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اميدوارم كط  واننده پيام ما را بط درستي گرفتط باشد. در ساير فصول از تعدادي از عوامل  ار كط با احتمال كم يا متوسط در 

ده است. در مورد تنباكو  يچگونط شكي در مورد ارتباط سببي آن با سر ان ايجاد نوع  اصي از سر ان نق  دارند صحبت ش

 اي تشكيل د نده گردد. باوري كط تمام سلولسلول مي DNAوجود ندارد. اين ماده قاعاً سر ان زا بوده و باعث آسيب بط 

شامل ژنهاي جه  يافتط مي سر ان ريط  شند و معموالً اين جه  در ژن بافت  ست. و  مانگونط ح RASو  53pبا شده ا ادث 

سر اني ميكط مي سلول  سلول  بيعي بط  شده براي اين دانيد جه  در اين ژنها باعث تبديل يك  گردد و تمامي مراحل  ي 

ست. شركت شنا تط شده ا شفاف  صورت  سيگار بر اين تصورند كط محصول آنها  ارناك نميتبديل ب شد.  اي توليد كننده  با

سفانط حتي دولتاين رفتار غيرا هقي ي ست و متأ ضل ك دروغ بزرگ و بين المللي ا ستقيم با اين مع ضر بط بر ورد م  ا نيز حا

 اي سددرسددام آور پرسددنلي وزارت بهداشددت در ارتباط با درمان بيماريهاي مرتبط با اجتماعي نيسددتند. در اروپا از  رفي  زينط

 شود. اكو كار يارانط پردا ت ميتنباكو وجود دارد و از ديگر سو باور رسمي بط كشاورزان تنب

در آينده دچار  6تا يك بط  3بط  1اگر شما سيگار  ستيد بهتر است بدانيد كط براساس ماالعات گوناگون ممكن است بط ميزان 

د د، رسد ليكن در حقيقت  ار را كمتر از آنچط كط  ست نشان ميسر ان ريط شويد. گرچط اين  ار بسيار بزرگ بط نظر مي

كند و اين امر تا حدودي از  ار پيداي   اي قلبي فوت مياز  ر دو نفر سيگاري يكي بعلت مرگ زودرس ناشي از بيماريزيرا 

سال زودتر(  30تا  20% احتمال مرگ زودرس شما وجود دارد )90كشيد، كا د. پيام ساده است اگر سيگار ميسر ان ريط مي

 اشد. ب اي قلبي يا سر ان ميكط بط واساط بيماري

قبل از قرن بيسددتم سددر ان ريط يك بيماري نادر بود. اما جالب اسددت بدانيد كط چگونط در قرن بيسددتم الگوي شدديوع آن آيينط 

بوده  50و  40 اي مصرف تنباكو بعنوان يك حركت اجتماعي شده است. حداكثر مصرف سيگار در كشور اي صنعتي در د ط

سر ان ريط شيوع  ست كط بازتاب آن حداكثر  شد. مي 70و  60 اي در د ط ا سر ان ريط  15با سال دوره نهفتط براي ايجاد 

سال ست كط  ر چط تعداد زيادتر و  شما وجود دارد و اين بدان معنا سر ان ريط در  شيد احتمال ايجاد  سيگار بك شتري   اي بي

سيب الزم را بر باالتر مي سر ان زاي موجود در تنباكو آ سيگار مواد  ستعمال  سالها زمان الزم ساز ا وارد ميسلولرود. با ا د و 



ايد،  يال نكنيد كط  ار  ا بط پيداي  سر ان ريط منجر گردد. لذا اگر ا يراً سيگار را ترك كردهاست تا اثر تجمعي اين آسيب

 شويد.  سال زمان الزم است تا از عدم ابته بط سر ان ريط مامئن 15سر ان ريط ديگر براي شما وجود ندارد بلكط حداقل 

ميزان  ارات تنباكو در راباط با ايجاد سر ان ريط بستط بط نوع فراورده مصرفي متفاوت است.  ار نسبي ايجاد سر ان ريط در 

سيگار برگ مي ست. افرادي كط پيپ و  سط كرده ا سيگاري مقاي سبت بط افراد غير  سيگاري ن شند و تمايلي بط فرو بردن افراد  ك

