قليان با قلب چه مي كند ؟ عوارضي كه استعمال قليان بر سالمت قلب دارد مانند عوارض سيگار و حتي
شديدتر از آن است و سموم ناشي از احتراق نيكوتين تأثيري منفي بر قلب دارد .از آنجا كه دوز مصرف
قليان در هر وعده حدود 02تا 02برابر سيگار است دوز دودي هم كه وارد بدن مي شود مي شود ،از دود
سيگار بسيار بيشتر خواهد بود .ضمن اين كه قليان فيلتري هم ندارد و به همين دليل ،حجم بااليي از دود
و سموم مضر با هر پكي كه به آن زده مي شود ،به بدن مي رسد .مهم ترين عارضه اي كه استعمال سيگار
و قليان بر قلب دارد ،تسريع روند تصلب شرائين يا آترواسكلروزيس است و در اين شرايط ،روند
گرفتگي عروق مختلف بدن از جمله عروق كرونر با سرعت بيشتري اتفاق مي افتد .در اين صورت ،فردي
كه بيشتر قليان مي كشد ،بيشتر در معرض ابتال به سكته هاي قلبي و مغزي قرار مي گيرد .از سوي ديگر،
استعمال مكرر قليان مي تواند باعث افزايش غلظت خون و باال رفتن استعداد فرد براي تشكيل لخته هم
بشود .يعني ممكن است تنگي ايجاد شده با استعمال قليان در عروق كرونر 02تا 02درصد باشد اما همين
تنگي هاي خفيف باعث ايجاد سكته در افرادي كه قليان مي كشند ،شود .دليل اين امر هم ايجاد لخته
خوني است كه بر تنگي عروق قلبي سوار مي شوند و همين افزايش انعقادپذيري خون باعث بروز
سكته هاي قلبي و مغزي خواهد شد.
قليان با دندان چه مي كند ؟ قليان جزو دخانيات است و به همين دليل ،تمام تأثيرات منفي مختلفي كه
استعمال سيگار بر دندان ها دارد ،با كشيدن قليان هم اتفاق مي افتد .حتي در مواردي آثار منفي قليان بر
دندان ها ،بيشتر از سيگار هم مي شود چون تنباكوي قليان حاوي بيش از 0هزار نوع ماده شيميايي و مواد
سمي است كه هركدام از اين مواد مي توانند بر سالمت دندان ها تأثير منفي داشته باشند .قليان يكي از
عوامل ابتال به سرطان هاي دهان ،لب ،حلق ،زبان و كف دهان است و از سوي ديگر ،نمي توان از
تأثير مخرب قليان بر بافت هاي نگهدارنده دندان كه همان لثه ها هستند هم غافل شد .رنگ گرفتن
دندان ها ،نامناسب شدن شكل ظاهري آنها و بد بو شدن دهان هم از ديگر عوارض كوتاه مدت مصرف
قليان محسوب مي شوند .از آنجا كه تركيبات شيميايي و سمي موجود در دود قليان مي توانند باعث
كاهش قدرت سيستم دفاعي بدن شوند ،افزايش احتمال ابتال به بيماري هاي مختلف از جمله بيماري هاي
دهان و دندان هم با مصرف قليان ،دور از انتظار نيست.
