
▪ ُيعد استخدام  التبغ عامالً رئيسياً من عوامل خطر اإلصابة باألمراض الدماغية الوعائية التي ميكن تالفيها. 	
▪ ويرتبط ُخميس الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية كافة التي تحدث بني األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 65 عاماً بالتدخني	
▪ ويؤدي التعرض للدخان غري املبارش وتعاطي التبغ عديم الدخان أيضاً إىل زيادة مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.	
▪ وبعد أربعة أو خمسة أعوام من اإلقالع عن التدخني يكاد مستوى مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية يعادل مستوى املخاطر التي يتعرض لها 	

الشخص الذي مل يدخن طوال حياته.
▪ وينبغي للحكومات أن تعمل بنشاط عىل تنفيذ وإنفاذ التدابري الواردة يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ، والسيام 	

القوانني الخاصة باألماكن الخالية من التدخني واإلتاحة املنهجية لخدمات اإلقالع عن التدخني.  

البلدان املرتفعة الدخل تعاين من شيخوخة السكان، فإن املعدل اإلجاميل 
البلدان ويعود ذلك يف  لإلصابة بالسكتة الدماغية يرتاجع يف بعض هذه 
يزداد  أن  املتوقع  )1(. ومن  التدخني  انخفاض مستويات  إىل  منه  جانب 
الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  يف  الدماغية  السكتة  ضحايا  عدد 
ويف  السكان  شيخوخة  يف  زيادة  البلدان  هذه  تشهد  حيث  كبرية  زيادة 
معدل انتشار تعاطي التبغ. ونتيجة لذلك، فإن هذه البلدان تواجه تكلفة 
الناجم عن السكتة  صحية واجتامعية كبرية نتيجة للعبء الكبري للعجز 

الدماغية )7(.

وحتى مع توافر أحدث التكنولوجيات الطبية، يُتوىف 60٪ من األشخاص 
الذين يصابون بالسكتة الدماغية أو يصابون بحاالت العجز الدائم )9(. 
وتشمل حاالت العجز الناجمة عن السكتة الدماغية يف كثري من األحيان 
الدائم الذي قد يحتاج الشخص معه إىل قدر كبري من املساعدة  الشلل 
يف مزاولة األنشطة اليومية، وعادة ما تقع هذه املهمة عىل عاتق مقدمي 

الرعاية غري املأجورين من أفراد األرسة. 

الفيزيولوجيا املرضية لتعاطي التبغ يف السكتة 
الدماغية

يسهم تدخني التبغ يف حدوث السكتة الدماغية من خالل سبل متنوعة. 
فالنيكوتني وأول أكسيد الكربون والغازات املؤكسدة متثل العنارص الرئيسية 
لدخان التبغ التي ميكن أن تسبب السكتة الدماغية )10(. واملواد السمية 

الدماغية والسكتة  التبغ 
2016 
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ما هي السكتة الدماغية؟   
تحدث السكتة الدماغية أو الحادثة الدماغية الوعائية عند وجود انسداد 
أو عندما يحدث  اإلقفارية(  الدماغية  )السكتة  الدماغ  الدم يف  أوعية  يف 
متزق لألوعية الدموية يف الدماغ )السكتة الدماغية النزفية( )1-4(. وعادة 
ما يُشار إىل السكتة الدماغية - أو الحادثة الدماغية الوعائية الحادة - عىل 

أنها ما يضاهي النوبة القلبية بالنسبة إىل الدماغ )1و2(.

وقد تتضمن العالمات املنذرة بحدوث السكتة الدماغية ما ييل )3 و4(:
▪ خدر أو ضعف مفاجئ يف الوجه أو الذراع أو الساق، وغالباً ما 	

يحدث ذلك يف جانب واحد من الجسم؛
▪ التخليط املفاجئ وصعوبة يف الكالم أو الفهم؛	
▪ صعوبة يف الرؤية بعني واحدة أو بكلتا العينني؛	
▪ صعوبة يف امليش أو الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن أو القدرة 	

عىل التنسيق؛ 
▪ صداع شديد بدون سبب ظاهر.	

