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دخانیات باعث عوارض جدی به پوست و زیبایی است

عدم برخورداری از امکانات تفریحی سالم در ترغیب جوانان به قلیان نقش دارد
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آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید 
سوژه »میزگرد زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! مصرف دخانیات چه تاثیری 
بر سالمت پوست دارد؟

سیگار و قلیان بیش از 250 ماده سمی مانند نیکوتین، 
تار )قطران( و... تولید می کنند. مسلما تمام ارگان های 
بدن از جمله پوست از این مواد سمی تاثیر می گیرند 
و از آنجا که تغییرات پوست نمایان است، عوارض 
استعمال دخانیات بر آن زودتر مشخص می شود. 
مواد سمی موجود در سیگار و قلیان بر رشته های 
کالژن و االستین و همچنین عروق خونی تاثیر 
می گذارند و در نتیجه پوست به خصوص پوست 
صورت زودتر از افراد همسن و سال دچار عالئم 
پیری خواهد شد. پیری پوست در دور دهان و 

اطراف چشم نمود بیشتری دارد.
صدمه به رشته های کالژن و االستین ناشی از این 
مواد همچنین باعث افتادگی پوست می شود که 
می تواند در شکم، سینه، صورت و... اتفاق بیفتد. 
زمانی که این رشته ها شل شوند، پوست حالت 
افتادگی پیدا می کند که این وضعیت در سنین باال 
برای همه ایجاد می شود اما سیگار و قلیان آن را 

تسریع و تشدید می کند.
چه  تشدید  یا  بروز  در  دخانیات   :

بیماری های پوستی دخیل است؟
امروزه کامال اثبات شده شیوع سرطان های پوست 

در افراد سیگاری بیشتر از دیگران است. 
دیگر بیماری که به دلیل استعمال دخانیات تشدید 
این  داءالصدف است.  یا  می شود، پسوریازیس 
پوسته ریزی دهنده  پالک های  شکل  به  بیماری 
ظاهر می شود و در تمام قسمت های بدن ممکن 
است اتفاق بیفتد. عارضه دیگر تشدید یا بروز 
سوپراتیو  )هیدرآدنیت  معکوس  آکنه  بیماری 
Hidradenitis suppurativa( است. هیدرآدنیت 
سوپراتیو یک بیماری مزمن پوستی و عودکننده 
است که باعث ایجاد آبسه های دردناک می شود. 
این بیماری به صورت دمل ها یا جوش های چرکی 
بغل  زیر  ران و  مانند کشاله  بدن  در چین های 

ظاهر می شود. 
واسکولیت ها نیز گروهی از بیماری ها هستند که ابتال 
به   آنها با کشیدن سیگار امکان پذیر است. بیماری 
بورِگر )Buergers disease( به طور مشخص در 
این گروه قرار دارد که در نتیجه ابتال به آن، عروق 
انتهایی پا تنگ و خونرسانی مختل می شود و بروز 
آسیب های ناشی از کاهش خونرسانی را به دنبال دارد. 
افرادی که دخانیات مصرف می کنند با تاخیر در 
بهبود جراحات ناشی از صدمه، عمل جراحی و... 
مواجه هستند زیرا سطح اکسیژن خونشان پایین 
است و از طرفی به دلیل صدمه به عروق خونی، 

خونرسانی به موضع آسیب دیده کاهش می یابد و 
طبیعی است که ترمیم دچار تاخیر شود. 

