
 
 

 

 
 الشيشة وصلتها بالسرطان تدخين يستقصون أضرار  قطر -باحثو وايل كورنيل للطب 

 
قطر دراسة استقصائٌة  –أجرى باحثون فً واٌل كورنٌل للطب  :2102أغسطس  22 –الدوحة 

لم تعد مخاطر تدخٌن السجائر وشاملة للتثّبت من أضرار الشٌشة وخطر إصابة مدخنٌها بالسرطان. 
خافٌة على أحد، غٌر أن خطر تسبُّب الشٌشة، التً ُتعرف بأسماء مختلفة فً البلدان العربٌة مثل 

 سرطان لم ٌكن واضحاً أو جازماً بالقدر ذاته. األرجٌلة أو النرجٌلة، بال
 

سهٌلة شٌما، تقنٌة تحلٌلٌة الدكتورة رافٌندر مامتانً و ٌتصّدرهم الدكتورباحثٌن الطّبق فرٌق وقد 
دراسة علمٌة منشورة، مستقصٌن العالقة بٌن تدخٌن الشٌشة  28إحصائٌة متقدمة الستعراض 

وأنواع السرطان المختلفة، ومنها سرطان الرأس والرقبة، سرطان المريء، سرطان المعدة، 
 وسرطان المثانة. سرطان الرئة

 
قطر، إن  –ة العالمٌة والعامة فً واٌل كورنٌل للطب وقال الدكتور مامتانً، العمٌد المشارك للصح

الحاجة إلى مثل هذه الدراسة االستقصائٌة باتت ملّحة فً األعوام األخٌرة إثر االنتشار الكبٌر 
"هناك دراسات عدة استقصت مخاطر ، مضٌفاً: ة، خاصة فً أوساط الشبان والنساءلتدخٌن الشٌش

دخنو الشٌشة أن الشٌشة مختلفة إلى حد بعٌد ألن مدخنٌها أن ٌعرف م بدّ  تدخٌن السجائر، لكن ال
بتركٌزات مختلفة فً  وٌدخنون لفترة أطول، وهناك سموم نشقون كمٌة أكبر بكثٌر من الدخانٌست

وعالوة على ذلك، من المفاهٌم الخاطئة تماماً . دخان الشٌشة وهو ما ٌختلف عن تدخٌن السجائر
التً تفاقم األضرار المنطوٌة أن تدخٌن الشٌشة آمن ألن الماء ٌقوم بشكل ما بتقنٌة السموم الخطٌرة 

دور الماء ٌنحصر هنا أن هذا االعتقاد أبعد ما ٌكون عن الصواب، ف وال بّد من التأكٌدفً الدخان. 
 ٌة السموم بأي شكل من األشكال".وال ٌقوم بتنق فً تبرٌد الدخان

 
وتابع الدكتور مامتانً قائالً: "اتخذت حكومات بلدان العالم تدابٌر عدة للحد من انتشار تدخٌن 

وإعالن مراكز  التبغ ورفع الضرائب المفروضة على سجائر، مثل حمالت التوعٌة الصحٌةال
ٌُنشر على علب السجائر.  اطق عدٌدة أخرى خالٌة من التدخٌنالتسوق ومن وسّن قوانٌن تتعلق بما 

ٌُطبق العدٌد من لدراسات آَن أوان إجراء المزٌد من ا. لذا، تلك التدابٌر على تدخٌن الشٌشة ولم 
وتعزٌز الوعً العام بالمخاطر المنطوٌة، وٌمكننا التفكٌر بصٌاغة  العلمٌة عن تدخٌن الشٌشة

 سٌاسات عامة فً هذا الشأن لحماٌة الصحة العامة".
 