وتتوقف وخامة السكتة الدماغية عىل املوضع املترضر من الدماغ ومدى 
االنسداد. وتنطوي السكتة الدماغية عىل قدر كبري من مخاطر الوفاة وقدر 
أكرب من مخاطر اإلصابة بالعجز. فقد يصاب الناجون منها بفقدان البرص 
يعانون من مشكالت  الناجني  ثلثي  فإن  وبالفعل،  بالشلل.  أو  النطق  أو 
جسامنية و/ أو نفسية و/ أو سلوكية كبرية ويحتاجون إىل املساعدة يف 

مزاولة األنشطة اليومية )1(.

املشكلة 
السادس  والسبب  للوفاة  الثاين  الرئييس  السبب  الدماغية  السكتة  تُعد 
األكرث شيوعاً لإلصابة بالعجز عىل الصعيد العاملي )5(. ويصاب نحو 15 
مليون شخص سنوياً بالسكتة الدماغية األوىل، ويؤدي إىل الوفاة ثلث هذه 
امرأة و3.1 مليون  - )3.5 مليون  تقريباً  - أي 6.6 مليون حالة  الحاالت 
الضائعة،  العمر  وبسنوات  املبكرة  بالوفاة  يتعلق  وفيام  و5(.   1( رجل( 
تُعد السكتة الدماغية مشكلة أكرب حجامً يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل عنها يف البلدان املرتفعة الدخل. ويحدث 81٪ من الوفيات الناجمة 
عن السكتة الدماغية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل)5(؛ وتصل 
نسبة الوفيات املبكرة الناجمة عن السكتة الدماغية يف تلك البلدان إىل 

94٪ يف أوساط األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 70 عاماً )6(.

ومن بني الناجني من السكتة الدماغية الذين يعيشون حالياً يف سائر أنحاء 
العامل والبالغ عددهم 33 مليون شخص )7(، خلّف املرض حاالت العجز 
الدائم التي ترتاوح ما بني املتوسطة والوخيمة لدى 12 مليون شخص )8(.

وتزداد السكتة الدماغية شيوعاً مع التقدم يف العمر. وعىل الرغم من أن 

التعاريف الخاصة بالتبغ 

منه  مشتق  أو  التبغ  من  مصنوع  منتج  أي  املُدخنة:  التبغ  منتجات 
املنتجات  هذه  عىل  األمثلة  وتشمل  اآلدمي”.  االستهالك  بغرض 
السجائر املصنَّعة والسجائر امللفوفة باليد والسيجار والشيشة وسجائر 

الكريتيك وسجائر البيدي.

التبغ عديم الدخان: أي منتجات تتكون من التبغ املفروم أو املطحون 
أو املسحوق أو أوراق التبغ، بغرض وضعها داخل الفم أو األنف. ومن 

أمثلة هذه املنتجات الغوتخا واملرشي والسنوس.  

ينفثه  الذي  الرئييس”  “التيار  دخان  مزيج  املبارش:  غري  الدخان 
املدخن ودخان “التيار الجانبي” الذي ينبعث يف البيئة من السجائر 
مصطلحا  ويُستخدم  األخرى.  املشتعلة  املُدخنة  التبغ  منتجات  ومن 
“التدخني السلبي” و”التدخني الالإرادي” يف كثري من األحيان للتعبري 

عن التعرض للدخان غري املبارش.



الدموية  األوعية  تلف  املدخن تسبب  التبغ  منتجات  عليها  تحتوي  التي 
وتؤدي إىل التهاب الخاليا البطانية واختالل وظائفها )5 و11(. وفضالً عن 
ذلك فإن تعرض غري املدخنني لدخان التبغ يؤدي إىل زيادة مخاطر اإلصابة 
بالخثار، وهو عامل رئييس من عوامل اإلْمراض الخاصة باألحداث القلبية 
الوعائية الناجمة عن التدخني. وتكاد اآلثار الدماغية الوعائية الناجمة عن 
الدخان غري املبارش أن تعادل يف حجمها آثار التدخني، وتعمل يف معظمها 
من خالل اآلليات البيولوجية نفسها مثل االلتهاب وتضيُّق األوعية وتعزيز 

تكون الجلطات )14-11(.

