النيكوتين والتبغ و

الدمان
إ

النيكوتين عبارة عن مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في نباتات التبغ وهو مخدر يؤدي إلى اإلدمان
الشديد .ويوجد في منتجات التبغ المدخنة (كالسجائر والسيجار والسيجاريللو والغليون والنرجيلة) ،ومنتجات
التبغ غير المدخن والعديد من السجائر اإللكترونية .وإدمان النيكوتين هو السبب الرئيسي الستمرار الناس في
1
تعاطي منتجات التبغ.

والدمان
النيكوتين إ

للنيكوتين تأثير قوي على أدمغة متعاطي التبغ من المراهقين
والبالغين مما يؤدي إلى اإلدمان.
•عندما يدخن المرء منتج تبغي ،فإنه يستنشق النيكوتين فيدخل
إلى الرئتين حيث يمتص في مجرى الدم ويصل إلى الدماغ خالل
2
ثوان.
•وتبعاً لنوع المنتج ،يمتص متعاطو التبغ غير المدخن النيكوتين
أوالً عبر األغشية المخاطية في الفم أو األنف ،والجهاز الهضمي ،قبل
3
وصولها إلى الدماغ.
•يغير التعرض للنيكوتين طريقة عمل الدماغ مما يسبب زيادة
في إفراز هرمون الدوبامين الذي يجعل متعاطي التبغ يشعرون
1
بالسعادة.
•كما يؤثر النيكوتين أيضاً على المستقبالت في الدماغ مما
يجعل الدماغ في نهاية المطاف يحتاج للنيكوتين كي يعمل بصورة
1
طبيعية.
•وبمرور الوقت ،يصبح لدى متعاطي التبغ تحم ًال تجاه النيكوتين،
بمعنى أن متعاطي التبغ يحتاج للمزيد من النيكوتين كي يشعر
بنفس اآلثار التي شعر بها من قبل عندما كان يتعاطى كميات أقل.
وبالتالي،
◦ ◦يؤدي تحمل النيكوتين إلى زيادة في تعاطي التبغ،

◦ ◦وفي النهاية ،يتأقلم متعاطي التبغ مع مستوى معين من
النيكوتين ويتعاطى التبغ للحفاظ على مستوى النيكوتين في
2
الجسم الذي يجعله يشعر بالراحة.

•وبسبب التغيرات التي تحدث في أدمغة المدخنين نتيجة
التعرض المستمر للنيكوتين ،يشعر األشخاص الذين يدخنون على
نحو منتظم عادة بأعراض االنسحاب الجسدية خالل ساعات من
4
تدخين أخر سيجارة.

◦ ◦هناك العديد من األعراض الجسدية والنفسية لالنسحاب،
والتي تشمل من بين أعراض أخرى :الدوخة ،واالكتئاب،
والغضب ،والقلق ،والتهيج ،ومشاكل النوم ،وصعوبة في التركيز،
واألرق ،والصداع ،والتعب ،وزيادة الشهية ،وزيادة الوزن،
ومشاكل في الجهاز الهضمي ،ومشاكل في الفم ،وضيق في
2
الصدر ،ومعدل ضربات قلب بطيء.

◦ ◦ويفشل العديد من متعاطي التبغ الذين يرغبون في اإلقالع
بسبب أعراض االنسحاب الجسدية القوية والتغيرات السلوكية
2
الالزمة للتغلب على اإلدمان.

”

تشير األدلة إلى أن التعرض
للنيكوتين خالل فترة المراهقة،
والتي تمثل نافذة مهمة في
تطور الدماغ ،قد يكون له
عواقب سلبية دائمة على تطور
الدماغ.

“
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هو عدد المدخنين المراهقين الذين يصبحوا
مدخنين بالغين ،حتى إن حاولوا اإلقالع بعد
سنوات قليلة (نتيجة إدمان النيكوتين والتحديات
6
المتعلقة باإلقالع).

النيكوتين والشباب
يمكن أن يبدأ إدمان النيكوتين خالل فترة المراهقة أو قبلها.