قليان با دستگاه گوارش چه مي كند ؟ استعمال قليان هم مانند مصرف سيگار ،عوارض متعددگوارشي
خواهد داشت .حتي در مواردي ،عوارض كشيدن قليان از عوارض سيگاركشيدن بيشتر است .از عوارض
مشترك استعمال سيگار و قليان مي توان به كاهش اشتها  ،بدمزه شدن طعم دهان  ،تأثير منفي بر ترشح
بزاق و ساير آنزيم هاي گوارشي ،تهوع و سوءهاضمه اشاره كرد .از آنجا كه بلع هوا هنگام استعمال قليان
بيشتر از زماني است كه سيگار كشيده مي شود ،ابتال به نفخ و تورم شكم در ميان طرفداران قليان ،بيشتر
از كساني است كه سيگار مي كشند .از سوي ديگر ،با توجه به عوارض بسيار زياد و مختلفي كه استعمال
دخانيات بر بدن دارد ،شانس ابتال به بيماري هاي خطرناك دستگاه گوارش در مصرف كنندگان قليان باال
مي رود .افزايش ميزان ابتال به زخم هاي معده و اثني عشر نيز يكي ديگر از مشكالت ناشي از قليان
كشيدن است .ضمن اين كه مصرف انواع دخانيات ،از جمله قليان ،باعث افزايش خطر ابتال به سرطان هاي

گوارشي مانند سرطان مري ،معده ،لوز المعده ،كبد و روده بزرگ مي شود .استعمال قليان تأثير منفي بر
حركات دستگاه گوارش دارد و در مواردي آن را افزايش و در مواردي كاهش مي دهد كه اين افزايش و
كاهش حركات دستگاه گوارش مشكالتي براي افراد ايجاد مي كند.
قليان با ريه ها چه مي كند ؟ مطالعات اخير نشان داده اند ميكروب ها و قارچ هاي موجود در لوله قليان
به راحتي به وسيله دود وارد دستگاه تنفس و باعث ايجاد عفونت هاي مزمن مي شود .معموالً در ابتدا
شخص متوجه بيماري خود نمي شود ولي در سال هاي بعد به دليل نفوذ اين قارچ ها و ميكروب ها در اليه
هاي مختلف ريه و برونشيت ،برونشكتازي ،آمفيزم ريه و در نهايت آسم خود را نشان مي دهد .متأسفانه
شخص زماني به بيماري خود پي مي برد كه چاره اي جز تحمل بيماري تا آخر عمر ندارد .اين تصور كه
دود از دهان جذب نمي شود ،كامالً غلط است .چون دود از طريق مخاط دهان و حنجره جذب بدن
مي شود و آثار سوء خود را مي گذارد .حتي به علت ورود دود قليان به هوا افرادي كه قليان نمي كشند و
در معرض دود قرار مي گيرند در طوالني مدت دچار عوارض آن خواهند شد .عوارض قليان 02برابر
سيگار است و نيم ساعت قليان كشيدن از لحاظ عوارض با  01ساعت استعمال سيگار برابر است.
مصرف قليان تأثيرات مضري بر دو عضو حياتي بدن يعني قلب و ريه دارد .سرطان ريه ،سرطان مري،
انسدادي ريوي مزمن ،آمفيزم ،پايين بودن وزن هنگام تولد نوزاد ،افزايش حمله هاي آسم و ذات الريه
فقط برخي از خطرات قليان هستند .متأسفانه به بيشتر تنباكوهايي كه در سال هاي اخير به بازار آمده اند،
اسانس هايي اضافه مي شود كه اين اسانس ها عالوه بر تحريك دستگاه تنفس  ،باعث حساسيت و آلرژي
مي شود بنابر اين فرد را دچار رينيت آلرژيك و سرفه هاي مزمن همراه با خلط نيز مي كند.