وعىل الرغم من قلة املعارف حول اآلثار الدماغية الوعائية للتبغ عديم 
مركب   2000 من  أكرث  عىل  يحتوي  التبغ  من  النوع  هذا  فإن  الدخان، 
السكتة  الدخان  التبغ عديم  يُسبب  وقد  النيكوتني.  ذلك  مبا يف  كيميايئ، 
الدماغية عن طريق رفع ضغط الدم بشدة واإلسهام يف فرط ضغط الدم 

.)15(

تعاطي التبغ والتعرض للدخان غري املبارش يزيدان 
من مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية

ميكن تقسيم عوامل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية إىل عوامل غري قابلة 
التي ال تقع  للتغيري  القابلة  للتغيري. والعوامل غري  قابلة  للتغيري وعوامل 
وتشمل  والعرق.  والعنرص  والجينات  السن  تشمل  الفرد  سيطرة  تحت 
القابلة للتغيري أمراض  القلبية األخرى غري  عوامل خطر اإلصابة بالسكتة 

القلب بأنواعها املختلفة، مثل الرجفان األذيني وفشل القلب )1(. 

السكتة  إىل  بالنسبة  أهمية  األكرث  للتغيري  القابالن  الخطر  عامال  ويتمثل 
الدماغية يف ارتفاع ضغط الدم والتبغ )تعاطي التبغ الداخن وغري الداخن 
التبغ  تعاطي  بني  والصلة  و16(.   1( املبارش(  غري  التبغ  لدخان  والتعرض 
الذين  املدخنني  عدد  ويزيد   .)17( مثبتة  الدماغية  بالسكتة  واإلصابة 
الذين  هؤالء  عن  بكثري  الدماغية  السكتة  أو  القلب  بأمراض  يصابون 
يصابون برسطان الرئة، وقد يضاعف التدخني من مخاطر اإلصابة بالسكتة 
عن  الناجمة  الوفيات  من  أن٪7  إىل  التقديرات  وتشري   .)1( الدماغية 
التبغ  تدخني  ويُعد  التبغ.  تدخني  عن  تنتج  الوعائية  الدماغية  األمراض 
الدماغية  األمراض  عن  الناجمة  املبكرة  الوفيات  من  عن٪17.6  مسؤوالً 

الوعائية بني البالغني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 30 و60 عاماً )18(.

تدخني التبغ والسكتة الدماغية
بالسكتة  واإلصابة  التبغ  تدخني  بني  ومثبتة  وثيقة  سببية  عالقة  هناك 
الدماغية، حيث يضاعف التدخني من مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية 
من مرتني إىل أربع مرات بني الرجال والنساء )14 و17 و 21,19(. كام تشري 
البحوث إىل وجود عالقة بني الجرعة واالستجابة، فكلام زاد عدد السجائر 
و22-23(.  و20   17( الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  مخاطر  زادت  املدخنة 
ومنذ عام 1964، أوضح عدد من التقارير الصادرة عن مكتب املدير العام 
التدخني  بني  الصلة  التبغ،  بشأن  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  للصحة 
الضوء  وسلط  و25-24(،  و17   14 و12   10( الدماغية  بالسكتة  واإلصابة 

عىل عدة عالقات رئيسية، وهي: 

يرتبط التدخني بزيادة معدل اإلصابة باألمراض الدماغية . 1
الوعائية.¬ وحتى بعد تصحيح املعدل باحتساب املخاطر 

األخرى، يظل مستوى مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية التي 

يتعرض لها مدخنو السجائر ومعدالت الوفيات الناجمة عن 
األمراض الدماغية الوعائية بينهم أعىل مقارنة باألشخاص الذين 

مل يدخنوا أبداً طوال حياتهم. 

