
ATAKE SA KASINGKASING, ESTROK UG UBAN NGA  
KARDYOBASKYULAR NGA MGA SAKIT
Hapit usa sa tulo nga pagkamatay sa tibuok kalibutan gipahinungod sa kardyobaskyular nga sakit. Ang paggamit sa tabako ug pagkahayag sa second-
hand nga aso mao ang kinalabwan magtatampo, hinungdan sa gibana-bana nga 3 milyon nga kardyobaskyular nga kamatayon sa tibuok kalibutan 
kada tuig. Ang mga nagtabako adunay doble nga peligro sa estrok ug usa kap-atan-ka-pilo nga dugang nga peligro sa sakit sa kasingkasing.

Ang aso sa tabako makadaot sa mga arterya sa kasingkasing, hinungdan sa pagka-ipon sa mga plak ug pagpalambo sa mga apol sa dugo, sa ingon 
gipugngan ang pagdagayday sa dugo ug sa katapusan miresulta sa mga pag-atake sa kasingkasing (1) ug mga estrok (2). Ang limitado nga  
pag-agos sa dugo, kung pasagdan nga wala tambali, mahimong mosangput sa gangrene (pagkamatay sa tisyu sa lawas) (3) ug pagputol (4) sa mga 
apektadong lugar. Ang estrok, sama sa sakit sa kasingkasing, adunay taas nga peligro sa pagkamatay, ug ang mga nakaluwas sa estrok mahimong 
makasinati sa makalilisang nga makabaldado nga mga kahimtang, sama sa pagkalumpo o pagkawala sa panan-aw o pagsulti.

Makadaot ang pagpanigarilyo, bisan unsa ang kadaghan sa paggamit niini. Kadtong nagapanigarilyo og usa lang ka sigarilyo kada adlaw  
naa na sa katunga na ang kalagmit nga makitaan og sakit sa kasingkasing ug estrok ingon sa mga nag-sigarilyo og 20 matag adlaw.

Hinuon, dili ra ang pagpanigarilyo sa tabako ug pagkahayag sa second-hand nga aso ang nagpadako sa peligro sa kardyobaskyular nga sakit.  
Ang paggamit sa produkto sa walay aso nga tabako nakaugang usab sa peligro sa pagkamatay tungod sa atake sa kasingkasing o estrok.

MGA SAKIT NGA HINUNGDAN  
SA TANANG PORMA SA TABAKO

KANSER SA BAGA
Ang mga nanigarilyo hangtod sa 22 ka beses nga lagmit nga makahimo sa kanser sa baga (9) sa ilang kinabuhi kaysa mga wala nanigarilyo. Ang 

pagpanigarilyo sa tabako mao ang panguna nga hinungdan sa kanser sa baga, hinungdan sa sobra sa duha sa tulo ka pagkamatay sa kanser sa baga 
sa tibuuk kalibutan ug pag-angkon nga gibanabana nga 1.2 milyon nga kinabuhi matag tuig. Ang mga wala nanigarilyo nga nahayag sa second-hand 

nga aso sa balay o sa trabahoan nameligro usab nga makitaan og kanser sa baga.

NAGBALIK-BALIK NGA OBSTRAKTIB NGA SAKIT SA BAGA
Usa sa lima ka mga manigarilyo og tabako makitaan og nagbalik-balik nga sakit sa baga (COPD) (10) sa ilang kinabuhi, labi 
na ang mga tawo nga nagsugod og pagpanigarilyo sa ilang pagkabata ug tin-edyer nga tuig, tungod kay ang aso sa tabako 

nagpahinay sa pagtubo ug pag-uswag sa baga. Ang mga nanigarilyo 3-4 ka beses nga lagmit maglambo og COPD kay sa mga 
wala nanigarilyo. Ang pagpanigarilyo nga tabako hinungdan sa paghubag ug pagbuto sa mga air sac sa baga nga nakamenus 

sa kapasidad sa baga sa pagkuha og oxygen ug pagpagawas sa carbon dioxide. Gipahinabo usab niini ang pagtukod sa puno sa 
nana nga mucus, nga miresulta sa usa ka masakit nga ubo ug panghingutas nga mga kalisud sa pagginhawa. Ang mga hamtong 
nga nahayag sa second-hand nga aso sukad pagkabata, ug ingon nga miresulta sa kanunay nga impeksyon sa lower respiratory, 

nameligro usab sa paglambo og COPD.

