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قصة مرض وموت 000التبغ   

استخدام التبغ بكافة انواعه 

مصيبة كبيرة يستخدمها  كثير 

من الناس وآفة خبيثة تقتل 

الجسم قتال بطيئاً وتدمر اقتصاد 

 الشعوب 



 لمحة تاريخية

كريستوفر )عام فقط، عندما اكتشف  500لقد عرف التدخين منذ ما يقارب • 

م، وكان معروفا قبلها في المكسيك 1492القارة األمريكية في عام ( كولومبس

 .عاما تقريبا 2500منذ 

أول من أدخله إلى أوروبا طبيب أسباني، أرسله الملك فيلب الثاني ملك • 

 .أسبانيا في رحلة استطالعية للمكسيك، فعاد ومعه نبات التبغ

، أرسل هذا النبات إلى ملكة فرنسا (جان نيكوت)سفير فرنسا في البرتغال• 

 .نسبة إليه( نيكوتين)وأصبحت المادة السامة في هذا النبات تسمى 

 . عرف السيجار في أسبانيا، حيث شاهدوه ألول مرة في كوبا، وجلبوه منها• 

 . عرف في بريطانيا على شكل غليون في عهد الملكة إليزابيث األولى• 

 .دخل بالد اإلسالم في القرن العاشر الهجري• 
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يحتوي التبغ على الكثير من المواد الكيميائية الضارة والسامة يقدر البعض ذلك ما بين 

 مكونات التبغ مادة من مسببات السرطان عند اإلنسان 40منها على األقل . مادة 6000إلى  4000

 المستخدمة في صناعة التبغ أبرز المركبات الكيماوية السامة

 المركب الــــــوصــــــف

 Methane يعرف على أنه غاز المستنقعات :الميثان 

 Methanol يدخل في صناعة وقود الصواريخ :الميثانول

 napthalenes مادة تستخدم في المواد المتفجرة :النفثالين 

 nicles عنصر فلزي يستخدم في خطوات الطالء بالكهرباء :النيكل

 Phenol مطهر ومبيد للجراثيم :الفينول

 Polonium عنصر فلزي إشعاعي :البولونيوم

 Stearic acid مادة شمعية :حمض االستيرك

 Styrene وهو هيدروكربون سائل تستعمل بوليمراته في صنع المطاط :الستايرين

 tar ويسمى أيضا القار أو الزفت، ويستخدم في الطرق اإلزفلتية :القطران

 tuluene عبارة عن غراء يستخدم ألغراض التحنيط :التوليون

 arsenic يستخدم مادة رئيسية في سم الفئران :الزرنيخ

 Acetic acid يستخدم في صبغة الشعر :حامض األستيك

 acetone عنصر رئيس يستخدم في الدهان :اآلسيتون



من المعروف اآلن أن مادة القطران في  (TAR)القطران

  مسببات سرطان الرئة وسرطاندخان السجائر هي أحد 

وتعمل على الترسب في الشفاه .  الحلق والحبال الصوتية

وتتسبب مادة .و األسنان  و تحت  األظافر فتغير ألوانها

عند المدخن، مما  إضعاف جهاز المناعةالقطران في 

يكون له أسوأ األثر في إمكانية مكافحة األمراض 

 .وبالتالي تعرض الجسم للعلل المختلفة

وهو مادة غازية سامة تنبعث مع  :أول أكسيد الكربون

دخان السجائر ومن عوادم السيارات وهي مادة االحتراق 

يقوم هذا الغاز على إضعاف قدرة الخاليا . األولية

وتوصيله إلى خاليا  الحمراء في الدم على حمل األكسجين

حيث يحل غاز . الجسم المختلفة والتي ال تعيش إال به

أول أكسيد الكربون محل األكسجين في خاليا الدم 

 .الحمراء وذلك بعد طرد األكسجين منها

من المواد السامة الداخلة في مكونات  :مادة األمونيا

  وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي. دخان التبغ

كذلك . واألعصاب الطرفية وقد تصيبها بالشلل( المخ)

وتتسبب في  تضر بالكلى وبخاليا الدم الحمراءفقد 

وتؤثر على التطور الذهني (. األنيميا)اإلصابة بفقر الدم 

 .فتسبب بعض التخلف العقلي, عند األطفال

 من مكونات التبغ



هذه هي المادة الكيميائية األساسية المسئولة عن 

بل إن العديد . تدخين السجائر إدمانالتسبب في 

من الدراسات تؤكد أن مادة النيكوتين في السجائر 

ال تقل خطورة وحدة في التسبب في اإلدمان من 

ويؤدي . المخدرات األخرى كالكوكايين والهيروين

زيادة قدرة الصفائح النيكوتين في دخان التبغ إلى 

، وهذا الدموية على التجمع وااللتصاق والتخثر

أمر له خطورته ألن هذا األمر يساعد على سرعة 

وقد تحدث التجلطات نتيجة وسهولة تجلط الدم، 

أو في شرايين القلب , لذلك في الساقين والقدمين

وعند النساء المدخنات . أو حتى في المخ, التاجية

يؤدي النيكوتين إلى إضعاف قدرة جسم المرأة 

، مما هرمون اإلستروجينعلى تصنيع وإفراز 

,  يسبب اضطراب ثم توقف الدورة الشهرية مبكرا

 .والوصول المبكر لسن اليأس

 النيكوتين



 وهو األكثر شيوعاً وأكثر أنواع التدخين : تدخين السجائر - 1

 .وهذه اقل شيوعاً من تدخين السجائر ويرتبط هذا النوع أيضاً بسرطان اللسان والشفة: تدخين السيجار - 2

