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آموزش با آزمايش

اشاره
ماده  سرطان زا  از شــصت  بيش 

در تنباکو و دود آن وجــود دارد.  دود تنباکو 
شامل بنزن، استون، کربن مونوکسيد، آمونياک، 

هيدروژن سيانيد و مواد سمی ديگری است. کشيدن 
سيگار سبب افزايش ابتال به بيمارهای قلبی ـ عروقی 
و ريه می شود و احتمال ايجاد سرطان ريه، گلو، معده، 

مثانه و ... را افزايش می دهد. 
با انجــام آزمايش هايی که در ادامه آمده اســت، 
دانش آموزان به وجود برخی از مواد سمی در سيگار پی 

 می برند.

کليدواژه ها: مواد سمی، ترکیب های شیمیایی، سیگار

مواد موجود در سيگار
با مصرف ســیگار صدها سم مختلف وارد بدن می شود. در دو 
مطالعه پنجاه هزار فرد ســیگاري به مدت دوازده ســال زیر نظر 
گرفته شدند. بنا به این بررسی ها، در افراد سیگاري و افرادي که 
با آن ها زندگي مي کنند، پوسیدگي لکه زرد شبکیه ناشي از سن، 
دو تا سه برابر بیشتر از افراد دیگر ایجاد مي شود. همچنین ابتال 

به آب مروارید در افراد سیگاری، 40 
درصد بیشتر است.

 دو بخش اصلی دود سیگار که به بدن انسان آسیب می رسانند 
عبارت اند از: کربن مونوکسید و قطران.

٭ کربن مونوکسید گازی بسیار سمی است زیرا به سلول های 
قرمز خون می چسبد و در نتیجه، از ظرفیت حمل اکسیژن خون  
می کاهد، چنان که، خون افراد ســیگاری تا 15 درصد به جای 
اکسیژن، کربن مونوکســید حمل می کند. از این رو، در دوران 
بارداری باید از ســیگار کشیدن پرهیز کرد زیرا جنین، اکسیژن 

مورد نیاز خود را از خون مادر تأمین می کند.
٭ قطران ترکیبی از چند ماده شــیمیایی اســت که ماده ای 
غلیظ و چســبناک را پدید می آورند. دود ســیگار موجب تنگ 
شــدن راه های هوایی می شود. این اثِر تحریکی، از قطران ناشی 
می شود و با ایجاد ســرفه در فرد سیگاری همراه است. افزایش 
ترشــحات مخاطی در راه های تنفسی پاسخی است که بدن در 

برابر مواد محرک نشان می دهد. 
* مهم ترین ترکیب سیگار و عامل اصلي ایجاد اعتیاد، نیکوتین 
اســت. نیکوتین سبب ترشح فوري آدرنالین مي شود که افزایش 
ضربان قلب و  فشار خون، تنفس سریع و عمیق، افزایش قند خون 
و کاهش اشتها را دربردارد. از دیگر اثرهای آن مي توان به باال رفتن 
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چربي خون، افزایش چسبندگي پالکت ها و ایجاد لخته های خون 
اشــاره کرد. این ماده روي هورمون هاي جنسي مانند استروژن 
نیز اثر می گذارد و ســبب یائسگي زودرس مي  شود. با دود کردن 
هر نخ ســیگار، نزدیک دو میلي گرم نیکوتین وارد خون مي شود؛ 
ماده ای که دستگاه عصبی مرکزی را تحریک می کند و در تغییر 

ترکیب های شیمیایي و زیست شناختی مغز دخالت دارد. 
٭ هیدروژن سیانید ماده دیگری است که هنگام سیگار کشیدن، 
وارد ریه ها می شود. این ماده در فراورده هایی سمی مانند مرگ 
موش استفاده می شــود و از عمده مواد شیمیایی کشنده است 
که در جنگ جهانی دوم برای قتل عام مردم ســاخته شد. افراد 
سیگاری با هر پکی که به ســیگار می زنند این گاز خطرناک را 
به بدن خود هدایت می کنند. بنابه گزارش ها، دود هر ســیگار، 
10 تــا 400 میکروگرم از این ماده را وارد بدن می کند. این گاز 
پس از تنفس دود ســیگار، بی درنگ وارد جریان خون می شود، 
با یون فریک موجود در هموگلوبین واکنش می دهد و در انتقال 

اکسیژن به سلول ها خلل ایجاد می کند.
دود ســیگار و قلیان داراي اثرهای آسیب شناختي بر كبد و قلب 
است كه با افزایش سطح آنزیم هاي آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات 
آمینوترانسفراز آشكار مي شود. پژوهشگران اثر دود سیگار و قلیان را 
روی پانزده موش صحرایي بررسی کردند. پس از شش هفته، سطح 
سرمي آنزیم هاي آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز، 
در نمونه های خونی که از قلب تهیه شــده بود با اســتفاده از روش 
طیف سنجی1 اندازه گیري شد. بنابر نتایج، مصرف قلیان کم خطرتر 
از سیگار نیست؛ چنان که داراي اثر مشابه با سیگار یا حتي عمیق تر 

از آن، به ویژه روی كبد و قلب 
است.

مواد و وسايل مورد نياز: 
پنبــه، یک بطــری کوچک 
نوشــابه، خمیــر بــازی یا 
آدامس، لوله آزمایش 2 عدد، 
نین هیدرین،  شناساگر  آب، 
سدیم کربنات، دو نخ سیگار. 

آزمايش 1. نمايش اثر دود بر ريه ها
1. یک بطری آب معدنی کوچک را با پنبه پر کنید. 

2. در بطری را به اندازه عبور یک سیگار سوراخ کنید. 
3. با استفاده از خمیر اسباب بازی یا آدامس، یک سیگار را در 

محل سوراخ شده قرار دهید و جای آن را محکم کنید.  
4. ســیگار را  روشــن کنید. بدنه بطری را فشار دهید تا دود 

سیگار وارد بطری شود. 
5. به تغییر رنگ پنبه پس از سوختن کامل سیگار توجه کنید.

آزمايش 2 . نمايش وجود سيانيد در دود سيگار
1. در یک  لولــه آزمایش، mL 10 آب بریزید و به آن، کمی 

سدیم کربنات، Na2CO3، بیفزایید.
2. کمی شناســاگر نین هیدرین2 در لوله آزمایش بریزید. این 

محلول به رنگ زرد روشن در می آید.

3. در لوله آزمایش دیگر، mL 5 از محلول زرد رنگ بریزید. 
4. یک سیگار روشن کنید و آن را وارد لوله آزمایش دوم کنید 
تا مقداری از دود ســیگار وارد لوله شود. در لوله را ببندید و آن 

را تکان دهید.
5. تغییــر رنگ شناســاگر از زرد به قرمز مایــل به قهوه ای، 
نشانه وجود سیانید اســت. اگر به لوله آزمایش یک بلور سدیم 
هیدروکســید بیفزایید، پس از مدت کوتاهــی، رنگ آن به آبی 
تغییر خواهد کرد. معادله واکنش های انجام شده به این قرار است:

جمع بندی
با استفاده از این آزمایش می توان به دانش آموزان نشان داد که  
با تنفس دود سیگار، ذره های جامد قیرمانندی در ریه ها رسوب 
می کند و مصرف سیگار به دلیل مواد سمی موجود در آن مانند 

نیکوتین و سیانید، تهدیدی جدی برای سالمتی است.

 پی نوشت ها
1.spectrophotometry   2.ninhydrin 
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