
 هُوَالشافي

 فرستيدهايتان ميكشيد، راديواكتيو به ريهشما سيگار نمي

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

ايد، توتون، خواندهزا و سرطان آفرين موجود در هاي بسياري را در مورد خطرات سيگار و مواد بيماريترديد شما هم گزارشبي

 ي زيادي وجود دارد. هاي ناگفتهاما در مورد اين بالي بزرگ حرف

شان مي شورمان انجام گرفته، ن سوي گروهي از پژوهش گران ك سيگاري، با دود كردن يك پژوهش جديد كه از  دهد يك فرد 

 فرستند. هاي خود ميريه  هر نخ سيگار عالوه بر شش هزار ماده سمي، انواعي از مواد راديواكتيو را به

ها و آقايان مريم سالمي، رضا يوسفي، سيده زهرا موسوي نژاد و علي اكبر موسوي موحدي ي خانمدر اين پژوهش كه به وسيله

 انجام شده، آمده است: 

شان مي ست كه تحقيقات ن شش هزار تركيب مختلف ا سيگار حاوي  شناخ 60دهد كه  سرطان زا  ضوح ماده  ته تاي آنها به و

ماده خطرناك ايزوتيوسديانات، ماده سدمي و به يايت  DDTاند. دود سديگار حاوي ماده كشدنده آرسدنيك، ماده سدمي، شدده

و سددر   -210خطرناك فرمالدييد، فلز سددمي كادميوم، بنزن، مالتيتو ، اتيف فورات و حاوي مواد راديواكتيوي نرير پولونيوم 

كند. در دو طرف هايش جذ  و تغليظ ميرا به ميزان زيادي به وسددديله برگ اسدددت. گياه توتون عناردددر راديواكتيو جو 210

هاي پهن گياه توتون سدداختار پرزي شددملي موسددوم به تريموم وجود دارد كه گروه  سددبنده نوك اين پرزها دو عن ددر برگ

رهاي پرزي شددمف برگ كند. يلرت مواد راديواكتيو در سدداختارا به شدددت جذ  مي -210و سددر   -210راديواكتيو پولونيم 

 مواد از توجهي قابف بخش سدديگار فيلتر كه اين ريم علي  تنباكو هزار بار بيش از متوسددغ يلرت آن در كف برگ توتون اسددت.

 مواد رسددو  از. باشددد بدن به سدديگار راديواكتيو مواد ورود مقابف در مانعي تواندنمي اما كندمي جذ  را سدديگارن دود سددمي

سيگاري نقاط راديواكتيوي ايجاد ميمجار در راديواكتيو سي افراد  رطالحاً نقاط بحراني )ي تنف ( خوانده Hot spotsشود كه ا

سرطانمي سطهشود. ايلب  سي در اين افراد به وا شود. پولونيوم هاي راديواكتيو از همين نقاط آياز ميي تابشهاي مجاري تنف

ساني  -210 سلو جذ  خون ميحالليت خوبي در فاز آبي نيز دارد و به آ ها و شود. گردش خون اين عن ر راديواكتيو را به 

كند به طوري كه اين عن ددر راديواكتيو در بافت يا سددلو  هدف ضددمن تجما يا باعي القاي مرگ هاي مختلف منتقف ميبافت

 انجامد. كند كه به سرطان ميشود و يا فرآيند تمثير سلولي را از كنتر  خارج ميسلولي مي

شان مي همان شد، تحقيقات ن ست كه گونه كه در آياز مقاله آورده  شش هزار تركيب مختلف ا سيگار حاوي  تاي  60دهد كه 

سرطانآن سمي  ضوح ماده  شدهها به و شناخته  سيگار در اين زا  ضر همه تركيبات موجود در دود  اند. ذكر نام، خواص و آثار م