 :تدخين الغليون - 3
 .وهو أقل أنواع التدخين شيوعاً ويتسبب هذا النوع من التدخين بسرطان الشفة واللسان

 :تدخين الشيشة - 4
وهذا النوع من التدخين . هي من أكثر األنواع شيوعاً بين الشعوب العربية وبالذات في منطقة الخليج العربي، الشام، ومصر

كما أثبتت الدراسات التي أجريت في عدة مستشفيات بالمملكة العربية السعودية التي أظهرت أن تدخين الشيشة ، يتسبب في 

نفس األمراض التي يسببها تدخين السجائر بل أن هذه الدراسات أظهرت نتائج مهمة مفادها أن العالقة بين تدخين الشيشة 

 .واإلصابة بقصور الشرايين التاجية للقلب قد تكون أقوى من العالقة بين تدخين السجائر وهذا المرض

  مضغ التبغ -5

حيث يتم مضغ التبغ مباشرة، وهنا يكون تأثير التبغ كيميائياً على غشاء الفم وبصورة مباشرة على بطانة الخد وأرضية الفم 

,  وتسبب إلتهاب اللثة وأغشية الفم المخاطية والرائحة الكريهة, وتعمل على تخريش األغشية المخاطية المبطنة, واللسان

 . وتساعد على اإلصابة بسرطان الفم

   السعوط -6

وهو استنشاق التبغ المطحون، و لتحضير السعوط يعامل التبغ معاملة خاصة ويطحن طحناً ناعماً ويستعمل على شكل 

 .فيأخذ الشخص كمية قليلة بين أصابعه ويدخلها إلى أنفه ويستنشقها, نشوق أوسعوط

ونتيجة وجود هذه المواد السكرية في الدبس أو ( العسل األسود ، الشيرة ) هو تبغ يضاف إليه الدبس  المعسل.

)  الفواكه المتعفنة ، فإن هذه تتحول إلى مجموعة من الكحول ، وبالذات الكحول اإليثيلي والكحول الميثيلي 

   0والكحول البروبيلي ،( األشد سمية 

 أنواع استخدامات التبغ



 السيجارة اإللكترونية

 تشبه إلى حد كبير السيجارة

. التقليدية إال أنها أطول منها بقليل   

 تتألف السيجارة اإللكترونية من

:اسطوانة تحتوي على  

بطارية قابلة للشحن  -1  

وهي خليط خزان للمادة السائلة  -2

بروبيلين )من النيكوتين ومادة 

(جاليكول  

مشغل دقيق إلنتاج بخار الماء  -3  

مرشح الهواء -4  





 

فمن بين كل مئة .يسبب استخدام التبغ في اإلنسان والحيوان إدمانا شديدا 

 سيصحبون مدمنين له %  90و  85شخص يتعاطون التبغ ، فإن ما بين 

من أشد ( وهو المادة المسببة لالعتماد في التبغ ) ويعتبر إدمان النيكوتين 

 أنواع اإلدمان 

النيكوتين هي المادة المسئولة عن تهيئة عقلك للشعور بالرضا 

واالسترخاء عن طريق مادة الديبوماين، التي تعطيك شعورا زائفا بأنك 

على أحسن ما يرام وسرعان ما يحتاجها الجسم بشكل منتظم، وتلك هى 

 بداية إدمانك للسيجارة

وقد قامت الكلية الملكية لألطباء بلندن بإجراء بحث مطول على اإلنسان  

والحيوان لمعرفة مدى اإلدمان الذي يسببه النيكوتين ، ومقارنته بالمواد 

والمذهل حقا أن الباحثين قد وجدوا بدرجة . المعروفة باسم المخدرات 

يقينية أن النيكوتين في التبغ ال يقل عن إدمان أعتى المخدرات تسببا 

 لإلدمان وهما الهيروين والكوكايين

 هل التدخين بسبب اإلدمان أم أن ذلك عادة ؟



 التبغ آثار استخدام

 اجتماعية و نفسية آثار آثار اقتصادية آثار صحية
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 آثار التدخين

في مكان ما من  يقتل شخصاقالت منظمة الصحة العالمية أّن التدخين  -  
 .الثانية ونصف كّل سّت ثوان العالم 

 14أو  13إن أعمار المدخنين تقل عن أقرانهم من غير المدخنين، بـ  - 
  .عاما

قدر فريق من الباحثين عدد الذين يموتون بسبب أمراض متعلقة بالتدخين  -
 .ماليين شخص 5 في أنحاء العالم في عام ألفين بنحو

شخص ينضمون إلى قافلة المدخنين كل عام من ضمنهم  مليون 30هناك  - 
من أولئك بسبب عادة  يموت قرابة النصفويتوقع أن . مليون أمريكي

