سرطان و دخانيات
یه سلَل طبیعی هوىي است در اثز هَاجِْ هىزر با عَاهل سزطاًشا دچارجْش یا تغییز شذُ ٍبِ یه سلَل سزطاًی تبذیل شَد ،شىل ظاّزی
ٍ ًیش عولىزد سلَلْای سزطاًی شذُ با سلَلْای طبیعی تفاٍت دارد  .سلَل سزطاًی دیگز وار سلَلْای طبیعی بذى را اًجام ًوی دّذ .بِ عبارت
دیگز سلَل تغییز یافتِ اس دستَرّا ٍ عالئن داخلی وِ سلَلْای دیگز در وٌتزل آًْا ّستٌذ ،پیزٍی ًوی وٌذ ٍ بِ جای ّواٌّگی با سلَلْای دیگز
خَدسزاًِ عول هی وٌذ .اسهیاى عَاهل هتعذد ایجادسزطاى مواد دخانی شاهل سیگار ،پیپ ،للیاى ،تٌباوَی جَیذًی  ،سیگار بزي ٍغیزُ ًمش
بسشایی در ایجاد سرطانها دارًذ .هطالعات ًشاى هی دّذ بیش اس ًَ 20ع سزطاى بِ ًَعی با هصزف سیگار ٍهَاددخاًی در ارتباط هی باشذ  .اس
جولِ ایي سزطاًْا هی تَاى بِ سرطانهاي ريه ،حنجره ،مري ،مثانه ،كليه ،د هان ،حلق ،لوزالمعده ،معده ،خون ،دهانه رحم ،روده و
كبداشاره ًوَد .بز اساس هطالعات اًجام شذُ  ،با هصزف رٍساًِ ً 20خ سیگار ،خطز سزطاى لَسالوعذُ در هزداى

 ۵بزابز ٍ در سًاى  ۶بزابز

هی شَد  .خطز سزطاى گزدى رحن در سًاى سیگاری دٍ بزابز بیشتز اس سًاى غیزسیگا ری است .با هصزف سیگار ،خطز پیشزفت سزطاى ّای گزدى
رحن افشایش هی یابذ ّ .وچٌیي هزداى سیگاری  ۷0درصذ ٍ سًاى سیگاری  ۴0درصذ احتوال بیشتزی بزای ابتال بِ سزطاى ولیِ ٍ هثاًِ دارًذ .
خطز سزطاى دّاى ٍ گلَ ًیش با افشایش تعذاد سیگار هصزفی افشایش هی یابذ  .هصزف تٌباوَ در فزم ّای جَیذًی ٍ هصزف پیپ یه عاهل خطز
هْن بزای سزطاى ّای دّاى ،حلك ٍ هزی در وشَرّای در حال تَسعِ است  .سیگار با اس بیي بزدى هَلىَل ّای هحافظ هَجَد در بشاق دّاى ٍ
تبذیل آى بِ تزویبی خطزًان اس هَادشیویایی ،خطز ابتال بِ سزطاى دّاى را افشایش هی

دّذ سزطاى حفزُ دّاى در هصزف وٌٌذگاى رٍساًِ

تٌباوَی جَیذًی ۱0 ،بزابز بیشتز است ّوچٌیي افزاد سیگاری دٍ بزابز بیشتز اس افزاد غیز سیگاری در خطز ابتال بِ سزطاى پَست لزار دارًذ .بز اثز
هصزف دخاًیات با گذشت سهاى در بافت ّایی

ریِ وِ بِ طَر دائن تَسط هَادهَجَد در هَاد دخاًی تحزیه شذُ اًذ ،سزطاى ریِ یا بزًٍش

افشایش هی یابذ  .با تَجِ بِ رشذ پیشزًٍذُ ایي سزطاى ٍ تشخیص دشَار آى در هزاحل ا ٍلیِ ،شاًس بْبَدی سزطاى ریِ بسیار ضعیف است در
افزادی وِ بِ علت فعالیت شغلی در هعزض بیواری ّای ریَی ّستٌذ ،استعوال دخاًیات احتوال بزٍس سزطاى ریِ را افشایش هی دّذ

ّ .زچِ

هصزف سیگار در سٌیي پاییي تز شزٍع شَد ٍ تعذاد ًخ ّای سیگار هصزفی بیشتز باشذ احتوال بیشتزی برای ابتال بِ سزطاى ریِ ٍجَد دارد ۹0 .
درصذ سزطاى ّای ریِ ٍ  ۸۳درصذ هزي ٍ هیز ًاشی اس سزطاى ریِ در اثز استعوال دخاًیات است.
سيگار ٍ مصرف سايرمواد دخانی با افشایش بروز سرطان ٍ واّش ویفیت ٍ وویت سًذگی ،هاًع پیشزفت جاهعِ در تواهی جٌبِ ّا اس جولِ
علوی ،التصادی ،اجتواعی ٍ  ...هی شَد .لذا باترك سيگار وسايرمواددخانی ضوي حفظ سالهتی خَد ٍخاًَادّتاى هَجبات پیشزفت جاهعِ
رافزاّن ًواییذ.
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