 شود: تشميف دهنده دود سيگار اشاره ميباشد ولي به برخي از تركيبات مقاله ميسر نمي

 باشد. دود سيگار حاوي ماده كشده آرسنيك است كه از اجزاي ارلي سموم مرگ موش نيز مي

اش به طبيعت، استفاده هاي جديباشد كه به واسطه آسيباست و اين تركيب حشره كشي مي DDTسيگار حاوي ماده سمي 

 باشد. ار هم  نين حاوي متوپرن ماده حشره كش ديگري نيز ميها است كه منا شده است. سيگاز آن سا 

ست و اين تركيب طي حادثه سيلنات ا سا  سيگار حاوي ماده خطرناك ايزوتيو ضمن  1984اي كه در  در پوپا  هند رخ داد، 

ن است كه انسان شد. سيگار داراي سيانيد، سر  و منواكسيد كرب 2000نشت از يك كارخانه شيميايي موجب مرگ بيش از 

 همگي تركيباتي سمي و كشنده هستند.

 سيگار حاوي فلز سمي كادميوم است كه در باطري سازي نيز كاربرد وسيعي دارد. 

هاي مرده دود سدديگار حاوي ماده سددمي و به يايت خطرناك فرمالدييد اسددت و از اين ماده ايلب براي نگه داري اجزا و بافت

 كنند. استفاده مي



 است كه در رنايا رنگ سازي و كائو وي م نوعي كاربرد فراوان دارد.  سيگار حاوي بنزن

 شود. ها اضافه ميهاي رژيمي ويژه ديابتيسيگار حاوي مالتيتو  است كه به عنوان شيرين كننده به نوشابه

 ود.شهاي جدي كبدي ميسيگار حاوي تركيبي موسوم به اتيف فورات است كه در حيوانات آزمايشگاهي موجب آسيب

سيگار حاوي مواد راديواكتيو نرير پولونيوم ) سر  )PO 210و باالخره  ضمن تابش پرتوهاي مخر  Pb 210( و  ست كه  ( ا

 باشند.عامف بيماري سرطان مي

باشد. توتون از هزاران ماده مختلف تشميف تنباكو كه ماده ارلي سازنده سيگار است، مح و  برگ گياهي موسوم به توتون مي

ست و سيگاريشده ا شده ها به آن تركيبات ديگري نيز ميلي ايلب به منرور بهبود طعم و افزايش تحمف  افزايند. اخيراً اعالم 

تركيب مختلف به عنوان ماده افزودني در رنايا سيگار سازي اياالت متحده آمريما استفاده شده  600است كه تاكنون حدود 

الت هستند. مممن است موجب تعجب خوانندگان اين سطور شود كه رنايا ها ايلب مخمر، كافئين، موم و شماست. افزودني

شددود يعني از آمونياك به عنوان ماده افزودني اسددتفاده سدديگار سددازي از يك تركيب سددمي كه در تنريف خانگي اسددتفاده مي

ياد آور اسدددت در حضدددور اي به يايت اعتكنند تا ميزان جذ  نيموتين سددديگار را به بدن افزايش دهند. نيموتين كه مادهمي

يابد كه آثار سددوم متعددي در هاي مغزي به ميزان قابف توجهي تجما ميشددود و در سددلو آمونياك به سددرعت جذ  بدن مي

شت. آمونياك كه ماده سلو برخواهد دا سمي، به ويژه براي  ست در بدن به منرور دفا دفا به ماده كم خطري اي  هاي مغزي ا

هاي علمي نشان شود ماده افزودني ديگر سيگار ع اره ريشه گياهي از خانواده جعفري است و پژوهشموسوم به اوره تبديف مي

سطه يمي از مي شان ادامه دهند در نهايت، به وا ستعما  دخانيات را در تمامي طو  عمر سيگاري ا رورتي كه افراد  دهد در 

