مضافات منتجات التبغ
حقائق أساسية

عاملياً ،يعترب استخدام التبغ
املسبب الرئييس للوفاة التي ميكن
تجنبها؛ فاستخدام التبغ يقتل ما
يقرب من  6ماليني شخص كل
عام ،وما مل يتم اتخاذ إجراء ملنع
استخدام التبغ ،فإنه سيقتل 8
ماليني شخص سنوياً عىل مستوى
العامل بحلول عام  1 ،2030حيث
تقوم رشكات التبغ باستخدام
العديد من املضافات يف منتجات
التبغ ،عمداً لزيادة جاذبيتها
.وإمكانياتها اإلدمانية
مضافات منتجات التبغ تجعل
املنتجات أكرث تسبباً يف اإلدمان
يعترب النيكوتني املوجود يف التبغ مادة مسببة لإلدمان
بشكل كبري ،وتقوم رشكات التبغ باستخدام املضافات
لتمكني املدخن من استخالص النيكوتني من التبغ
بشكل أكرث سهولة ،ولترسيع امتصاص النيكوتني،
3
ولتحسني عملية توصيل النيكوتني للدماغ.
▪ ▪تقوم مركبات األمونيا بتحويل جزيئات النيكوتني
إىل صيغة ذات قاعدة حرة ،مام يسمح للرئتني
بامتصاص النيكوتني املوجود يف التبغ بشكل أرسع
وأسهل 4،كام تقوم مركبات األمونيا كذلك بالحد
من صعوبة تدخني التبغ ،مام يسمح للرئتني
5
باستنشاق التبغ بشكل أكرث عمقاً.

◦ ◦لعبت تكنولوجيا ألمونيا دورا ً مهامً يف تحويل
“مارلبورو” من مجرد عالمة تجارية للسجائر
يف ستينات وأوائل سبعينات القرن املايض ،إىل
أعىل السجائر مبيعاً يف العامل 6،فقد ارتفعت
مبيعات “مارلبورو” بشكل حاد يف السبعينات
7
وظلت مستوياتها مرتفعة لعقود.

◦ ◦بنهاية الثامنينات ،كانت خمس من أكرب
رشكات التبغ الست يف الواليات املتحدة
7
تستخدم تكنولوجيا األمونيا.
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◦ ◦إن مركبات األمونيا هي من بني املضافات
األكرث استخداماً -من حيث الكثافة -يف صناعة
8
التبغ.
▪▪مضافات السكر كذلك تحسن من أثر
10,9,5
النيكوتني.

◦ ◦حني يتم حرق مضافات السكر يف السجائر،
ينتج عن ذلك العديد من املركبات السامة،
من بينها الفورمالدهايد ،وهو مسبب معروف
للرسطان ،واألسيتالدهايد ،وهو مسبب
محتمل للرسطان ،حيث يُعتقد أنه يتفاعل
مع النيكوتني لتحسني التأثريات اإلدمانية
للنيكوتني ،من خالل جعل املستقبالت يف
12,11,3
الدماغ أكرث تقبالً للنيكوتني.

مضافات منتجات التبغ تجعل
املنتجات أكرث جاذبية
مبا أن النيكوتني يف التبغ يجعل دخان التبغ أكرث حدة
وصعوبة يف التدخني ،فإن صانعي التبغ يستخدمون
املضافات لتغيري املذاق وللحد من حدة دخان
12,3
التبغ.
▪ ▪توجد السكريات يف التبغ بشكل طبيعي،
لكن رشكات التبغ تقوم أيضاً بإضافة السكريات
ملنتجاتها ،فالسكريات تجعل منتجات التبغ أكرث
استساغة من خالل الحد من حدة مذاق التبغ،
وبخاصة للستخدمني يف املرة األوىل ،كام تسهل
11
استنشاق الدخان.
قام صانعو التبغ -لعقود -بالتالعب يف املذاق والرائحة
وحتى يف مظهر منتجات التبغ نفسها ،وذلك لزيادة
جاذبيتها لدى املجموعات املستهدفة مثل الشباب
والنساء ومجموعات عرقية محددة.
▪ ▪يقوم النعناع (املنثول) بتربيد وتخدير الحلق
للحد من التهيج الذي يشعر به املدخن حني يقوم
بالتدخني ،مام يجعله يشعر بأن دخان التبغ أكرث
9,3
سالسة.
◦ ◦يقوم النعناع (املنثول) بتسهيل تحمل
13
التدخني عىل املدخنني يف املرة األوىل.

▪ ▪يقوم حمض الليفولينيك وأمالح حمضية عضوية
أخرى بالحد من حدة النيكوتني ،مام يجعل تدخني
6
التبغ أكرث سالسة وأقل تسبباً يف التهيج.
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مضافات منتجات التبغ هي
مكونات يتم إضافتها ملنتجات
التبغ بغرض تعديل النكهة
وتنظيم االحرتاق وكذلك
للرتطيب وللحفظ ،أو لتعمل
2
كمواد مذيبة إلضافات أخرى.
◦ ◦يقوم حمض الليفولينيك بالتقليل من
حساسية الجهاز التنفيس العلوي ،مام يزيد
من احتامل استنشاق دخان السجائر بشكل
15,6
أعمق إىل داخل الرئتني.

◦ ◦تشري أبحاث صناعة التبغ بأن حمض
الليفولينيك يقوم كذلك بتغيري كيمياء الدماغ
لجعله أكرث تقبالً للنيكوتني؛ من خالل إمكانية
15,12,6
تحسني التصاق النيكوتني بخاليا الدماغ.
لذلك ،قإن حمض الليفولينيك قد يساهم
كذلك يف زيادة امتصاص النيكوتني وتحسني
15
أثره.

