The Lead Education and Abatement Design Group
Working to eliminate lead poisoning globally and to protect the
environment from lead in all its uses: past, current and new uses
ABN 25 819 463 114

حصيفة معلومات :التدخني والتسمم ابلرصاص
كتبه ابللغة الإجنلزيية روبرت اتيلور ،ومت حتريره بواسطة أن روبرتس
ترمجه اإىل اللغة العربية سايم سعد ،أكتوبر 0202
هذا هو موجز ملادة حتريرية أطول وميكن الاطالع عىل املوضوع اكمال عىل املوقع التايل:
www.lead.org.au/Taylor_Tobacco_&_Lead_Toxicity_20101001.pdf

ما عالقة التبغ ابلرصاص؟
تقوم أوراق التبغ برتسيب ً
الك من الرصاص املشع (الرصاص  )210والرصاص الغري مشع (الرصاص  )206من الغالف اجلوي اإىل
سطح أوراقها وذكل نتيجة لوجود الرتيكومس (شعريات لزجة تعرتض اجلزيئات مث حتتفظ هبا عند غسلها ابملاء) .ويعتقد أن هذا هو
املصدر الرئييس للرصاص يف التبغ .ميثل الرصاص  210جزءاً بس يط ًا من الرصاص املرتسب وميكن قياسه ابلنانوجرام ،يف حني أن
الرصاص  206ميكن قياسه ابمليكروجرام.
عند التدخني ،ينتقل حواىل  11%من الرصاص املوجود يف التبغ اإىل دخان السجائر ،ويعتقد أن نصف هذه المكية تقريب ًا تصل اإىل
رئات املدخنني .أما معظم املتبقي ميكن اإجياده يف الرماد مما يسبب ارتفاع مس توايت الرصاص يف الغبار املزنيل للمدخنني ،و قد يسبب
بعض املتبقي تلوث البيئة احمليطة.
أنواع التبغ احملظورة قد حتتوي عىل نسب أعىل من املعادن الثقيةل مبا فهيا الرصاص ،ويف بعض الحيان يمت اإضافة الرصاص اإىل التبغ أو
املارجيواان لزايدة وزهنا.
ولن الرصاص غري قبل لذلوابن ،فاإن مكيات صغرية منه تبقى يف الرئة ،هذه المكيات تقوم ابإصدار اإشعاعات عند امضحاللها اإىل
البلوتونيوم  .210والشخص اذلي يدخن مبعدل علبة واحدة يومي ًا ،معرض ملا يضايه أكرث من عرش أضعاف متوسط التعرض
الإشعاعي يف الولايت املتحدة ،وثلث هذه الإشعاعات تقريبا مصدرها الرصاص  .210ولكن ليس من الرضوري أن تكون هذه
الإشعاعات يه السبب الرئييس لزايدة أخطار الاصابة برسطان الرئة.
حتتوي السجائر عىل أكرث من  4000مادة كمييائية؛  20مهنا عىل القل قد تسبب الرسطان وأكرث من  60ميكن أن تسبب طفرات
جينية (تؤثر عىل اجلينات ومدلولها الورايث) .ويقلل دخان السجائر من قدرة أنسجة الرئة عىل مقاومة الإشعاعات واملواد الخرى
املسببة للرسطان .وهناك أدةل سابقة ،قد تكون ضعيفة ،عىل أن الرصاص  210قد يكون هل دور يف الإصابة برسطان الرئة.

علقة نس بة الوفاة من رسطان الرئة ابلتدخني النشط والتدخني السليب
املدخنون من أصل أورويب دلهيم احامتل  22.1%أن يتوفوا برسطان الرئة قبل سن  85اإذا اكنوا ذكورا و  11.9%اإذا اكنوا اإاناث ،يف
حني أن النسب املقارنة لغري املدخنني يه  1.1%و .0.8%
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يزيد التعرض دلخان السجائر يف اجلو (التدخني السليب) من خطر الوفاة برسطان الرئة بنس بة ( 15-31%اخلطر النس يب 1.15-
 )1.31للشخاص اذلين يعيشون مع خشص مدخن[ .اخلطر النس يب :اخملاطر املضافة للشخاص املعرضني معرب عهنا يف صورة نس بة
مئوية  ]http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_riskأو حواىل ( 24%اخلطر النس يب  )1.24اإذا اكن التعرض دلخان
السجائر يف اجلو (التدخني السليب) أثناء العمل .ومع ذكل ،وحسب اإحدى ادلراسات ،يشمل ذكل تضاعف نس بة اخلطر دلى
املدخنني السابقني بيامن تزيد نس بة اخلطر بدرجة بس يطة فقط دلى غري املدخنني (نس بة الرحجية  ،1.05ما يساوي تعاطي أكرث من 50
جمم يومي ًا من ممكالت فيتامني اإي نس بة الرحجية [ .)1.03-1.1نس بة الرحجية :اإحامتلية حدوث يشء ما ابملقارنة مع اإحامتلية عدم
حدوثه – ويه ليست مثل اخلطر النس يب وترمجة نس بة الرحجية اإىل نس بة زايدة مئوية قد يكون مضل ًال بدرجة كبرية ،أنظر
 ]http://stats.org/stories/2008/odds_ratios_april4_2008.htmlالشخاص اذلين يتعرضون دلخان السجائر يف اجلو
أثناء الصغر قد تتضاعف نس بة اخلطر دلهيم [نس بة اخلطر – تساوي اخلطر النس يب ،أنظر
]http://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_ratio