 .التدخين

يقول المتخصصون إن تكاليف عالج األمراض المرتبطة بالتدخين في  -
، بينما تبلغ الخسارة في مليار دوالر سنويا 75الواليات المتحدة تبلغ 

 .مليار دوالر سنويا 82اإلنتاجية بسبب التدخين 



  مليون قتيل 100 :القرن العشرين 

  مليون قتيل 1000 :21القرن 

  ماليين قتيل 5 :م  2000عام 

  ماليين قتيل سنويا 10 :م 2025بحلول عام 

 100 مدخن جديد يوميا من األطفال والمراهقين ألف 

 وفيات التدخين
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ما هي حقيقة السجائر الخفيفة؟   

 

هناك مقولة تتردد على ألسنة المدخنين وتروج لها شركات إنتاج السجائر بان . •
من , غير ضارة على الصحة؛ بقلة القطران وقلة النيكوتين السجائر التي توصف

وهم ال يعرفون أنهم يخدعون أنفسهم، والحقيقة أن هذه  وسوبر اليت اليت قبيل
يستهلكون كمية األنواع ال تختلف عن بقية السجائر األخرى خاصة أن المدخنين 

لزيادة جرعة النيكوتين ويجري  يستنشقونها بعمق أكبر، وهم أكبر منها
 .امتصاصها بدرجة أكبر ودون عوائق لدى مقارنتها باألنواع األخرى الثقيلة

 

زيادة ترسب القطران على أعماق أبعد داخل األوعية و غالبا ما يؤدي إلى  •
بل أن التحول إلى السجائر األخف يؤدي إلى تكّون بؤر األورام  الدموية الرئوية

السرطانية بصورة أكثر وضوحا لدى ضحايا الوهم القاتل بالتحول إلي السجائر 
  .الخفيف



 

 لماذا تتضرر جميع أجزاء الجسم بآفة التدخين ؟

الن التدخين يوثر على اجهزة حيوية بالجسم تعتمد عليها جميع 

 خاليا الجسم في حيويتها ووظيفتها

 

 

 آفة التدخين 

 الجهاز التنفسي

 األوعية الدموية

 أكثر من 

مادة 4000  

 تدخل الدم

 نقصان فعالية 

 الهيموجلوبين



Source: WHO Tobacco Atlas 2002 

 كيف يقتل التدخين ضحاياه؟

  التدخين يسب العديد من األمراض ومن ثم تؤدي هذه االمراض للقتل

 سرطان الرئة

 سرطانات أخرى السكتة الدماغية

 أمراض القلب

 أمراض أخرى انتفاخ الرئة



 أضرار التدخين على المــــــخ والجهاز العصبي المركزي

إحداث نقص يؤدي التدخين المزمن الى 

وذلك بسبب  وظيفي في شرايين المخ

ضيقها وتصلبها مما يضعف وصول الدم 

واألكسجين الى المخ ويمكن أن يؤدي هذا 

 بدوره الى زيادة احتمال حدوث

 جلطات المخ وبالتالي السكتة الدماغية 

 ضعف القدرة على التفكير والتركيز 

  كثرة النسيان 
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القـلب والشرايين والدورة الدمويةأضرار التدخين على   

  ازدياد وتسارع ضربات القلب 

  20زيادة ضغط الدم بمعدل – 

25% 

  تضّيق الشرايين وبالتالي الذبحات

 والجلطات القلبية

  صعوبة التحكم في مستوى ضغط

الدم حتى مع استعمال األدوية 

 . المعالجة للضغط

  ضيق شرايين األطراف وخصوصا

 . شرايين الساقين

 ازدياد تجلط الدم التلقائي. 
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 التدخين و

السرطان       

وجهان لعملة   

واحدة   

هذه هي أسباب 

السرطان التي 

تصيب االنسان 

وتالحظون بان 

التدخين يأتي في 

 المرتبه االولى



 التدخين و

السرطان       

وجهان لعملة   

واحدة   

 سرطان

الرئة    

 سرطان الرئة يتسبب في وفاة شخص واحد كل ربع ساعة في العالم
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 سرطان الرئة



 أمراض الرئة المزمنة

التدخين هو أهم األسباب التي تؤدي إلى أمراض الرئة +   

و يسبب تغييرات في القصبات . المزمنة وغير السرطانية

لتهاب إتتطور تدريجيا حتى تسبب  ؛ الهوائية والرئة

 .المزمن القصبات

سجائر  10 -5قد تنشأ بعد تدخين  أمراض الرئة المزمنة+ 

 .في اليوم لمدة عام أو عامين

مثال  كالربوالتدخين يزيد من حدة بعض األمراض الرئوية  +  

 .  والتهاب القصبات الحاد أكثر حدةويجعل إصابة الرشح 



 سرطان الرئة
 . جدا بين غير المدخنين نادرإن سرطان الرئة مرض •

 نسبة اإلصابات تزداد بازدياد عدد السجائر المستهلكة وازدياد مدة التدخينإن  •
وتقل هذه النسبة تدريجيا عند اإلقالع عن التدخين مما يثبت العالقة المباشرة 

