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شماره دویستوهشتادویک شنبه شانزده مرداد هشتادونه

کلینیک شوکران

پرسشی از دکتر محمدرضا معدني معاون اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران:

کدام بدتر است :سیگار ،پیپ یا قلیان؟

دکتر حسن آذری
عضو کمیته کشوری مبارزه با دخانیات

چه کسانی در ترک سیگار موفقاند؟
اگر از افرادی که در حال کشیدن سیگار هستند ،بپرسید
که چرا سیگار میکشند؛ پاسخهای گوناگونی به شما خواهند
داد .ما سیگاریها را از نظر علت گرایش به سیگار به  6گروه
مختلف تقسیم میکنیم و البته پیش از هر چیز باید بگویم که
اغلب افراد ،ترکیبی از چند علت را دارند و تنها در یک گروه
نیستند .بعضی میگویند به سیگار عادت کردهام .اگر بپرسی این
سیگار را برای چه روشن کردهای ،علتش را به یاد ندارد و تنها
عادت به انجام این کار است که آنها را به سراغ سیگار میکشد:
«گروه عادتی»؛ بعضی دیگر از کشیدن سیگار به معنای واقعی
لذت میبرند و تنها دلیل کشیدن سیگار کسب لذت ناشی از
آن است« :گروه لذتی»؛ بعضی دیگر میگویند به منظور کاهش
استرس و مسلط شدن بر اوضاع زندگی خود یا برای کم کردن
استرس در یک موقعیت خاص مجبور هستند به سیگار پناه
ببرند« :گروه استرسی»؛ برخی دیگر جزو سیگا ریهای قهار
هستند و به نیکوتین اعتیاد دارند .یعنی هر روز بیش از  10نخ
ح چشمهایشان را با روشن کردن سیگار
سیگار میکشند .صب 
بازمیکنند و شبها که غلظت نیکوتین در خون آنها کم
میشود حتی از خواب بیدار شده و سیگار میکشند« :اعتیاد به
نیکوتین»؛ برخی دیگر از لمس سیگار بین انگشتان خود یا روی
لبها و لمس دود با حفره دهان و بینی ارضا میشوند« :گروه
لمسی» و اما گروه ششم ،کسانی هستند که عاشق سیگارند و
میگویند بدون سیگار زندگیشان بیمعناست .همانطور که
گفتم ،سیگاریها ترکیبی از دالیل فوق را علت سیگار کشیدن
خود میدانند .اغلب برای هر گروه  3تا سوال مطرح میکنیم
که پاسخها شامل هرگز ،همیشه یا گاهی اوقات است .اگر
پاسخ فرد« ،همیشه» باشد؛ او را به طور قطع جزو گروه مزبور
تلقی میکنیم .اگر پاسخ «هرگز» باشد یقین داریم جزو گروه
خاصی نیست و اگر «گاهی اوقات» باشد ،متوجه میشویم
بینابینی است و ترکیبی از چند گروه .این افراد ،یعنی آنهایی
که فقط در یک گروه خاص نیستند ،اغلب در ترک سیگار
موفقترند؛ چون وابستگی آنها و مکانیسم پیچیده روانشناختی
سیگاری شدنشان معطوف به مورد خاصی نیست .برای مثال،
فردی را در نظر بگیرید که بینابینی در گروه لمسی و استرسی
و عادتی است .میتوانیم با آموزش شیوههای مقابله با استرس،
مقداری از وابستگی او را بکاهیم .با توصیههایی مانند استفاده
از تسبیح ،یا وقتی در خانه هستید استفاده از یک هویج یا
ساقه کرفس پاکشده و پوستکنده که در یخچال خنک شده،
مشکل لمس را ارضا کنید .با لمس ساقه این گیاه بین انگشتان
و کمکم جویدن آنها میتوانید نیاز لمسی را ارضا کرده و یک
روز در خانه ماندن را بدون سیگار تجربهکنید.
در مواردی که به نیکوتین عادت و یا اعتیاد وجود دارد هم
آدامس نیکوتینی ،برچسب آن یا آبنبات نیکوتینی میتواند مفید
باشد و مورد تایید است .متاسفانه کسانی که فقط جزو یک گروه
هستند و ترکیبی نیستند به زحمت و تالش بیشتری نیاز دارند تا
ترک کنند و گروه ترکیبی موفقترند.

