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يعتبر التدخينالقاتل األّول 

 في العالم، حسب اإلحصائيات. 

التبغ، هو المكّون الرئيسيّ للدخان،  
وهو محصول زراعي يستهلك بالتدخين أو المضغ. 

يـعتبر الـتبغ نـباتًـا مخـدّر الحـتوائـه مـادة الـنيكوتـين وهـي الـمادة الـمسؤولـة 
عن نشوء اإلدمان في مستخدميه. 

  

 

 

وقـــــد حـــــذرت الـــــمنظمات الـــــصحيّة بـــــضرورة تـــــثقيف الـــــناس عـــــن أضـــــرار 
الـتدخـين للحـدّ مـن انـتشاره حـفاظًـا عـلى صـحة اإلنـسان ولـضمان حـياة 

سعيدة آمنة من األمراض.  
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المقدمة

يحتوي التبغ املصنّع مواد كيميائية عضوية أخرى مثل 
مادة القار والكربون املؤكسد وأول أكسيد الكربون 

والقطران وأكسيد النيتروجني واألسيتون وامليثانول،.     
وهي مواد شديدة الضرر والسمية حيث أنها ال تصلح 

لالستخدام البشرّي. 



 

 

تـــــؤكّــــــد األبـــــحاث الـــــطبية بـــــأن الـــــتدخـــــين 
يؤثر على صحة المدخّــن ومن حوله بعدة 

أشـــكال، فـــقد يـــؤدي الـــى رفـــع مســـتوى 
حــدوث أمــراض جســديــة مــثل ارتــفاع 
ضـــــغط الـــــدم واالصـــــابـــــة بـــــالـــــسكري 
والجــــلطة الــــقلبية أو حــــدوث أمــــراض 
نــــــفسية مــــــثل الــــــفصام واالكــــــتئاب أو 

أمـراض سـرطـانـية مـثل سـرطـان الـرئـة 
وســـــرطـــــان الـــــقولـــــون وســـــرطـــــان الـــــثدي 

وأمــــراض الحــــمل والــــوالدة مــــثل زيــــادة ألــــم 
الـــــــــدورة الشهـــــــــريـــــــــة وانـــــــــقطاع الـــــــــطمث الـــــــــمبكر 

وانـخفاض وزن الـجنين وأمـراض أخـرى مـثل تـجاعـيد البشـرة والـتهابـات 
الــلثة وســقوط األســنان. ويــعتقد الــخبراء بــأن لــلتدخــين أضــرار أخــرى لــم 

تكتشف بعد. 
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فــي هــذا الــكتيّب، ســوف نــوضــح عــالقــة الــتدخــني ودوره الخــطير 
فـــــي زيـــــادة نســـــبة حـــــدوث األمـــــراض املـــــختلفة، عـــــلًما بـــــأن هـــــذه 

املعلومات تم اقتباسها من األبحاث الصحية العاملية.  
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المحاور الرئیسیة

أوالً: التدخين واألورام الخبيثة  

ثانياً: التدخين وأمراض أجهزة الجسم  

ثالثاً: التدخين وصّحة المرأة 

رابعاً: التدخين وصّحة الطفل
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التدخین واألورام الخبیثة



 

مرض السرطان: 
 حـــالـــة مـــرضـــية تـــتكاثـــر فـــيها الـــخاليـــا بـــشكل 
غـــــير طـــــبيعي وخـــــارج عـــــن الـــــسيطرة، مـــــّما 
يـؤدّي إلـى تـكويـن ورم خـبيث, وتـكون قـادرة 
عـلى االنـتشار فـي الـجسم عـن طـريـق غـزو 
أنـــــسجة أخـــــرى بـــــشكل مـــــباشـــــر أو بـــــشكل 

غـــــــير مـــــــباشـــــــر عـــــــن طـــــــريـــــــق الـــــــدم واألوعـــــــية 
اللمفاوية. 

•إتــــالف وتــــغير عــــمل الــــمحتوى الــــوراثــــي الــــنووي، 
فــــتبدأ الخــــلية فــــي الخــــروج مــــن الــــسيطرة ويــــزيــــد 

معدل انقسامها وتتحول لورم سرطاني. 