 .  بين التدخين وسرطان الرئة

إن لسرطان الرئة أنواع عديدة، وإن زيادة اإلصابات هي نتيجة الزيادة التي  •
، أما األنواع األخرى التي ال عالقة لها األنواع التي يسببها التدخينحصلت في 

 ." أمراض التبغ"بالتدخين فقد بقيت تماما كما كانت قبل عصر 

أمراضا سرطانية عديدة في  لقد أظهرت األبحاث العلمية أن دخان التبغ يسبب •
 .الحيوانات أنواع مختلفة من

 ،لقد أثبتت الدراسات أن سرطان الرئة أكثر شيوعا، بالنسبة إلى غير المدخنين•
 3-5مرات بين مدخني الغليون و 8-9 بين مدخني السجائر وبين مرة25

  .بين مدخني السيجار مرات
 
 



شرايينو ال القلب  
وهذا بدوره يسبب القلب التدخين يسبب تقلصا في شرايين +   

 .  الذبحة القلبية

بحوالي   بتصلب الشرايينالتدخين يزيد نسبة اإلصابة + 

وتخف هذه النسبة تدريجيا بعد التوقف عن % 200

 .التدخين

إن الصغار والشباب هم أكثر تأثرا بالتدخين من الكبار إذ  +   

 .وتتقلص بقوة أكثر( أطرى)أن شرايين قلوبهم تكون 



 التدخين و

السرطان       

وجهان لعملة   

واحدة   

 سرطان

الحنجرة    

شخص  68دراسة شملت 

مصاب بسرطان الحنجرة وجد 

منهم بسبب التدخين  65ان 

 وثالثة بسبب اسباب اخرى

شخص 68دراسة شملت   
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 أضرار التدخين على األسنان

مع كل سيجارة يدخنها المدخن 

فكأنما يستاك بمخلفات احتراق 

 التبغ 

 :فيؤدي الى

 اصفرار األسنان 

 التهابات اللثة 

 ضعف وتخلل األسنان 

 تسوس األسنان 



  

 المشكالت الجنسية المزمنة والتدخين

معظم الذين يعانون من امراض مزمنة كالسكري والسمنة  

 وأمراض القلب لديهم اضطرابات في الوظيفة الجنسية

السبب                    آلية الحدوث                  النتيجة   

 آفة التدخين

 مشكالت األوعية الدموية

(تصلب الشرايين)  

 نقصان فعالية الهيموجلوبين

 أمراض القلب

 نقصان اكسجين الدم

 تلوث الدم والخاليا

 ارتفاع ضغط الدم

 ضعف

 قلة النطاف المنوية



تأثير التدخين على الوظيفة 

 الجنسية

أكدت االبحاث العلمية وزيارات 

المدخنين للعيادات التناسلية بأن 

 :المدخنين مصابون بــ 

  الضعف الجنسي 

موت وقلة  النطاف المنوية 

 قلة النطاف المنوية

عدد طبيعي من 

 النطاف المنوية
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 التدخين يفسد هرمون االنوثة عند المرأة

السبب                    آلية الحدوث                  النتيجة   

 آفة التدخين

 اضطرابات العادة الشهرية 

 الوصول المبّكر لسن اليأس 

 هشاشة العظام

 أمراض القلب عند النساء

 تعطيل عمل 

 االستروجين

 

Anti-Estrogenic 

 Effect   

 تخليق استر وجين غير فعال 

 زيادة طرده من الجسم 

 زيادة البروتين

المرتبط   

مع االستروجين،    



 أمراض الجهاز 

 التنفسي

 آفة التدخين

 تسمم الدم بأول

 أكسيد الكربون

 تضيق شرايين

 الدماغ

 تلوث الدم الواصل للدماغ 

 بسبب ما يحتويه التبغ من

 مواد ضارة

 نقصان االكسجين

في الدم   

 ا لواصل للدماغ

 حدوث خلل في 

 خاليا الدماغ

 نقصان التركيز

 ضعف الذاكرة

 ضعف االنتباه 

 ضعف 

 الوظيفة

 الذهنية

 التدخين والوظيفة الذهنية

 التدخين يسّرع في حدوث مرض الخرف

أظهرت دراسات عديدة بأن التدهور العقلي يكون أسرع       

 بخمس مرات عند المدخنين 

. في مرحلة الكهولة منه عند غير المدخنين  

 التدخين يفسد طواعية الدورة الدموية 

 ويؤدي إلى تلف الشرايين ويؤدي إلى تشكل الجلطات 

. ويزيد من معدل حصول السكتات الدماغية مما يؤدي إلى التدهور العقلي  

إن عدد سنوات التدخين تؤثر بشكل كبير في زيادة معدل التراجع )  

  .(الذهني أو العقلي



 

 : الحرقة•
 وتحدث هذه الحالة عند ما ترتد ،ان الحرقة عرض لحالة تسمى االرتداد المعوي المريئي  -

 هناك صمام عضلي أسفل المريء يحفظ األحماض المعدية في. األحماض المعدية الى المريء 

 اال أن التدخين يضعف هذا الصمام مما يؤدي إلى ارتداد ،المعدة ويمنعها من دخول المريء 

