ترک سیگار
نیکوتین یکی از اعتیادآورترین و پرمصرف ترین
موادی است که در سراسر جهان مصرف می شود.
این ماده سبب بروز سرطان ،آمفیزم و بیماری
قلبی_عروقی شده و استنشاق غیر فعال دود سیگار
با بروز سرطان ریه در بزرگساالن و بیماری های
تنفسی در کودکان همراه بوده است  .میانگین سن
شروع مصرف سیگار  16سالگی است و به ندرت
افراد بعد از  20سالگی مصرف سیگار را شروع
می کنند .بیش از  75درصد افراد سیگاری اقدام به
ترک سیگار کرده اند و حدود  40درصد هر سال
برای ترک سیگار اقدام می کنند  .در هر بار اقدام به
ترک ،فقط  30درصد افراد برای  2روز در حالت
پرهیز باقی می مانند و فقط  5تا  10درصد به طور
دائمی مصرف سیگار را کنار می گذارند .نهایتا 50
درصد افراد سیگاری موفق به ترک سیگار می
شوند .سطح تحصیالت باالتر با مصرف کمتر سیگار
ارتباط دارد .مرگ عارضه اصلی استعمال
دخانیات است .علت مرگ معموال برونشیت مزمن
و آمفیزم ،سرطان برونش و انفارکتوس قلبی و
بیماری عروق مغزی می باشد.

مزایای ترک سیگار برای سالمتی:
قطع مصرف دخانیات منافع فوری و عمده برای
افراد درهر سنی دارد .ترک سیگار ،در افراد
سیگاری باعث افزایش طول عمر می شود و خطر
ابتال به سرطان ریه و ناراحتی های قلبی_عروقی و
بیماریهای ریوی مزمن را کاهش می دهد.

درمان ترک سیگار:
تررررررک سررررریگار مررررری توانرررررد ناگهرررررانی یرررررا بررررره صرررررورت
ترررردریجی باشررررد .رفتررررار درمررررانی مقبررررول ترررررین درمرررران
روانشررررررررناختی مصرررررررررف سرررررررریگار اسررررررررت ،بیررررررررزاری
درمررررانی ،روشرررری اسررررت کرررره طرررری آن فرررررد سرررریگاری
واداشررته مرری شررود پشررت سررر هررم سرریگار بکشررد تررا جررایی
کرررره در طرررری جلسرررره درمررررانی برررره حررررد تهرررروع برسررررد و
سرررریگار کشرررریدن بررررا احساسررررات ناخوشررررایند تررررداعی پیرررردا

مرررری کنررررد و نیکرررروتین حاصررررله از راه مخرررراط دهرررران جررررذب
مررررری شرررررود و انرررررواع  2و  4میلررررری گرمررررری دارد .نررررروع 2
میلرررری گرمرررری برررررای افرررررادی اسررررت کرررره کمتررررر از  25نرررر
سررریگار در روز میکشرررند .پرررس از تررررک ناگهرررانی  ،هرررر دو
سررراعت  1یرررا  2عررردد آدامرررس مصررررف میشرررود .همرررراه برررا
ایررررن آدامسررررها نبایررررد نوشررررابه هررررای اسرررریدی قهرررروه ،ررررای،
سرررودا و آب میررروه مصررررف ششرررود رررون جرررذب نیکررروتین
کرررراهش مرررری یابررررد .مصرررررف آن ا رررررات زیانبرررراری نرررردارد.
قسسسرا هسسسای مکیسسسدنی نیکسسسوتینی  )Commitهرررم
وجررررررود دارد .و آنهررررررا هررررررم انررررررواع  2و  4میلرررررری گرمرررررری
دارنررررد .این قرصررررها در کسررررانی مفیررررد اسررررت کرررره بالفاصررررله

پرررس از بیررردار شررردن مصررررف سررریگار داشرررته انرررد.
عمرررردتا در خررررالل  6هفترررره اول ترررررک  ،روزی  9تررررا 20

کند.

قررررری مکیرررردنی مصرررررف مرررری شررررود و سررررپس مقرررردار آن
کرررراهش مرررری یابررررد .قررررری نبایررررد قررررورت داده شررررود و بایررررد
مکیررررده شررررود .عرررروار آن شررررامل برررری خرررروابی ،تهرررروع،
سررروزش سرررردل ،سرررردرد و سکسرررکه اسرررت .چسسسسا هسسسای

داروهای نیکوتینی:
تمررررامی درمرررران هررررای جررررایگزینی میررررزان ترررررک را
دو برابررررر مرررری کننررررد کرررره علررررت آن کرررراهش عالئررررم
جسررمی ترررک نیکرروتینی اسررت و برره مرردت  6تررا 12
هفترررره از نیکرررروتین جررررایگزین اسررررتفاده مرررری شررررود و
پررررس از آن برررره مرررردت  6تررررا  12هفترررره مقرررردار آن را

کرررررررم مررررررری کننرررررررد ترررررررا قطرررررررع شرررررررود .آدامسسسسسسس
نیکسسسسسسوتین  )Nicoretteفرررررررآورده ی برررررردون
نسخه است که از طریق جویدن نیکوتین آزاد

نیکسسسوتینی هرررم بررردون نسرررخه قابرررل تهیررره هسرررتند .دو نررروع
دارنررررردا انرررررواع  16سررررراعته  Nicotrolو انرررررواع  16ترررررا
 24سررراعته  . Nicoderm CQسرررب هرررا هررررر روز
صررربح مصررررف مررری شررروند و بررررای بیمررراران پرررذیرفتنی ترررر
هسرررررتند .تنهرررررا عار ررررره آنهرررررا ب رررررورات پوسرررررتی اسرررررت در
سرررربهای  24سرررراعته و برررری خرررروابی مرررری باشررررد .اسسسسس ری
بینسسسی نیکسسسسوتین  )Nicotrolفقررررط از طریررررق نسررررخه
پزشرررا قابرررل وصرررول اسرررت و بررررای سررریگاری هرررای قهرررار
استفاده می شود.