• إضـــــعاف مـــــناعـــــة وقـــــوة الـــــخاليـــــا فـــــي 
محاربة الخاليا السرطانية إن وجدت. 
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املــــحتوى الــــوراثــــي الــــنووي فــــي كــــل خــــلية مسؤول عــــن االنــــقسام والــــنمو 
الطبيعي للخلية. وبما أن التبغ مادة كيمائية سامة فإنها تؤدي الى: 
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التدخین وأمراض أجھزة الجسم
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يتكون الجسم من عدة أجهزة حيوية تعمل 
بالتنسيق فيما بينها ليؤدي كل واحد منها 

وظيفته الخاصة على أتم وجه. 
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الجهاز الدوري:  
يتكون الجهاز الدوري من القلب واألوعية.  

الدموية التي يضخ القلب الدم من خاللها 

 إلى أعضاء الجسم المختلفة. 

الجهاز الدوري هو المسؤول عن نقل 

األكسجين والغذاء من الخاليا وإليها عن 

طريق الدم والدورة الدموية. 

 

هـــــذا الـــــجهاز مـــــرتـــــبط بـــــالـــــرئـــــتين والـــــجهاز 
الــتنفسي ألنــه يــنقل جــزيــئات األكــسجين 
مـــــن الـــــرئـــــتين إلـــــى كـــــل خـــــاليـــــا الـــــجسم 
ويحـمل جـزيـئات ثـانـي أكـسيد الـكربـون 
مــن الــخاليــا لــيعيدهــا إلــى الــرئــتين ولــكن 
الــــدم ال يــــنقل هــــذه الجــــزيــــئات فــــقط مــــن 

الــــرئــــتين بــــل يــــنقل مــــعها الــــسموم الــــذائــــبة 
الـــــناتـــــجة عـــــن الـــــتدخـــــين واســـــتنشاق دخـــــان 

 السجائر. 
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بأن التدخني يزيد نسبة حدوث اجللطة القلبية إلى  ستة أضعاف 



 

الجهاز العصبي: 
 يــــــتكون مــــــن الــــــمخ والــــــحبل الــــــشوكــــــي وشــــــبكة مــــــن 
األعــــــصاب الــــــطرفــــــية الــــــتي تــــــربــــــط أجــــــزاء الــــــجسم 

بالدماغ. 

فـالـجهاز الـعصبي يـقوم بجـمع الـمعلومـات مـن الـمحيط 
الــخارجــي ويحــللها ويــعطي أوامــر حــركــية وحــسية الــى 

جميع أجزاء الجسم للتعامل مع ما يدور من حوله.  
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ويمكن لمواد التبغ السامة 
اإلضـــــــــــــرار بـــــــــــــالـــــــــــــخاليـــــــــــــا 
الــعصبية وجــعلها عــرضــة 
لـــــــــــــكثير مـــــــــــــن األمـــــــــــــراض 
الـــعصبية ســـواء الحـــركـــية 

أو الـــــــــــــحسية أو الـــــــــــــنفسية 
منها. 
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!! !"# بأن التدخني يزيد نسبة حدوث اجللطة الدماغية إلى  خمسة أضعاف )%' &%$



الجهاز التنفسي: 
يشمل الجهاز التنفسي األنف والحنجرة 

والـــبلعوم والـــقصبة الـــهوائـــية والـــشعب الـــهوائـــية 
والرئتين. 

وهـو الـجهاز الـمسئول عـن تـزويـد 
خــــــــــــــــــاليــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــجسم بــــــــــــــــــمادة 
األكــسجين الــهامــة فــي عــملية 
إنـتاج الـطاقـة بـالـخاليـا وأيـضا 
إزالــــــــة مــــــــادة ثــــــــانــــــــي أكــــــــسيد 
الــــكربــــون الــــناتــــجة مــــن عــــملية 

األكسدة بالخاليا. 
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يـعتبر الـجهاز الـتنفسي المحـطة األولـى الـمتضررة مـن مـواد الـتبغ 
السامة ومضافا الى ذلك مساهمته في نشر هذه المواد السامة 

الى جميع الخاليا بالجسم.   
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الجهاز الهضمي: 

الــــجهاز الــــهضمي ويــــشمل الــــفم والــــبلعوم والــــمريء 
والمعدة واألمعاء فهو المسئول عن تزويد الجسم 
بـــالـــطاقـــة عـــن طـــريـــق تـــفتيت وامـــتصاص الـــطعام 
وإيـــصالـــه إلـــى بـــقية أعـــضاء الـــجسم عـــن طـــريـــق 

واألوعية الدموية ليتم االستفادة منه. 
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يـــــــعد الـــــــجهاز الـــــــهضمي مـــــــن 
أكـــثر أجهـــزة الـــجسم إصـــابـــة 
بــاألمــراض وتــلعب مــواد الــتبغ 
الــكيمائــية الــسامــة دورا فــعاال 

في حدوث هذه األمراض. 
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الجهاز البصري:  
 تعتبر العين أحد أهم أعضاء الجسم 

 وهي من الحواس الخمس والمسئولة 

 عـــــن رؤيـــــة األشـــــياء والـــــتواصـــــل مـــــع 
العالم الخارجي. 

