Kuřákovo tělo

Každých 6.5 vteřiny umírá někdo kvůli užívání tabáku (kouření), říká Světová zdravotnická organizace. Výzkumy prokazují,
že ti kdo začnou kouřit jako náctiletí (což
je 70% kuřáků) a pokračují dvě dekády
nebo víc, umírají o 20 až 25 let dříve než

ti, kdo nikdy nekouřili. Není to jen rakovina plic nebo srdeční onemocnění, které zapříčiňují zdravotní problémy a smrt.
Níže jsou popsány méně známé škodlivé
účinky kouření od hlavy po patu.

1.Psoriasis (lupénka). Kuřáci prokazatelně

častěji onemocní lupénkou, neinfekčním zánětlivým
kožním onemocněním vytvářející šupinaté, červenavé
skvrny po celém těle.

2. Katarakta (šedý zákal). Kouření způso-

buje či zhoršuje různé oční choroby. Kuřáci mají 40x
vyšší výskyt šedého zákalu, zakalení oční čočky, které
brání průniku světla a může vést ke slepotě. Kouření
způsobuje kataraktu dvěma způsoby: přímým drážděním očí a uvolňováním chemických látek, vstřebávaných v plicích, které se pak krevní cestou dostávají
do očí. Kouření je také spojeno s věkem podmíněnou
makulární degenerací, neléčitelným onemocněním,
spojeným s poškozením centrální části sítnice nazývané makula. Makula je místo, kde vzniká hlavní část
zrakových podnětů, umožňujících čtení, řízení auta,
rozpoznávání tváří a barev, a vidět jemné detaily předmětů.

3. Vrásčitost kůže. Kouření způsobuje před-

časné stárnutí kůže, poškozováním složek kůže, které
jí dávají pružnost, snižováním vitamínu a omezením
prokrvení. Kuřákova kůže je suchá, zbrázděná vráskami zvláště kolem očí a úst.

4. Ztráta sluchu. Protože kouření vytváří pláty

v krevních cévách, snižuje prokrvení vnitřního ucha,
takže kuřáci ztrácejí sluch dříve, než nekuřáci. Kuřáci
také mnohem častěji trpí infekcemi středního ucha.

5. Rakovina. Více jak 40 chemic-

kých látek v tabáku způsobuje rakovinu.
Kuřáci 20x častěji onemocní rakovinou
plic, než nekuřáci. Kouření způsobuje
90% rakoviny plic mužů, 80% rakoviny
plic žen 5a. Podle mnoha studií mají
dlouhodobí kuřáci vzniku rakoviny v
mnoha jiných orgánech včetně dvounásobného rizika nosní dutiny 5b; rakoviny
úst 5c (4-5ti násobné riziko); dvounásobné riziko rakoviny nosohltanu, 10x
vyšší riziko rakoviny hrtanu; 2-5x vyšší
riziko rakoviny jícnu; žaludku 5d; slinivky břišní 5e (2-4x) a ledvin. Současné
studie také prokazují spojení mezi silným
kuřáctvím a rakovinou prsu 5g. Ukončení kouření postupně snižuje riziko vzniku
výše uvedených názorů. Za cca 10 let
po ukončení kouření, se riziko bývalých
kuřáků a nekuřáků přibližuje. Po celý
zbytek života však zůstává u bývalých
dlouhodobých a silných kuřáků mírně
vyšší.

6. Zubní kaz. Kouření poškozuje očistné procesy v ústech a
zapříčiňuje tvorbu zubního povlaku (plak), kamene a kazu. Kuřáci
mají o polovinu vyšší riziko ztráty
chrupu.

7.Emfyzém (rozedma
plic). Vedle rakoviny plic způ-

sobuje kouření jejich rozedmu,
poškození a degeneraci plicních
sklípků vedoucí k jejich praskání,
které snižuje kapacitu plic. Snižuje tak schopnost plic vstřebávat
kyslík ze vzduchu a vydechovat
kysličník uhličitý. V extrémních
případech pacienti potřebují
k dýchání tracheotomii tzv.
„slavíka“. Otevřený přístup do
dýchacích cest na krku a užití
plicního ventilátoru (viz obrázek). Chronický kuřácký zánět
průdušek vede k produkci
hlenu, opakovaným zánětům
dýchacích cest a plic, těžkému kašli a dýchacím obtížím.

