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Тамекиде жана тамеки тутунунде 7000 химиялык уулуу, канцерогендуу
жана мутагендуу заттар бар. Айрым тамекинин жана тамеки тутунунун ком-
поненттери адамдын ден соолугуна теменкудей таасир тийгизет:
1) Квмуртектин кычкылы (кемуртектин монооксиди (СО) же истуу газ) кан- 

дын гемолгобини менен химиялык реакцияда болот, молекулярдык кычкыл- 
тектен 200 (айрым маалыматтар боюнча 300) эсеге женил жана бекемирээк 
бирикмени жаратат - карбоксигемоглобинди, ал кычкылтекги ткандарга, 
журекке жана мээге жеткирилишин азайтып, натыйжада кычкылтектик ач- 
калык лайда болот. Бул адреналиндин чыгарылышына туртку берип, журек 
булчунунун кычкылтекке муктаждыгын жогорулатат, бул езгече функцио- 
налдык толук кандуу иштебеген коронардык артерияларда ете кооптуу;

2) Канцерогендуу заттар:
• N-нитрозаминдер -  бул тамекинин алколоиддеринен жаралуучу кучтуу 

канцерогендуу заттардын чоц классы. Кеп учурларда ушулар тамеки керек- 
теген адамдардын епкесунун, кызыл ецгечунун, карын астындагы бездин, 
ооз кецдейунун, залалдуу шишиктеринин себептери болуп саналат. Нитро- 
заминдер менен ез ара аракеттенууде ДНК молекулалары езунун тузумун 
езгертет, бул залалдуу шишиктин есуп башташына алып келет. Азыркы 
сигареттер, чайырлардын камтылышы темен болуп керунгенуне карабай, 
тамеки тарткандын организмине нитрозаминдердин кеп келишин шарттайт;

• Бенз[а]пирен, ацетальдегид 1,3-бутадиен, ДДТ, бутиламин, диметила
мин, метиламин, этиламин, формальдегид да епкенун, кызыл ецгечтун, 
кекиртектин, ооз кецдейунун, карын астындагы бездин, теринин рагы ену- 
гушуне алып келет;

• альфа жана бетанафтиламиндер (типографияда колдонулат), биринчиси 
-  гербициддердин курамында болот, экинчиси -  табарсыктын рагын чакыр- 
ган кучтуу канцероген, ошондой эле бензол (органикалык эриткич);

• стирол (пластмасса ендурууде пайдаланылат) рактын кеп турун, анын 
ичинде лейкемияны чакырууга жендемдуу.

3) Азоттуу бирикмелер:
• аммиак - дем алуу жолдоруна (трахеяга, бронхко, епкеге) жетип, ейдецку 

дем алуу жолдорунун былжырлуу кабыкчалары менен биригип, гидроксид 
аммоний жаратат. Гидроксид-иондор (ОН-) былжыр бетин эле дуулуктур- 
бестен, аны жеп жиберет (мисалы, самый эритмеси киргенде кездун дуулу- 
гушу) жана бронхитке, анын ичинде аллергиялык астмага алып келет;

• циандуу суутек - уу (экинчи дуйнелук согуш учурунда газ камераларында 
колдонулган), синил кислотасы (циандуу суутектин суудагы эритме
си) ооз кецдейуне, епкеге, канга, нерв, дем алуу жана аш сицируу система- 
сына таасир этет. Ошондой эле ал аммиак, акролеин, азоттун оксидиндей 
биз дем алган абаны тазалаган бронхтук бутактын кирпиктерин бузат;

• мышьяк -  уулуу зат, согушта колдонулуучу ууландыруу заттардын компо- 
ненти.



4) Чайырлар -  бул рак шишикгеринин енугушун чакырган бир нече химиялык 
заттар, алардын табылганы жецилирээк. Эгерде ооздон тамекинин тутунун 
таза бет аарчыга чыгарса, анда бир аз кара так калат. Ушунда да, 70 пайыз 
чайырлар епкеде орун алат. Уулуу, токсиндуу жана канцерогендуу заттар- 
дын толук тизмеги тамекиге карты веб сайттардан тапсацыз болот4.

Эмне учун рентген изилдееден жылына 2 жолудан ашык етууге бол- 
бойт? Анткени изилдее учурунда дененин органдарына кучтуу нурлануу ке- 
тет. Ал эми тамеки менен тамеки тутунунде кандай радиоактивдуу зат
тар камтылганын билесицерби (аларды тамеки тарткан адам эле эмес, 
анынжанындагы бардыкжакын адамдары алышат)?
5) Радиоактивдуу заттар ете жогору концентрацияда -альфа- жана/же 

бетта-белунуучу химиялык элементтердин радиоактивдуу изотопторун 
камтыйт: полоний210Ро, коргошун 210РЬ (уран белунгенде лайда болот), то
рий 228Th, рубидий 87Rb, цезий 137Cs (жасалма радионуклид), радий 226Ra 
(уран белунгенде лайда болот) жана 228Ra (торий белунгенде лайда болот). 
Грек изилдеечулер керсеткендей, тамекинин жалбырагы чернобыль изо- 
топтору цезий-134 жана цезий-137 камтыйт.

Радиоактивдуу изотоптор епкеде, бордо, карын астындагы безде, лимфа 
туйундерунде, сеек чучугунда акырындап топтолуп, рак ооруларына, анын 
ичинде кан рагына алып келет.

Кунунв 20 сигарет тарткан адам жылына 200 рентген 
сурвткв эквиваленттуу нурлануу дозасын алат

Тамеки тартуунун эрте келген кесепеттерине ооз кецдейу жана териси 
жагынан езгеруулер кирет. Тамеки тутунунун жана тамекинин компонент- 
теринин таасири менен былжырлуу кабыкча жаракат оцой алган, канталаган 
болуп калат, сезгенуусу лайда болот, ооздо жагымсыз жыт чыгат, бул паро- 
донтозго жана тиштердин тушуусуне алып келет.

Тамеки тартуу -тил лейкоплакиясынын себеби (никотиндуу 
лейкокератоз) -  тамеки тарткандарда гана кездешкен 

чайырлардын жана тамеки тутунунун бийик температурасынын 
таасирине байланыштуу ракка алып келе турган оору

Тамеки тартканда тери ийкемдуулугун жоготуп, ооруксунган, сэры туске ке
лет, башынан чачы тушуп агарат, ооз жана кездун тегерегинде бырыштар 
тушет, негизинен соо теринин башкы компонентин -  коллагенди бузган фер- 
менттердин синтези кебейуунун эсебинен, ошондой эле бул климакстын эрте 
келишине жана аялдарда эстрогендердин (аялдардын жыныс гормондору) 
мезгилинен эрте темендешунун эсебинен суйкумдуулугун жоготушуна алып 
келет. Тамекинин уулары сперматозоиддердин генетикасын начарлатып, ар 
кандай мутацияларды жаратат, бул заара-жыныс органдарынын рагынын се
беби болуп, тукумуна керунуп, балдар есушунун ар кандай кемтикгери менен 
терелет.
4 www.help.kg :
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