تــــتميز الــــعين بــــاحــــتوائــــها عــــلى عــــدد 
مــــــختلف مــــــن الــــــخاليــــــا الــــــمعقدة والــــــتي 

تســــتخدم األكــــسجين بــــكميات كــــبيرة فــــي عــــملية 
إنتاج الطاقة لضمان جودة عملها.  

عــــندمــــا تــــتلف أحــــد مــــكونــــات الــــعين فــــإنــــه قــــد يــــختل الــــنظر وفــــي بــــعض 
الحاالت قد يؤدي ذلك للعماء. 
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تـلعب الـمواد الـكيميائـية الـسامـة بـالـتبغ دورا هـامـا فـي اإلخـالل 
الوظيفي لخاليا العين وقد يسبب لها العديد من األمراض.   



 أضرار التدخين على الجهاز البصري 
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#"! !!بأن التدخني يزيد نسبة اعتالل العصب البصري  إلى  ١٦ ضعف  $%& '%(



 

الجهاز العظمي: 
الـــــــعظام مـــــــن أعـــــــضاء الـــــــجسم الـــــــتي تـــــــعطي 

الــــــجسم مظهــــــره الــــــخارجــــــي وتــــــساعــــــدهــــــا 
الـعضالت واألوتـار واألربـطة عـلى الحـركـة 
ويـــــساهـــــم فـــــي تـــــركـــــيبها بـــــعض الـــــمعادن 
الــــــــــرئــــــــــيسية والــــــــــمهمة مــــــــــثل الــــــــــكالــــــــــسيوم 
والــــفوســــفات، تــــرتــــبط الــــعظام مــــع بــــعضها 

بــــواســــطة الــــمفاصــــل الــــتي تسهــــل الحــــركــــة، 
أيـضا مـن وظـائـف الـعظام تـصنيع خـاليـا الـدم، 

تخــزيــن األمــالح والــمعادن، وحــمايــة األعــضاء الــحيويــة مــثل الــمخ والــقلب 
والرئتين. 
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وجدت الدراسات بأن ضرر مواد التبغ 
الكيميائية السامة قد يتسبب في 

أمراض العظام واملفاصل.



 

الجهاز التناسلي: 

مجــموعــة مــن أعــضاء داخــلية وخــارجــية تــقوم 
عــلى تــحقيق عــملية الــتكاثــر لــدى اإلنــسان، 
ويختلف تركيب الجهاز التناسلي الذكري 

واألنثوي. 

تـــلعب مـــواد الـــتبغ الـــكيميائـــية الـــسامـــة 
دورًا فـي اإلضـرار بـخاليـا هـذه الـنظام 
وقـد يـؤدي ذلـك عـلى عـدد مـن األمـراض 

والمشاكل الصحية. 
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جهاز الغدد الصّماء:  
مجــموعــة مــن الــغدد الــموزعــة داخــل الــجسم تــقوم 

بـــــإفـــــراز الهـــــرمـــــونـــــات وهـــــي مـــــواد يـــــحتاجـــــها 
الــــــجسم لــــــتنظيم الــــــعمليات الــــــحيويــــــة. أي 
خـــــــلل فـــــــيها ســـــــيؤثـــــــر بـــــــشكل كـــــــبير فـــــــي 
وظــــــــائــــــــف الــــــــجسم الــــــــمهمة وبــــــــالــــــــتالــــــــي 

سينعكس ذلك على الصحة. 

