
 

 بخوانند: و دختران جوان زنان

 د هرچه سریعتر سیگار را ترک کنید!دهی پوست خود اهمیت می و سالمت اگر به زیبایی

مطرح شده  به ویژه در مورد زنان از جنبه حفظ سالمت آنترک دوری از سیگار و یا  یبرادالیل متعددی  کنونتا

بهتر باشد که به  دیشا ست،ین یتان کافبر جسم و روح گاریدرمورد آثار مخرب س لیهمه دل نیاست؛ اما اگر ا

 دهد توجه کنید: د رخ میافراتغییراتی که در اثر مصرف سیگار در پوست و ظاهر 

. گذارد یم یمنف ریها و موها تاث پوست، دندان یروو  کند یم عیرا تسر یریپ میبروز عال دنیکش گاریس

 قاتیتحق جینتاکند، اما  اگر چه  این آثار مخرب بر سالمت پوست و زیبایی در مورد مردان هم صدق می

حداقل  یکیولوژیاز نظر بسیگاری  انزن .بدتر است یگاریاز مردان س یگاریزنان س تیوضع دهد ینشان م

 .هستند  رتریپ شانیدو دهه از سن واقع

 صورت چروک پوستچین و 

دهد که به بافت  و به مواد سمی اجازه می شده طوالنی باعث کاهش جریان خون صورت  سیگار کشیدن به مدت

گاه یک منبع  ، قرار گرفتن گاه و بیچروک در پوستکنند. یکی دیگر از دالیل ایجاد  جادیاپوست برسند و چروک 

کننده را در خود  ریبکند و تمام این عوامل تخ حرارت در نزدیکی صورت است. پوست، مانند یک اسفنج عمل می

در  ینقش محافظت نیتامیو نیا)در بدن شده رهیذخ A نیتامیباعث کاهش ومصرف سیگار همچنین  سازد. ذخیره می

در حفاظت و سالمت  لیمهم و دخ دانیاکس یآنت کیعنوان  )به C نیتامیمانع جذب و و (دارد یپوست یها بیبرابر آس

 .شود یپوست( م

 تغییر رنگ پوست

 ادآوریکه ماده اعت نیکوتین چرا که کند. پوست را از اکسیژن و مواد مغذی محروم میزمان مرور   بهسیگار مصرف 

رسند و  پریده به نظر می ها رنگ بعضی از سیگاری به همین دلیل،  .کند یخون را در بدن کم م انیاست، جر گاریس

را سر و  یا بدرنگ و پر از لکه و چهره یپوست سیگار ب،یترت نیبه هم .کند رنگ پوست آنان حالت ناهموار پیدا می



تر به پوست  . بنابراین، هرچه سیگار کشیدن را زودتر شروع کنید، سریعاست ها یگاریکه مخصوص س دهد یشکل م

 .رسانید خودتان آسیب می

 افتادگی پوست

کننده کالژن و  های تخریب محرکها، از  هزار نوع ماده شیمیایی در دود سیگار وجود دارد و بسیاری از آن ۴بیش از 

کند.  تخریب میاالستین هستند. سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران، روند بازسازی پوست را 

 .شوند مواجه می های عمیق وچروک : افتادگی پوست و چینبنابراین، افراد سیگاری با دو پیامد ناگوار

 ها خطوط دور لب

های دور  ها از عضله سیگاری زیرا ها است. سیگار کشیدن، ایجاد خطوط واضح در ناحیه دور لب یکی از پیامدهای

دلیل  ی پوست بهعزوال قابلیت ارتجا آن در کنارتکرار این حالت، و . کنند ها برای سیگار کشیدن استفاده می لب

 .کند ها ایجاد می سیگار کشیدن، خطوط عمیقی را در ناحیه دور لب

 

 و تیره دار لکانگشتان 

که این هوس و  غافل از اینها به حالت قرار گرفتن سیگار در بین انگشتان دست عالقه دارند.  بسیاری از سیگاری

تواند پوست و  هایی تنباکو، این است که می رساند. یکی از ویژگی ها آسیب می ها و ناخن به پوست دستمندی،  عالقه

 .کند دار کند. البته، ترک سیگار بعد از مدتی این مشکل را برطرف می ها لکه ها را مانند دندان ناخن

 اطراف چشم  وچروک چین

کنند. گرمای ناشی از  تر تجربه می را زودتر از دیگران و بسیار عمیق ی اطراف چشمها وچروک افراد سیگاری چین

ها در  و منقبض شدن چشم ها از دود سیگار ها برای دور نگه داشتن چشم سوختن سیگار و فشار آوردن به چشم

های پاکالغی را در میان افراد  وچروک املی هستند که شانس ابتال به چینوعاز ، گاریدادن دود س رونیهنگام ب

رسانی داخلی به ساختارهای پوست و  شیمیایی سیگار باعث آسیببرند. همچنین، استنشاق ترکیبات  سیگاری باال می

چشم و  اطراف یها چروک، اطراف چشم یشدن عروق خون  تنگ لیبه دل شود. ها می های خونی دور چشم رگ

 .شود یم جادیا ها کدورت پلک



 

 

 

 

 دیده آسیبهای  ها و لثه دندان

به رنگ  دندان رنگ زرد ،گذشت زمان و در طوالنی مدت که با ها، یکی از اثرات سیگار کشیدن است زردی دندان

قابل اصالح نیست و احتمال  به طور کاملهای رایج  شود. متأسفانه این تغییر رنگ نیز با درمان ای تبدیل می قهوه

طور  سیگاری معموال بیشتر به بیماری لثه، بوی بدن دهان بهافراد عالوه بر آن،  .نتیجه ماندن درمان وجود دارد بی

شانس از دست دادن شوند و  شتی دهان و دندان مبتال میو سایر مشکالت بهدا دندان یدگیدر پوس عیتسر ،مزمن

 برابر بیشتر از دیگران است. ۲ها برای افراد سیگاری،  دندان

عامل اصلی و شروع کننده بیماری  که وبی دندان قرار دارندها بیش از سایرین در معرض تشکیل پالک میکر سیگاری

های میکروبی به آسیب و  شوند. در واقع واکنش بدن به عفونت حاصل از پالک لثه و پوسیدگی دندان محسوب می

 .شود تحلیل بافت نرم لثه و استخوان منجر شده و در نهایت به لق شدن و از دست دادن دندان ختم می

شوی  و یکی دیگر از عوارض استعمال سیگار است. از آنجایی که بزاق نقش بسیار کلیدی در شست کاهش ترشح بزاق

 .دندان و جلوگیری از پوسیدگی دارد کاهش میزان بزاق دهان باعث افزایش پوسیدگی خواهد شد

 

 وقت برای ترک سیگار دیر نیست فراموش نکنید که هیچ

 

دخانیات ایرانواحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال   