HUBAK
Ang pagpanigarilyo nahibal-an nga nagpasamot sa hubak sa mga hamtong, gipugngan ang ilang kalihokan, nga nakaamot sa pagkabaldado ug 
pagtaas sa peligro sa grabe nga hubak nga nanginahanglan og pag-atiman sa panglawas sa emerhensya. Ang mga naa sa edad sa pag-eskwela 
nga mga bata sa mga ginikanan nga nanigarilyo nahayag sa mga makadaot nga epekto sa second-hand nga aso ug nameligro sa pagsugod ug 

pagpasamot sa hubak pinaagi sa panghubag sa mga agianan sa hangin sa baga.

MGA SAKIT NGA HINUNGDAN  
SA ASO SA TABAKO

KANSER SA BABA UG UBANG MGA SAKIT SA BABA
Ang paggamit sa tabako (pareho nga may aso ug walay aso) ang responsable alang sa usa ka mahinungdanong kabug-at sa 
sakit sa baba. Ang duha ka mga porma nahibal-an nga hinungdan sa kanser sa baba (5). Sa daghang mga nasud, mubo ang 
kahigayonan nga mabuhi og labaw pa sa lima ka tuig human ma-diagnose og kanser sa baba. Kadtong nakalahutay sa kanser  
sa baba kanunay nga nakasinati og daghang kadaot sa nawong ug nawad-an sa abilidad sa pagsulti, pagtulon o pag-usap.

Ang paggamit sa tabako nagdugang usab sa peligro sa sakit nga periodontal, usa ka nagbalik-balik nga sakit nga nagpadunot 
sa mga gilagid ug nagguba ang bukog sa apapangig, nga motultol sa pagkawala sa ngipon (6). Ang pagpanigarilyo ug ang 
paggamit sa mga produkto sa tabako nga walay aso nakabalda sa kemistri sa baba, naghimo og dugang pang taliti ug pagdilaw 
sa ngipon, ug hinungdan sa baho nga pagginhawa.

KANSER SA TUTUNLAN
Ang paggamit sa mga walay aso nga mga produkto sa tabako nagdugang sa peligro sa mga kanser sa ulo ug liog, lakip ang 
mga kanser sa mga ngabil, tutunlan (pharynx ug larynx) ug esophagus. Ang panisdis nga pagtangtang sa larynx nga adunay 
kanser mahimo nga motultol ngadto sa panginahanglan og tracheostomy (7), ang paghimo sa usa ka lungag sa liog ug windpipe 
nga magpaginhawa sa pasyente. Ang radyesyon ug chemotherapy alang sa kanser sa tutunlan adunay makadaot ug labihan ka 
makapaluya nga mga epekto, lakip ang pagkawala sa panlasa, pagkunhod sa produksiyon sa laway ug pagdugang sa mucus sa 
tutunlan, nga nga magpasakit ug usahay makapa-imposible sa pagkaon.

UBAN PANG MGA KANSER
Ang paggamit sa tabako nahibal-an usab  nga hinungdan sa sobra sa 10 pa ka mga matang sa kanser. Sa matag huyop sa usa 
ka sigarilyo, ang mga hilo ug carcinogens gihatod ngadto sa lawas. Sa daghang mga kemikal sa aso sa tabako, labing menos  
70 ang nailhan nga hinungdan sa kanser. Ang mga nanigarilyo adunay labi ka taas nga peligro sa paglambo og myeloid 
leukemia; kanser sa ilong ug paranasal sinus cavities (8a); kolorectal (8b), bato (8c), atay, pancreatic (8d), tiyan (8e)  
o kanser sa ubaryo; ug kanser sa ubos nga urinary tract (lakip ang pantog, ureter ug renal pelvis). Ang mga bag-ong pagtuon nga 
nagpakita usab og usa ka kalambigitan tali sa panigarilyo sa tabako ug dugang nga peligro sa kanser sa suso (8f), labi na sa 
mga grabe nga nanigarilyo ug mga babaye nga nagsugod sa pagpanigarilyo sa wala pa ang ilang unang pagmabdos. Nahibal-an 
usab nga ang pagpanigarilyo makapataas sa peligro sa cervical nga kanser (8g) sa mga kababayen-an nga nataptan og human 
papillomavirus. Ang peligro niini nga mga kanser kasagaran nagkataas uban ang kakusog ug gidugayon sa pagpanigarilyo, 
tungod sa padayon nga pagkahayag sa mga hilo ug mga carcinogens. Ang walay aso nga tabako naglangkob sa 28 ka mga 
carcinogen nga hinungdan sa kanser sa lungag sa baba, esophagus ug pancreas.