يرتبط التدخني بزيادة مخاطر اإلصابة مبختلف أنواع السكتة . 2
الدماغية اإلقفارية.

يرتبط التدخني بزيادة مخاطر اإلصابة بنزف تحت العنكبوتية.. 3
بعد أربعة أو خمسة أعوام من اإلقالع عن التدخني ينخفض . 4

مستوى مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية إىل مستوى املخاطر 
التي يتعرض لها غري املدخنني.

الدخان غري املبارش والسكتة الدماغية
عىل الرغم من أن املؤلفات الحالية التي تتناول العالقة بني الدخان غري 
بني  العالقة  تتناول  التي  تلك  من  شموالً  أقل  الدماغية  والسكتة  املبارش 
تدخني التبغ واإلصابة بالسكتة الدماغية، فإن الدخان غري املبارش يرتبط 
ارتباطاً واضحاً بالسكتة الدماغية لدى البالغني )1 و12 و14(. فقد وجد 
استعراض أُجري عام 2011 وشمل 20 دراسة، معدل خطورة شديد لإلصابة 
بالسكتة الدماغية الناجمة عن التعرض للدخان غري املبارش)معدل املخاطر 
1.25، 95٪ فاصل الثقة 1.12-1.38(. ووجد االستعراض نفسه بيِّنات تدل 
عىل العالقة بني الجرعة واالستجابة، حيث تزيد املخاطر النسبية لإلصابة 
بالسكتة الدماغية من 1.16 )95٪ فاصل الثقة 1.06-1.27( عند التعرض 
الثقة  1.25-1.96( عند  اليوم، إىل 1.56 )95٪ فاصل  لخمس سجائر يف 
اليوم، ما يؤكد عدم وجود حد أدىن مأمون  التعرض ألربعني سيجارة يف 

لهذا التعرض)26(. 

التبغ عديم الدخان والسكتة الدماغية
عىل الرغم من أن التبغ عديم الدخان يُستخدم يف سائر أنحاء العامل ويرتكز 
بشدة يف جنوب وجنوب رشق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فال يوجد 
سوى قدر محدود من البحوث التي تتناول العالقة بني التبغ عديم الدخان 
والسكتة الدماغية. وأشار استعراض منهجي يتألف من دراسات أمريكية 
واإلصابة  الدخان  عديم  التبغ  تعاطي  بني  عالقة  وجود  إىل  وأوروبية 
الثقة 1.47-0.97(  الدماغية )معدل املخاطر 1.19، 95٪ فاصل  بالسكتة 
املرتبطة  املميتة  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  مخاطر  مستوى  وكان   .)26(
بتعاطي التبغ عديم الدخان أعىل بكثري )معدل املخاطر 1.40، 95٪ فاصل 

الثقة 1.54-1.28(. 

الرامية  والتدخالت  التبغ  تعاطي  عن  اإلقالع  أثر 
بالسكتة  اإلصابة  معدالت  عىل  التبغ  مكافحة  إىل 

الدماغية
يتعايش ثلث الناجني من السكتة الدماغية البالغ عددهم 30 مليون 
شخص مع حاالت العجز املتوسطة أو الوخيمة )5 و8(. ونظراً لعظم 

األثر االقتصادي والتكلفة االجتامعية لتقديم الرعاية إىل األشخاص الذين 
يتعايشون مع العجز، تكتيس الوقاية من السكتة الدماغية أهمية بالغة 

)8(. ويؤدي اإلقالع عن التدخني والتخلص من التعرض للدخان غري 
املبارش إىل تقليص مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية إىل حد كبري )17 

و29(.

