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السکري والتبغ
مرض ُ

)(Diabetes og tobakk
للصحة.
مضر
استخدام التبغ
ّ
ّ
ً
وإذا کنت مصابا بمرض السکري ،فإن عواقب التدخین تکون أکبر بکثیر.
الصحة؟
لماذا التدخین خطر علی
ّ
التدخین مقاوم لألنسولین ،وهذا یعني ّ
أن الجسم یحتاج إلی کمیة أکبر
من األنسولین للحفاظ علی المستوى الطبیعي لسکر الد ّم .إذا کنت تعاني من
سکري النمط األول وتدخن السجائر ،فأنت على األغلب لدیك HbA1c
(سکر الد ّم طویل األمد) أسوأ .أمّا إذا توقفت عن التدخین ،فستصبح
حساسیة األنسولین عندك طبیعیة مرة أخری بعد مرور ثمانیة أسابیع فقط.
أیضاً عند المدخنین الذین ال یعانون من السکري تضطر الخالیا المنتجة
لألنسولین في غدة البنکریاس إلی انتاج المزید من األنسولین للحفاظ علی
المستوی الطبیعي لسکر الدم .قد یٶدي هذا إلی إصابة المزيد من الناس
بسکري النمط الثاني .مقاومة األنسولین سببه األساسي ربما هو مادة
النیکوتین ،ولکن هناك أیضا عوامل أخری في تدخین التبغ لها تأثیر.
سوی هذا یبدو ّ
أن کل تلك المواد األخری غیر النیکوتین الموجودة في دخان
وخاصة بالنسبة إلی السرطان وتصلّب الشرایین.
التبغ هي األكثر خطراً،
ّ
یتألف التبغ من مزیج معقد من أکثر من  4000مادة کیمیائیة مختلفة.
ما بین  50و  60من هذە المواد هي مواد مسبّبة للسرطان.
المضاعفات واألمراض
ّ
إن خطر إصابة مرضی السکري المدخنين بمرض کلوي ناتج عن
ً
السکري هو أکبر قیاسا باآلخرین ،والمرض یتطوّر بسرعة أکبر عندهم.
إذا کانت لدیك أعراض مبکرة لهذا المرض – بيلَ ٌة أَْلبُومي ِني ٌ
َّة َزهيدَة – ّ
فإن
ِ
ّ
التوقف عن التدخین یکتسب أهمیة أکبر .أمّا فیما یتعلّق بتصلب الشرایین
الذي قد یسبّب اإلصابة بالذبحة الصدریة والجلطة الدماغیة وضیق في
شرایین الد ّم الذاهبة إلی الرجلین (أرجل التدخین) فلیس هناك من شك في
ّ
أن التدخین یزید من خطر اإلصابة بهذە األمراض .إذاً التدخین یضاعف
خطر اإلصابة بإحتشاء القلب ویزید من خطر الوفاة بنسبة تزید عن .% 50

األمراض األخری هي السرطان بأنواعها وأمراض الجهاز التنفسي.
ّ
هذا یشمل ّ
سیقل أیضاً خطر إصابتك
کل الناس .إذا توقفت عن التدخین،
بالمرض ،ولکن سیستغرق األمر سنوات ع ّدة قبل أن تصل الخطورة
إلی نفس مستوی خطورة اإلصابة بالمرض عند غیر المدخنین.
أدویة تساعد عند التوقف عن التدخین
اإلدمان علی التدخین سببه مادة النیکوتین التي تصعّب علی المرء
التوقف عن التدخین .اإلدمان عند بعض األشخاص قوي الی درجة أنّهم
یحتاجون إلی مساعدة دوائیة .في النرویج ت ّم تسجیل نوعین من األدویة
التي تساعد المدخن عند توقفه عن التدخین :مستحضرات النیکوتین ودواء
باسم زیبان .Zyban
• ّ
	یخفف النیکوتین من اإلزعاجات الجسدیة ألعراض االمتناع ،ویصبح
کسر العادات المکتسبة أکثر سهولة .یمکن تناول النیکوتین إمّا عبر
طبي خازن للنیکوتین أو جهاز استنشاق أو حبوب مضغ
لصاق
ّ
أو حبوب توضع تحت اللسان أو عبر العلکةّ .
کل هذە األشیاء تحصل
علیها في الصیدلیة بدون وصفة طبیة ،والمارکات األکثر استخداما هي
نیکوریت  Nicoretteو نیکوتینیل .Nikotinell
•	شامبیس ( Champixڤارینیکلین  )vareniclineهو مستحضر یلتحم
ُستقبل النیکوتین .یستخدم المستحضر لمدة ثالثة أشهر ،وفي بعض
مع م ِ
األحیان لمدة أطول ،وهو قد یکون وسیلة مساعدة جیدة.
•	زیبان ( Zybanبوپروپیون  )bupropionهي مادة ت ّم تطویرها
تخفف أیضاً
أن المادة ّ
في األساس کعالج للکآبة ،إال أنّه أکتشف ّ
من أعراض االمتناع عند ّ
التوقف عن التدخین.
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کال الدوائین شامبیس وزیبان یُحصل علیهما بدون وصفة طبیة .تکون فعالیة
هذین الدوائین في ح ّدها األقصی عندما یکون تناول الدواء مصحوباً ّ
بخطة
ّ
منظمة ّ
للتوقف عن التدخین.