Ang pagpadayon sa paggamit sa tabako nga pagkahuman sa usa ka diagnosis sa kanser nagpagrabe sa tagna sa sakit,  
tungod kay ang mga hilo sa aso sa tabako mahimong makapausab sa biology sa selyula, nga mahimong mosangput ngadto  
sa pagtubo pag-usab sa tumor; makabalda sa mga tambal nga anticancer; ug pagdugang sa mga komplikasyon nga may 
kalabutan sa pagtambal.

PAGKAMATAY SA PETUS
Ang paggamit sa tabako ug pagkahayag sa aso sa tabako sa panahon sa pagmabdos nagdugang nga 
peligro nga mamatay ang petus. Ang mga kababayen-an nga nanigarilyo o nahayag sa second-hand 
nga aso sa panahon sa pagmabdos adunay dugang nga peligro nga makuhaan. Ang mga stillbirths (ang 
pagpanganak sa petus nga namatay sulod sa matris) mas kasagaran usab utangan sa pag-agaw sa oxygen 
sa petus ug mga abnormalidad sa inunlan nga gidani sa carbon monoxide sa aso sa tabako ug pinaagi sa 
nikotina sa aso sa tabako ug walay aso nga tabako. Ang mga nanigarilyo adunay mas taas nga peligro sa 
ectopic nga pagmabdos, usa ka kalagmitan nga makamatay nga komplikasyon alang sa inahan diin ang 
giabonohan nga itlog mingkapit sa gawas sa matris. Tungod niini, ang paghunong sa pagpanigarilyo ug 
pagpanalipod gikan sa pagkahayag sa second-hand nga aso hinungdanon alang sa mga babaye nga  
anaa sa reprodaktib nga edad nga nagplano nga magmabdos og sa panahon sa pagmabdos.

MIKUNHOD NGA PAGTUBO SA PETUS, UBOS NGA  
GIBUG-ATON SA PAG-ANAK UG PRETERM NGA PAGPANGANAK
Ang bisan unsang matang sa paggamit sa tabako sa panahon sa pagmabdos mahimong makadaot sa paglambo sa bata. Ang mga masuso nga 
natawo sa mga babaye nga nanigarilyo, naggamit sa tabako nga walay aso, o nahayag sa second-hand nga aso sa panahon sa pagmabdos adunay 
mas taas nga peligro sa preterm nga pagpanganak ug ubos nga gibug-aton sa pagpanganak. Ang mga bata nga natawo nga preterm ug adunay 
gamay nga gibug-aton sa pagkapanganak mahimong makasinati og mga komplikasyon sa panglawas sa tinuok kinabuhi, lakip na ang paglambo  
sa mga nagbalik-balik nga mga sakit sa pagkahamtong.

DEMENSYA
Ang pagpanigarilyo usa ka hinungdan sa peligro sa demensya, usa ka grupo sa mga sakit nga resulta sa 
pagkunhod sa pangisip ug nga sa pagkakaron walay epektibo nga pagtambal o pag-ayo. Ang demensya 
kasagaran nga nag-uswag, nakaapekto sa panumduman, pamatasan ug uban pang kognitibo nga mga 

abilidad ug pagpanginlabot sa adlaw-adlaw nga kalihokan. Gawas sa pag-tampo sa labihan nga kabaldado 
sa tawo nga adunay demensya, ang sakit mahimong emosyonal nga masuktanon sa mga tig-atiman sa 

pasyente. Ang sakit nga Alzheimer mao ang kasagaran nga porma sa demensya, ug gibanabana nga 14% 
sa mga kaso sa Alzheimer sa tibuok kalibutan mahimong gipanhinungod sa pagpanigarilyo.