سرطان ريه يكي از
و
شناختهشدهترين
محبوبه
خطرناکترينسرطانهاست
رحیمی
کهساالنهتعدادزياديازمردم
به آن مبتال ميشوند .از طرفی ،اين سرطان با
مصرفدخانیاتارتباطتنگاتنگیدارد؛بهطوری
که تقريبا 80درصد موارد سرطان ريه به استعمال
قلیان ،پیپ و سیگار مرتبط است .اما ممکن است
این سوال برایتان پیش بیاید که کدام یک از این
محصوالت دخانی خطرناکترند و احتمال ابتال
به این سرطان را بیشتر میکنند؟ برای پاسخ به
این سوال ،گفتوگوی ما را با دکتر محمدرضا
معدني،معاوناجراييجمعيتمبارزهبااستعمال
دخانيات ايران ،بخوانید.
:آقایدکتر!تاریخچهاستعمالدخانیات
به چه زمانی برمیگردد؟
مصرف مواد دخانی در دنیا بالغ بر  2هزار سال
قدمت دارد و در طول این مدت هم دستخوش
تحوالت زیادی شده است .نخستينبار بوميان قاره
آمريكا در دوران باستان به خواص گياه تنباكو پي
بردند.كريستفكلمبوهمراهانشدرسال1492
ميالدي به جزيرهاي بين آمريكاي شمالي و جنوبي
رسيدند و متوجه شدند كه افراد بومي اين منطقه
گياهي عجيب را روي آتش ريخته و دود آن را
داخل ريههاي خود فرو ميبرند .كريستف كلمب
بهتصوراينکهاينگياه،مادهايجادوييدارد،هنگام
بازگشت مقداري از برگها و دانههاي آن گياه را با
خود به اسپانيا برد و به اين ترتيب توتون به اروپا
راه يافت و مردم اروپا اين گياه را توباكو ناميدند
كه در ايران به تنباكو معروف است .توتون كه در
سال 1605ميالدي در عثماني ،مصر و هند شناخته
شده بود ،توسط پرتغاليها وارد ايران شد .اگر چه
برخی بر اين باورند كه توتون نخستينبار در سال
 1590ميالدي وارد ايران شده است اما بررسي
ي نشان ميدهد مصرف دخانيات در
اسناد تاريخ 
زمان شاهعباس در ايران رواج پيدا كرد.
:ظاهراسیگارپرمصرفترینمحصول
دخانی در سراسر دنیاست .همینطور است؟
بله؛ سیگار جزو یکی از مهلکترین محصوالت
اعتیادآور ساخته دست بشر است و از برگ کاغذ،
فیلتر ،توتون و اسانس و مواد نگهدارنده ساخته
میشود .در این بین باید گفت که خطر اصلی را دود
ناشی از استعمال این ترکیب ایجاد میکند.

 :منظورتان از خطر جدی چیست؟
ببینید؛ دود سيگار داراي دو جريان اصلي و كناري
است .جريان اصلي هنگام پك زدن وارد دهان و
ريه ميشود و جريان كناري در فاصله پك زدنها
از انتهاي سيگار و هنگام بازدم وارد محيط و سپس
ريه ميشود كه اين دود از  4هزار ماده مختلف
با آثار آنتيژني ،جهشزايي ،سرطانزايي ،دارويي
و ...تشكيل شده است .در عین حال ،دود سيگار
شامل  2بخش ذرهاي و گازي است .بخش گازي
 85درصد دود سيگار را تشكيل ميدهد و اكسيژن،
نيتروژنومونواكسيدكربناجزاياصليآنهستند.
مونواكسيدكربن ميل تركيب زيادي با هموگلوبين
خون دارد و در رقابت با اكسيژن براي تركيب با
هموگلوبينپيروزميشود.درنتيجهانتقالاكسيژن
به بافتهاي بدن كاهش مييابد .بخش ذرهاي نيز
 15درصد دود سيگار را تشكيل ميدهد و نيكوتين
و قطران مهمترين مواد تشكيلدهنده بخش ذرهاي
هستند .در عین حال ،نيكوتين ماده اصلي و موثر
دود سيگار است كه اعتيادآور بوده و با عوارض
قلبي-عروقي و ايجاد اختالل در سيستم عصبي
همراه است.
 :آیا سیگارهای الیت ،همانطوری که
کارخانجات سیگارسازی ادعا میکنند ،واقعا
کمخطرترند؟
نه! بهرغم قرنها نوآوری تبلیغاتی ،ادعاهای