ومـــواد الـــتبغ الـــكيميائـــية الـــسامـــة تـــؤثـــر فـــي 
عــــــــمل تــــــــلك الــــــــغدد ويــــــــنتج عــــــــن ذلــــــــك أمــــــــراض 

مختلفة. 
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الصحة النفسية:  
ال يـقتصر الـتدخـين عـلى األمـراض الجسـديـة 
فـــإضـــافـــة إلـــى الـــمخاطـــر الـــتي يتســـبب بـــها 
الـــتدخـــين بـــاألمـــراض الـــمختلفة، فـــإنـــه أيـــضا 
يــــؤثــــر عــــلى الــــصحة الــــنفسية ويتســــبب فــــي 
بـــــــعض األمـــــــراض واالضـــــــطرابـــــــات الـــــــنفسية 

الخطيرة. 
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التدخین وصحة المرأة وجمالھا



 

أوالً: الحمل والوالدة 
تـرتـبط صـحة الـجنين ارتـباطًـا وثـيقًا بـصّحة 
األّم، فــــــــكّل مــــــــا تــــــــماسّــــــــــــه األم خــــــــالل فــــــــترة 
حــــملها يــــؤثّــــر عــــلى طــــفلها فــــي المســــتقبل 

سواء بشكل إيجابي أو سلبي. 

عندما تقوم المرأة الحامل بالتدخين 
أو مخالطة المدخنين، فإن مواد 

الـــتبغ الـــكيميائـــية الـــسامـــة 
تــــــدخــــــل إلــــــى 

دورتــــــــــــــــــهــــــــــــا 
الــــــــدمــــــــويــــــــة 
وتـصل إلـى 

الــــــــجنين مــــــــع 
والــــــــــــــــــمــــواد  األكــــــــــــــــــســــجــــيــــن 

الـغذائـية عـن طـريـق الـمشيمة 
ويــــــــــــؤدي ذلــــــــــــك الــــــــــــى أمــــــــــــراض 

صـــحية لـــلجنين أو يـــجعله عـــرضـــة 
ألمـــراض صـــحية مســـتقبال بـــعد 

الوالدة. 
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ثانياً: الجمال 
دائـما مـا تهـتم الـمرأة بجـمالـها وصـحتها. وجـدت 

الـــــدراســـــات بـــــأن الـــــمواد الـــــكيميائـــــية الـــــسامـــــة 
بــالــتبغ تــؤثــر ســلبا عــلى نــضارة بشــرة الــمرأة 
وعــــلى صــــحة فــــمها وأســــنانــــها وعــــلى أنــــوثــــة 
صـوتـها بـاإلضـافـة الـى الـعديـد مـن الـمشاكـل 

 الصحية.
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التدخین و صحة الطفل
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عــندمــا يســتنشق األطــفال دخــان الــسجائــر مــن أشــخاص يــدخــنون حــولــهم 
فـإن الـمواد الـكيميائـية الـسامـة بـالـتبغ تـعرضـهم لـإلصـابـة بـأمـراض خـطيرة 

خاصة أنهم يتنفسون بمعدل أسرع من األشخاص البالغين. 
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طرق اإلقالع عن التدخین



  

طرق اإلقالع عن التدخين 
خطوات قد تساعدك على اإلقالع من التدخين: 

1- استعن بالله تعالى فهو خير معين.  

2- اتخذ قرارك.  

3- اعلم بأن صحتك فوق كل شيء. 

4- اطلب الدعم والتشجيع من اآلخرين. 

5- أزل كل ما يذكر بالتدخين من حولك. 

6- ابدأ برنامجا رياضيا. 

7- ال تيأس وحاول أكثر من مرة.  

8- استعن بإرشادات المختصين. 

9- قم بزيارة عيادة اإلقالع عن التدخين في مدينتك. 

10-اتصل على 937 لتحديد موعد بعيادة التدخين بمدينتك. 
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التدخين هو أخطر عدوّ مدمر لصحة اإلنسان وحياته، وسالب لسعادته وعافيته. 
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ولحبّنا لكم ولخوفنا على صّحتكم وحياتكم، لزم علينا تنبيهكم وتحذيركم بما 
هو مثبت علميا وبما هو مشاهد فعليا في مستشفياتنا من ضحايا التدخني 
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نتمنى أن تصل رسالتنا لكم ونتمنى من كل مدخن أخذ املوضوع بصدر 
رحب والتفكير جديا في اإلقالع عن التدخني ومّد يد العون لنا وملجتمعنا 
في تحقيق مستقبل صّحي وحيوّي, فالوقاية خير من العالج, والتوقف 

اآلن خيٌر من التوقف بعد فوات األوان. 
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املراجع:
برنامج مكافحة التدخین بوزارة الصحة السعودیة •

منظمة الصحة العالمیة •

مركز مكافحة األمراض•

http://www.tcpmoh.gov.sa/
http://www.who.int/ar/
https://www.cdc.gov/tobacco/index.htm
http://www.tcpmoh.gov.sa/
http://www.who.int/ar/
https://www.cdc.gov/tobacco/index.htm
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