
 چین و چروک و پیری زود رس  

 

متخصصین معتقدند که سیگار کشیدن فرآیند پیر 
شدن را تسریع می کند و به طور میانگین افررا  

سال پیر تر از غیر سیگاری ها بره  41سیگاری 
نظر مری رسرندد  ر وا رع مرصرگ سریگار مانرع 
خون رسانی به سلول هرای پوسرش شردب وبا ر  
 دمی شو  که پوسش شما چروکیدب و ناسالم شو 

 

 انگشتان زرد

 

نیکرروتین مودررو   ر  و  سرریگار با رر  ت ییررر 
رنگ  ندان های شما و حتی   یوار های اتا تان 
شرردب و  ر  یررن حررال با رر  زر ی انگررشتان و 
ناخن ها هم مری شرو د ترری سریگار  کرم ه ینره 
ترین  راحش ترین و بی  ر  تررین رو  بررای 

 رفع این  ارضه  اسشد
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 منبع:
 

نوشته سینا آسمانی-تناسب اندام  

 شما  ظاهر اثر مخرب سیگار بر      

 

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت اسالمی، بیمارستان 

 تخصصی پوست رازی

 55856585-55853655-55853555-55853655تلفن: 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی



 موهای کم پشت

 

سرریگار کررشیدن  رر وب بررر اینکرره با رر  چروکیرردب 
شدن پوسش می شو   موهای شما را هم کرم پرشش 
می کندد متخصصین معتقدند مروا  شریمیایی سرمی 

مودررو   DNA کره  ر  و  سریگار ودررو   ار  بره
 ر فولیکول موها صدمه می زند و را یکرال هرای 
آزا  را که به ساختار مو آسیب می زنند تولید مری 
کنرردد  ر نتی رره افرررا  سرریگاری موهررای کررم پررشش 

  دتری  ارند که زو  تر هم سفید می شو 
 

 ازدست دادن دندان ها

 

سرررریگار کررررشیدن انررررسان را  ر معررررر  انرررروا  
مشک ت  هانی ا رم از سررطان  هران و بیمراری 
لثه  رار می  هدد  ر وا ع افرا  سیگاری گاهی ترا 

اسررتعدا   یبرابررر بیررشتر از افرررا  غرریر سرریگار 6
ابت  بره بیمراری هرای لثره را  ارنرد کره  ر ن ایرش 
 دممکن اسش من ر به از  سش  ا ن  ندان ها شو 

 

 از بین رفتن درخشش طبیعی چهره

 

آیررا تررا برره حررال تودرره کررر ب ایررد کرره پوسررش افرررا  
سیگاری حالتی تریرب و متفراوت  ار ع  ررارتی برا 
 نوان " چ رب ی سریگاری" خصوصریات خرا  

کنرردد خصوصرریاتی مرری ایررن چ رررب هررا را تعریرر  
مثل چین وچروی  گو  افترا گی و تیرگری پوسرش 
 چ رب که بخاطر مصرگ سیگار ای ا  می شو د 
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 بهبودی زخم ها

 

تحقیقرات بررسیاری نررشان  ا ب انررد کرره سررر ش ب رررو  
زخم افرا  سیگاری بعد از ان ام ا مال دراحری بره 

بنرابراین اگرترصمیم  دمراترب کمرتراز سرایرین اسرش
 ارید چین و چروی حاصل از سیگار کشیدن را با 
دراحی زیرایی از بین بررید بدانید که این کار کمری 
مررشکل خواهررد بررو د  رر وب بررر ایررن دراحرران هررم 
تردیح می  هند  ر صورتی شرما را  مرل کننرد کره 

 دسیگار کشیدن را تری کنید
 

 سرطان پوست

 

مررصرگ سرریگار یکرری از  لیررل اصررلی ابترر  بررره 

سرررطان اسررشد از دملرره سرررطان هررای ریرره  گلررو  

 هرران و مرررید بنررابراین مایرره تع ررب نیررسش اگررر 

سرریگار کررشیدن با رر  ابترر  برره سرررطان پوسررش هررم 

بشو د ابت  به سرطان سرلول سنگفرشری کره  ومیرن 

 3سرطان شایع پوسرش اسرش  ر افررا  سریگاری ترا 

 دبرابر بیشتر از افرا  غیر سیگاری اسش
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 ترک خوردن پوست

 

نیکوتین مودو   ر سیگار به ساختار و بافش 
سلولی پوسش شما صدمه وار  می کند و با   
می شو  که پوسش انعطاگ خو  را از  سش  ا ب 
و  ر اثر اف ایش وزن به راحتی تری خور ب و 
 رم  شو  و کم کم رنگ  رم  خو  را از  سش 

  هدد 
 

 زگیل

 

به  لیل نامعلومی افرا  سیگاری  بیشتربه 
ویروس پاپیلوما مرت  می شوندد این ویروس 

با   بروز زگیل و از دمله زگیل بر روی اندام 
تناسلی می شو د الرته این ویروس از راب تماس 
دنسی منتقل می شو د افرا  سیگاری نسرش به 

کسانی که شرکای دنسی متعد ی  ارند بیشتر  ر 
 دمعر  ابت  به این بیماری هستند

 

 شل شدن شکم

 

می ان چربی اندام های  اخلی افرا  سیگاری 
بیشتر از غیر سیگاری ها اسشد این چربی ها که 
 ر بین بافش ها و اندام های  اخلی ودو   ارند 
 ر شکم دمع شدب و کم کم زمینه ساز بیماری 

  های  یگری از دمله  یابش می شو 
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