Το τσιγάρο

Μάθε όσα δεν ξέρεις για το τσιγάρο
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Περιεχόμενα

Μάθε διαβάζοντας.
Σελίδες για να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου

Η προέλευση του τσιγάρου.
Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν
οι Ινδιάνοι. Συνήθιζαν να καπνίζουν πίπα ή πούρο. Με την άφιξη των
πρώτων ευρωπαίων στην αμερικανική ήπειρο τον 15ο αιώνα, η συνήθεια αυτή πέρασε στην Ευρώπη και κατόπιν εξαπλώθηκε βαθμιαία σ'
όλο τον κόσμο.
Από τότε ακόμα υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις. Το 1604 ο βασιλιάς
της Αγγλίας Ιάκωβος Α' κατήγγειλε τη χρήση του καπνού ως απαίσια για
τα μάτια, μισητή για τη μύτη, καταστροφική για το μυαλό κι επικίνδυνη
για τα πνευμόνια.
Το πέρασμα από το κάπνισμα ακατέργαστου καπνού στο τσιγάρο έγινε
μόλις τον 20ο αιώνα, όταν με την πρόοδο της μηχανικής έγινε δυνατό να
παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες. Τότε δημιουργήθηκαν και οι πρώτες
καπνοβιομηχανίες, που σημείωσαν μεγάλη άνοδο στην παραγωγή τους
κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν κάτω από το στρες
της μάχης, οι στρατιώτες κάπνιζαν όλο και πιο πολύ, με συνέπεια να εθιστούν στη νικοτίνη.
Μετά τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '20 το τσιγάρο
πέρασε στο χώρο της διαφήμισης κι έγινε το σύμβολο μιας λαμπρής ανέμελης ζωής. Αυτή η εικόνα συνεχίστηκε ως τη δεκαετία του '60, όταν η
ιατρική κοινότητα και οι κυβερνήσεις, με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ,
άρχισαν να συνειδητοποιούν τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και να
επιβάλουν σταδιακά απαγορεύσεις και μέτρα για τη δημόσια υγεία.
Η πρώτη επιστημονική έρευνα επί του θέματος παρουσιάστηκε το 1962,
από τον ιατρικό σύλλογο της Μ. Βρετανίας. Δύο χρόνια αργότερα,
στις 31 Ιανουαρίου1964, αμερικανική κυβερνητική έκθεση με τίτλο
«Καπνός και Υγεία» συνέδεσε για πρώτη φορά το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων και τη χρόνια βρογχίτιδα. Τότε άρχισαν να κάνουν
την εμφάνισή τους και οι πρώτες αντικαπνιστικές καμπάνιες, που οδήγησαν το 1965 σε νόμο, ο οποίος προέβλεπε -μεταξύ άλλων- την αναγραφή σε όλα τα πακέτα των τσιγάρων ότι «το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά
την υγεία». Στις 6 Φεβρουαρίου 1987 τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρώτα
μέτρα κατά του καπνίσματος στις αμερικανικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στην Ελλάδα, το κάπνισμα απαγορεύτηκε στους κλειστούς δημόσιους
χώρους και τους χώρους εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Αντίστοιχος νόμος είχε τεθεί σε εφαρμογή και στην Κύπρο από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Περιεχόμενο
του
τσιγάρου
Οι πιο γνωστές χημικές ουσίες (δηλητήρια) που περιέχονται στα τσιγάρα, συνοψίζονται παρακάτω:
Μονοξείδιο του Άνθρακα: Βασικό συστατικό των καυσαερίων, που δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη και στερεί οξυγόνο από τα κύτταρα
Πίσσα: Επιφάνεια Δρόμων – Άσφαλτος
Νικοτίνη: Εντομοκτόνο
Aκετόνη - Ασετόν: Ουσία που υπάρχει και στα καθαριστικά των νυχιών,
το γνωστό ασετόν - Διαλυτικό Χρωμάτων
Αμμωνία: Χρησιμοποιείται στα καθαριστικά πατωμάτων και που προστίθεται στα τσιγάρα για να αυξήσει την απορρόφηση της νικοτίνης
Αρσενικό: Γνωστό δηλητήριο, που χρησιμοποιείται και για τα ποντικοφάρμακα
Βενζίνη: Πετρέλαιο Κίνησης
Βουτάνιο: Υγρό Αναπτήρων
Φορμαλδεϊδη: Υγρό Ταρίχευσης (βαλσάμωμα) - Γνωστή Καρκινογόνος
Ουσία
Κυανιδικό Υδρογόνο: Δηλητήριο στους Αγωγούς Αέρος
Μεθανόλη: Καύσιμο στα Πυραυλικά Συστήματα
Τολουένιο: Βιομηχανικό Διαλυτικό DDT: Εντομοκτόνο
Ράδιο: Ραδιενεργό Αέριο
Πολλώνιο: Ραδιενεργή Σκόνη στην Ατμόσφαιρα
Ανιλίνη: Βασικό χημικό συστατικό χρωμάτων
Ναφθαλίνη: Γνωστή ουσία που χρησιμοποιούμε για την προστασία των
ρούχων από το σκώρο
Κυανιούχες Ενώσεις: Δημιουργούν φυτοφάρμακα

Συνέπειες/Επιπτώσεις
Ομόφωνη η ιατρική και επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει εδώ και
πολλά χρόνια στο συμπέρασμα ότι το κάπνισμα του τσιγάρου αποτελεί
έναν μεγάλο κίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό και κατά συνέπεια,
οι επιπτώσεις του καπνίσματος μπορεί να είναι ακόμα και θανατηφόρες! Συγκεκριμένα, οι συνέπειες του καπνίσματος και οι αρνητικές επιπτώσεις του τσιγάρου παρατίθενται παρακάτω.

Οι πιο σημαντικές συνέπειες του καπνίσματος είναι:
Καρκίνος του πνεύμονα ( Ευθύνεται για το 90% των θανάτων λόγω
καρκίνου του πνεύμονα! )
 Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας (τοπική εμφάνιση καρκίνου – μια από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος)
 Καρκίνος του λάρυγγα (τοπική εμφάνιση καρκίνου – μια από τις πιο
καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος)
 Καρκίνος του οισοφάγου (τοπική εμφάνιση καρκίνου – μια από τις πιο
καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος)
 Καρκίνος ουροδόχου κύστης (50% των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης, είναι ή ήταν καπνιστές!)
 Καρδιακές παθήσεις (άλλη μια από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες του
καπνίσματος)
 Μείωση της καλής χοληστερίνης με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος
αρτηριοσκλήρυνσης.
Εμφύσημα


Λιγότερο επικίνδυνες (αλλά πιο συχνά εμφανιζόμενες) συνέπειες του καπνίσματος είναι:
Διατάραξη της όρασης (νικοτινική αμβλυωπία – μια από τις πιο επικίνδυνες επιπτώσεις του καπνίσματος στην όρασή σας)
 Φαρυγγίτιδα (Μια από τις πιο συχνές επιπτώσεις του καπνίσματος –
εμφανίζεται συχνά και σε νέα άτομα)
 Αλλοίωση της γεύσης, της ακοής και της όσφρησης
 Μείωση της αντοχής (Μια από τις πιο γνωστές επιπτώσεις του καπνίσματος)
 Τρεμούλιασμα των άκρων
 Ίλιγγος
 Νευραλγίες
 Εγκεφαλική υπεραιμία με βάρος και ζάλη