هالیوود؛ مروج شماره یک مصرف سیگار در جهان

سيگار ،فندك ،حركت!

در پایان جنگ جهانی دوم،
زمانی که سیگار کشیدن در
ترجمه:
سراسر جهان بسیار محبوب
عارف
محمدزاده
شده بود« ،گروچو مارکس»
و «همفری بوگارت» با سیگار کشیدن در فیلمها
ی هالیوودی باز
راه را برای نسل بعدی ستارهها 
کردند تا به یک تابلوی تبلیغاتی مناسب برای
محصولهای دخانیاتی تبدیل شوند و از زمانی
که ستارههای سینمایی از سوی جوانان به عنوان
الگو انتخاب شدند ،این امر بهانه خوبی برای
تولیدکنندگان سیگار شد تا محصوالتشان را
در صحنههایی که این ستارگان سیگار میکشند
تبلیغ کنند.

هالیوود همچنان مروج شماره یک مصرف سیگار
است و متاسفانه هیچ اقدامی برای نشان دادن
مضرات سیگار انجام نمیدهد .زمانی که در سال
1932میالدی،روزنامهسرطاندرآمریکامقالهایرا
با موضوع «سیگار و سرطان ریه» منتشر کرد و در
سال1945میالدی بسیاری از پزشکان و محققان با
قاطعیت اعالم کردند که سیگار عامل بسیاری از
بیماریهای کشنده است ،این سوال برای بسیاری
ی
از مردم به وجود آمد که آیا اکنون باز هم فیلمها 
هالیوودی به روند قبلی ادامه میدهند؟ در جواب
ی
باید گفت« :بله ،زیرا از این راه پول زیادی برا 
هالیوود به دست میآمد».
سپسدردهههایبعدهالیوودقهرمانانجدیدی
مانند «جان وین»« ،کلینت ایستوود»« ،پل نیومن»،
«جک نیکلسون» را به مخاطبان معرفی کرد که با
وجود اینکه بسیاری از این فوق ستارگان سینمایی
آگاهی داشتند که این امر باعث میشود تا عموم
مردم به این عادت زشت و کشنده خو بگیرند،
دربسیاریازصحنههایفیلمهاسیگارمیکشیدند
و باالخره در دهه  60میالدی ،زمانی که «پیتر
فوندا»« ،دنیس هوپر» و «جک نیکلسون» در
فیلم «سوارکار ماهر» ( )1969جلوی دوربین
«ماریجوآنا» مصرف کردند همه چیز آشکارا
به تصویر کشیده شد.

هديه  500هزار دالري به
سيلوستراستالونه

بازیگرانهالیوودی،سیگارکشیدنراطوریجلوی
دوربین بردند که گویی هیچ ضرری نداشته و کار
خوشایندی است و بدتر اینکه آنها بابت انجام این
کارپولمیگرفتندکهازجملهاینستارگانمیتوان
به«سیلوستراستالونه»اشارهکردکهباسیگارکشیدن
در فیلمهایش ،باعث افزایش مصرف سیگار در
آن سالها شده.
«استالونه» برای سیگار کشیدن در  3فیلم

پل نيومن يكي از هنرپيشههاي سرشناس هاليوود است كه به سيگار كشيدن در فيلمها شهرت دارد