قليان با مغز چه مي كند ؟ تأثير منفي قليان بر مغز از سيگار بسيار بيشتر است .قليان هم نيكوتين دارد
و هم ده ها ماده سمي در دود آن وجود دارد و هر زياني كه سيگار و دخانيات دارد ،در مورد قليان چند
برابر است .سكته مغزي  5عامل مهم دارد؛ فشارخون ،بيماري قلبي ،ديابت ،كلسترول باال و دخانيات
كه اين عامل پنجم از شناخته شده ترين عوامل ابتال به سكته هاي مغزي و حتي بيماري هاي قلبي و
تصلب شرايين محسوب مي شود .بزرگ ترين عامل مرگ و مير در دنيا بيماري هاي قلبي است ،بعد
سرطان و سپس سكته هاي مغزي و اگر به عامل اول و سوم توجه كنيم ،متوجه مي شويم از شناخته شده
ترين ريشه هاي مرگ ومير در دنيا دخانيات است و اين مسأله اثبات شده است .روي بسته بندي
تنباكوهاي قليان نوشته شده ،مرگ آور است و اگر اين صددرصد نبود تا به حال شركت هاي بزرگ
سيگار مي توانستند جلوي اين كار و تبليغات منفي آن را بگيرند .در برخي كشورها هيچ مكاني و حتي در
فضاي آزاد هم سيگار ممنوع است ولي در ايران متأسفانه در كافه ها و حتي در پارك ها هم شاهد قليان
كشيدن خانم ها و آقايان هستيم .قليان روي حافظه و عروق مغز تأثير مي گذارد .اگر دخانيات مصرف
نكنيد احتمال ابتالي شما به سرطان ريه تا  02سالگي 1 ،در  002خواهد بود اما با مصرف دخانيات ،اين
عدد 1در 7مي شود .بيماري هاي مغز و اعصاب مثل صرع و  ...نيز با مصرف قليان تشديد مي شوند و
هيچ تأثير مثبتي بر هيچ بيماري ندارد .زماني تصور مي شد استعمال قليان روند ابتال به آلزايمر را به
تأخير مي اندازد اما بعد ثابت شد اين فرضيه كامالً غلط است و اصوالً افرادي كه قليان زياد مي كشند،
آن قدر عمر نمي كنند كه بخواهند به آلزايمر مبتال شوند.
قليان با جنين چه مي كند ؟ قليان در درازمدت بر بدن خانم ها تأثير مي گذارد و سن يائسگي را پائين
مي آورد .حتي ممكن است باعث بروز اختالالت هورموني شود و مشكالت ديگري ايجاد كندد .اثدر مضدر
ديگر قليان بر بدن اين است كه باعث پوكي استخوان مدي شدود .وقتدي اكسدينن كدافي بده بددن نرسدد،
استخوان ها در معرض پوك شدن قرار مي گيرند .قليان كشيدن دردوران بارداري ممنوع است وخانم هاي
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باردار به هيچ وجه نبايد سمت قليان بروند زيرا اين كار باعث مسموميت جنين مي شود ،رشد جنين را به
تأخير مي اندازد و اوايل بارداري باعث ايجاد تغييرات ژنتيكي مي شود .اين روزها بيشتر مردم براي حفظ
سالمت شان به نكات تغذيه اي توجه مي كنند مثالً گوشت قرمز نمي خورند يا غذاهاي كم چرب مصرف
مي كنند .هنوز به طوردقيق ثابت نشده كه مصرف غذاهاي پرچرب يا گوشت قرمز با بروز سرطان ارتباط
دارد اما سرطان زا بودن قليان قطعي است و مطالعات مختلف اين موضوع را اثبات كرده است .خانم ها
بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه يك بار قليان كشيدن چنين مشكالتي ايجاد نمي كند اما وقتي اين
كار تكرار شود به عادت تبديل مي شود و مانند سيگار اعتيادآور است و سالمت آن ها را به خطر مي
اندازد .بسياري از عادات بد از دوران نوجواني شروع مي شود از اين رو نوجواناني كه تفريحي سمت
قليان مي روند ،هم بايد سرگرمي هاي سالمي را انتخاب كنند تا به قليان كشيدن عادت نكنند و مخصوصاً
در دوران جواني و ميانسالي سالمتشان به خطر نيفتد.