: از نظر ظاهری، استعمال دخانیات چه 
پیامدهایی دارد؟

با استعمال دخانیات ظاهر کلی پوست تغییر می کند 
و به حالت بی رنگی می رسد، متمایل به زرد می شود 
و پوست طراوت طبیعی خود را از دست می دهد. 
در قسمت هایی مانند دور دهان و انگشتان که با 
ترکیبات دخانی تماس مستقیم دارند، ترکیبی به نام 
»تار« یا »قطران« در مواد دخانی در پوست رسوب 
می کند که عامل زردی واضح در این نواحی است. 
پوست  تالنژکتازی  افزایش  موجب  سیگار 
)گشادشدگی مویرگ ها( می شود. در این حالت، 
مویرگ ها و عروقی که کمی از مویرگ بزرگ تر 
است زیر سطح پوست نمایان می شوند و در افرادی 
که پوست سفید دارند، نمای خوبی نخواهد داشت. 
: آیا سیگار و قلیان می توانند عوارض 

ماندگار بر پوست داشته  باشند؟
عوارض مواد سمی وابسته به دوز است و طبعا 
هرچه تماس با این مواد، طوالنی تر و میزان آن 
بیشتر باشد، صدمه نیز بیشتر خواهدبود بنابراین 
هر زمانی که دخانیات کنار گذاشته شود، پوست 
زودتر امکان بازسازی را پیدا می کند. البته برگشت 

و بازسازی پوست به حالت اول غیرقابل انتظار است 
اما می توان به بهبود امیدوار بود. 

: بروز عوارض ناشی از دخانیات در 
سنین مختلف چگونه است؟

عوارضی مانند سرطان های پوست و پیری پوست 
در سنین باالتر مشخص می شود اما تغییر رنگ و 
ظاهر پوست همچنین تشدید بیماری  هایی مانند 
پسوریازیس می تواند در سنین پایین نیز اتفاق بیفتد.

پوستی  آسیب های  می توان  چطور   :
ناشی از تاثیر دخانیات مانند تیرگی پوست را 

بهبود بخشید؟
زمانی که تیرگی اطراف چشم و دهان اتفاق بیفتد، 
راهکار بهبود، مانند دیگر آسیب های پوستی خواهد 
بود. به عنوان مثال، بوتاکس و لیزر راهکار خوبی 
برای بهبود خطوط پاکالغی اطراف چشم است، 
افتادگی پلک را می توان با رادیوفرکوئنسی لیزر 
ترمیم کرد و گاهی اوقات تزریق چربی برای تغییر 

وضعیت پوست الزم به نظر می رسد. 
به طور کلی، افرادی که دچار آسیب های پوست 
ناشی از استعمال دخانیات شده اند، پس از ترک 
این مواد برای جلوگیری از آسیب های بیشتر، بهتر 
است با متخصص پوست مشورت کنند تا از اقدامات 

درمانی برای بهبود و سالمت پوست بهره ببرند.

قلیان از گذشته در جامعه ایرانی مورد مصرف بوده و اصلی ترین 
قشر متمایل به قلیان از گذشته تا امروز، خانم ها به خصوص در 
حاشیه شهرهای جنوب کشور هستند. قلیان کشیدن امروزه به  
معضل پنهان اجتماعی در کشور تبدیل شده  است و از آنجا که 
باور مردم کم ضرر  است، چهره  منفوری ندارد، در حالی که  در 
قلیان نیز می تواند دروازه اعتیاد باشد. از طرفی، تنباکوی مرغوب 
در کارخانه های تولید سیگار استفاده می شود که عوارض بسیار 
جدی و متعدد سالمت را درپی دارد و حال آنکه تنباکو مصرفی 
در قلیان تفاله ها هستند که آسیب های آن کامال مشخص است و 

زمینه ساز بیماری های جدی مثل سرطان ها خواهد بود.

قلیان گرايش به سیگار را افزايش می دهد
برخالف تصور عموم که قلیان را اعتیاد آور نمی دانند، نیکوتین را 
در خون باال می برد و تاثیر اعتیادآوری نیز دارد. تهیه و تدارک 
قلیان همیشه زمانبر است و احتمال گرایش به روش ساده تر جبران 
نیکوتین؛ یعنی سیگار وجود دارد. از طرفی، افرادی که قلیان را 
به توجیه خود تفننی مصرف می کنند، زمانی که نیکوتین به سطح 
خاصی در خونشان می رسد در واقع به مواد دخانی معتاد شده اند و 
برای رفع نیاز سراغ سیگار می روند. زندگی آپارتمان نشینی، زمانبر 
بودن آماده کردن قلیان و عدم امکان حضور مداوم در قهوه خانه نیز 