ERECTILE DYSFUNCTION
Ang pagpanigarilyo nagpugong sa pag-agos sa dugo sa penis, nga mahimong hinungdan sa impotense 

(kawala sa abilidad sa pagpabarog sa penis). Ang erectile dysfunction labi nga kasagaran sa mga 
nanigarilyo ug lagmit nga magpadayon o mahimong permanente gawas kung ang tawo sayo nga 

mohunong sa pagpanigarilyo sa kinabuhi.

SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME
Ang Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) mao ang kalit, wala mapatin-aw nga kamatayon sa usa ka bata 

nga ubos sa 1 tuig ang edad. Nahibal-an nga ang pagpanigarilyo sa panahon sa pagmabdos nagdugang 
sa peligro sa SIDS, ug ang peligro mas nadugangan sa mga anak sa mga ginikanan nga nagpadayon sa 

pagpanigarilyo pagkahuman sa pagkatawo sa bata.

REGLA UG MENOPAUSE
Ang mga babaye nga nanigarilyo lagmit nga nakasinati og sakit nga pagregla ug labi ka grabe nga mga sintomas sa 
pagmenopause. Ang menopause nahitabo 1-4 ka tuig nga mas sayo sa mga babaye nga nanigarilyo tungod kay ang 

pagpanigarilyo nagpakunhod sa paghimo og mga itlog sa mga ubaryo, nga miresulta sa pagkawala sa reprodaktib nga kalihokan 
ug sa sunod-sunod nga pagnubonga lebel sa estrogen.

DEPEKTO SA PAGPANGANAK
Ang pagpanigarilyo mahimong makadaot sa sperm ug makadaot sa DNA niini, nga mahimong hinungdan sa mga depekto 
sa pagpanganak. Ang pipila ka mga pagtuon nakakita nga ang mga lalaki nga nanigarilyo adunay dugang nga peligro sa 

pagpanganak sa usa ka bata nga nakakuha og kanser. Ang pagpanigarilyo sa inahan sa unang bahin sa pagmabdos nagdugang 
sa kahigayonan sa usa ka bata nga matawo nga adunay usa ka cleft lip ug/o palate. Namatikdan usab nga ang mga lalaki 

kansang ang mga inahan nanabako sa panahon sa pagmabdos adunay mas ubos nga sperm density kaysa mga lalaki nga ang 
mga inahan wala manigarilyo.

PAGKAWALA SA PANAN-AW
Ang pagpanigarilyo hinungdan sa daghang mga sakit sa mata nga, kon magpabilin nga dili matambalan, mahimong magdala sa permanente nga 

pagkawala sa panan-aw. Ang mga nanigarilyo mas lagmit pa kaysa sa wala nanigarilyo nga maglambo og macular degeneration nga may kalabutan 
sa edad, usa ka kondisyon nga moresulta sa dili na maayo nga pagkawala sa panan-aw. Ang macular degeneration nga may kalabutan sa edad 

nakaapekto sa abilidad sa mga tawo sa pagbasa, pagmaneho sa sakyanan, pag-ila sa mga nawong ug kolor ug pagtan-aw sa mga butang sa pino 
nga detalye. Ang mga nanigarilyo aduna usab mas taas nga peligro sa mga katarata, usa ka pagpanganod sa lente sa mata nga nagbabag sa kahayag. 

Ang mga katarata (11) hinungdan sa pagkadaot sa panan-aw, ug ang pag-opera lamang ang kapilian aron mapasig-uli ang panan-aw. Ang bag-ong 
ebidensya nagsugyot nga ang pagpanigarilyo hinungdan usab sa glaucoma, usa ka kondisyon nga nagdugang sa presyur sa mata ug makadaot sa mga 
mata. Ang aso sa tabako maka-iritar sa mga mata ug magpagrabe sa uga nga mata nga syndrome sa mga nanigarilyo ug mga tambay nga nahayag sa 

second-hand smoke, labi na sa mga nagsul-ob sa mga kontak lens.