 –فٌما قالت الدكتورة سهٌلة شٌما، مدٌرة قسم الصحة العالمٌة والعامة فً واٌل كورنٌل للطب 
ٌُنظر إلى تدخٌن الشٌشة كعادة اجتماعٌة، وفً بلدان الشرق األوسط ٌبدو تدخٌن النساء  قطر: "

للشٌشة كأمر مقبول اجتماعٌاً أكثر من تدخٌن السجائر. لذا عند الحدٌث عن تدخٌن السجائر وتدخٌن 
الشٌشة فإننا نتحدث عن نمطٌن مختلفٌن تماماً، وعلٌِه من المهم تماماً إجراء دراسة استقصائٌة 

أظهر التحلٌل المستفٌض أن وقد  .فضلت من أضرارها وأخطارها بشكل أمستقلة عن الشٌشة للتثبّ 
أن  بدّ  الدراسات الحالٌة تشٌر إلى صلة واضحة بٌن تدخٌن الشٌشة وأنواع عدة من السرطان، وال



 

ٌكون الجمهور على دراٌة بذلك قبل اتخاذ قرار التدخٌن من عدمه. ومما خلصنا إلٌه أٌضاً أن عدد 
متدٍن، لذا ثمة حاجة بالغة لمزٌد من الدراسات الدراسات العلمٌة الرصٌنة عن آثار تدخٌن الشٌشة 

 سٌما مع االنتشار الكبٌر هذه األٌام لتدخٌن الشٌشة". االستقصائٌة فً هذا الشأن، ال
 

أن التبغ ٌمٌت قرابة نصف  2014ُتظهر بٌانات دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمٌة فً عام 
شخص  ألف 600مة سنوٌاً، منهم أكثر من مدخنٌه أو متعاطٌه، وهو ما ٌصل إلى ستة مالٌٌن نس

من غٌر المدخنٌن ممن ٌلقون حتفهم جراء استنشاق دخان التبغ غٌر المباشر. وكانت نتائج المسح 
الوطنً التدرجً لعوامل االختطار لإلصابة باألمراض المزمنة غٌر المعدٌة الذي أُجري فً قطر 

 من النساء. %0.6نون، مقابل من الرجال فً قطر ٌدخ %29.1قد أظهرت أن  2012عام 
 

من المراهقٌن فً قطر % 13قطر أن  –وُتظهر بٌانات غٌر منشورة جمعتها واٌل كورنٌل للطب 
منهم إنهم جربوا تدخٌن  %22عاماً( قالوا إنهم جربوا تدخٌن السجائر، فٌما قال  18 - 15)

منهم ٌدخنون السجائر على  %27الشٌشة. وباالنتقال إلى الطالب الجامعٌٌن، أظهرت الدراسة أن 
منهم إنهم ٌدخنون الشٌشة على  %32نحو منتظم أو خالل لقاءاتهم وجلساتهم مع آخرٌن، فٌما قال 

نحو منتظم أو خالل لقاءات وجلساتهم مع آخرٌن. وٌتعرض مدخنو الشٌشة إلى القطران وإدمان 
ت تماثل، وربما تتجاوز، تدخٌن النٌكوتٌن وأول أكسٌد الكربون والعدٌد من المواد الضارة بمستوٌا

 السجائر.
 

دراسة  28قطر  –شملت الدراسة التحلٌلٌة اإلحصائٌة التً أجراها باحثو واٌل كورنٌل للطب 
ة وسرطان مختلفة، ورصدت بٌانات تشٌر إلى صلة قوٌة بٌن تدخٌن الشٌشة وسرطان الرأس والرقب

السرطان بٌن مدخنً الشٌشة: دراسة وسرطان الرئة. ونُشرت الدراسة المعنونة "خطر  المريء
 .International Journal of Public Healthتحلٌلٌة إحصائٌة" فً الدورٌة المتخصصة 

 
 –عمٌد واٌل كورنٌل للطب  ثون آخرون هم: الدكتور جاوٌد شٌخوساهم فً إعداد الدراسة باح

الدكتور ألبرت  ،عن التدخٌن فً مؤسسة حمد الطبٌة مدٌر عٌادة اإلقالع الدكتور أحمد المال ،قطر
علم األوبئة  قسم من الدكتور باترٌك مٌزونوف ،قسم الجراحة فً كلٌة طب نٌوٌورك من لوٌنفٌلز

 المعهد األوروبً لعلم األورام. فً واإلحصاءات الحٌوٌة
 

  -انتهى  -
 

 التعليق على الصورة المرفقة:
  سهٌلة شٌماالدكتورة رافٌندر مامتانً و الدكتور

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 



 

برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن 
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. الحٌوي 

كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى 
الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن للقطرٌٌن 

 قطر على حّد سواء.  وللمقٌمٌن فً
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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