از دیگر عواملی است که سیگار را جایگزین قلیان می کند. 
صاحب نظران اجتماعی که مصرف قلیان را ضدارزش فراگیر می دانند، 
معتقدند قلیان شبیه بازی تلقی می شود و متاسفانه در مصرف آن 
قبحی وجود ندارد و زنان، نوجوانان و حتی کودکان برای تفنن یا 

تمسخر از قلیان استفاده می کنند.

چرا نسل جوان به قلیان گرايش پیدا کرده اند؟
 تمایل گسترده جوانان به قلیان را می توان در علل روان شناختی و 
جامعه شناسی جستجو کرد. در وهله  اول قلیان انگیزه اصلی برای 
بعضی جوانان نیست و هدف جمع دوستانه و خوشگذرانی همراه با 
قلیان کشیدن است که  کم کم اعتیاد به قلیان پیدا می شود. شاید بتوان 
گفت عدم برخورداری از تفریحات سالم برای جوانان می تواند عامل 
چنین مساله ای باشد. همچنین قلیان جزو فرهنگ مردم از گذشته بوده 
و جنبه تفریحی داشته  است. جوانان با این کار قصد دارند بزرگ شدن 
را به خانواده نشان بدهند و رفتار بزرگ ترها را تقلید کنند. از طرفی، 
یکی از دالیلی که خانواده ها با قلیان مقابله نمی کنند، نا آگاهی در مورد 
عوارض قلیان بر سالمت مانند سرطان و بیماری های ریوی است. 
همچنین قلیان گاهی برای تزئین کاربرد دارد که گرایش به استفاده 
را نیز افزایش می دهد. به طور کلی وقوع هر ناهنجاری در جامعه را 
می توان براساس الگوهای جامعه شناختی توجیه کرد. عدم تناسب بین 
انتظارها و اهداف تعیین شده باعث ایجاد ناهنجاری های اجتماعی است. 
در هر جامعه ای رفتارها براساس ارزش ها و اهداف متناسب با فرهنگ 
جامعه برای افراد تعریف  شده و نوعی از رفتار مجاز شمرده می شود. 
البته از طرفی امکان تحقق اهداف و ابزار الزم برای رسیدن به آنها 
نیز ضروری است. بخشی از انتظارات برای جوانان براساس عرف 
و فرهنگ جامعه، نشاط و اوقات فراغت است. از نظر جامعه شناسی 
اگر نتوانیم چنین فرصت هایی را فراهم کنیم، زمینه بروز ناهنجاری های 
مختلف ایحاد می شود. به عنوان مثال، خدمات فرهنگ سراها، کتابخانه ها، 
سینماها و.... پاسخگوی نیاز نسل جوان نیست و آنها از نظر مالی نیز 
امکان برخورداری از خدمات فعلی را ندارند. در مورد دختران این 
مساله تشدید می شود زیرا فرصت حضور در جامعه برای دختران 

کمتر است. متاسفانه در چنین شرایطی حضور در مکان هایی مانند 
سفره خانه برای جبران محدودیت ها و ابراز هویت درنظر گرفته می شود. 