 10كشددند باشددند، اما افرادي كط سدديگار معمولي ميافراد معمولي در معرض ابته بط سددر ان ريط مي دود تنباكو ندارند دوبرابر

شانس ابته بط سر ان ياد شده را دارا مي شان داده شده در شكل برابر افراد غيرسيگاري  شند. نتايج ن در مورد مردان  2-13با

 باشد. تر ميهف بسيار فاح سال است. ليكن در مردان )يا زنان( مسن تر اين ا ت 45-55

تعداد سيگار اي مصرفي نيز عامل مهمي است. اين تعداد  ر چط بيشتر باشد امكان ايجاد سر ان ريط نيز باالتر است. اين يافتط 

نشان داده شده است. اين شكل ارتباط بين تعداد سيگار اي مصرفي و نرخ مرگ و مير سر ان ريط  3-13باور واضح در شكل 

د د. اين يافتط بط دليل عوامل محياي نبوده و در ماالعات مختلف در كشدددور اي ان را در سدددنين متفاوت نشدددان ميدر مرد

 گوناگون بط اثبات رسيده است. 

نمايانگر يك راباط شفاف بين مصرف سيگار و ميزان مرگ و مير در اثر سر ان ريط در كشور اي اروپا و امريكاي  4-13شكل 

يقت ديگري كط وجود دارد سن شروع سيگار كشيدن است بط  وري كط  ر چط اين عمل زودتر شروع شود باشد. حقشمالي مي

  ار بيشتري براي ايجاد سر ان ريط در سنين متوسط تا پيري وجود دارد. 

فوق زايي كمتري دارند. نظريط باشددند  ار سددر اناين احتمال وجود دارد كط سدديگار ايي كط حاوي مقدار كمتري قاران مي

شدت تبليغ مي سيگار ا بط  شركتهاي توليد كننده اينگونط  سط  ست، اما اين اعتقاد براي تو شتر ا شود كط در جهت فروش بي

 ارند، در صورتي كط بط  يچ عنوان اين تصور درست نبوده سيگاريها چنين جا افتاده است كط اين نوع سيگار ا مامئن و بي

سالو دروغ محض مي ضمن آنكط در  شد.  شده كطبا شخص  شندمي كم قاران با سيگار اي كط افرادي  هاي ا ير م  را دود ك

شدمي ورودي نيكوتين تأمين براي امر اين كط برندمي فرو  اريط در ترعميق شتر افراد اين لذا. با شندمي سيگار بي  نوبط بط كط ك

 گردد. مي آدنوكارسينوما نام بط ريط سر ان از نوعي شيوع شديد افزاي  باعث  ود

 اي انتهايي ريط اتفاق افتاده و در گذشددتط از شدديوع پا يني بر وردار بود، ليكن  م اكنون يكي از اين نوع سددر ان در قسددمت

ساالنط شايع ستان  شور انگل ست. باوريكط تنها در ك سر ان ريط ا شخيص داده  000/10ترين انواع  سينوم ريط ت مورد آدنوكار

 ميرند. ر كرده و تقريباً بط يك ميزان ثابت تعدادي از اين بيماري  ر سالط ميشود. اين افراد چند سالي عممي

سلولزي كط جز ي از  ضافط كنيم كط الياف  ست ا ست، الزم ا شما كافي ني سر ان زاي تنباكو براي  اگر اين حقايق درباره اثرات 

سيگار ا مي سر ان نمودهفيلتر  ضح در حيوانات ايجاد  شند باور وا سر اناند و تقربا سانها نيز  ستيم كط در ان زا يباً مامئن  

 باشند. مي

 كشيد  مين االن آنرا متوقف كنيد. پيام بسيار ساده و روشن است، اوالً شروع بط سيگار كشيدن نكنيد، ثانياً اگر سيگار مي

ست كط بعضي افراد كط سيگار كشيدن را متوقف كنيد. عجيب ا ست از  مين امروز  در نزديكي نيروگا هاي  بط جاي فردا بهتر ا

باشند، يا  ار بسيار اندك ايجاد بيماري جنون كنند شديداً نگران افزاي  بسيار اندك سر ان  ون ميانرژي اتمي زندگي مي

گاوي در مصرف كنندگان گوشت گوسالط عده زيادي را نگران كرده است، ليكن  مين افراد ا ميت كمي بط استعمال د انيات 