قليان با پوست و مو چه مي كند ؟ برخالف نظريه مردودي كه قليان را بي ضرر مي داند ،بايد گفت قليان
حتي از سيگار بدتر است و با هر بار پك زدن به قليان حدود  022سي سي دود وارد ريه مي شود ،در
حالي كه در سيگار اين مقدار 72سي سي است .زناني كه سيگار و قليان مصرف مي كنند در خطر پيري
زودرس قرار دارند  ،اين زنان بيش از ساير زنان در خطر ابتال به چين و چروك هاي زودرس پوستي قرار
دارند و در  02سالگي چروك هايي دارند كه افراد غيرسيگاري در 02سالگي دارند .از طرفي كشيدن
سيگار و قليان مي تواند خطر ابتال به آلرژي هاي پوستي را به شدت افزايش دهد .به عالوه ،از آنجا كه
سيگار و قليان در زنان سن يائسگي را كاهش مي دهد ،عامل منفي در بروز بيماري هاي پوستي و پيري
زودرس است ضمن آنكه برافروختگي هاي پوستي نيز ارتباط مستقيمي با استعمال دخانيات دارند .از
سوي ديگر ،بافت كالژن پوست بر اثر استعمال قليان زودتر تخريب مي شود و همين امر پيري زودرس
پوست را به دنبال دارد .در اثر استعمال مواد دخاني رنگ موها خاكستري و زودتر از وقت معمول سفيد
مي شود ،رنگ پوست تغيير مي كند و لك هاي پوستي به وجود مي آيد ،قدرت ارتجاعي پوست كم
مي شود و صفحات ناخن ها نازك خواهد شد .قبالً مطالعات روي اثر سيگار بر پوست متمركز بود ولي
بررسي هاي اخير ارتباط سيگار با سفيد شدن و ريزش مو را هم نشان داده است .در افراد سيگاري ،موها
زودتر به رنگ خاكستري در مي آيد .مكانيسم ايجاد سفيدي و ريزش مو ناشي از كشيدن سيگار متعدد
است ولي مهم ترين مكانيسم ،اثر انقباضي بر عروق ريز پاپيالي مو است كه باعث كاهش خون رساني به
مو و همين امر باعث از دست رفتن زودرس رنگدانه آن مي شود .سيگار باعث افزايش همه هورمون هاي
آندروژنيك مي شود بنابراين احتمال ريزش مو را بيشتر مي كند .به عالوه باعث نازك شدن اليه فوقاني
پوست ،كاهش ضخامت زير پوست و درنهايت آسيب به فوليكول هاي مو خواهد شد.
اورژانس هاي قليان يكي دوتا نيست  :دود قليان هم مانند دود ناشي از سيگار داراي نيكوتين است و از
عوارض نيكوتين در كوتاه مدت ،تپش قلب ،سرگيجه ،ضعف و بي حالي است و از عوارض بلند مدت آن
سرطان دهان ،مري ،ريه و پروستات .كشيدن قليان باعث كمبود ويتامين  Dكه از ويتامين هاي ضروري
بدن است و نرمي و پوكي استخوان مي شود .بيماري هاي قلبي -عروقي نيز از ديگر پيامدهاي مصرف
دخانيات هستند كه البته آثار قليان به علت حجم دودي كه وارد ريه ها مي شود و رطوبتي كه دارد ،بارها
بيشتر از سيگار است و شانس نارسايي قلبي و سكته را در اين افراد بسيار باالتر مي برد .تهوع ،استفراغ،
بي حالي و افت فشار و قندخون از عاليم كوتاه مدت مصرف قليان است و در بيشتر مواقع با استراحت
حال فرد خوب مي شود اما افرادي كه به علت استفاده قليان دچار اين حالت شده اند ،بهتر است حتماً به
بيمارستان منتقل شوند چرا كه احتمال بروز سكته قلبي خصوصاً در افراد مبتال به ديابت و بيماري
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قلبي ،بسيار باالست .گاهي در صورت بروز اين اتفاق درمان هاي معمول مانند دادن آب قند ،خرما و ...
استفاده مي شود اما بهترين كار براي بهبود وضعيت فرد تا رسيدن اورژانس يا رساندن او به بيمارستان،
رساندن اكسينن به او است و اگر دستگاه اكسينن در دسترس باشد ،فشار پايين 1تا 0ليتر كافي است.