PAGKAWALA SA PANDUNGOG
Nahibal-an nga ang pagpanigarilyo sa ginikanan hinungdan sa sakit sa tunga sa dalunggan sa mga bata nga ubos sa 2 ka tuig ang edad nga nahayag 

sa second-hand nga aso sa panimalay. Ang sakit nga otitis media (sakit sa tunga sa dalunggan) sa mga bata usa ka kasagaran nga hinungdan sa 
pagkawala sa pandungog (12) ug pagkabungol. Ang mga tigulang nga nanigarilyo mas lagmit nga mag-antos sa pagkawala sa pandungog tungod 

sa mga epekto sa dugay nga panigarilyo sa suplay sa dugo sa cochlea. Ang wala madakup nga pagkawala sa pandungog ug pagkabungol mahimong 
adunay hilabihang nga epekto sa sosyal, emosyonal ug pang-ekonomiya.

HUYANG NGA MGA BUKOG
Ang carbon monoxide, ang panguna nga makahilo nga gas sa mga tambutso sa awto ug aso sa tabako, mogapos uban sa 

hemoglobin sa dugo nga labi ka dali sa oxygen, pagkunhod sa pagdala nga oxygen sa mga tisyu sa lawas. Ang mga nanigarilyo 
lagmit nga magwala ang Densidad sa bukog, dali nga mabali ug makasinati og grabe nga mga komplikasyon, sama sa 

pagkalangay sa pagkaayo o pagkapakyas sa pag-ayo.

KADAOT SA PANIT
Ang pagpanigarilyo sa tabako nagdugang sa peligro sa pagpalambo sa psoriasis (13), usa ka dili makatakod nga kondisyon sa 

panghubag sa panit nga nagbilin og katol, nagduga nga pula nga mga tampal sa tibuok nga lawas. Ang pagpanigarilyo sayo nga 
pagpa-edad sa panit pinaagi sa pagguba sa mga protina nga naghatag pagkamaunat sa panit, nagpahimo niini nga kulang sa 
bitamina A ug nagpugong sa pag-agos sa dugo. Ang mga nanigarilyo lagmit nga makapalambo sa uga, murag leder, ug kun-ot 

nga panit (14), labi na sa palibot sa mga ngabil ug mga mata.

MIHINAY NGA RESISTENSYA
Ang mga sangkap sa aso sa tabako magpaluya sa resistensya, ginabutang ang mga naningarilyo sa peligro sa impeksyon sa baga. Dugang pa, ang 
mga nanigarilyo nga adunay usa ka genetic predisposition sa autoimmune nga mga sakit adunay dugang nga peligro sa daghang mga sakit, lakip 
ang rheumatoid arthritis, Crohn’s disease, bacterial meningitis, posturgical nga impeksyon, ug mga kanser. Ang pagpanigarilyo nagbutang usab sa 

immune-compromised nga mga indibidwal, sama sa mga nagpuyo nga adunay cystic fibrosis, multiple sclerosis o kanser, sa mas taas nga peligro sa 
comorbidities nga may kalabutan sa sakit ug sayo nga kamatayon. Ang mga immunosuppressive nga epekto sa tabako nagbutang sa mga tawo nga 

nagpuyo nga may HIV sa dugang nga peligro sa pag-uswag sa AIDS. Lakip sa mga nanigarilyo nga positibo sa HIV, ang kasagaran nga gitas-on sa 
kinabuhi nga mawala mao ang 12.3 ka tuig, labaw pa sa doble ang gidaghanon sa mga tuig nga mawala sa mga dili positibo sa HIV.

TYPE 2 DAYABITIS
Ang peligro sa paglambo sa diabetes mas taas sa mga nanigarilyo, ug kana nga peligro naglangkob 

samtang nagdugang ang gidaghanon sa mga sigarilyo nga gisigarilyo kada adlaw. Ang pagkahayag sa 
second-hand nga aso adunay usab kalabutan sa type 2 diabetes.

