
2-табл. Маселелердин дарагы 3. Тамекинин, тамеки буюмдарынын, тамеки тYTYHYHYн химиялык токсиндуу канцерогендуу, радиоактивдуу бирикмелери
1-3-Тиркеме

ТАМЕКИДЕ ЖАНА ТАМЕКИ ТУТУНУНД0 (ТТ) 7000 ХИМИЯЛЫК УУЛУУ, КАНЦЕРОГЕНДУУ ЖАНА МУТАГЕНДУУ ЗАТТАР БАР
(кыскартылган тизмеги)

К0МУРТЕКТИН КЫЧКЫЛЫ (СО) АЗОТТУУ БИРИКМЕЛЕР
i

кандын гемолгобини менен 
химиялык реакцияда болот жана 
карбоксигемоглобинди - бекем 
бирикмени жаратат, ал
кычкылтекти ткандарга, жYрекке 
жана мээге жеткирилишин 
азайтып, натыйжада кычкылтектик 
ачкалык пайда болот. Бул жYрек 
булчуцунун кычкылтекке
муктаждыгын жогорулатып,
адреналиндин чыгарылышына 
тYрткY берет, бул езгече жYрек 
артериялары атеросклероз
болгондо ете кооптуу.
СО ошондой эле артериялардын 
ички капталдарын бузат жана 
жYрек кан тамырларынын ичкерYY 
коркунучун жогорулатат

i
дем алуу жолдорунда 
былжырлуу
кабыкчаларынын бетин 
эле дYYЛYктYрген,
кирпиктер тYPYндегY 
бронхтордун
жымыцдаган эпителийин 
жеп жана жабыркаткан 
бирикмелерди пайда 
кылышат;
Витаминдерди бузат, 
мисалы:
- витамин В12

камтылышы 20 эсеге,
- витамин В6 -  100 

эсеге азаят.

ЧАЙЫРЛАР
______i _____

КАНЦЕРОГЕНДЕР
i

РАДИОАКТИВДУУ ЗАТТАР
i

-  ТТ камтылат. Ал 
оозго
концентрацияланган 
аэрозоль тYPYнде етет. 
Муздаганда ал
нымдалат жана чайыр 
пайда болуп дем алуу 
жолдорунда калат.
Ал епкелердегY
альвеолалардын 
табигый тазалоочу 
функциясын шал
кылат.
Эгерде ооздон
тамекинин тYTYHYн 
таза бет аачыга 
чыгарса, анда бир аз 
кара так калат. Ушунда 
да, 70 пайыз чайырлар 
епкеде орун алат.

ТТ негизги агымында бензол, 
кадмий, мышьяк, никель, 
хром, 2-нафтил-амин, винил 
хлорид, 4-3 аминобифенил, 
бериллий сыяктуу
канцерогендер бар. 
Нитрозаминдер -  бул 
тамекинин алколоиддеринен 
жаралуучу кYчтYY
канцерогендер. 
Нитрозаминдер менен ез ара 
аракеттенууде ДНК
молекулалары езYHYн
тYЗYMYн езгертет, бул 
залалдуу шишиктин есYп 
башташына алып келет.

Тамекиде ете жогору концентрацияда - 
альфа- жана/же бета-белYHYYЧY 
химиялык элементтердин
радиоактивдуу изотоптору камтылат. 
Адам тамеки тарканда жутуп алган оор 
металдардын жана бензопирендин 
келемY 16 саат арыктатуу 
(автоунаанын) газын искегенде жутуп 
алган келемге тец.
РадиоактивдYY заттар айлана- 
чейредегY буюмдарга сицет жана 
кайрадан абага белYHYп чыгат, бул 
цикл бYтпей кайталана берет, 
ошондуктан, кийин ативдуу тамеки 
тартуучу жок болсо да, ден соолукка 
коркунуч келтирип турат.
Бул жерде эч кандай аба тазалагычтар 
жардам бере албайт, маселени чечуу 
жолу -  белменYн ичинде, Yйде, 
автоунааларда, тактап айтканда жабык 
имараттарда тамеки тартууну токтотуу.

_______________ 4
-  жYрек - кан тамыр ооруларына 

алып келет,
-  кош бойлуу аял тамеки 

тартканда, плацента аркылуу 
куменге эркин жетет жана 
биринчи кезекте кумендун нерв 
системасын жабыркатат.

___________ i__________
-  бронхит, аллергиялык 

астма жана эмфизема 
сыяктуу бронх, епке 
ооруларын чакырышат,

-  витаминдердин 
дефицити рак 
процесстердин 
енYГYYCYHYн негизги 
себептеринин бири 
болуп саналат.

__________ 4_
-  рактын жана -

епкелердYЦ башка 
ооруларынын,

-  тил
лейкоплакиясынын
(рак алдындагы оору) -  
себеби.

___________ i_____________
епкелердYн, кызыл
ецгечтYн, карын астындагы 
бездин, ооз кендейдун, 
теринин, заара-жыныс 
органдардын рагына, 
ар кандай мутацияларга 
алып барат, балдар ар 
кандай есYY дефекттери 
менен терелет.

_________________ i_________________
Радиоактивдуу изотоптор епкеде, 
бордо, карын астындагы безде, лимфа 
тYЙYндерYнде, сеек чучугунда 
акырындап топтолуп, рак ооруларына, 
анын ичинде кан рагына алып келет;

КYHYне 20 сигарет тартуу 200 
рентген CYретке эквиваленттYY

экени саналган.

33