یستمر لفترة
عال للنیکوتین في الدم
أخذ مسکة من النشوق یٶدي إلی
ّ
ترکیز ٍ
ٍ
أطول قیاساً بتدخین سیجارة .لهذا السبب یدخل إلی جسم مستخدم النشوق
کمیة أکبر من النیکوتین مقارنة بالمدخن.

مضر لکل ّ الناس!
التدخین
ّ
ً
ّ
•	تقریبا نصف األشخاص الذین یدخنون بشکل یومي لعدة سنوات یموتون
بسبب أمراض ناتجة عن التدخین.

عالوة علی هذا یخدش النشوق الغشاء المخاطي للف ّم ،ومع استخدامه لفترة
طویلة من الزمن غالباً ما ینشأ إنخفاض ضئیل في اللثة حیث یوضع النشوق
یسمی بـ "جیب النشوق" .یمکن للغشاء المخاطي أن یتعافی من األضرار
إذا ما ّ
توقف المرء عن استخدام النشوق .قد تکون التغیرات الطارئة
علی الغشاء المخاطي بدایة اإلصابة بسرطان جوف الفم ،ولکن
من غیر المعلوم إلی أیة درجة النشوق هو الذي سبّب اإلصابة بهذا المرض.
ّ
إن اإلستخدام الطویل األم ّد للنشوق قد یٶ ّدي إلی ارتداد اللثة إلی المنطقة
حیث توضع مسکة النشوق.

•	تظهر الدراسات ّ
بأن الذین یدخنون بشکل یومي یموتون بمعدل وسطي
 10سنین قبل الغیر مدخنین.
•	یُق ّدر ّ
أن  7500شخص تقریباً یموتون سنویاً في النرویج بسبب أمراض
أصیبوا بها بسبب التدخین.
•	عالو ًة علی هذا یُق ّدر ّ
أن ما بین  300و  500شخص یموتون نتیجة
أمراض أصیبوا بها بسبب التدخین السلبي.
•	إجماال یبلغ هذا  18بالمائة من حاالة الوفاة في النرویج سنویا.
ماذا بالنسبة إلی النشوق؟
یحتوي النشوق (السعوط) علی ما یزید عن  2500ما ّدة کیمیائیة ،من بینها
ما ّدة النیکوتین والعدید من المواد األخری المسببة للسرطان .ینفذ النیکوتین
الموجود في النشوق وتبغ المضغ ( )skråإلی الد ّم عبر الغشاء المخاطي في الفم،
وفیما بعد یتم نقل المادة مع الد ّم إلی أنحاء الجسم.

مواد أخری تس ّبب اإلدمان – المخدرات
بین أیدینا أبحاث قلیلة حول تأثیر المخدرات علی مستوى سکر الد ّم .ولکن
األبحاث التي أجریت ّ
تٶکد ّ
أن استخدام المخدرات مترافق مع السیطرة
السیئة على مستوى سکر الد ّم ومع مضاعفات خطیرة ذات عالقة بمرض
السکري.
آخر تحدیث لبطاقة المعلومات هذە الصادرة عن جمعیة مرضی السکري
کان في عام .2013
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