
 
؟ ماهھھھو االجديید في عالقة االتدخيین بسرططانن االحنجرةة  

 
 

وولكننا نتكلم هھھھنا . قد يیكونن موضوعع االتدخيین ووسرططانن االحنجرةة ليیس جديیدااً؛ فمن االمعرووفف أأنن االتدخيین لهھ عالقة مباشرةة بسرططانن االحنجرةة
.عن االجديید في هھھھذهه االعالقة  

 
ا٬، وولكن مايیجعل ماددةة االتارر مسرططنة هھھھو االتأكسد مع جزييء ااألووكسجيین ماددةة االنكوتيین وواالتارر االمجوددةة في االدخانن غيیر مسرططنة بحد ذذااتهھ

.أأثناء االتدخيین  
 

ُعرفف في االسابق االعالقهھ االوططيیدةة بيین سرططانن االحنجرةة وو تدخيین باكيیت أأوو أأكثر في االيیومم وولكن االيیومم بعد االبحوثث وواالدررااساتت االمستمرةة 
!االتدخيین هھھھو االخطر ااألكبر ووااألووللفالسن أأوو االعمر االذيي أأبتدأأ بهھ االمدخن . ليیس لهھ قيیمة كالسابق  

 
.إإحتماليیة ااإلصابة بسرططانن االحنجرةة  تتضاعف مع إإستمراارريیة ووتكراارر االتدخيین  

في حيین تكونن مرتانن أأكثر مع تدخيین االسجائر االتي تحتويي علي كميیة تركيیز أأكبر من ماددةة االتارر٬، وولكن االمفاجأةة هھھھي أأنن ااإلحتماليیة تزيید 
.ددةة االوقت منذ أأوولل مرةة بدأأ فيیهھا االشخص االتدخيینفتصبح أأرربع مرااتت وونصف أأكثر مع ززيیا  

 
منذ أأوولل مرةة تتعرضض فيیهھا خاليیا االحنجرةة للتارر االمسرططن ااثناء االتدخيین يیحدثث خلل على مستوىى االجيیناتت  فتبدأأ االتغيیرااتت في االخاليیا 

.ووتحتاجج إإلى ووقت ططويیل لتعطي االطفرةة االنهھائيیة لحدووثث االسرططانن  
عامم مثال٬، فإنن االخلل وواالتغيیرااتت تبدأأ من ذذلك االحيین٬، ووتظل  15عمر مبكر كفترةة االمرااهھھھقة من سن لذلك عندما يیبدأأ االشخص بالتدخيین في 

ووإإنن تركك االتدخيین بعدهھھھا فالطفرةة مستمرةة مما يیؤدديي االى ااإلصابة بسرططانن االحنجرةة على سن االخمسيیناتت أأوو . مستمرةة على مدىى االسنيین
.االستيیناتت  

 
.٪41نسبة سرططانن االحنجرةة  للمستمر في االتدخيین هھھھي  •  
٪ ٬،لذلك االتوقف عن االتدخيین ال يیحمي االشخص من 40.6نسبة سرططانن االحنجرةة لِمن تركك االتدخيین ألكثر من عشر سنوااتت هھھھي •

االخطر٬، فكلما كانن عمر االشخص أأصغر عند بداايیة االتدخيین كانت إإحتماليیة ااإلصابة بسرططانن االحنجرةة أأكبر حتى عند االتوقف 
.عن االتدخيین بعدهھھھا  

.٪ وويیعودد ذذلك إإلى االقابليیة االجيینيیة وواالمناعيیة ووفيیرووسس االوررمم االحليیمي االبشريي18.3لم يیدخن قط هھھھو  نسبة سرططانن االحنجرةة لمن •  
 

فتوعيیة شبابنا من االجيیل االصاعد بعدمم تجربة االتدخيین مهھم على مستوىى االمنزلل وواالمدررسة وواالنادديي ووغيیرهه٬، لحمايیة فلذااتت أأكباددنا من خطر 
.سرططانن االحنجرةة الحقا  

 
 

لقاء صالح نتو. دد                        
إإستشارريیة أأنف وو أأذذنن ووحنجرةة وو أأمرااضض إإختاللل االصوتت                                                      