وقد وجدت دراسة أترابية استمرت عىل مدى 12 عاماً تراجعاً كبرياً 



بلغت نسبته ٪34 يف مخاطر إصابة املدخنني السابقني بالسكتة الدماغية 
مقارنة باملدخنني الحاليني. وكانت املخاطر التي يتعرض لها املدخنون 
السابقون الذين أقلعوا عن التدخني ملدة من سنتني إىل أربع سنوات 

تتساوى تقريباً مع املخاطر التي يتعرض لها األشخاص الذين مل يدخنوا 
أبداً طوال حياتهم ) 10و28(. وأثبتت دراسة أخرى بلغت فيها فرتة 

املتابعة 26 عاماً، أنه بعد اإلقالع عن التدخني ترتاجع مخاطر اإلصابة 
بالسكتة الدماغية تراجعاً كبرياً بعد عامني، وتبلغ مستوياتها بعد خمس 

سنوات املستويات نفسها التي يتعرض لها غري املدخنني )10 و29(.

وأشارت دراسة أُجريت يف الواليات املتحدة األمريكية إىل أن الحد 
من تدخني البالغني أدى إىل تحسن يف الصحة عىل املدى القصري وإىل 

وفورات يف التكاليف، فيام يتعلق بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية 
تحديداً )30( .ويف أعقاب تنفيذ الترشيعات الخاصة باألماكن الخالية من 
دخان التبغ، أخذت البيِّنات تظهر عىل أنها قد أدت إىل خفض معدالت 

املراضة والوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
)31 و34(. ويف عام 2012 أشار تحليل تلوي إىل انخفاض بنسبة 16٪ يف 
حاالت الدخول إىل املستشفيات بسبب اإلصابة بالسكتة الدماغية بعد 

تنفيذ القوانني الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ )معدل املخاطر 
0.84، 95٪ فاصل الثقة 0.75-0.93(. ووجد االستعراض أيضاً بيِّنات دالة 
عىل العالقة بني الجرعة واالستجابة، حيث ارتبطت القوانني األكرث شموالً 

)التي يشمل فيها الحظر جميع أماكن العمل واملطاعم والحانات وال 
يقترص عىل أحد األماكن العامة( بفوائد أكرب حجامً فيام يتعلق بالسكتة 

الدماغية )معدل املخاطر 0.81، 95٪ فاصل الثقة 0.70-0.94( )32(.

الخطوات التالية 
يف حني يتوافر قدر كبري من البيِّنات الدالة عىل وجود صلة واضحة بني 
التدخني والسكتة الدماغية، يلزم إجراء املزيد من البحوث لتحديد حجم 
العالقة بني السكتة الدماغية والتبغ عديم الدخان ومسار العالقة السببية. 

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عىل صعيد السكان

واجتامعياً  صحياً  عبئاً  تضع  بالتبغ  املرتبطة  الدماغية  السكتة  ألن  نظراً 
واقتصادياً ضخامً عىل األفراد واألرس واملجتمعات املحلية، يُعد الحد من 
التعرض لدخان التبغ أحد مجاالت العمل الرئيسية. ومع إثبات البحوث 
التبغ يف  األخرية لفعالية الترشيعات الخاصة باألماكن الخالية من دخان 
التدابري  دمج  تواصل  أن  للحكومات  ينبغي  املدخنني،  غري  صحة  حامية 
اتفاقية  عليها  تنص  التي  التبغ  دخان  من  خالية  أماكن  بإيجاد  املتعلقة 
أن  وينبغي   .)35( التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة 
تتضمن هذه الجهود إذكاء الوعي العام بشأن مخاطر السكتة الدماغية 
الناجمة عن التبغ عن طريق تزويد املرىض باملعلومات من خالل الوسائل 
وإيجاد  اإلعالم؛  وسائل  الحمالت يف  وشن  التبغ  منتجات  توسيم  التالية: 
أماكن عامة وأماكن عمل خالية من دخان التبغ؛ وضامن توافر الخدمات 
املتعلقة باإلقالع عن تعاطي التبغ مبا يف ذلك الخطوط الهاتفية املخصصة 
للتشجيع عىل اإلقالع عن تعاطي التبغ ودمج النصائح املوجزة يف الُنظم 
الصحية عىل جميع مستوياتها؛ وزيادة الرضائب املفروضة عىل منتجات 

التبغ. 

