التدخني والتدخني اإللكرتوين وفريوس كورونا
املُست َجدّ (كوفيد)19-
األدلة الناشئة
•يعمد فريوس كوفيد 19-إىل مهاجمة الرئتني ،وتؤدي السلوكيات التي تضعف الرئتني إىل تعريض األفراد للخطر بصورة أكرب .وقد
تم توثيق التأثري الضار للتدخني عىل الرئتني بدقة ،كام أن هناك أدلة عىل أن استخدام السجائر اإللكرتونية ( )vapingميكن أن
يرض أيضً ا بصحة الرئة.
•ليس من املُستغ َرب أن يكون هناك قلق متزايد بني منظامت الصحة العامة الرائدة والخرباء من أن املدخنني يواجهون خط ًرا أكرب
لإلصابة بأمراض خطرية بسبب كوفيد .19-ومبا أن التدخني اإللكرتوين يؤثر عىل جهاز املناعة ،وميكن أن يرض بصحة الرئة ،فقد
يواجه مستخدمو السجائر اإللكرتونية أيضً ا مخاطر أشد .ومن هذا املنطلق ،نناشد جميع املدخنني ومستخدمي السجائر اإللكرتونية
أن يقلعوا عن التدخني لحامية صحتهم ،وخاص ًة يف هذا الوقت الحرج.

املدخنون ومدخنو
السجائر اإللكرتونية
قد يكونون أكرث عرضة
لخطر اإلصابة بأمراض
خطرية عند مواجهة
كوفيد.19-

•انترشت يف العديد من البلدان شائعات تقول إن التدخني أو التدخني اإللكرتوين سيحمي مستخدمي التبغ من اإلصابة بفريوس
كوفيد .19-وهي شائعات غري مثبتة وخطرية .فالتبغ يقتل أكرث من  8ماليني مستخدم كل عام وأرضاره ثبتت علم ًيا.

التدخني يرض بصحة الرئة

التدخني يرض بالرئتني ويؤثر سل ًبا عىل جودة أدائهام لوظيفتهام.

• تنتج رئتا املدخنني مخاطًا أكرث كمية وكثافة مام تنتجه رئتا غري املدخنني.
1
هذا املخاط يصعب إخراجه ،كام أنه يجعل الرئتني عرضة للعدوى.
• يعيق التدخني أيضً ا عمل األهداب ويؤدي يف النهاية إىل تدمريها.
واألهداب هي امتدادات صغرية شبيهة بالشعر موجودة عىل أسطح
الخاليا يف مجرى الهواء ،وهي التي تدفع األتربة وغريها من الجسيامت
2
إىل الخارج لحامية الرئتني.

التدخني يسبب رسطان الرئة وداء االنسداد الرئوي املزمن والربو
وغريها من أمراض الجهاز التنفيس.

• تظهر أمراض الرئة التي يسببها التدخني بني املدخنني وغري املدخنني ممن
1
يتعرضون لدخان التبغ.
• ت ُعد أمراض الرئة التي يسببها التدخني من بني الحاالت الدفينة املعروفة
بزيادة مخاطر تعرض األشخاص لإلصابة مبرض أكرث شدة عند تشخيص
3,4
إصابتهم بفريوس كوفيد.19-

• يسبب التعرض لدخان السجائر التهاب مجرى الهواء .ويدمر هذا االلتهاب
1
والنسيج النديب الناتج األغشية التي تنقل األكسجني إىل مجرى الدم.

التدخني يضعف املناعة

التدخني يرض بالجهاز املناعي ،وبالتايل يضعف قدرة الجسم عىل
مقاومة العدوى .ويحدث هذا الضعف بطريقتني مختلفتني.
• تكبح املواد الكيميائية املوجودة يف دخان التبغ نشاط أنواع مختلفة من
1
الخاليا املناعية التي تشارك يف االستجابات املناعية العامة واملوجهة.
• كام أن املكونات املوجودة يف دخان التبغ تفرط يف تنشيط الخاليا املناعية،
والتي يتم تجنيدها ملكافحة السموم امل ُستنشَ قة وتأثرياتها .ومبرور الوقت،
ميكن لهذا التأثري امل ُح ِّرض عىل االلتهابات أن يتلف األنسجة املختلفة
يف جميع أنحاء الجسم ويؤدي إىل اإلصابة بعدد من األمراض املزمنة ،مبا
يف ذلك أمراض املناعة الذاتية املختلفة ،وأمراض القلب واألوعية الدموية،
1,5
والرسطان ،والسكري ،وداء االنسداد الرئوي املزمن ).(COPD
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التدخني يزيد من قابلية اإلصابة بالتهابات الجهاز التنفيس.