اوقات قليان هميشه تلخ است  :اين كه قليان در چه زماني كشيده شود؛ صبح ،ظهر ،شب ،بعد از غذا ،قبل
از غذا و  ...در ميزان زيان آن تأثيري ندارد و در هر صورت بسيار مضر است .ترك قليان هم مانند سيگار
است و نيازي به مراجعه به هيچ كلينيكي نيست .حتي براي افرادي كه بعد از سال ها آن را ترك مي كنند،
اتفاقي نمي افتد و مثل ترك ترياك و ...نيست كه سيستم فيزيولوژيك بدن به هم بريزد؛ يعني نهايتاً تا
يكي دو روز فرد احساس كالفگي مي كند .البته با وجود زيان هاي بيشتر و چند برابر قليان نسبت به
سيگار ،ترك آن از ترك سيگار بسيار ساده تر است چون سيگار فردي استفاده مي شود و همه جا در
دسترس است و مي توان آن را با خود حمل كرد ولي قليان را فقط در جاي خاصي و  ...مي توان استفاده
كرد و نمي توان آن را با خود بر هر جا برد و هميشه در دسترس نيست .كساني كه مي خواهند قليان را
ترك كنند بايد اول سرگرمي جايگزين پيدا كنند تا هنگامي كه در محافل دوستانه يا تنها هستند ،به جاي
اين كه وسوسه شوند و براي گذراندن اوقات به سمت قليان بروند ،به آن سرگرمي بپردازند .دوم اين كه
از محافل و جاهايي كه قليان هست مثل قهوه خانه ها و جمع هاي دوستانه اي كه وقتي دور هم جمع
مي شوند بساط قليان را راه مي اندازند ،دوري كنند و قليان در خانه نداشته باشند.
اگر كسي واقعاٌ زيان هاي قليان را بداند ،مخصوصاً اين كه بيش از 0111ماده آلرژن دارد  ،حتماً آن
را با توجه به اين كه آسان هم مي شود اين كار را انجام داد  ،كنار خواهد گذاشت.
قليان با سالمت چه مي كند ؟ تنباكويي كه براي قليان استفاده مي شود ،به نسبت تنباكويي كه براي سيگار
مصرف مي شود نامرغوب تر است .عالوه بر اين ،اضافه كردن اسانس و رايحه به تنباكو به معناي افزودن
مواد شيميايي به آن است كه درصد سم دود قليان را باال مي برد .جدا از اين كه اين دود با دود سمي ذغال
هم تركيب و وارد ريه ها مي شود .درصد نيكوتين تنباكو بسيار بيشتر از سيگار است و باعث مي شود بدن
فرد در طول زمان وابستگي بيشتري به نيكوتين پيدا كند اما از آنجا كه به قول معروف چاق كردن قليان و
آماده كردن آن راحت نيست ،افراد به سمت كشيدن سيگار مي روند و به ميزان زيادي سيگار مصرف
مي كنند .تنباكوي قليان همچنين مي تواند آلودگي هاي ميكروبي داشته باشد كه زمينه بروز عفونت ريه را
به وجود مي آورد .همچنين به علت مرطوب بودن تنباكو ،احتمال رشد قارچ در آن بيشتر است .همان طور
كه درباره سيگار گفته مي شود كساني كه در محيطي كه سيگار كشيده مي شود ،حضور دارند هم آسيب
مي بينند ،افراد در معرض دود قليان هم در معرض آسيب هستند .بسياري فكر مي كنند گذشتن دود
قليان از آب آن را سم زدايي مي كند در حالي كه دود مرطوب آن در اعماق مخاط ريه نفوذ مي كند .نكته
ديگري كه درباره قليان وجود دارد اين است كه سرهاي پالستيكي براي قليان وجود دارد كه البته تا
حدودي كشيدن آن را بهداشتي مي كند اما اگر فردي كه از قليان استفاده كرده سل يا هپاتيت داشته باشد،
فقط سر قليان عوض كردن نمي تواند بهداشت و سالمت نفر بعد را تضمين كند چرا كه فقط سرشيلنگ
مسأله نيست و خود شيلنگ هم در اثر پك هاي عميق مي تواند جذب كننده آلودگي ها باشد.
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