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عىل صعيد األفراد

من  الحد  وعميق عىل  واضح  أثر  له  التبغ  تعاطي  عن  اإلقالع  ألن  نظراً 
الذين  األشخاص  ودعم  تشجيع  فإن  الدماغية،  بالسكتة  اإلصابة  مخاطر 
اعتادوا تعاطي التبغ عىل اإلقالع، ينبغي أن ميثل أولوية قصوى يف مجال 
الوقاية األولية والثانوية من السكتة الدماغية )33(. وينبغي لغري املدخنني 
وأن  التبغ  دخان  من  الخالية  باألماكن  الخاصة  بالترشيعات  يطالبوا  أن 
يجعلوا منازلهم واألماكن األخرى الواقعة تحت سيطرتهم خالية من دخان 

التبغ. 

ميكن االطالع عىل املعلومات والنصائح الخاصة باإلقالع عن تعاطي التبغ 
عىل الروابط التالية:

▪ 	www.smokefree.gov
▪ الخطوط الهاتفية املخصصة للتشجيع عىل اإلقالع عن تعاطي 	

التبغ/ للمساعدة 
▪ مجموعة منظمة الصحة العاملية للتدخالت 	

والربوتوكوالت األساسية بشأن األمراض غري السارية                                                                                                
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/pub-

lications/pen/2010/en

معلومات أخرى
▪ اتفاقية املنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ                      	

http://www.who.int/fctc/en
▪ مبادرة منظمة الصحة العاملية للتحرر من التبغ                    	

http://www.who.int/tobacco/en
▪ املنظمة العاملية ملكافحة السكتة الدماغية                          	

http://www.world-stroke.org/
▪ االتحاد العاملي للقلب                                                     	

   http://www.world-heart-federation.org/
▪ الجمعية األمريكية ملكافحة الرسطان                                	

http://www.cancer.org/
الطرق

تحرى جميع  للمؤلفات،  شامالً  استعراضاً  العاملية  الصحة  منظمة  أجرت 
وعديم  الداخن  التبغ  تناولت  التي  والدراسات  املنهجية  االستعراضات 
الدماغية.  والسكتة  املبارش  غري  والدخان  الدماغية،  والسكتة  الدخان 
وتضمنت معايري اإلدراج كل من دراسة عينة من البرش، وحصيلة تتعلق 
أي مرحلة من  لدخانه يف  التعرض  أو  التبغ  الدماغية، وتعاطي  بالسكتة 
معينة  لغة  أو  معني  تصميم  عىل  االستعراض  يقترص  ومل  العمر.  مراحل 
للدراسة، ومع ذلك فلم يتم تحديد إال عدد قليل من الدراسات أو التقارير 
الصادرة بلغات أخرى غري اللغة اإلنكليزية. وقد استُبعدت الدراسات التي 
مولتها دوائر صناعة التبغ أو التي تربطها بها صالت، حيث اعترُبت نتائجها 
غري مستقلة وفقاً للامدة 5-3 من اتفاقية املنظمة اإلطارية  بشأن مكافحة 
بالسكتة  اإلصابة  ارتباط  عىل  تدل  التي  البيِّنات  ثبتت  وقد   .)35( التبغ 
الدماغية بتدخني التبغ. وألغراض هذا املطبوع استخدمت منظمة الصحة 
مكتب  عن  صدرت  مختلفة  تقارير  عن  الصادرة  البيِّنات  أيضاً  العاملية 
 )23-24 و17  و14  و12   10( املتحدة  الواليات  يف  للصحة  العام  املدير 
العاملي  الدماغية و االطلس  السكتة  العاملية عن  الصحة  وتقرير منظمة 

للوقايه و السيطرة عيل امراض القلب واالوعيه الدمويه  )2(. 

الدماغية والسكتة  التبغ 
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