 ان تعرض المريء ألحماض يؤدي الى تقرح جدار المريء. األحماض الى المر يء 

 

 

 

 :القرحة
 . وهي حاالت شائعة  ،القرحة هي تقرح أو تآكل في جدار المعدة أو االثنى عشر  -•

اضافة إلى االستخدام المتواصل لفترات طويلة لمضادات  ،القرحة االلتهاب البكتيري     من أسباب•
 . الستيرويدية  االلتهاب غير

واذا استمر  ،أظهرت الدراسات أن األشخاص المدخنين معرضين أ كثر لإلصابة بالقرحة  -•
 . فإن القرحة قد ال تشفى أ و قد تحتاج وقتاً أطول للشفاء  ،بالتدخين      األشخاص

 ،الذي يسبب القرحة ( هيليكوباكتربا يلوري) باال لتهاب البكتيري  كما يزيد التدخين من االصابة•
 بسبب الكحول أو مسكنات األلم التي تباع بدون وصفة طبية ويزيد ا لتدخين كذلك من القرحة



 التدخين و مرض السكري
وجدت العديد من الدراسات بان اإلصابة بمرض السّكري  

تزداد لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين كما وجدوا أن هذه 

العالقة تشمل أيضا المدخنين السلبيين ولكن بنسبة اقل مقارنة 

بالمدخنين أنفسهم وتم تفسير عالقة التدخين باإلصابة بمرض 

 : السكري من خالل

  .التدخين يحتويها التي بالسموم البنكرياس تأثر احتمالية -1

 لعمل المقاومة نسبة تزيد بالتدخين أخرى ومواد النيكوتين -2

 insulin الخاليا مستوى على األنسولين هرمون

resistance  

 التي stress hormones الهرمونات إفراز تحفيز -3

  األنسولين هرمون عمل من تقلل

 المدخنين لدى البنكرياس بسرطان اإلصابة نسبة زيادة -4

  .المدخنين بغير مقارنة
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 التدخين يسبب تلف العين
 بسبب بالعين الصفراء البقعة تلف إلى يؤدي التدخين

 من الجزء ذلك هي الصفراء البقعة و عنه الناتجة األكسدة

 بصورة ويعمل العين مؤخرة في يقع الذي الشبكية

 .األشخاص رؤية أو القراءة عند مباشرة

 

 في الدموية األوعية تضيق إلى أيضا التدخين يؤدي و

 عشرون إن اإلحصائيات إحدى في بلغ حيث المنطقة تلك

 إلى سببه يعود المرض هذا من يعانون ممن استرالي ألف

 من كثير يدركون ال وعادة .العمر تقدم إلى وليس التدخين

 حتى خطرة حاله في أنهم المرض بهذا المصابين الناس

 السليمة العين كون المشكلة بهذه الثانية العين تصاب

 .المصابة بالعين الحاصل النقص تعوض



 

التدخين يسّرع في حدوث مرض 

 الخرف

 

أظهرت دراسات عديدة بأن التدهور 

العقلي يكون أسرع بخمس مرات 

عند المدخنين في مرحلة الكهولة 

  .منه عند غير المدخنين

ولقد تطرقت هذه الدراسات إلى 

الرابط ما بين التدخين والوظيفة 

ومؤخراً وجد الباحثون في  .العقلية

دراساتهم مخاطر متنامية ال 

يستهان بها لكال أمراض الخرف 

 والزهايمر بين المدخنين 



التدخين يسبب ويزيد من حدة مرض هشاشة 

 العظام
مرض هشاشة العظام هو مرض تكون فيه العظام وخاصة 

عظام العمود الفقري والحوض واألطراف أقل صالبة 

ومتانة وبالتالي تكون عرضة بسهولة للكسر أو االلتواء مما 

وهشاشة . يسبب ذلك اإلعاقة واأللم وأحيانا يؤدي للوفاة

العظام مرض شائع الحدوث ويصيب النساء أكثر من 

 .للرجال% 32للنساء و % 68الرجال بنسبة 

 كيف يسبب التدخين هشاشة العظام 
يقلل التدخين من امتصاص الكالسيوم للجسم ويعتبر . 1

الكالسيوم من العناصر األساسية لبناء العظام والحفاظ على 

 .  صالبتها ومتانتها

التأثير المضاد للتدخين على عمل هرمون االستروجين . 2

احد الهرمونات الجنسية والذي له دور كبير في بناء العظام 

 . وحمايتها من الوهن والضعف

التدخين ُينقص من سماكة العظام القشرية، وبالتالي فهو . 3

تها، ويجعلها عرضة لخطر الكسر  . ُيضعف من قوَّ



 التدخين و سرطان الثدي

 

نسبة اإلصابة بسرطان الثدي بين السيدات المدخنات   -

بالمائة عن نسبة اإلصابة بين السيدات  30تزيد حوالي 

 .اللواتي لم يدخن مطلقا

 

أظهرت دراسة تم عملها ببحث على السرطان أن   -

الموجود بالسجائر خاصة يمكن أن يسبب  النيتروزامين

طفرة جينية في أنسجة الثدي في السيدات المدخنات و 

 .المدخنات السلبيات 

المواد المسرطنة يمكن أن تخزن في األنسجة الدهنية   -

 .للثدي و تم وجودها في سوائل الثدي في المدخنات 

 