خود  500هزار دالر از یکی از کارخانههای
سیگارسازی گرفته بود و این اطالعات درباره
«جیمز باند» نیز موجود است .همچنین در فیلم
«سوپر من « ،»2لوئیس لین» ،طی مدت  120دقیقه
با کشیدن سیگارهای متعدد  40بار مارک سیگار
خود را نشان داد .همچنین بزرگترین کارخانه
سیگارسازی جهان نیز محصولهای خود را در
فیلمهایی مانند «راجر رابیت» و «فیلم موپت» که
برای مخاطب کودک ساخته شده بود به نمایش
گذاشت؛ فیلمهایی که بسیاری از والدین فکر
نمیکردند که کودکانشان با دیدن آنها به سیگار
کشیدن ترغیب شوند.
در دهه  ،90جوامع بشری به تدریج به اهداف
کارخانههای سیگارسازی پی بردند و قوانین
ضدسیگار را در سطح جهان وضع کردند .از این
روشرکتهایتولیددخانیاتپذیرفتندکهاستعمال
سیگارموجببیماریهایکشندهاستبااینحال
آیا آنها دیگر شانسی برای گمراه کردن فرزندانتان
نداشتند؟ هالیوود هنوز مروج شماره یک مصرف
سیگار بود و متاسفانه هیچ اقدامی برای نشان دادن
مضرات سیگار انجام نمیداد.

آنها سيگار را مثبت نشان ميدهند

بهپایانقهرمانانهفیلم«روزاستقالل»توجهکنیدکه
ستارههای موفقی همچون «ویل اسمیت» و «جف
گلدبلوم»جهانرانجاتدادهاندوباآرامشخاصی
سیگارروشنمیکنندیادرفیلمهایبسیارمعروف
و پرفروش تاریخ سینمای جهان مانند «تایتانیک»،

«اربابحلقهها»و«بازگشتپادشاه»سیگارکشیدن
بهعنوانیکسرگرمیخوبولذتبخشبهتصویر
کشیده شده است .به ندرت دیده میشود که در
فیلمهایهالیوودیبهترکسیگاراشارهشود.خیلی
از مردمی که سیگار میکشند ،میخواهند سیگار
را ترک کنند .برای مثال به فیلمهای «کالین فارل»،
«بردپیت»«،جانتراولتا»«،دمیمور»«،ساراجسیکا
پارکر» و «پیرس برازنان» نگاه کنید تا متوجه شوید
که دایما در حال استعمال سیگار هستند .در اینجا
یک سوال به وجود میآید ،آیا ما باید باور کنیم که
ی
هزارانسیگاریکههرسالهدرصحنههایفیلمها 
هالیوودی روشن شدهاند تصادفی بوده است؟ این
صحنهها هدفهایی جز به خطر انداختن سالمت
جوانان کشورهای جهان و فروش محصولهای
مضر دخانیاتی کارخانههای آمریکایی نداشتهاند.
متاسفانه جوانان بهعنوان مهمترین قشر جامعه
بیشترین تاثیر را از تماشای این آثار میگیرند
و کسانی که از سیگار کشیدن امتناع میکنند با
دیدن این فیلمها کمکم به کشیدن سیگار عالقهمند
میشوند.

حرف آخر

این درست است که سینمایهالیوود در زمینه
ساخت فیلم و تجهیزات سینمایی در رتبه اول قرار
دارد ولی در به تصویر کشیدن صحنههای مبتذل از
جملهسیگارکشیدننیزاینرتبهازآنهالیووداست
واینامرنشاندهندهسیاستهایپلیدکشورهایی
همچون آمریکا است .منبع :مووی اسکرین