UBAN PANG RESPIRATORYO NGA MGA SAKIT UG 
MIKUNHOD NGA LIHOK SA BAGAA

Ang pagpanigarilyo og tabako nahibal-an nga hinungdan sa pulmonya ug tanan nga kinalabwan nga mga 
sintomas sa respiratoryo, lakip na ang pag-ubo, wheezing ug plema. Ang pagtubo ug paglihok sa baga 

mas lagmit usab nga madaot taliwala sa mga nanigarilyo og tabako. Ang mga anak sa mga ginikanan nga 
nanabako nag-antus sa  susama nga mga sintomas sa respiratoryo ug mikunhod nga lebel sa paglihok sa 

baga sa tibuok pagkabata. Ang mga masuso nga natawo sa mga inahan nga nanabako sa panahon sa 
pagmabdos mao ang labinang dali matakdan, ingon nga nahayag sa mga kemikal nga makit-an sa tabako 

sa panahon sa kritikal nga mga yugto sa paglambo sa utero.

TUBERKULOSIS
Hapit sa usa ka kuwarter sa populasyon sa kalibutan ang adunay tinago nga tuberkulosis, nga ginabutang sila sa peligro sa 
paglambo sa aktibo nga sakit. Ang pagpanigarilyo sa tabako labaw pa nga nagdoble sa peligro sa pag-usab sa tuberkulosis 

gikan sa usa ka tinago nga kahimtang ngadto sa usa ka aktibo nga kahimtang, ug naila usab nga nagpasamot sa natural nga 
pag-uswag sa sakit. Dugang pa, ang pagkahayag sa second-hand nga aso mahimo nga magdugang sa peligro sa pag-uswag 

gikan sa impeksyon sa tuberkulosis sa aktibo nga sakit. Ang tuberkulosis nagguba sa mga baga, naglangkob sa pagkunhod sa 
lihok sa baga tungod sa pagpanigarilyo, ug nagdugang nga peligro sa daghang kapansanan ug pagkamatay gikan  

sa respiratoryo nga kapakyasan.
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Makamatay ang tabako sa bisan unsang porma. Ang mga produkto sa gipaaso nga tabako, lakip na ang mga waterpipe, adunay sobra sa 7000 nga mga kemikal, lakip ang labing menos 250 nga kemikal nga nailhan nga makahilo 
o hinungdan sa kanser. Ang paggamit sa mga produkto sa walay aso nga tabako mahimo magresulta sa seryoso - usahay makamatay - nga problema sa kahimsog. Ang pagkahayag sa second-hand nga aso naangin usab sa dili 
maayo nga sangpotanan sa kahimsog, lakip ang kamatayon.  Ang mas bag-ong mga produkto sa tabako adunay parehas nga mga kemikal sa tradisyonal nga mga produkto sa tabako ug makadaot sa kahimsog. Ang mga nanabako 
sa tibuok kinabuhi nawad-an sa labing menos 10 ka tuig sa kinabuhi sa abirids. Sa tibuok kalibutan, sobra sa 22, 000 nga mga tawo ang namatay gikan sa paggamit sa tabako o pagkahayag sa second-hand nga aso kada adlaw 
- usa ka tawo matag 4 ka segundo. Ang paggamit sa tabako nakaapekto sa hapit tanan nga mga organo sa lawas sa tawo. Pipila sa mga epekto sa panglawas gihulagway sa ubos - gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa tiil.
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Dili pa gayud ulahi nga mohunong. Ang paghunong sa paggamit sa tabako 
adunay potensyal sa pagpakunhod sa peligro sa daghan niining mga sakita 
ug, sa pipila ka mga kaso, magpagamay ang peligro sa usa ka tawo nga wala 
manigarilyo. Alang sa dugang nga kasayuran ug mga reperensya, palihug 
bisitaha ang: http://www.who.int/tobacco/
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12 ka oras 

10 ka tuig1 ka tuig2 ka semana hangtod sa 3 ka bulan. 20 minutos

1 hangtod 9 ka bulan 5 ka tuig 15 ka tuig

Ang imong peligro sa atake sa kasingkasing nagsugod nga pagmubo. 
Nagsugod nga molambo ang lihok sa imong baga.

 Ang imong dugang nga peligro 
sa coronary heart disease mao ang 
katunga sa usa ka tigpanigarilyo.