سئومي ست. تنباكو تركيب پيچيدهد ند كط م سيگار نوعي اعتياد بط دارو صرف  ست. م سال ا صد ا  زار نفر در  اي از ل مرگ 

سر ان ضي از آنها  ست كط بع شيميايي ا سر ان زا نميزا ميمواد  ست كط گرچط  صلي آن نيكوتين ا شد. جزء ا شد، ليكن با با

د د و ص شده و تمايل بط مصرف د انيات را در او افزاي  مياعتياد آور است. وجود نيكوتين در تنباكو باعث وابستگي در شخ

 كارد. اين مصرف زياد، وي را بيشتر و بيشتر در معرض مواد سر ان زاي سيگار قرار داده و تخم سر ان را در بدن او مي

ستگي بط نيكوتين مي سكين واب ست يافتن را ي براي ت شكلي كط جامعط با آن روبرو صلي ترين م شد.لذا ا سد كط بط نظر مي با ر

ساح بااليي از  شان در برابر  شغل ساط  ستند كط بط وا صلي دارد. گروه اول افرادي   سط علت ا شدن افراد يك جامعط  سيگاري 

شد، ليكن او را معتاد كرده و تدريجًا  سترس فرد موثر با ستن از ا ست نيكوتين در كا سترس قرار دارند. در اين موراد ممكن ا ا

شكل  را افزاي  م شود. اين افراد يك گروه يم سيگاري توجط  شكان  ست بط تعداد پز د د. براي درك گيرا ي نيكوتين بهتر ا

توانند آنرا كنار بگذارند. لذا بايد پرسدديد كط چگونط انتظار اي  سددتند كط كامهً با  ارات تنباكو آشددنايي دارند ولي نميحرفط



دانند حالي كط اشددخام مرتبط با جامعط كط بط  وبي  ارات سدديگار را ميداريم تا افراد عادي جامعط سدديگار را ترك كنند در 

 كشند.  نوز سيگار مي

گروه ديگري كط سددديگاري  سدددتند اين عمل را بخا ر عدم اعتماد بط نفس و عدم ا مينان در بر ورد اي اجتما ي انجام 

در اين  نگام نيكوتين را بط عنوان يك آرام شددوند عصددبي شددده و د ند. اين افراد وقتي با ديگران قا ي و  م صددحبت ميمي

شكي دريافتطبخ  براي  ود انتخاب مي شدن د تران نوجوان كنند. ماالعات روانپز سيگاري  اند كط دليل فوق مهمترين علت 

ستط و بط  مين  سيگار و كا   وزن را دليلي براي اعتياد  ود دان صرف  ستند كط ارتباط بين م ساني   ست. آ رين گروه ك ا

كنند. احتياج بط بيان ندارد كط اثرات بسيار مخرب و مضر سيگار بر سهمتي انسان بر اثر هت ادامط مصرف سيگار را توجيط ميج

 كند. باشد بشدت سنگيني مياحتمالي آن كط كا   وزن مي

كنيد. بعضي افراد باور  ايد،  مين االل كشيدن سيگار را متوقفپس اگر شما بنا بط  ر يك از دليل سط گانط فوق سيگاري شده

بينند، اين افراد بخصوصي در معرض اثرات اعتيادآور نيكوتين قرار گرفتط و عدم استفاده از تنباكو را براي  ود بسيار مشكل مي

زنند كط موفقيت ممكن است با استفاده از مشمع و يا آدامس نيكوتين دار، تدريجا  ود را از اين مشكل ر ا سازند. تخمين مي

ستفاده از مواد جايگزين، اين موفقيت را بط %سيگ سيگار با ا ساند. گرو ي اعتقاد دارند كط اعتياد بط  7اريها جهت ترك   وا د ر

زنند. در آزماي  ياد را مثال مي« پاولو»نيكوتين يك ارتباط ذ ني با مصددرف سدديگار دارد و جهت اثبات اعتقاد  ود سددگهاي 

شده بودند كط  سگها جوري تربيت  شح ميشده  صداي زنگ تر شان با  ست بزاق شد، حتي اگر غذايي موجود نبود. لذا ممكن ا

 مين وضعيت درباره اعتياد بط نيكوتين سيگار نيز صادق باشد. نيكوتين استنشاقي كط شبيط سيگار است بط عنوان را ي جهت 