1

• هناك أدلة دامغة عىل أن األشخاص الذين يدخنون يكونون أكرث
عرضة لإلصابة بالتهابات الجهاز التنفيس الفريوسية والبكتريية:
◦املدخنون أكرث عرضة من غري املدخنني لخطر اإلصابة بأمراض
املكورات الرئوية ،مثل االلتهاب الرئوي والتهاب السحايا ،مبعدل
مرتني إىل أربع مرات.
◦خطر إصابة املدخنني باإلنفلونزا يزداد إىل الضعف مقارنة بغري املدخنني.
◦يبلغ خطر إصابة املدخنني بالسل الضعف تقريبًا.

6

يف ضوء اآلثار السلبية للتدخني عىل الجهاز املناعي وزيادة قابلية املدخنني لإلصابة
بالتهابات الجهاز التنفيس األخرى ،فمن املحتمل أن يرتبط التدخني بزيادة خطر
اإلصابة بفريوس كورونا امل ُست َجدّ.

التدخني والتدخني اإللكرتوين وفريوس كورونا املُست َجدّ

(كوفيد:)19-

األدلة الناشئة

أكدت منظمة الصحة العاملية أن التدخني يتطلب رفع اليد يف اتجاه الوجه عدة
3,7
مرات مام يزيد من خطر انتقال الفريوس من األصابع والسجائر إىل الفم.
ويف السياق نفسه ،أثار الكثريون املخاوف من أن استخدام النارجيلة ،والذي

غالبًا ما ينطوي عىل مشاركة استخدام القطع الفموية خالل الجلسات االجتامعية،
8,9
يساهم يف انتشار فريوس كورونا امل ُست َجدّ.

التدخني عامل خطر رئييس لألمراض غري املعدية ()NCDs
• يسبب التدخني الرسطان وداء االنسداد الرئوي املزمن وأمراض الرئة
1
األخرى وأمراض القلب واألوعية الدموية والسكري.

• ذكرت منظمة الصحة العاملية أن األشخاص الذين يعانون من األمراض غري
املعدية يبدون أكرث عرضة لإلصابة بأشكال أكرث خطورة من كوفيد.19-

3

• تزيد أمراض مثل أمراض الجهاز التنفيس والقلب واألوعية الدموية من
خطر اإلصابة بأمراض شديدة لدى املرىض املصابني بفريوسات تاجية أخرى
معروفة ،مبا يف ذلك تلك التي تسبب متالزمة الرشق األوسط التنفسية
10
( )MERSومتالزمة االلتهاب التنفيس الحاد (.)SARS

وفقًا ملنظمة الصحة العاملية ،تشري األبحاث املتاحة إىل أن املدخنني أكرث عرضة لخطر اإلصابة مبرض شديد
والوفاة بسبب كوفيد 11،19-مبا يف ذلك التايل:
بحثت واحدة من أكرب الدراسات املبكرة التي حققت يف االرتباط بني التدخني وكوفيد 19-النتائج الرسيرية لـ1099
مريضً ا تم مخربيًا تأكيد إصابتهم بعدوى كوفيد 19-يف  552مستشفى عىل مستوى الصني .وأشارت هذه الدراسة إىل أن
 %12.4من املدخنني الحاليني قد توفوا أو أُد ِخلوا إىل وحدة للعناية املركزة أو احتاجوا إىل أجهزة التنفس االصطناعي،
مقارن ًة بـ %4.7من غري املدخنني .وعىل نحو مامثل ،عاىن  %21.2من املدخنني الحاليني من أعراض شديدة ،مقابل
12
 %14.5من غري املدخنني.

التدخني اإللكرتوين يؤثر عىل الصحة
ت ُظ ِهر الدراسات املبكرة آلثار استخدام السجائر اإللكرتونية آثا ًرا ضارة عىل الرئتني،
فضالً عن الجهاز املناعي والقلب واألوعية الدموية .وقد أدى هذا البحث ،عند
أخذه يف االعتبار باالقرتان مع األدلة الناشئة عىل أن املرىض الذين يعانون من
ضعف يف الجهاز التنفيس والجهاز املناعي والقلب واألوعية الدموية يكونون أكرث
عرضة ملخاطر اإلصابة الشديدة بعدوى كوفيد ،19-أدى بالسلطات الصحية
وغريها إىل التحذير من استخدام السجائر اإللكرتونية ،خاص ًة يف خضم جائحة
13,14,15
فريوس كورونا.
• الرئتان :ميكن أن يكون التعرض للهباء الجوي للسيجارة اإللكرتونية آثار
سلبية عىل أنواع مختلفة من خاليا الرئة ،مبا يف ذلك تلك املشاركة يف
16
الحفاظ عىل وظائف الرئة الطبيعية والصحية.
• االستجابة املناعية :يعيق الهباء الجوي للسجائر اإللكرتونية أيضً ا عدة
أنواع من الخاليا املناعية يف الرئتني وقد يقتلها ،مام يرض بقدرة الرئتني
عىل مكافحة العدوى 17.كام أنه من املعروف أن النيكوتني ،وهو مكون
أسايس من مكونات الهباء الجوي للسجائر اإللكرتونية ،يثبط وظيفة املناعة
1
يف جميع أنحاء الجسم.

WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG

يونيو

2020

• جهاز القلب واألوعية الدموية :ميكن أن يكون الستخدام السجائر اإللكرتونية
آثار قصرية املدى يف الحد من وظيفة أنسجة القلب واألوعية الدموية
التي تتحكم يف تدفق الدم 17,18.ورغم أنه من السابق ألوانه استخالص
استنتاجات حول اآلثار طويلة املدى الستخدام السجائر اإللكرتونية ،إال إن
هذا االختالل الوظيفي يُالحظ عادة يف وقت مبكر من اإلصابة بأمراض القلب
19
واألوعية الدموية.
رشا بني استخدام السجائر اإللكرتونية واحتامل
مل يجد الباحثون حتى اآلن رابطًا مبا ً
اإلصابة بعدوى كوفيد 19-أو بشدة املرض لدى املصابني .إال أنه بالنظر إىل
األدلة املبكرة عىل املخاطر الصحية املحتملة الستخدام السجائر اإللكرتونية ،هناك
قلق متزايد من أن األشخاص الذين يستخدمون السجائر اإللكرتونية قد يكونون
أكرث عرضة لإلصابة مبرض شديد عند مواجهتهم لفريوس كوفيد.19-

األدلة الناشئة

:)19-(كوفيد

ّالتدخني والتدخني اإللكرتوين وفريوس كورونا املُست َجد

 فإنه ليس هناك وقت،• وبينام تعمل البلدان يف مختلف أنحاء العامل عىل الحد من تأثري فريوس كورونا
.أفضل أو أكرث إلحا ًحا من هذا الوقت ليقلع الناس عن التدخني والتدخني اإللكرتوين
 نناشد جميع املدخنني ومدخني السجائر اإللكرتونية أن يقلعوا عن التدخني لحامية صحتهم،• لذلك
 وقد أظهرت األبحاث أن اإلقالع عن التدخني. الشديدة19-والتقليل من خطر إصابتهم بأعراض كوفيد
.حسن وظائف الرئة برسعة
ِّ ُي

نناشد جميع املدخنني
ومستخدمي السجائر
اإللكرتونية أن يبذلوا قصارى
.جهدهم لإلقالع عن التدخني

حسن صحة الرئة برسعة
ِّ ُاإلقالع عن التدخني ي

• يؤدي اإلقالع عن التدخني إىل خفض ضغط الدم ومعدل رضبات القلب
، وبعد أربع وعرشين ساعة من اإلقالع عن التدخني.بشكل فوري تقريبًا
21
.يبدأ خطر اإلصابة بأمراض القلب يف االنخفاض

حسن اإلقالع عن التدخني وظائف الرئة واالستجابة املناعية وصحة القلب
ِّ ُي
 مام يجعل املدخنني السابقني يف وضع أقوى ملكافحة،واألوعية الدموية
.19-العدوى الخطرية مثل كوفيد

 ووفقًا لقول الدكتور.ليس هناك وقت أفضل من هذا لإلقالع عن التدخني
 "اإلقالع، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية،تيدروس أدهانوم غيربيسوس
عن التبغ هو أحد أفضل األشياء التي ميكن ألي شخص القيام بها من
23
".أجل صحته

،تتحسن وظائف الرئة
ّ ،• ففي غضون أسبوعني من اإلقالع عن التدخني
 إىل، وهي امتدادات صغرية شبيهة بالشعر تحمي الرئتني،وتعود األهداب
 ويبدأ الكثري21. مام يسهل مكافحة العدوى،املستويات الطبيعية للنشاط
من املدخنني يف غضون شهر واحد من اإلقالع عن التدخني يف مالحظة
22
.انخفاض يف األعراض التنفسية مثل السعال وضيق التنفس
20

 ويعود، ينخفض االلتهاب املناعي الناتج عنه،• بعد اإلقالع عن التدخني
ويتحسن أداء الوظائف
،تعداد خاليا الدم البيضاء إىل مستواه الطبيعي
ّ
 مبا، هذا وتنخفض معدالت اإلصابة بعدوى الجهاز التنفيس21.املناعية
 انخفاضً ا ملحوظًا،يف ذلك االلتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية
22
.لدى املدخنني السابقني عنها لدى املدخنني الحاليني
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