 سپارند. هاي مرتبغ با دود سيگار جان ميبيماري

 ها در برگ توتون تيو و چگونگي تجمع آنعناصر راديواك

 ZErهاي اروپاي شرقي دهد در بين معدن  يان كه در كوهميالدي در دست است، كه نشان مي 15هايي از اوايف قرن گزارش

هايي حاكي از شيوع نيز گزارش 18كردند نوعي عارضه ششي به نام بيماري شش سياه شايا بوده است. در اوايف قرن كار مي

ميالدي دانشمندان دريافتند كه  1920رطان مجاري تنفسي در بين معدن  يان اين نواحي ثبت شده است. باالخره دردهه س

سلواكي گاز راديو اكتيو رادون  شور  م سي در بين معدن  يان ك سرطان مجاري تنف شيوع باالي  در اين معادن  -222علت 

ست. پس از كشف اين پديده بود كه رنعت معدن آنالي ز گازهاي معادن فلزات و در معرض قرار گرفتن محدود معدن  يان را ا

سته -222مورد توجه قرار داد. رادون  شمافت ه ضمن  ست كه  تبديف  -226و راديوم  -238اي به اورانيوم گازي راديواكتيو ا

 شود. مي

رر راديواكتيو ديگري نرير پولونيوم نيز مي -222رادون  رلي راديواكتيو دود  -210و سر   – 210تواند به عنا كه از عنارر ا

 سيگار است تبديف شود. 

رلي رادون به ترتيب پرتوهاي مخر  آلفا و بتا تابش مي -210و سر   -210پولونيوم  ست  -222كنند. منبا ا پوسته زمين ا

و سر   -210پولونيوم هاي راديواكتيو به عنارري هم  ون اي و تابششود و ضمن شمافت هستهكه به آساني وارد جو نيز مي

سر  -210شود. دو عن ر پولونيوم تبديف مي -210 سر   -210شود. دو عن ر پولونيوم تبديف مي -210و  كه  – 210و 

شددوند. باشددد، بار المتريمي دارند و به آسدداني جذ  ذرات يبار موجود در هوا نيز ميمي -222حارددف شددمافت هسددته رادن 

كند. در هايش جذ  و تغليظ ميوتون عنارر راديواكتيو جو را به ميزان زيادي به وسيله برگدهد كه گياه تتحقيقات نشان مي

( وجود دارد كه در نوك اين پرزها  Trichomeهاي پهن گياه توتون سدداختار پرزي شددملي موسددوم به تريموم )دوطرف برگ

را به شدددت جذ   -210و سددر   -210يوم شددود. اين گرده  سددبنده دو عن ددر راديواكتيو پولوناي ديده ميگرده  سددبنده

دهد كه يلرت مواد راديواكتيور در ساختارهاي پرزي شمف برگ تنباكو ده هزار بار بيش از متوسغ كند. تحقيقات نشان ميمي

يابند و بخش ي عنارددر را راديواكتيو از جو در برگ توتون تجما مييلرت آن در گف برگ توتون اسددت، بنابراين، بخش عمده

شه گياه توتون و از خاك جذ  ميكم ستفاده ميتر آن از طريق ري سفاتي ا شود به شود. به خ وص هنگامي كه از كودهاي ف

اي در گياه توتون به ميزان قابف باشند، ميزان جذ  راديواكتيو از مسير ريشهي آن اين كود داراي آلودگي راديواكتيو ميواسطه

 يابد.اي افزايش ميمالحره



هاي پر ترافيك و رنايا آالينده به ر از عواملي كه در تجما مواد راديواكتيو برگ گياه توتون موثر است، مجاورت جادهيمي ديگ

سيلي م رف ميخ وص آن سوخت ف شان ميكنند با مزارع توتون ميهايي كه  شد. تحقيقات ن دهد كه راديواكتيويته برگ با

رود. با وجودي كه فيلتر سددديگار بخش قابف هاي سددديگار سدددازي از بين نميتوتون طي فرآيندهاي پردازشدددي آن در كارخانه