عوامل خطورة أخرى ودرجات التفاوت
اإن خماطر الاصابة ابلرسطان بسبب التعرض دلخان السجائر (بعد ضبط القمي أعاله اإىل نس بة وفاة  - 84%تقريب ًا  18-38%و 28%
عىل الرتتيب) قد تكون أقل قلي ًال من السكىن قرب طريق رئييس (نس بة الرحجية [ ) )1.47نس بة الرحجية :اإحامتلية حدوث يشء ما
ابملقارنة مع اإحامتلية عدم حدوثه – ويه ليست مثل اخلطر النس يب وترمجة نس بة الرحجية اإىل نس بة زايدة مئوية قد يكون مضل ًال
بدرجة كبرية ،أنظر  ،]http://stats.org/stories/2008/odds_ratios_april4_2008.htmlوأقل من خطورة التعرض
بدرجة كبرية اإىل غبار اخلشب (نس بة الرحجية  ،)1.8وأقل كثرياً من اخلطورة طويةل املدى للتعرض للمذيبات (نس بة الرحجية )2.8
وجزء ضئيل من من خطورة التعاطي الكثيف للطعمة املقلية ابلنس بة لس يدة صينية ( 4أطباق يومي ًا ملدة  25عاما) حيث يزيد اخلطر
أكرث من ( 300%نس بة الرحجية  .)1.92-6.15ويه تزيد بدرجة صغرية عن التعرض دلخان اخلشب أو الفحم عند الطهو أو التدفئة
يف أورواب (نس بة الرحجية  .)1.24وخطورة حدوث رسطان الرئة نتيجة التعرض دلخان السجائر ليست حرصية ول ميكن احتساهبا
منفصةل عن مسببات تلوث الهواء الخرى.
واحامتلية وفاة املدخنون الياابنيون اذلكور بسبب رسطان الرئة أقل بنس بة  66%مقارنة ابملدخنني يف الولايت املتحدة ،ولكن ابلنس بة
لغري املدخنني فاإن الوفاة بسبب رسطان الرئة أكرث ب 2-3مرات دلى الياابنيني مقارنة ابلشخاص يف الولايت املتحدة .هذا التفاوت
ليس حرص ًاي :فرسطان الرئة ل جيب ربطه بعامل واحد بل ميكن أن يتأثر ابلبيئة احمليطة والوراثة والعوامل الغذائية.

التأثري عىل ادلورة ادلموية والقلب
كونك ذكراً مدخن ًا يزيد بأكرث من الضعف خطر وفاتك مبضاعفات يف ادلورة ادلموية والقلب ،يف حني يزيد تعرضك دلخان السجائر من
حدوث متاعب يف ادلورة ادلموية والقلب دليك بنس بة  .30%و للرصاص ،يف الغلب ،دور هام يف حدوث ذكل ،عن طريق الزايدة
الطفيفة يف مس توايت الرصاص ابدلم وال ي تزيد بدرجة كبرية خماطر حدوث متاعب يف ادلورة ادلموية والقلب.

ما هو تأثري التدخني والتعرض دلخان السجائر عىل اجلنني وملاذا جيب عىل الس يدات احلوامل الامتناع عن التدخني
اإن ً
الك من التعرض دلخان السجائر والرصاص ،سواء من السجائر أو من أي يشء أخر ،يؤثران بشلك كبري عىل المنو الفكري
والسلويك .فالكهام يزيد خطر حدوث الولدة السابقة للموعد واخنفاض معدل اذلاكء واضطراابت نقص الانتباه واضطراابت زايدة
النشاط املصاحب لنقص الانتباه .فالتعرض دلخان السجائر والرصاص هلام تأثري تأزري (يزيد أحدهام الخر) ،ويسهم يف توضيح هذا
التأثري حقيقة أن الم ال ي تكون من الثلث الكرث تعرض ًا دلخان التبغ قبل الولدة يف الولايت املتحدة (التدخني أو التعرض دلخان
السجائر) والطفل اذلي تكون مس توايت الرصاص ابدلم دليه ≥  1.3ميكروجرام/دل (ثلث املراهقني الامريكيني) يزيد من خطر
حودث اضطراابت زايدة النشاط املصاحب لنقص الانتباه عند الطفل بامثين مرات ،يف حني أن أ ًاي من هذان العامالن منفص ًال يزيد
اخلطر بنس بة الضعف فقط.
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والتدخني أثناء امحلل قد يكون تأثريه عىل مس توايت الرصاص ابدلم دلى الطفال أكرب من التعرض دلخان السجائر بعد الولدة ،مبعدل
زايدة ملس توايت الرصاص بدم احلبل الرسي قدره  15%للك  10جسائر يمت تدخيهنا يف اليوم حسب اإحصاءات عام .1990