Ang imong peligro sa estrok mikunhod
susama nianang sa dili tigpanigarilyo 
5-15 ka tuig pagkahuman sa paghunong.

Ang imong rate sa pagkamatay sa kanser
sa baga katunga sa bahin sa usa ka tigpanigarilyo. 
Ang imong peligro sa mga kanser sa baba, tutunlan, 
esophagus, pantog, kidney ug pancreas mikunhod.

Mikunhod ang imong pag-ubo ug pagkulang sa gininhawa.Ang lebel sa carbon monoxide 
sa imong dugo mahulog ngadto sa normal.

Ang imong peligro sa coronary nga sakit sa 
kasingkasing mibalik susama nianang sa usa 
ka dili tigpanigarilyo.

 

Mihinay ang rate sa imong kasingkasing.

Tinubdan: WHO Western Pacific Region

MIKUNHOD NGA PERTILIDAD SA MGA LALAKI KAG BABAYE
Ang mga nanigarilyo lagmit nga makasinati sa pagka-baog. Ang mga babaye nga nanigarilyo mas lagmit pa makasinati og 

kalisod sa pagpamabdos, mas dugay nga panahon sa pagpamabdos, ug dugang nga peligro nga makuhaan kaysa sa mga wala 
nanigarilyo. Ang pagpanigarilyo usab nagpamenus sa ihap, motility, ug morphology sa sperm, (porma sa sperm) sa mga lalaki.  
Ang mga nanigarilyo nga misulay sa pagmabdos gamit ang gialalayan nga teknolohiya sa reproduksyon adunay daghan nga 

pagkunhod sa mga rate sa kalampusan, usahay nga nanginahanglan  og kaduha sa gidaghanon sa mga siklo sa in vitro  
fertilization aron makab-ot ang pagmabdos.sometimes requiring twice as many cycles of in vitro fertilization to  

achieve conception.

GASTROINTESTINAL NGA MGA SAKIT
Ang mga nanigarilyo lagmit nakasinati og mga gastrointestinal nga mga sakit, sama sa ulser sa tiyan, inflammatory bowel disease, sama sa  

Crohn’s disease, ug mga kanser sa gastrointestinal tract. Ang inflammatory bowel disease kanunay nga may kalabutan sa mga pagbikog sa tiyan, 
padayon nga pagkalibanga, hilanat ug rectal nga pagdugo.

Gipa-aso nga produkto sa tabako: bisan unsang produkto nga gihimo o nakuha 
gikan sa tabako pinaagi sa proseso sa pagsunog. Ang mga pananglitan naglakit sa mga  
gi-manufacture nga sigarilyo, kaugalinongong girolyo nga tabako, mga cigar, shisha (nailhan 
usab nga waterpipe), kreteks ug bidis.

Second-hand smoke (SHS): ang kombinasyon sa «mainstream» nga aso nga 
gisabwag sa nanigarilyo ug «side-stream» nga aso nga gibuga sa kalikopan gikan sa gisindihan 
ng mga sigarilyo ug uban pang gipa-asohan nga produkto sa tabako. Ang mga termino 
nga «pasibo nga pagpanigarilyo» o «dili aktibo nga pagpanigarilyo» kanunay gigamit aron 
ihulagway ang pagkahayag sa SHS.

Walay aso nga tabako: bisan unsang produkto nga gilangkuban sa gigupit, gigaling, 
gipulbos, o dahon nga tabako ug gituyo nga ibutang sa lungag sa baba o ilong. Ang mga 
pananglitan naglakip sa pagsimhot, pag-usap og tabako, gutka, mishri ug snus.

Ang tanan nga mga matang sa tabako makadaot, ug walay luwas nga lebel 
sa pagkahayag sa tabako. Ang pagpanigarilyo mao ang kasagaran nga porma 
sa paggamit sa tabako sa tibuok kalibutan. Ang uban pang mga produkto sa 
tabako naglakip sa bidis, kreteks, cigars, sigarilyo, lainlain nga mga walay aso 
nga produkto sa tabako, roll-your-own nga tabako, waterpipe nga tabako, ug 
uban pang mga bag-ong produkto sa tabako.

MGA BENEPISYO SA PAGHUNOG

ANG LAWAS SA TABAKO