  وا د داد.  نشان ما بط را آن موفقيت  جلوگيري از مصرف سيگار معرفي شده است كط تنها زمان،

( باشددد. اين ژن 6A2CYPاند كط اعتياد بط سدديگار ممكن اسددت بدليل وجود يك ژن بنام )ماالعات جديدتر مشددخص كرده

كند كط قادر اسددت تا نيكوتين را در مغز و جريان  ون تجزيط نمايد و چنانچط دچار تغيير شددود اين پروتئيني را كدگذاري مي

باشند كمتر توانا ي تحمل نيكوتين د د لذا افرادي كط ژن را بط صورت تغيير يافتط دارا ميتوان را بط صورت نسبي از دست مي

سيگاري مي شتط و بنابراين كمتر  شدند راحترا دا سيگاري  كنند. نوع تغيير يافتط اين ژن در تر آنرا ترك ميشوند و چنانچط 

 اي نيكوتيني تا حدودي توجيط كننده اين است كط چرا مشمعافراد غيرسيگاري دوبرابر بي  از افراد سيگاري است. نكتط ا ير 

كنند كشف دارويي  ايي كط روي آن كار ميدر بعضي افراد  يلي مؤثرند ولي در گروه ديگر چندان اثري ندارند. از ديگر فرضيط

 است كط بتواند پروتئين فوق را مهار كرده و باعث كا   تمايل بط مصرف سيگار گردد. 

احتماالً بهترين روش مقابلط با اعتياد بط سدديگار در دسددت دولت  ا اسددت. حمايت مالي از درمانگا هاي ترك اعتياد را ي موثر 

باشند. نق  روانشناسان در كمك بط افراد سيگاري در راستاي ترك در كار  ود موفق مي 20بوده، چرا كط اين درمانگا ها تا %

 ا براي پردا ت يارانط در جهت توليد و ارا ط جايگزينهاي نيكوتين بط افراد معتاد . كمك دولتاعتياد ايشان نيز بسيار مهم است

ساده در مي ساب  سيار ا ميت دارد. با يك ح سيگار نيز ب ستم بط  سي سيگار براي  يابي كط  زينط درمان بيماريهاي مرتبط با 

توان تنباكو را از از  رفي با وضددع مالياتهاي سددنگين ميباشددد.  اي ياد شددده ميبهداشددتي  ر كشددور بط مراتب بي  از  زينط

گردونط  ارج نمود و در حقيقت بايد سيگار آنقدر گران شود كط افراد معتاد مجبور شوند تا بط تدريج مصرف  ود را كاش د ند. 

سود آنتمامي كمك شده و ماليات بر  ساني كط بط نحوي با تنباكو مرتباند بايد متوقف  ها افزاي  يابد باوريكط  اي دولت بط ك

 ا بايد جامعط را  ر چط بيشدددتر از  ارات سددديگار مالع كرده و اين نامبردگان بط تدريج مجبور بط تغيير شدددغل گردند. دولت

شتط  سيگار گراي  پيدا نكنند. بياد دا شان بط سمت  شريح كنند ت اي موضوع را در مدارس براي كودكان و نوجوانان بط  وبي ت

كند. آگا ي عمومي مردم در ت استعمال سيگار، سر ان است و بط عبارتي سر ان، سيگار كشيدن را درمان ميباشيد كط نهاي

مورد  ارات تنباكو در سالهاي ا ير افزاي  يافتط است كط  ود باعث كا   مردان سيگاري شده و اين امر از شيوع سر ان 

 . ريط در مردان كم كرده و بر تعداد زنان مبته افزوده است

كا   يافتط است، اما متأسفانط با توجط بط افزاي  مصرف سيگار  25در انگلستان و ولز تعداد موارد سر انهاي ريط باور كلي %

 بر شيوع سر ان ريط در اين گروه افزوده شده است.  12در زنان در مدت مشابط %

شوند. اين پيشنهاد بايد نگران كننده « ناماري جوا»اند تا بعضي مواد اعتيادآور نظير ا يراً گرو ي پيشنهاد كرده شنا تط  مجاز 

ست  شن ا صرف تنباكو كط بر  مگان رو شي از م شتي نا شكهت فراوان اجتماعي و بهدا ضهت اين امر بر م شود چون مع تلقي 



ضافط مي سر ان زا بودن ماري جوانا در دراز مدت وجود ندارد ا و بايد ماالعط گردد و از  رفي  نوز  يچ ا هعاتي درباره عدم 

 در مورد اين احتمال از اولويت بر وردار گردد، حتي قبل از آنكط استفاده از اين ماده مخدر قانونمند گردد. 