 3من كل4

التالعب بالنيكوتين

•أظهرت دراسة مقارنة بين متعاطي التبغ في  43دولة أن:

◦ ◦بين الطالب (من عمر  13إلى  15سنة ) والذين سبق لهم
التدخين ،دخن ما يقرب من

◦ ◦ %25منهم أول سيجارة لهم قبل بلوغهم عمر  10سنوات.

◦ ◦أعلى معدل لبدء التدخين قبل عمر العاشرة هو في مانيبور
5
“ ”Manipureبالهند ( %87.8من المدخنين الحاليين).
•ونظراً ألهمية فترتي الشباب والمراهقة للنمو والتطور ،فإن الشباب
هم األكثر عرضة وتأثراً بآثار النيكوتين ولذلك يمكن أن يصبحوا مدمنين
6
بمدة أسرع من البالغين.
•إن الشباب الذين يبدؤون التدخين خالل فترة المراهقة أكثر احتماالً
ألن يصبحوا مدمنين ويعتادوا على التدخين يومياً عن األشخاص الذين
7
يبدؤون التدخين كبالغين.
•يمكن أن تظهر أعراض اإلدمان كاالنسحاب والتوق للسجائر
والمحاوالت الفاشلة لإلقالع خالل األسابيع األولى من التدخين.

8

أهم الرسائل
•منتجات التبغ عالية اإلدمانية بسبب احتوائها على النيكوتين.
•الشباب هم األكثر عرضة على وجه التحديد ألن يصبحوا مدمنين على النيكوتين
ومنتجات التبغ.
•ستحد السياسات التي تقلل من يسرة وجاذبية منتجات التبغ وتقبلها االجتماعي
وإتاحتها للشباب من خطر إدمان الشباب على التبغ .وتشمل هذه السياسات:
◦ ◦زيادة الضرائب على التبغ وغيرها من التدابير السياسية التي ترفع من سعر
منتجات التبغ (المادة  6من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن
مكافحة التبغ )WHO FCTC
◦ ◦حماية شاملة من التعرض للتدخين السلبي (المادة  8من)WHO FCTC

وجهت األبحاث التي تجريها صناعة التبغ حول النيكوتين تصميم
المنتجات على مر السنين.
•توضح الوثائق الداخلية للشركات ،والتي تعود للخمسينات من القرن
الماضي ،كيف درست صناعة التبغ على نطاق واسع دور وأثار النيكوتين
وأفضل السبل لتصميم السجائر لتقديم النيكوتين للمدخنين وتحسين
9
آثاره لخلق االعتمادية على النيكوتين واستمرارها.
•تستخدم شركات التبغ المواد المضافة مثل األمونيا ،والسكريات،
وحمض الليفولينيك لتمكين المدخنين من استخراج النيكوتين من التبغ
بسهولة أكثر ،وتسريع امتصاص النيكوتين عن طريق الرئتين ،وتعزيز
10
توصيل النيكوتين إلى الدماغ.
•على الرغم من أن النيكوتين هو المادة الكيميائية اإلدمانية الرئيسية
في التبغ ،إال أن الجمع بين النيكوتين وسمات تصميم السجائر الحديثة
وغيرها من منتجات التبغ يزيد من مخاطر اإلدمان ،ويتخطى في الواقع
10
مخاطر إدمان الكوكايين أو الهيروين أو الكحول أو القنب.

◦ ◦تحذيرات صحية مصورة كبيرة الحجم على منتجات التبغ (المادة  11من
)WHO FCTC
◦ ◦حظر شامل لإلعالن عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها (المادة  13من
)WHO FCTC
◦ ◦تدابير تمنع بيع التبغ لمن هم دون عمر الثامنة عشر وغيرها من التدابير
التي تحد من حصول القصر على منتجات التبغ (المادة 16من.)WHO FCTC
• كجزء من نهج شامل لحماية الشباب من اإلدمان على التبغ ،يمكن
للبلدان أيضاً تنظيم محتوى منتجات التبغ ،بما في ذلك النيكوتين ،فض ًال عن النعنع
والمنكهات األخرى (المادتين  9و 10من.)WHO FCTC
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