الفتيات المدخنات في سن المراهقات يزدن من خطر  -

في مرحلة المراهقة  إصابتهن بسرطان الثدي ذلك إن 

يكون أنسجة الثدي مازالت تنمو و هذا يجعلها أكثر 

عرضة لخطر اإلصابة بسرطان الثدي نتيجة للكيماويات 

 .  الموجودة بالدخان 
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التدخين يسبب الكثير 

 من أمراض الصدر

السعال الزمن 

انتفاخ الرئة 

 التهاب الشعب

 الهوائية المزمن

الربو 

 اضعاف مناعة

 الرئتين

هل تعلم ان بعض المدخنين يفوق 

علمهم بأنواع أدوية السعال أكثر من 

  األطباء



 التدخين القسري

التدخين الغير "أو " التدخين السلبي"يطلق مصطلح التدخين القسري 

على الناس الذين ال يدخنون، ولكن يتعرضون وبشكل ". إرادي

يومي للغازات والمواد المنبعثة من تدخين السجائر من زمالئهم في 

العمل، أو تعرض األسرة عندما يكون أحد أفرادها يدخن، أو في 

   .األماكن العامة مثل وسائل النقل العامة وغيرها

 تأثير التدخين القسري 

التدخين القسري يسبب الربو 

التدخين القسري يسبب أمراض القلب 

التدخين السلبي يضعف ذكاء األطفال 

 التدخين السلبي يزيد من خطر إصابة األطفال

 بالتهابات األذن

المدخن يضر زمالءه في العمل 

 التدخين القسري يؤدي إلى استنشاق غير المدخنين

 للمواد السامة والمتسرطنة التي يحتويها التمباك



 التدخين القسري

ليس لهؤالء األطفال ذنب إال انهم يتعرضون يوميا لدخان السجائر من ابائهم ومن يجلسون حولهم فيصبيهم 

ودخول المواد  بأمراض الصدر و االذن الوسطى، ونوبات الربو، وظاهرة الموت الفجائي عند األطفالذلك 

 السامة والمتسرطنة الى اجسامهم

 التدخين القسري

 



 أضرار التدخين النفسية

 ل المدخن إلى مدمن نتيجة لوجود النيكوتين، وهي مادة منبهة ومنشطة للجهاز ا لتبغ يحوِّ

 العصبي ، وهذا يؤدي إلى مخاطر أهمها وضع الجسم في حالة التوتر النفسي

  أن هناك دالئل علي وجود أسباب مشتركة بين السلوك االكتئابي والتدخين وأن البيئة

 .االجتماعية والعامل الشخصي يلعبان دوراً أساسياً في اكتساب عادة اإلدمان

  مثالً )اإلدمان على حركات معينة و وضعيات معينة يتخذها الشخص أثناء التدخين  :

 ( .إلخ... حركات اليدين، طريقة التكلم، اإلحساس بالثقة 

 تنتاب المدخنين نوبات من المزاج العصبي والقلق وخاصة بين السيجارة واألخرى 

 تنتاب بعض المدخنين حاالت من الشعور بالذنب وهو يعلمون أن الدخان حرام شرعا 

  يشعر بعض المدخنين بالذنب تجاه من يّضرهم بدخانه فينعكس ذلك على مزاجه وحالته

 النفسية

  يشعر المدخن بالخجل والتوتر النفسي عندما يخبره احد أطفاله بان التدخين مضر

 وحرام 

  اكتشف الباحثون في جامعة ميتشيغان األمريكية، أن الرغبة في االنتحار والموت

السريع قد تنتج بصورة أساسية عن عادة التدخين اليومية عند من يمارسونها حالياً، وليس 

 .عند من تركوها



 أضرار التدخين االجتماعية

  المدخن شخص غير مرغوب في تواجده في كثير من التجمعات

 العامة

المدخن يفقد العديد من اصدقائه بسبب اصراره على التدخين 

  الطالب المدخنين هم اكثر الطالب هروبا من المدارس 

 المدخنون اشخاص غير مرغوب فيهم في بعض الوظائف 

  ترفض بعض الفتيات االرتباط بالمدخنين عندما يريد المدخن ان

 يتزوج

  يصيب المدخن عائلته بأمراض التدخين  :على مستوى األسرة

 .ويساهم التدخين في ازدياد حدة الفقر وخاصة في الدول الفقيرة

  ظاهرة انتشار المقاهي وتدخين الشباب  :على مستوى المجتمع

 .بها ظاهرة تشجع على االنحراف بين شريحة الشباب



2000 السنة  – 2010 2010  – 2020 2020  – 2030 2030  – 2040 

 

العبء على 
 االقتصاد 

العالمي من 
 جرَّاء التبغ

   500  بليون 
دوالر أمريكي 
حجم التكاليف 
المتوقعة على 

االقتصاد 
العالمي بحلول 

  2010عام 

ستصبح األمراض 
الناجمة عن 
استعمال التبغ 
على رأس قائمة 
اإلنفاق الصحي 
في العديد من 