داروهای غیر نیکوتینی:
ایرررررن درمانهرررررا بررررررای افررررررادی کررررره مخرررررالف درمررررران
جررررایگزین هسررررتند یررررا درمرررران جررررایگزین مررررو ر نبرررروده
اسرررت اسرررتفاده مررری شرررود و طبرررق نسرررخه پزشرررا تجرررویز
مررری شرررود و در مرررواردی بررره تررررک سررریگار کمرررا مررری
کنررد .اخیرررا واکسررن نیکرروتینی نیررز تولیررد شررده اسررت کرره
بررررره زودی وارد برررررازار خواهرررررد شرررررد و پرررررادتن هرررررای
اختصاصی در مغز تولید می کند.
آیا سیگار کشیدن خطرناک و زیان آور است؟
سرررریگار کشرررریدن یکرررری از مهررررم ترررررین علررررل بیمرررراری و
مرررررگ مرررری باشررررد .نیکرررروتین برررره شرررردت سررررمی اسررررت.
خرررروردن حرررردود  40میلرررری گرررررم نیکرررروتین خررررالی ،یررررا
مقررردار موجررررود در دو نررر سرررریگار ،کشرررنده اسررررت .امررررا
زمررررانی کرررره سرررریگار دود مرررری گررررردد ،بیشررررتر نیکرررروتین
سرررروزانیده شررررده و تنهررررا یررررا تررررا هررررار میلرررری گرررررم آن
توسرررط بررردن فررررد جرررذب مررری شرررود .با سررروختن توترررون
یررررا قیررررر سرررربناک از ترکیررررب صرررردها مرررراده شرررریمیایی
ایجرررراد مرررری شررررود ،کرررره سرررررطان و بیمرررراری راه هررررای
هررروایی را سررربب مررری گرررردد .برررا استنشررراق دود سررریگار،

منواکسررررید کررررربن برررره جررررای اکسرررری ن بررررا هموگلرررروبین
موجود در گلبولهای قرمز متصل میشود.

آیا توتون اعتیادآور و زیان آور است؟
وقترررری کرررره فرررررد شررررروع برررره کشرررریدن سرررریگار مینمایررررد،
بخصررررروی در دوران جررررروانی ،شرررررانس معتررررراد شررررردن
بسررریار بررراال اسرررت .سررریگاری هرررای مبتررردی بررره سررررعت
نسررربت بررره ا ررررات سررروم آغرررازین ،تحمرررل و عرررادت مررری
نماینرررد و اگرررر آ رررار محررررک و مطبررروع سررریگار بررررای
ایشررررران لرررررذت بخرررررش باشرررررد ،مصررررررف مرررررداوم آن را
شروع می نمایند.

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

مضرات و عواقا مصرف سیگار:
برررر طبرررق تحقیقرررات سرررازمان جهرررانی بهداشرررت )WHO

در هسسسر  8ثانیسسسه یسسسد ندسسسر در دنیسسسا سسسان خسسسود
را بسسسسسسه علسسسسسست اسسسسسسستعمال دخانیسسسسسسات از دسسسسسسست
میدهسسسد نترررایح تحقیقرررات نشرررانگر آن اسرررت ،اگرررر افرررراد
در سرررنین نوجررروانی شرررروع بررره کشررریدن سررریگار کننرررد
بررریش از  %70مررروارد سررریگاری شررردن در ایرررن مرحلررره
اتفررراق مررری افترررد و مررردت  20سرررال یرررا بیشرررتر بررره ایرررن
عمرررل ادامرررره بدهنررررد ،برررین  20تررررا  25سررررال زودتررررر از
افررررادی کررره بررره هررری وجررره در زنررردگی سررریگار نکشررریده
انررررد ،از دنیررررا خواهنررررد رفررررت .تنهررررا سرررررطان ریرررره یررررا
بیم اریهرررررررای قلبررررررری پیامررررررردهای اسرررررررتعمال دخانیرررررررات
نمیباشرررررد ،بلکررررره مجموعررررره ای از مسرررررائل و مشرررررکالت
بهداشرررتی در ارتبررراط برررا مصررررف دخانیرررات اسرررت کررره
مررری توانرررد بخررراطر شررررایط جسرررمانی و مقاومرررت ایمنررری
در افررراد سرریگاری بوجررود مرری آیررد ،کرره برخرری ازآنهررا
عبارتنررررررررررررررررد ازا از دسررررررررررررررررت دادن موهررررررررررررررررا_ آب
مرواریررررررد کاتاراکت _ ررررررین و ررررررروک_ ررررررایعات
شررررنوایی_ سررررررطان پوسررررت_ فسررررراد دنرررردانها_ پررررروکی
اسرررررتخوان_ بیماریهرررررای قلبررررری_ زخرررررم معرررررده_ تغییرررررر
رنررا انگشرررتان_ سرررطان رحرررم و سررقط جنرررین_ تغییرررر
شکل دادن سلولهای جنسی در مردان
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