
بزًٍشیت هشهي ٍ % 09سزطبى ّبی ریِ ٍ % 09استؼوبل دخبًیبت ػبهل 

بیوبری ّبی اسکویک للبی هی ببشذ ٍ بِ طَر کلی سیگبر کشیذى % 55

بز رٍی توبم لسوت ّبی بذى آثبر سَء خَد را هی گذارد ، اس پَست کِ 

ببػث تیزگی ٍ چیي چزٍک ٍ پیزی سٍدرس در آى هی شَد، تب استخَاى 

 . د رآًْب هی گزدد( پَکی استخَاى)ّب کِ ببػث استئَپزٍس 

 59بؼذ اس. ّیچکذام اس اػضبء بذى اس آثبر سیبًببر سیگبر در اهبى ًیستٌذ

ًفزبِ یک  3ًفز فَت هی کٌذ ٍ 1ًفز سیگبری  4شیذى اس ّز سبل سیگبر ک

سبل سیگبر  49بیوبری ًبشی اس سیگبر کشیذى هبتال هی شًَذ ٍ بؼذ اس 

ًفز فَت هی کٌذ ٍ یک ًفز بِ بیوبری  1ًفز سیگبری، 5کشیذى اس ّز 

بِ راستی ایي هبدُ شَم حبٍی . حبصل اس ایي ػبدت شَم هبتال هی شَد

 . ست ٍ بِ ّشاراى طزیك جبى اًسبًْب را هی گیزدّشاراى هبدُ سوی ا

 

 

  سرطان مختلف در بذن انسان 41سیگار عامل حذاقل 
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 استؼوبل دآًچِ ّوِ ببیذ در هَر

 .بذاًٌذ دخبًیبت ٍ بیوبریْب 
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تٌببکَ ّوزاُ بب کبغذ ٍ فیلتز ٍ بزخی افشٍدًی ّب، هَاد تشکیل دٌّذُ 

درٍ الغ سَختي ایي هَاد بب ّن هَجب پذیذآهذى بیش . سیگبر هی ببشٌذ

شَاّذ ػلوی ًشبى هی . هبدُ سزطبًشا هی شَد 09هبدُ سوی ٍ  4999اس 

دٌّذ کِ توبم اًَاع هحصَالت دخبًی بِ ّز شکلی هضز بَدُ ٍ ببػث 

 . هیز ٍ ًبتَاًی هی شًَذهزگ ٍ 

 : دٍد سیگبر دارای دٍ جزیبى اصلی ٍ فزػی است

جزیبى اصلی ٌّگبم پک سدى ، ٍارد دّبى ٍ ریِ فزد سیگبری هی -1

 . شَد

جزیبى فزػی کِ بسیبر خطزًبک تز است در فبصلِ پک سدى ّب اس ًَک -5

سیگبر اًتشبر یبفتِ ٍ در هحیط پخش هی گزدد کِ ّن اطزافیبى فزد 

بری اس ایي دٍد استٌشبق هی کٌٌذ ٍ ّن در تٌفس بؼذی ٍارد ریِ فزد سیگ

دٍد للیبى ًیش اس ایي اهز هستثٌی ًیست ٍ آسیب ّبی . سیگبری هی شَد

فزاٍ اًی را بِ ّویي تزتیب بز فزد هصزف کٌٌذ ٍ اطزافیبى ٍی ٍارد هی 

 .کٌٌذ

رٍبزٍ بب هصزف ّز ًخ سیگبری بب سِ ًَع پذیذُ اصلی بیوبریشا در سیگبر 

 :هی شَد

 .یت حبد یب فَری هثل تٌگی ًفس بؼذ اس سیگبر کشیذىسو -1

 .َالًی هذت هثل سزطبى ریِ سویت هشهي یب ط -5

 . اػتیبد بِ هبدُ اػتیبدآٍر هَجَد در سیگبر یب اػتیبد بِ ًیکَتیي  -3

 

ًیکَتیي هَجَد در دٍد سیگبر هَجب افشایش ٍاضح ضزببى للب ٍ 

دراثز استؼوبل دخبًیبت للب هجبَر بِ کبر . دببالرفتي فشبر خَى هیشَ

 . بیشتز شذُ ٍ اکسیژى بیشتزی ًیبس دارد

ػزٍلی ، سکتِ ّبی هغشی، بیوبری ّبی تٌفسی ٍ  –بیوبریْبی للبی 

بسیبری اس بیوبری ّبی کشٌذُ در اثز استؼوبل دخبًیبت دیز یب سٍد  در 

 . ق هی افتذافزاد سیگبری ٍ افزادی کِ بب آًْب سًذگی هی کٌٌذ، اتفب

سزطبى هختلف در بذى اًسبى هی ببشذ کِ  14سیگبر ػبهل حذالل 

سزطبى ریِ، سزطبى پَست، سزطبى لَسالوؼذُ، : هْوتزیي آًْب ػببرتٌذ اس

سزطبى هثبًِ، سزطبى خَى، سزطبى پستبى ،سزطبى حٌجزُ، سزطبى کبذ 

 ٍ... 

 

سًبى ٍ هزداى بزاثز سطبى ریِ بیشتز اس بِ ًظز هی رسذ هزگ ٍ هیز 

 . هجوَع سزطبى ّبی پزٍستبت ، پستبى ٍ کَلَرکتبل هی ببشذ

 

 

سیگبر کشیذى هبدراى ًِ تٌْب در دٍراى ببرداری ٍ بؼذ اس آى بزای 

خَدشبى هضز هی ببشذ، بلکِ دارای اثزات طَالًی هذت بز رٍی ًَساداى 

 . ٍ فزسًذاًشبى است

ْب هثل بیوبریْبی تٌفسی ٍ یب کبّش کبرکزد تٌفسی بسیبری اس ایي بیوبری

سیگبر کشیذى ّزکذام اس ٍالذیي در ًَساداى ٍ کَدکبى اتفبق هی افتذ ٍ 

 . شذت ایي بیوبری ّب را ٍخین تز هی کٌذ

 

 .سرطان های لب، زبان و دهان دراثر جویذن تنباکو حاصل می شود

. استؼوبل دخبًیبى رًٍذ آتزٍاسکلزٍس یب تصلب شزاییي را تسزیغ هی کذ

آتزٍاسکلزٍس هوکي اس ببػث ببریک شذى شزیبًْبی پب ٍ در ًتیجِ بَجَد 

آهذى درد در حیي راُ رفتي شَد ٍ اداهِ هصزف دخبًیبت هی تَاًذ 

هَجب گبًگزى ػضَ شذُ ٍ هٌجز بِ لطغ شذى اًگشتبى پبّب ٍ اًذام 

ؼبت بیشوبر ًشبى دادُ اًذ کِ هْوتزیي ػلت لطغ اًذام هطبل. گزدد

تحتبًی، بیوبریْبی ػزٍق هحیطی است کِ لَیتزیي ػبهل خطز آى هصزف 

 .   دخبًیبت هی ببشذ

 

 

 