اعتیاد به قلیان چه زمانی اتفاق می افتد؟
بعضی افراد براین باورند که نیکوتین داروی محرک است؛ ابتدای 
مصرف هوشیاری را کمی افزایش می دهد و با احساس آرامش و 
لذت همراه است که علت تمایل و گرایش بیشتر خواهد بود اما 
به تدریج عوارض منفی سالمت مانند افزایش فشار خون، تهوع و... 
جایگزین این تاثیرات به ظاهر مثبت می شوند. بدن کم کم عادت می کند 
و اعتیاد ایجاد می شود. در صورت اعتیاد به قلیان، فرد تمایل دارد که 
هر 2 تا 3 روز یکبار، قلیان بکشد. همچنین اگر مصرف نکند، حالت 
تحریک پذیری حتی ناکامی، خشم، اضطراب، عدم تمرکز، بی قراری، 
افزایش یا کاهش اشتها، مشکالت خواب و اختالالت خلقی دارد. 
البته ممکن است 2 تا 3 مورد از این عالئم را داشته  باشد. در چنین 
شرایطی، ضربان قلب نیز کمتر می شود. علت این مساله کمبود نیکوتین 
در بدن است و نشانه های ترک در واقع ظاهر می شود. نیکوتین یکی 
از اعتیادآورترین مواد شناخته شده است و از همین رو افرادی که 
به طور مرتب از آن استفاده می کنند قطعا دچار اعتیاد خواهندشد و 
خیلی از آنها نیز قادر به ترک نیستند. نیکوتین با فعال کردن قسمت 

پاداش دوپامینی مغز احساس لذت بخش را در فرد ایجاد می کند. 
فراموش نکنیم مردم در گذشته اطالعات محدودی در مورد مضرات 
توتون و تنباکو داشتند اما بررسی ها و مطالعات مختلف امروزه کامال 
چنین عوارضی را تایید می کنند. دود توتون بیش از 4 هزار نوع ماده 
سمی دارد که یکی از آنها مواد رادیواکتیو است؛ پس از امروز خود 

را از این ارمغان نامیمون دور نگه دارید.

استعمال دخانیات یکی از چالش های مهم سالمت در جوامع مختلف است 
که استعمال سیگار و قلیان را می توان مهم ترین آنها دانست. برخالف تصور، 
قلیان نه تنها عوارض کمتری برای سالمت ندارد، بلکه می تواند با صدمات 
بسیار شدید و ماندگار حتی بیش از سیگار همراه باشد که گاهی جبران ناپذیر 
است. متاسفانه طی سال های اخیر گرایش به قلیان بین جوانان خصوصا دختران و زنان رایج 
شده که زمینه ساز مشکالت متعدد در زندگی آنها خواهد بود. با این مقدمه به پرسش یکی از 
خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »28 سال دارم و از چند سال پیش در جمع دوستان قلیان 
می کشیدم. مدتی است که از تیرگی اطراف دهان و لب هایم ناراحت هستم و خطوط ریزی 
اطراف چشم هایم می بینم. آیا راه حلی برای بهبود ظاهر پوستم وجود دارد؟ اگر قلیان را کنار 

نگذارم ممکن است دچار دیگر بیماری های پوستی شوم؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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 دکتر مريم کاشانیان/ استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران

 دکتر آتوسا مصطفوی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

نگاه جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

نگاه فوق تخصص قلب و عروق

تنباکو در دنیا به شکل های مختلف استفاده می شود که شایع ترین آنها سیگار و 
قلیان است. از آنجا که قلیان در بعضی خانواده  های ایرانی از گذشته مرسوم بوده، 
پذیرش استعمال آن حتی در مورد فرزندان نوجوان و جوان متاسفانه پذیرفته شده  
است. طی سال های اخیر استفاده از قلیان با تصور اشتباه عوارض کمتر نسبت به 
سیگار بین جوانان رایج شده، در حالی که تفاوتی بین عوارض تنباکو وجود ندارد.
کنترل بعضی عوامل زمینه ساز بیماری ها مانند زمینه ژنتیک امکان پذیر نیست اما 
تنباکو ماده ای است که با  مصرف نکردن آن می توان احتمال ابتال به بسیاری از 
بیماری ها را کاهش داد. امروزه ثابت شده تنباکو با بروز انواع سرطان مانند سرطان 
گردن رحم کامال مرتبط است. از طرفی، تنباکو در بروز بیماری های زنان، ناباروری، 
سقط جنین، بارداری خارج از رحم، زایمان زودرس، پاره شدن کیسه آب، جفت 
سرراهی و کنده شدن زودرس جفت ارتباط دارد که هر یک از این موارد می تواند 
مشکالت مختلفی برای خانم ها به دنبال داشته  باشد. استعمال دخانیات حتی بر 
قدرت باروری مردان نیز تاثیر دارد و یکی از عوامل بسیار مهم بر تعداد نطفه و 
اسپرم هاست. استعمال سیگار یا قلیان در دوران بارداری می تواند زمینه ساز اختالل 
در رشد جنین و حتی بروز ناهنجاری های مادرزادی باشد. نشانگان مرگ ناگهانی 
شیرخوار دیگر پیامد مصرف دخانیات توسط مادر است. تحریک پذیری و بروز 
مشکالت رفتاری در فرزندان مادرانی که طی بارداری از دخانیات استفاده کرده اند، 
بیشتر دیده می شود. دیابت، مشکالت شناختی و مغزی، ناراحتی های ریه، اسکیزوفرنی، 
ضایعات عصبی، مشکالت هورمونی، اختالالت خواب، تاثیر در سالمت نطفه و 
باروری آینده نیز جزو عوارض طوالنی مدت مصرف دخانیات بر سالمت کودکانی 