▪ ▪تقوم املضافات املنكِّهه مبذاق الحلوى مثل
العرقسوس والشيكوالتة والكاكاو والفانيليا
بتحسني مذاق منتجات التبغ وكذلك تخفض من
حدتها.

◦ ◦إن املضافات امل ُنكِّهه حتى وإن مل تتواجد
بقدر كبري لنعتربها نكهات مميزة فإنها تعزز
6,3
من حالوة التبغ.

◦ ◦حني تحرتق نكهات العرقسوس والشيكوالتة
يف السجائر ،تقوم بإنتاج مواد سامة ،مبا
فيها مركبات كيميائية مسببة للرسطان مثل
16
الفورمالدهايد والبنزو(إيه)بايرين والبنزين.
◦ ◦تحتوي نكهة الكاكاو عىل الثيوبرومني.

-الثيوبرومني هو موسع للشعب الهوائية،فيقوم بتمديد املجاري الهوائية للرئتني
6
للسامح بتدفق املزيد من الهواء عربهام.

-ايوبرومني يحد من التهيجات التي يسببها6
دخان التبغ.

-الثيومني يسهل من استنشاق دخان التبغ9,6
بشكل أعمق.
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مضافات منتجات التبغ
بحاجة لقواعد تنظيمية
 من االتفاقية اإلطارية ملكافحة01 و9 يلزم البندان
التبغ الخاصة مبنظمة الصحة العاملية األعضاء بتنظيم
 وسياسة اإلفصاح،مكونات وانبعاثات منتجات التبغ
17
. وطرق اختبارها وقياسها،الخاصة مبنتجات التبغ
▪ ▪تستلزم بعض املباديء التوجيهية من صانعي
 من أجل تطبيق تلك،ومستوردي منتجات التبغ
:البنود أن يقوموا بـ

◦ ◦اإلفصاح عن املعلومات التي تخص مكونات
 مبا فيها،منتجات التبغ للسلطات الحكومية
.املضافات
◦ ◦تقديم بيان للسلطات الحكومية بالغرض
من إدراج كل مكون من مكونات منتج التبغ
18
.وباملعلومات األخرى ذات الصلة

:▪ ▪كذلك يُ َحث األعضاء عىل

◦ ◦حظر أو تقييد املكونات التي قد يتم
.استخدامها لزيادة االستساغة

◦ ◦حظر أو تقييد العوامل امللوِنة يف منتجات
.التبغ والتي تزيد من جاذبيتها

◦ ◦حظر مكونات منتجات التبغ التي قد تخلق
 مبا يف ذلك زيادة،انطباعاً بوجود فائدة صحية
.الطاقة والحيوية

◦ ◦تقوم املغذيات بتحسني استساغة السجائر
،من خالل الحد من تهيجات دخان السجائر
2
.ًوذلك بإبقائها عىل التبغ رطبا

◦ ◦ينتج عن احرتاق الجليرسول العديد من
 وهي مادة سامة، مبا فيها األكرولني،املركبات
2
.تتسبب يف تهيج الجهاز التنفيس

◦ ◦ينتج عن احرتاق الربوبيلني جاليكول مركب
 والذي يشتبه يف أنه يسبب،أكسيد الربوبيلني
2
.الرسطان لدى البرش
▪ ▪تجعل بعض املضافات األخرى منتجات التبغ
.جذابة بطرق أخرى

◦ ◦يجعل أكسيد املاغنيسيوم دخان التبغ أكرث
.ًبياضا
.◦ ◦تقوم القرفة بالحد من رائحة دخان التبغ
◦ ◦تجعل العوامل امللوِنة منتجات التبغ أكرث
.)جاذبية (مثل األحبار واألصباغ

◦ ◦قد تخلق بعض املضافات لبعض منتجات
 مثل،التبغ انطباعاً كاذباً بأن لها فوائد صحية
الفيتامينات والفاكهة والخرضوات واألحامض
.األمينية واألحامض الدهنية األساسية
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ميكن للجليرسين كذلك أن يعمل كموسع-12,6
.للشعب الهوائية

)◦ ◦يتم إضافة صمغ الجوار (مستخلص نبايت
ومشتقاته للسجائر للمساعدة يف لف واحتواء
 وينتج عدد من،التبغ يف ورق السجائر
.املركبات أثناء رفع حرارة صمغ الجوار

◦ ◦الفورفورال و ثنايئ األسيتيل هام مركبان
تقوم رائحتهام ومذاقهام بزيادة جاذبية
16
.منتجات التبغ املعدة للتدخني

◦ ◦يقوم صمغ الجوار بإنتاج العديد من
املركبات السامة والتي إما معروف عنها
التسبب يف الرسطان لدى البرش (مثل
،)الفورمالدهايد والبزو(إيه)بايرين والبنزين
أو من املعتقد أنها تتسبب يف الرسطان لدى
16
.)البرش (مثل األسيتالدهايد والستايرين

▪ ▪التبغ بإضافة مغذيات (أو مواد مرطبة) مثل
الجليرسول والربوبيلني جاليكول ملنتجات التبغ
،ملنع جفاف التبغ ولزيادة مدة صالحية منتجاته
.لكن لتلك املغذيات آثار أخرى

◦ ◦إضافة الكافيني والتورين قد تعطي فكرة أن
.منتجات التبغ تزيد من الطاقة والحيوية

 من االتفاقية اإلطارية ملكافحة٠١ و٩ ▪ ▪تويص القواعد اإلرشادية الجزئية للامدة
التبغ ملنظمة الصحة العاملية بأن تنظم الدول مكونات منتجات التبغ من خالل إلزام
 وحظر املكونات مثل،املصنعني واملستوردين باإلفصاح عن املعلومات حول املكىنات
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