. دول العالم  

واقتنعت كثر من 
الحكومات بأن 
تكاليف التبغ 

االقتصادية تفوق 
  .الفوائد المرجوة

   

ستتسع الفجوة 
بين الدول 
 الغنية والفقيرة
بسبب تدهور 

الخدمات 
الصحية تحت 
وطأة األمراض 

والوفيات 
الناجمة عن 

.التبغ  

ستبلغ تكاليف 
التبغ على 

العالمي  االقتصاد 
ما يعادل تريليون 
دوالر أمريكي 

!!سنويًا   

 

 الضرر االقتصادي العالمي من استخدم التبغ



؟(على المدى القريب)ما هي الفوائد المباشرة للتوقف عن التدخين   

  بعد التوقف مباشرة يقوم جهاز الدوران بالتحسن والتخلص من أول أكسيد 

 الكربون العالق به وأول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة ينطلق 

 مع دخان السيجارة وعند اتحاده بالدم يقلل أو يمنع الدم من نقل األوكسجين

 داخل الجسم 

  معدل ضربات القلب وضغط الدم يعودان إلى حالتهما الطبيعية بعد أن كانا 

 مرتفعين نسبيا 

 خالل أيام تتحسن حاسة الشم والتذوق بعد أن كانت ضعيفتين بسبب التدخين 

 ما هي الفوائد الناتجة على المدى البعيد؟ 

 األشخاص الذين يتوقفون عن التدخين يعيشون أطول عمرا مقارنة باألشخاص

كغيره  الحياة تارك التدخين في ةتصبح فرص حيثالذين ال يزالون يدخنون فبعد  

 من غير المدخنين

 هل يقل خطر اإلصابة بالسرطان بعد ترك التدخين؟

 ان ترك التدخين يقلل من فرص اإلصابة بالسرطان وخاصة سرطان الرئة 

  وغيره من أنواع السرطان



 لماذا اإلصرار على التدخين؟

سؤال يوجهه لك عائلتك وزمالئك وكل من يحبك 

بل ان اعضاء جسمك تصرخ وتقول لك توقف عن 

فلماذا اإلصرار؟. التدخين  

لماذا تسمح لحزمه من التبغ ان تسيطر عليك 

 وتسلب ارادتك وتمرض جسمك؟

 لماذا تغضب ربك باإلصرار عن التدخين؟

العديد من زمالئك انتصروا على هذا العدو وتمكنوا 

بأذن هللا التوقف تماما عن التدخين بل ان بعضهم 

ال أدري كيف كنت مستمرا على هذه اآلفة: يقول  

هذه دعوه صادقة لكم الن تقرروا االن وليس غدا 

 ان تتخلصوا من التدخين
 



 التدخين التراكمي  خطر جديد آلفة التبغ

سموم التي تبقى وال هو خليط من مكونات احتراق التبغ السامة

على السجـــاد واألثاث واأللبسة و األدوات األخرى لـــساعات أو 

 حتى 

أليام بعد أن تنطفئ الــسيجارة أو الــشيشة وهو خطــر كبير على 

الصحة  ويزداد خطورته كلما كان الـــمكان ضيقا كوسائل الــنقل 

.والغرف الصغيرة والمصاعد  

ويعتبر األطفال هم األكثر تأثرا من أخطار الــتدخين الــثالث ذلك 

الن تنفسهم أكثر من البالغين مما يجعلهم يدخلون كــميات كــبيرة 

من هـذه الــمواد إلى أجســامهم وخاصة الــدماغ الــذي يكون في 

.مرحلة النمو لديهم  



 ما هي فائدة اإلقالع عن التدخين؟

 

وبعد استعراض األمراض التي قد يسببها التدخين قد يخطر على بال •
المدخنين أنه هل يمكن للجسم أن يتخلص من آثار التدخين في حالة 

التوقف عنه، وفي الحقيقة أن للتوقف عن التدخين فوائد كبيرة 
مثل  وللجسم القدرة على التخلص من بعض المواد المتعلقة بالتدخين

 بسرعة كبيرة، وثاني أكسيد الكربون النيكوتين

 وإن بعض األعراض مثل الكحة والبلغم تخف خالل 

 بجلطةعدة أسابيع ويمكن خفض احتمال اإلصابة  

 خالل سنة واحدة فقط ويتم %50بنسبة  القلب 

 بشكل  السرطان خفض احتمال اإلصابة بأمراض 

 . تدريجي
 
 



التسويف والتأخير في شرب الدخان 

االمتناع عن االماكن او المواقف التي تذكر بالتدخين 

الهروب من المواقف بالخروج من المكان او تغييره 

تشغلك عن التدخين   ايجاد البدائل من حيث اعمال او هوايات اخرى 

  التفكير الدائم بمضار التدخين وآثاره السلبية وخاصة لألطفال

      .والنساء الحوامل

تجنب الجلوس مع المدخنين واختيار أصدقاء غير مدخنين.    

 اإلكثار من شرب الماء والسوائل.   
 