است که مادرشان طی بارداری قلیان یا سیگار استفاده کرده  است.

 طی سال های اخیر، نسل جوان گرایش بیشتری نسبت به مصرف قلیان پیدا 
کرده اند. استفاده از اسانس های معطر در تنباکو و تبلیغات اشتباه مبنی بر عدم اعتیاد 
قلیان توجیه های اشتباهی است که افراد به کار می برند. همچنین برخی تصور 
می کنند عبور دود از آب درون شیشه قلیان باعث تصفیه می شود، در حالی که 
این باور اشتباه است و دود قلیان عوارض جدی بر سالمت از جمله قلب دارد. 
دود قلیان عالوه بر نیکوتین، حاوی فلزات سنگین، دی اکسید کربن و مواد 
سرطان زاست که این مواد می توانند عامل بروز آسیب به سیستم قلبی- عروقی و 
مغز شوند. مطالعات حاکی از آن است که میزان دی اکسید کربن در بازدم افرادی 
که قلیان مصرف می کنند، 35 برابر بیشتر از دی اکسید کربن بازدم افراد سیگاری 
است. این وضعیت به  دلیل وجود زغال است که اکسیژن مصرف و دی اکسید کربن 
تولید می شود. کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسیدکربن به تدریج باعث سفت شدن 
دیواره عروق در قسمت های مختلف بدن از جمله قلب می شود، اتساع پذیری 
عروق کاهش می یابد و درنتیجه عامل تصلب عروق )آترواسکلروز(، سکته های 
مغزی و قلبی می شود. درواقع، افرادی که قلیان مصرف می کنند حتی زودتر از 
سیگاری ها در معرض این آسیب ها هستند. مقایسه تاثیر قلیان و سیگار نشان 
می دهد هر پُک زدن به قلیان معادل 40 نخ سیگار است. به طور کلی، قلیان عالوه بر 
آسیب های سیگار به دلیل وجود نیکوتین، عوارض دی اکسید کربن زیاد را نیز دارد.