 چطور دوستان خود را بكشيم 

 سيگار كشيدن غير مستقيم 

ي نباشند. اين گونط افراد از اثرات بسيار نگران كننده سيگار تأثير آن بر ا رافيان فرد سيگاري است، كط ممكن است  ود سيگار

را سيگاريهاي غيرفعال گويند. ارتباط بسيار مشخصي بين استنشاق دود سيگار موجود در  وا و افزاي   ار سر ان ريط وجود 

 اي بستط و بدون تهويط يا با تهويط كم  ار كامًه دارد. بديهي است كط در  واي آزاد اين  ار بسيار كم است ليكن در محيط

 . جدي است

كشد، يا كارگري كط در كاباره و يا رستوران مشغول بكار است، مقدار مشخصي از فردي كط شريك زندگي او در منزل سيگار مي

سيگار را باور روزانط بط ريط ست كط فرد مذكور روزانط يك يا  اي  ود فرو ميدود  شت زمان بط مثابط آن ا برد كط اين امر با گذ

شد. ماالع سيگار بك شديد ابته بط چند عدد  شان داد كط آنان در معرض  سيگاري ژاپني ن سيگاري مردان  ات در مورد زنان غير

شد و  ستان انجام  شابهي در انگل شده بودند. ماالعط م سط  سيگاري مقاي سران مردان غير سر ان ريط قرار دارند، اين افراد با  م

افزاي  يافتط است. نتيجط ماالعات فوق  25كنند %ندگي ميثابت كرد كط سر ان ريط در افراد غيرسيگاري كط با فرد سيگاري ز

باعث شد كط در بسياري از محلهاي كاري در كشور اي انگلستان و آمريكاي شمالي كشيدن سيگار ممنوع شود. البتط اين امر 

 ي كرده بودند. گيري قانونبيشتر بط اين دليل بود كط كارمندان غيرسيگاري اين نوع شركتها، شركت  ود را تهديد بط پي

باشد، كط در زندگي  ود قادر بط اظهار نظر نبوده و براي بيشترين زيان ناشي از سيگار كشيدن غير مستقيم متوجط كودكان مي

باشند. لذا مايط تأسف است كط اعتياد يكي از والدين بط نيكوتين كودك را در معرض زندگي در محيط سالم تابع والدين  ود مي

د د. ماالعات انجام شده در مورد كودكان كط مشكهت بهداشتي و  صوصاً تنفسي دارند نشان شتي قرار مي ارات جدي بهدا

كشند. قاعاً يكي از داليل محتمل در مورد مرگ نوزادان در گهواره، سيگاري د د كط والدين ايشان يكي يا  ر دو سيگار ميمي

ميرند بط اندازه سيگاريهاي معتاد در  ون رم نوزاداني كط در گهواره ميبودن والدين ايشان است. جالب است بدانيد كط يك چها

  ود نيكوتين دارند.

 نوز زود است كط در مورد  ار رو بط افزاي  ابته بط سر ان در كودكان افراد سيگاري قضاوت كنيم ليكن اين احتمال وجود 

شان داده سفيد  ون  ود روبرو ميفراد با جه اند كط نوزادان اينگونط ادارد. از  رفي مدارك ا ير ن شند.  ايي در گلبولهاي  با

ساني مي شتطاين نوزادان ك سيگاري دا شيده و يا اينكط پدر  شايعك شت كط يكي از   ا در ترين انواع بد يمياند. بايد بخا ر دا

 كودكان لوسمي است )سر ان گلبولهاي سفيد  ون(. 

لب كودكان پدر و مادر نق  الگو داشددتط، لذا كودكان افراد سدديگاري در آينده تمايل اين را نيز نباشددد فراموش كرد كط براي اغ

 كند. بيشتري بط كشيدن سيگار  وا ند داشت كط اين امر نيز بنوبط  ود مسئلط را پيچيده تر مي
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