شود و بسته به نوع سيگار از كند، مانا جدي در مقابف ورود سيگار به بدن نمياي از مواد سمي دود سيگار را جذ  ميمالحره

 شوند. دررد اين تركيبات راديواكتيو وارد بدن مي 37تا  5

 ها با سرطان سيگار به بدن و ارتباط آنورود مواد راديو اكتيو 

سا پژوهش ست كه پولونيم هاي  شان داده ا ست كه از راه تنفس نيز موجب  -210هاي اخير ن سيگار ا تنها تركيب موجود در 

شگاهي مي سر   -210شود. از اين رو تحقيقات جدي با هدف كاهش ميزان پولونيم سرطان در حيوانات آزماي و همين طور 

سد. حدود برگ گياه توتون الزامي به نرر مي در -210 سر   75ر رد از  سيگار در دود آن موجود مي -210در شد. كه در  با

شان مي سر  تحقيقات ن رد  رد پولونيم  -210دهد كه حدود ده در ست در شش -210و بي سيگار به  ها سرانجام از دود 

 رسد. مي

شان داده سيگاري روزي تنمحققين ن سيگار م رف كند مقدار ماده راديواكتيوي كه به ششاند كه اگر فرد  سته  هايش ها يك ب

سد، از مي شعه  300ر سغ ا سا  تو سينه xعمس كه در طو  يك  سه  شود، بيشاز قف تر خواهد بود. در مجاري اش گرفته 

سي مژك سو  ميتنف ست كه طي تنفس در اين نواحي ر سؤو  نرافت و زدودن ذراتي ا نند. تحقيقات كهايي وجود دارد كه م

شان مي سيگاري ن ف آندهد كه فعاليت اين مژكن ست. در نتيجه، ذرات ها در مجاري تنفسي فرد  سيگاري ا ها در افراد يير 

كند. از رسو  مواد راديواكتيو در مجاري تنفسي اين موجود در دود سيگار به مرور در مجاري تنفسي فرد سيگاري رسو  مي

رطالحاً نقاط بحراني خوانده ميجاد ميافراد نقاط راديواكتيوي اي سرطانشود كه ا سي در افراد شوند. ايلب  هاي مجاري تنف

همان طور كه اشاره شد عن ر راديواكتيوي  -210شود. پولونيوم هاي راديواكتيو از همين نقاط آياز ميسيگاري به واسطه تابش

كند. از دو عن ر توها زياد نيست ولي به شدت محيغ را يونيزه ميكند. اگر  ه قدرت نفوذ اين پراست كه پرتوي آلفا توليد مي

سر   ساني جذ  خون مي -210و پولونيوم  -210راديواكتيو  شود. گردش دومي كه حالليت خوبي در فاز آبي نيز دارد، به آ

اديواكتيو در بافت يا سلو  كند به طوري كه اين عن ر رهاي مختلف منتقف ميها و بافتخون اين عن ر راديواكتيو را به سلو 

انجامد. كند كه به سرطان ميشود و يا فرايند تمثير سلولي را از كنتر  خارج ميهدف ضمن تجما يا باعي القا مرگ سلولي مي

ساني از طرق خون به بافت سرطان در مجاري هاي مختلف بدن منتقف مياز آن جايي كه اين عن ر به آ شود و عالوه بر ايجاد 

 شوند.هاي ديگر نيز ميكه مستقيماً با دود سيگار در تماس هستند، موجب سرطان در بافتتنفسي 

شان مي سرطان در بافتتحقيقات ن ستند، در دهد كه ميزان ابتال به  سيگار ني ستقيماً در معرض دود  شي كه م ش هاي يير پو

ست. همچنين ميزان مرگ و 38ها سيگاري سيگاري ا رد باالتر از افراد يير  شي از بيماري در عروقي نيز در  -هاي قلبيمير نا

 دررد باالتر از افراد يير سيگاري گزارش شده است.  58ها سيگاري
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