بعضی افراد جوان تصور می کنند با انجام ورزش، کاهش استرس و تغذیه مناسب 
می توانند مانع از بروز آسیب های قلیان شوند اما این تصور به هیچ وجه درست 
نیست. درواقع، طی سال های اخیر که استفاده از قلیان در جوانان رایج شده، بروز 
سکته های قلبی نیز بیشتر شده و یکی از عوامل بسیار مهم کاهش سن سکته های 
قلبی در ایران را نیز می توان عادت قلیان کشیدن دانست.  یکی دیگر از باورهای 
اشتباه اینکه یک بار استفاده از قلیان مشکل ساز نیست، در حالی که یک پک زدن 
به قلیان نیز آسیب زا خواهدبود. مصرف قلیان عوارض حاد و مزمن دارد. عوارض 
حاد زمانی اتفاق می افتد که هنگام مصرف، سیستم سمپاتیک که برای بدن مضر 
است فعال می شود و در همان لحظه فشارخون و ضربان قلب تحت  تاثیر قرار 
می گیرند و افزایش می یابند. گیرنده هایی در بدن مسوول تنظیم فشارخون و ضربان 
قلب هستند که حتی یک بار استفاده از قلیان عملکرد آنها را تضعیف می کند. در 
عین حال، لحظه ای که فرد قلیان می کشد، اکسیژن رسانی بافت ها کاهش می یابد و 
عملکرد رگ برای انقباض و انبساط مناسب از کار می افتد. درواقع، تحریک 
سیستم سمپاتیک، افزایش فشارخون و کاهش اکسیژن باعث می شود خون کافی 
به عضالت قلب نرسد و سکته حاد قلبی اتفاق می افتد. عوارض مزمن قلیان نیز 
ناشی از مصرف طوالنی مدت است که به مرور عروق کرونر تنگ شده و فشارخون 
در سطح باال می ماند. فشار و قند خون افرادی که قلیان می کشند باالتر از دیگران 
است بنابراین احتمال گرفتگی عروق در آنها بیشتر است. این عارضه در سنین 
پایین تر اتفاق می افتد. قلیان تمایل به سیگار کشیدن را نیز افزایش می دهد که 

به مرور زمان آسیب های مختلف بر سیستم قلبی -عروقی خواهد داشت.

پیامدهای مصرف دخانیات بر باروری 
و سالمت فرزند تاثیر جدی دارد

آسیب قلیان بر سالمت قلب بیشتر از سیگار است

 دکتر اردا کیانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 

نگاه فوق تخصص بیماری های ریه

استفاده از قلیان در تمام دنیا به خصوص بین جوانان رواج یافته  و استفاده از 
شیرین کننده ها و اسانس ها در تنباکو باعث تشویق افراد به ویژه خانم های جوان 
شده   است. در بیشتر موارد یک چهارم وزن تنباکو را اسانس ها و شیرین کننده ها 
تشکیل می دهد و حاوی گلیسرین نیز هست. با  توجه به رطوبت زیاد، این تنباکوها 
مانند توتون سیگار به راحتی آتش نمی گیرند و به آتش مداوم برای روشن  نگه داشتن 
تنباکو نیاز دارند. از این رو، غالبا زغال مشتعل برای این امر کاربرد دارد. دود قلیان 
به دلیل وجود آلدئیدهای فرار، ذرات معلق، مونوکسیدکربن و سایر مونوکسیدها 
سرطان زاست. مصرف قلیان به هیچ وجه جایگزین خوبی برای سیگار کشیدن نیست 
و درواقع آسیب های بیشتری دارد زیرا اسانس ها سرطان زا هستند و زغال نیز 
عوارض ناشی از مونوکسیدکربن را دارد. از طرفی، خطر انتقال بیماری های عفونی 
به علت استفاده مشترک حتی در صورت تعویض قسمت دهانی نیز وجود دارد. 
استفاده از قلیان احتمال ابتال به سرطان ریه، معده، دهان و مثانه را افزایش می دهد 
و با تاثیر بر عروق بدن زمینه ساز بیماری های قلبی- عروقی می شود.  فرزندان 
مادرانی که در دوران بارداری از قلیان استفاده می کنند عالوه بر وزن پایین هنگام 
تولد دچار عدم تکامل ریه نیز هستند. همچنین استعمال قلیان در محیط منزل باعث 
زمینه بیشتر عفونت های تنفسی در کودکان می شود. افرادی که قلیان می کشند دچار 
کاهش کارکرد ریه و بسیاری از بیماری های مزمن انسدادی ریه می شوند. همچنین 

حضور کنار فردی که قلیان می کشد عوارض تنباکو و زغال را خواهد داشت.

حضور کنار فردی که قلیان می کشد نیز 
عوارض تنباکو و زغال را خواهد داشت  
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