  

  



 ما هي الطريقة للتوقف عن التدخين؟ 

 
نعلم أن التوقف عن التدخين ليس بالشيء السهل •

إدمان عضوي وإدمان )) وذلك ألن التدخين يسبب 
، ولكن الكثير من الناس يستطيعون ((  سيكولوجي

لذلك و الكثير  الرغبة الحقيقيةالتوقف إذا ما وجدت 
من الناس يتخوفون من التوقف عن التدخين بشكل 
مفاجئ وفي الحقيقة ال يوجد أي ضرر من التوقف 

فجأة عن التدخين، بل الكثير من الناس يقومون بهذا 
لذلك، وينصح  اإلرادة الكافيةالشيء إذا ما توفرت 

 :بإتباع البرنامج اآلتي للتوقف عن التدخين 



وعادة  تحديد موعد معين للتوقف النهائي عن التدخين    1 

 .أسابيع من التفكير في التوق3-4يكون هذا الموعد خالل 

بالرغبة عن التوقف عن  التحدث مع األهل والمقربين  2  

التدخين وذلك لمساعدة الشخص وتفهم الظروف التي قد يمر 

 .بها

على المدخن ( من ثالث إلى أربع أسابيع ) خالل هذه الفترة  3 

 .أن ال يدخن أكثر من عشر سجائر في اليوم

 في اليوم المحدد للتوقف عن التدخين ننصح بأخذ النيكوتين 4 

التعويضي، والغرض من أخذ النيكوتين هو التقليل من أعراض 

التوتر والعصبية التي يمر بها المدخن عند التوقف عن 

 .التدخين

 )أنظر لألسفل) النيكوتين التعويضي 5 

 



 النيكوتين التعويضي



 

 التدخين والبيئة
 

مليون هكتار من األراضى المزروعة فى 4.3حقول التبغ تشكل 
 .من محصول التبغ يزرع فى البلدان النامية% 69العالم، 

 

من أجل معالجة أوراق التبغ يحتاج األمر الى كمية كبيرة من 
-100األخشاب، وتقدر الكمية لمعالجة ا كجم من أوراق التبغ بـ 

شجرة متوسط عمر كل  50كجم من الخشب، وهذا يعني حرق  130
 .سنة مما يسهم فى إتالف الغابات 15منها 

 

كما أن المبيدات الحشرية و األسمدة التى تستعمل لتحسين نوعية 
 .  االنتاج تصل الى التربة وتلوثها



 التدخين والحرائق
 

 أظهرت احدى الدراسات ضرر التدخين

 في تسببه في كثير من الحرائق

  

 من حرائق % 13التدخين سبب في

من % 14ر5المساكن والمكاتب ، و

حرائق المرافق العامة والمسارح 

من حرائق الغابات % 20والمطاعم ، و

 . واألعشاب والحطب

http://www.clipart-graphics.net/cgi-bin/imageFoliopro.cgi?action=view&link=lines/animated&image=animatedline1.gif&img=&tt=


 كم تنفق على التدخين ؟
 

اذا فرضنا ان رجال بدأ التدخين من سن الخامسة عشرة الى سن الستين ، وان متوسط 
سيجارة ، فكم من السجائر اشعلها طول عمره ؟ وكم من المال اهدره  20تدخينه في اليوم 

 على الخبيث ؟
 سيجارة شهريا  600= يوما  30× سيجارة  20

 سيجارة سنويا  7200= شهرا  12×  600
 سيجارة في العمر 324000= عاما  45×  7200

 

 :ولمعرفة عدد علب السجائر المشتراة  
 علبة  16200=  20÷  324000

 

 :ولمعرفة قيمة هذه العلب نقوم بما يلي 
  دينار 16200= ثمن العلبة  دينار 1×  16200

 
 



 

 التدخين والوقت

 
 سيجارة يوميا ، وان  20لو فرضنا ان متوسط تدخين الفرد

دقائق فقط ، لوجدنا انه  6تعاطي السيجارة الواحدة يستغرق 
 .يضيع ساعتين يوميا في الهواء 

 

  أي انه يضيع في الشهر الواحد يومين ونصف ، وفي السنة
 شهرا كامال 

 

  فإذا وصل عمره الى الستين ، وكان قد بدأ تدخينه في الخامسة
عشرة يكون قد اضاع من عمره ما يقارب السنتين ليلها ونهارها 

 ! في التدخين 
 
 



 احصاءات
 ربما من المفيد لإلقالع عن التدخين تصور طول السجائر المدخنة

 

سنوات بمعدل باكيت واحد يوميا يعن  10إن تدخين السجائر لمدة 
 متر  8760= 10 × 365× 20×م  0.12= سجائر بطول 

 

ملجم قطران فهذا يعنى دخول قطران بكمية  3لوأن كل سيجارة خلفت 
 كيلو جرام الى رئتى المدخن 200= 

  

مدخن  5000احتاج للصيانة وتبرع  العقبة-اربدلو أن طريق 
 !برئتيهم بعد الوفاة للبلدية لما احتاجت البلدية ألى كمية من األ سفلت 

 

اجتمعوا فى فلسطين ( مليون 700)لو أن مدخنى العالم اإلسالمى 
ونفخوا فيها سموم السجائر لسيجارة واحدة النتهت قضية  فلسطين 

   و مسيحيين بموت ساكنيها جميعهم من يهود ومسلمين


