
 

اإلصابة الرئوية المرتبطة السجائر االلكترونية و

 بتدخين السجائر اإللكترونية

 

 السيجارة اإللكترونية؟ ما هي  •

.  الرئة الده بسبب سرطان توفي والذي دّخن وممن قبل صيدلي صيني  2003تم اختراع السيجارة اإللكترونية في عام 

من الناحية التسويقية حقق هذا االختراع نجاًحا مبهراً وبحلول   "صحياً" للسجائر.وكان الغرض من االختراع أن يكون بديالً  

مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم منهم ثالثة ماليين طالب في سن الثانوية. أما من الناحية   41، كان هناك 2018عام 

 . يدة المدى غير معروفهتأثيراتها بع ومدى خطرة،، تسبب اإلدمان السيجارة اإللكترونية، فان  ةيلصحا

مكونات  ةثالثمن  جهازالتدخين. يتكون كل    عمليةر تحاكي يبختال أجهزة السيجارة اإللكترونية وجميع األنواع األخرى من 

يتسبب   العادية، تسخين. بدالً من االحتراق الموجود في السيجارة    جسم   ر ويحاوية تحتوي على مواد التبخ  ،رئيسية: بطارية

 جسم التسخين بتحويل النيكوتين )والمواد األخرى( في السائل إلى بخار.  تشغيلفي  االستنشاق

 

 وأجهزة  اإللكترونية السجائر باستعمال المرتبطة الصحية المخاطر هي ما •

 التبخير؟ 

االستخدام اليومي أو العرضي للسجائر   وعية الدموية.لأل ضررالتهاب في الرئتين و سببي اإللكترونيةتدخين السجائر 

والسكتة الدماغية. يزداد هذا   )جلطة القلب( احتشاء عضلة القلب ،اإلصابة بأمراض الرئة ةرومن خط يزيد اإللكترونية

. يرتبط استخدام السجائر اإللكترونية اإللكترونيةباإلضافة إلى العادية السجائر الخطر لدى األشخاص الذين يدخنون أيًضا 

 . الذهنيةفي سن المراهقة بانخفاض الذاكرة واالضطرابات 

-THC –ي هيدروكانابينول تحتوي السجائر اإللكترونية على النيكوتين ورباع الحاالت،في معظم 

tetrahydrocannabinol  . 

THC  زيادة الشهية وتسكين كفي نبات القنب، وله تأثيرات إضافية  موجود رات عقليةيثذو تأعديم الرائحة و مركبهو

السجائر  في  أو مراقبه  وفةنظًرا ألن كميتهما غير معرو دمان،موادا تسبب اإل THCاأللم. يعتبر كل من النيكوتين والـ 

كيميائية أخرى  يتم خلط النيكوتين مع مواد غالباً مايمكن أن تكون الكمية مرتفعة وتزيد من خطر اإلدمان.  اإللكترونية



نفسها تعتبر سامة  النكهة. بعض مواد لدى الشبابوخاصة  اإلدمان،مما يزيد من  للسجائرر اكالسك أوالفواكه  نكهة تعطي

 .ةومسرطن

 

 وية المرتبطة بتدخين السجائر اإللكترونية؟  ما هي اإلصابة الرئ •

لسجائر ا  بتدخينالمرتبطة    ة الرئويةتفشي اإلصابعن  (  CDCاألمراض )لمكافحة  أعلن المركز األمريكي    ، 2019  اب في  

انتجت عن   ، EVALI – E-Cigarette or vaping product use associated lung injury اإللكترونية

 .  وفيات ناجمة عن المرض حالة    52و  (،35  ال   في جميع أنحاء الواليات المتحدة )معظمهم دون سن  شخص   2400  اصابة

 االنفلونزا أووأعراض الجهاز التنفسي هي األكثر شيوًعا وتشبه  أسابيع،أيام أو  يبدأ خالل اتإنه مرض شبيه بالفيروس

القيء واإلسهال. ،  آالم البطنلوهن، االرهاق،  اكوأعراض أخرى    التنفس،السعال وضيق  ، الحمى  وتشمل  االلتهاب الرئوي

. في بالستيرويدتدخين وعالج لمع اإلقالع عن ا جيدة تكون فرص الشفاء المبكرة،عندما يتم اكتشاف المرض في المراحل 

  ، الحاالت الشديدة  المرض في  الشفاء منيمكن أن يسبب المرض فشل الجهاز التنفسي والموت. إذا تم    شدة،الحاالت األكثر  

 الرئة.  ةع ازرل تجتاوقد تم توثيق حالة واحدة اح (،التليف الرئوي  )أيلتندب الرئة  قد يؤديف

 

 اإلصابة الرئوية المرتبطة بتدخين السجائر اإللكترونية؟ كيف يتم تشخيص  •

فيروسية لدى مريض استخدم دليل على وجود عدوى بكتيرية أو السريرية وبانعدام يتم التشخيص بناًء على األعراض 

 سيجارة إلكترونية في األشهر الثالثة الماضية. 

 

 اإلصابة الرئوية المرتبطة بتدخين السجائر اإللكترونية؟ما هو سبب  •

وعلى  لذلك من الصعب معرفة السبب المحدد للمرض،    ،مراقبة ع دون  ابتعلى العديد من المواد التي    المواد التبخيرتحتوي  

والكريمات الجلدية.    الغذائية  في المكمالت  E  هناك عدة عوامل. على سبيل المثال، يستخدم على نطاق واسع فيتامين  األرجح

الحويصالت وبالتالي سالمة    السطحيتوتر  ال)مادة تحمي    السورفاكتانتفي إتالف مادة    Eيمكن أن يتسبب استنشاق فيتامين  

 مكونات،  عدة  إلى  تحللهيتسبب في    السجائر اإللكترونيةخالل تدخين    Eتسخين فيتامين  فان    لذلك  الرئة(. إضافةالهوائية في  

على معادن   يحتوي ملف التسخين كما أن تسبب تهيج أنسجة الرئة. المعروفة التي أحد المكونات  Ketene يعتبر الكيتينو

 إلى الرئتين ويمكن أن تسبب أضراًرا كبيرة. أجزاء منهاثقيلة، تصل 

 

على اإلطالق، وخاصة تلك التي تحتوي على  أجهزة التبخيرهي عدم استهالك السجائر اإللكترونية /  الحالية التوصية

THC  أو فيتامينE . 

 

 :للمزيد من المعلومات روابط لمقاطع فيديو

 



1. Electronic Cigarettes and Vaping  

https://www.youtube.com/watch?v=9dZS_Rniak0 

2. Why Vaping Is Bad for You? 

https://www.youtube.com/watch?v=wGJpGSCBzZ8 
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