التدخني والتعرض دلخان السجائر ومس توايت الرصاص ابدلم
أن تكون مدخن ًا يف الولايت املتحدة بني عايم  2002-1998يزيد بثالثة أضعاف خطر ارتفاع نس بة الرصاص ابدلم دليك فوق 5
ميكروجرام/دل.
اإن الطفال يف الولايت املتحدة اذلين تعرضوا بدرجة عالية دلخان السجائر يف الفرتة بني عاىم  1994-1988اكنوا أكرث عرضة بأربعة
أضعاف لن تكون مس توايت الرصاص ابدلم دلهيم فوق  10ميكروجرام/دل وأن مس توايت الرصاص ابدلم دلهيم اكنت أعىل بنس بة
 38%من الطفال اذلين اكن تعرضهم دلخان السجائر قلي ًال .ويف التسعينات حني بدأ استبدال الوقود احملتوى عىل الرصاص ابلوقود
اخلايل منه فاإن حمتوى السجائر املباعة يف ادلول الغربية اخنفض مبقدار النصف تقريب ًا وكذكل اخنفض التعرض دلخان السجائر ابلنس بة
للطفال المريكيني اذلين ل يدخن ذوهيم مبقدار الثلثني .ومع ذكل ،فاإن هذا الرتاجع مت دلى مجيع الطفال بني  11-4عام ًا (،)37.7%
ول ميكن الاعتداد به كتلوث لغبار البيئة املزنلية برصاص السجائر .فالطفال اذلين يدخن ذوهيم مازالوا همددين خبطر زايدة نس بة
الرصاص دلهيم ،هذا اخلطر غالب ًا ما يكون أكرب عند الرضع اذلين تزيد دلهيم قابلية امتصاص الرصاص ويكون تعرضهم للرصاص املوجود
يف املنازل أكرب.
اإن تأثري التعرض دلخان السجائر يف الفرتة بني عايم  1994-1998اكن يف زايدة مس توايت الرصاص ابدلم دلى البالغني حبوايل ،30%
وابذلات يف زايدة هذا التأثري بدرجة كبرية دلى البيض وزايدته بدرجة بس يطة دلى السود واذلين من أصل أس باين .ومنذ هذا الوقت
فاإن حمتوى السجائر من الرصاص قد قل مبقدار النصف تقريب ًا وتعرض غري املدخنني دلخان السجائر قد قل بنس بة  .75%وقد بينت
دراسة حديثة موسعة للبياانت المريكية من حتاليل البول ( )2002-1998أن مس توايت الرصاص مل تزد دلى المريكيني من أصل
مكس ييك اذلين تعرضوا بدرجة عالية دلخان السجائر ،ومل تكن هناك خطورة للتعرض البس يط دلى النساء أو الشخاص حتت خط
الفقر وأن التعرض دلخان السجائر بدرجة كبرية مل حيمل أخطاراً زائدة مقا نر ًة ابلتعرض لها بدرجة صغرية دلى البيض.

احلد من التدخني يف املناطق العامة :قصة جناح
اإنه من غري املتوقع الن أن يكون التعرض دلخان السجائر مصدراً للرصاص لغري املدخنني من البالغني يف البالد ال ي قامت ابحلد من
التدخني يف الماكن العامة.

التدخني يرسع من اإخراج الرصاص من اخملزون العظمي
اإن  95%-80من الرصاص يمت ختزينه يف العظام .ويقوم التدخني بزايدة نس بة اإخراج المالح املعدنية ،مبا فهيا الرصاص ،من العظام،
خاص ًة نوع العظام ال ي تقوم بتخزين الرصاص لفرتات طويةل .يقوم التدخني أيضا بتقليل مس توايت هرمون الإسرتوجني مما يزيد من
تأثري انقطاع الطمث عند النساء .وتأثري التدخني عىل العظام مل يمت فهمه ابلاكمل بعد.

التدخني يستنفذ الفيتامينات
التدخني يقوم ابستنفاذ فيتامني د اذلي يقلل من ترسب الرصاص يف العظام ،وفيتامني يس وإاي اذلان يقلالن من الرضار ال ي حيدهثا
الرصاص يف أعضاء اجلسم .وينصح املدخنون بزايدة تناوهلم لفيتامني يس وكذكل فيتامني د ولكن حبرص أكرث ،أما الزايدة التعويضية
لفيتامني اإي فتحمل خماطر تشمل رسطان الرئة.

* رشوط :

صحيفة معلومات :التدخين والتسمم بالرصاص
Page 3 of 4

The LEAD Group Inc.

5th October 2010

الراء ال ي أعرب عهنا هنا ليست ابلرضورة أراء احلكومة السرتالية  ،واحلكومة السرتالية ل تقبل املسؤولية عن أي معلومات أو
املشورة الواردة يف هذه الوثيقة
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