هر نوبت
استفاده از
قلیان معادل
کشیدن

70سیگار
است

 -دکتر معدنی

اغراقگونه ،ایجاد ذهنیت بیخطر بودن یا کم جلوه
دادن خطر برای سالمت ،هیچ شواهد و مدارک
مستندی وجود ندارد که نشان دهد سیگارهای
( Lightسبک) یا ( Mildمالیم) ،کمضررتر از
سیگارهای معمولی هستند و به طور كلي ،وجود
 40نوع ماده سرطانزا در دود انواع سیگار به اثبات
رسيده است.
 :اگر سیگار را با قلیان مقایسه کنیم،
به چه نتیجهای میرسیم؟ قلیان مضرتر است
یا سیگار؟
با وجود اينكه قليان كمتر مصرف ميشود اما حجم
دودي كه از آن وارد بدن ميشود  10تا  20برابر
دود ناشي از مصرف سيگار است .يك نخ سيگار
معموال  500سيسي تا يك ليتر دود توليد ميكند
اما يكبار استفاده از قليان  10تا  20ليتر دود توليد
خواهد كرد و درواقع ،سرو یک نوبت قلیان برابر با
استعمال  70نخ سیگار است .از طرف دیگر سیگار
معموال انفرادی مصرف میشود اما از یک قلیان
صدها نفر استفاه میکنند .البته این روزها هنگام
سرو قلیان در مراکز تفریحی ،سر یکبارمصرف
قلیان در اختیار مشتریان قرار میگیرد تا به اصطالح
از انتقال بیماریها جلوگیری شود اما باید گفت
این لوله قلیان است که حاوی انواع باکتری و
ویروس است و ناقل بیماریهایی مانند سل و
هپاتیت است .نمیتوان میزان مصرف افراد را نیز

نادیده گرفت .مثال شخصی که روزی یک بار قلیان
میکشد ،در مقایسه با فردی که روزی یک پاکت
سیگار مصرف میکند ،احتماال زودتر به سرطان
ریه مبتال خواهد شد.
 :کدام ضلع مثلث دخانیات ،سالمت
مصرفکنندگان را بیشتر تهدید میکند :سیگار،
پیپ یا قلیان؟
همهشان به نوعي سالمت را به خطر مياندازند و
نميتوان گفت يكي از آنها از ديگري بهتر يا بدتر
است اما برای بیان خطرهای پیپ باید از سیگار
برگ شروع کنیم .سیگار برگ در واقع تنباکوی
پیچیده شده در برگ تنباکو است و عموما مقدار
تنباکویاینسیگارهاچندبرابرسیگارهایمعمولی
استوگاهیمقدارتنباکویموجوددرسیگاربرگ
به اندازه  20سیگار معمولی است .البته در مورد
مصرفپیپدرمقایسهباسایرمحصولهایدخانی
مطالعههای کمتری انجام شده است .با این وجود،
بیشتر حقایقی که در مورد سیگار برگ وجود دارد
در مورد پیپ هم مصداق پیدا میکند .به طور مثال،
دودناشیازپیپدرمقایسهباسیگارقلیاییتراست
و بنابراین برای ایجاد اعتیاد باال به نیکوتین نیاز به
استنشاق مستقیم آن به ریه وجود ندارد .در عین
حال ،به واسطه میزان باالی تنباکوی استفادهشده
در پیپ ،مصرفکنندگان و اطرافیان با دودی معادل
سوختن چند نخ سیگار مواجه میشوند .از طرفی،
مصرفکنندگان پیپ شانس باالتری برای ابتال به
بیماری از جمله بیماری انسدادی مزمن ریوی
و سرطان های دهان ،سر ،گردن ،حنجره ،مری
و ریه دارند.
 :یعنی نمیتوان با قطعیت گفت که
کدام یک از اینها خطرناکترند؟
همینطوراستامابازهمبستگیبهمیزانمصرف
دارد .فرض کنید بخواهیم  3نفر را با شرایط
یکسان از نظر سن ،جنسیت ،موقعیت زندگی
و ...با هم مقایسه کنیم که اولی روزانه یک پاکت
سیگار مصرف میکند ،دومیمصرف مداوم پیپ
دارد و فرد سوم روزی یک ساعت قلیان میکشد.
مسلما آنهایی که پیپ و قلیان میکشند زودتر
از فرد سیگاری با مشکل مواجه میشوند .اما
نکته بسیار مهم این است که درنهایت هر  3این
افراد ،جان خود را به واسطه مصرف دخانیات
از دست میدهند یا حداقل کمتر از افراد دیگر
عمر میکنند و سالیان سال باید با انواع بیماریها
و سرطانها دست و پنجه نرم کنند.

