذا المجالعلى الفرديمكن أن تلعبه العادات والقواعد والضغوط االجتماعية 
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