8. Osteoporóza (řídnutí kostí). Oxid

uhelnatý CO, nejjedovatější plyn v cigaretovém kouři, se váže na krevní buňky (červené krvinky) mnohem
snáze a pevněji, než Kyslík (O2). Snižuje transportní
kapacitu krve pro kyslík u silných kuřáků o více než
15%. Výsledkem toho je kuřácké poškození kostí,
snížení obsahu vápníku a kostní pevnosti. Zlomeniny
vznikají častěji a hojí se až o 80% delší dobu než u
nekuřáků. Kuřáci také trpí mnohem častěji bolestí zad.

9. Srdeční onemocnění. Každé třetí úmrtí

na světě je z důvodu kardiovaskulárního onemocnění.
Kouření je největším rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Tyto nemoci pak zabijí více
než milion lidí za rok, zejména v rozvinutých zemích.
Kardiovaskulární onemocnění na podkladě kouření
pak zabijí více než 600 tis. lidí, tedy až 60% celkově
zemřelých na kardiovaskulární nemoci. Kouření zrychluje srdeční puls, zvyšuje krevní tlak a riziko hypertenze, zvyšuje krevní srážení, které vede k častějšímu
výskytu infarktu a mrtvice.

10. Žaludeční vředy. Kouření snižuje odolnost

proti bakteriím (Helicobacter pylori), které způsobují
žaludeční a dvanácterníkové vředy. Snižuje schopnost
žaludku neutralizovat kyselinu po trávení, což vede
k dalšímu poškození žaludeční sliznice. Žaludeční a
dvanácterníkové vředy u kuřáků se hůře léčí a častěji
se opakují. Opakované a nedoléčené či neléčitelné
vředy žaludku vedou k rozvoji rakoviny žaludku v horizontu 5-10 let od vzniku nemoci.

11. Zbarvení prstů. Dehet v cigaretovém kouři
se usazuje na prstech a nehtech a způsobuje nevzhledné žlutohnědé zabarvení.
12. Rakovina čípku a poruchy a neplodnost. Vedle zvýšeného rizika rakoviny čípku,

způsobuje kouření u žen problémy s otěhotněním,
donošením poldu, další komplikace v těhotenství i
během porodu. Kouření během těhotenství je spojeno
s nízkou až velmi nízkou porodní váhou novorozence
i jeho vyšší nemocností. Samovolný potrat je u kuřaček 2-3x častější stejně jako časná odúmrť plodu v
důsledku sníženého prokrvení a placentárních abnormalit způsobené oxidem uhelnatým (CO) a nikotinem
z cigaretového kouře. Syndrom náhlého úmrtí novorozence je také ve vyšším počtu spojen s kouřením.
Navíc kouření snižuje hladinu estrogenů u žen a
způsobuje předčasnou menopauzu.

13. Deformity spermií. Kouření vede k deformitám spermií a poškozuje jejich
DNA (nosič genetické informace) a může způsobit neplodnost, potraty, defekty plodu i
novorozence. Některé studie prokazují, že otcové, kteří kouří, s vyšší pravděpodobností
zplodí dítě, které onemocní rakovinou. Kouření také snižuje přítok krve do penisu a způsobuje poruchy erekce. Impotencí trpí muži, kuřáci velmi často.
14. Bürgerova choroba. Bürgerova choroba, také známá jako trombangiitis obli-

terans, je zánětlivé onemocnění drobných tepen, vlásečnic a nervů končetin, které vede k
poruše jejich prokrvení. Léčba choroby je velmi svízelná, protože jde o přímou reakci cévní stěny na látky v cigaretovém kouři. Bez ukončení kouření vede k odúmrti částí končetin,
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