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Wp∏yw palenia tytoniu na zdrowie
reprodukcyjne
O tym, ˝e palenie szkodzi zdrowiu wiedzà chyba wszyscy. Na∏óg ten powoduje choroby serca i uk∏adu oddechowego - w tym raka p∏uc. Statystyki sà nieub∏agane: ÊmiertelnoÊç kobiet spowodowana rakiem p∏uc jest
wy˝sza ni˝ ÊmiertelnoÊç w nast´pstwie raka piersi. Nie wszyscy wiedzà
jednak, ˝e palenie tytoniu wp∏ywa równie˝ na zdrowie reprodukcyjne
kobiet. Oto przyk∏ad – wÊród palaczek cz´Êciej wyst´puje rak szyjki macicy. U kobiet po 35. roku ˝ycia i stosujàcych antykoncepcj´ hormonalnà
(pigu∏ki antykoncepcyjne) ryzyko wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych tych
Êrodków jest znacznie wy˝sze. Kobiety palàce, które chcia∏yby zajÊç w cià˝´, mogà mieç trudnoÊci z pocz´ciem dziecka, zaÊ palàca tytoƒ kobieta
ci´˝arna szkodzi zdrowiu swojemu i p∏odu.

Rak szyjki macicy
Szyjka macicy to ujÊcie tego narzàdu do pochwy. U kobiet palàcych
znacznie cz´Êciej dochodzi do rozwoju tego niebezpiecznego raka ni˝
u kobiet niepalàcych. Przyczyna tej zale˝noÊci nie jest znana, jednak wyniki niektórych eksperymentów wykaza∏y obecnoÊç metabolitów nikotyny
(substancji uzale˝niajàcej zawartej w tytoniu) w Êluzie wydzielanym przez
szyjk´ macicy. A zatem szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym wraz z krwià docierajà do komórek szyjki macicy.
Cz´stsze dzia∏ania niepo˝àdane pigu∏ek antykoncepcyjnych
Wiele kobiet jest nies∏usznie przekonanych, ˝e stosowanie pigu∏ek antykoncepcyjnych jest niebezpieczne dla zdrowia. Prawda jest taka, ˝e palenie tytoniu jest o wiele bardziej niebezpieczne. Wi´kszoÊç obecnie dost´pnych pigu∏ek zawiera dwa hormony – estrogen i progestagen. Pigu∏ki
sà najskuteczniejszym Êrodkiem antykoncepcyjnym (skutecznoÊç ponad
99%) jeÊli stosowane sà zgodnie ze sposobem u˝ycia. Stosowanie pigu∏ek
dwusk∏adnikowych daje kobiecie wiele korzyÊci zdrowotnych. Wykazano,
˝e pigu∏ka zapobiega rakowi jajnika i rakowi endometrium (Êluzówki macicy). Pigu∏ka równie˝ leczy zaburzenia cyklu i ∏agodzi bolesne skurcze
miesiàczkowe, a ponadto – zmniejszajàc intensywnoÊç krwawienia – zapobiega anemii spowodowanej utratà ˝elaza. Ponadto wykazano, ˝e stosowanie pigu∏ki zmniejsza prawdopodobieƒstwo rozwoju ∏agodnych guzków w piersiach.
U kobiet za˝ywajàcych pigu∏ki antykoncepcyjne na poczàtku mogà wyst´powaç dzia∏ania niepo˝àdane – tzw. krwawienia mi´dzymiesiàczkowe
lub tzw. plamienia. Nie sà one szkodliwe, lecz mogà byç ucià˝liwe. Zaburzenia cyklu zwykle ust´pujà w ciàgu trzech miesi´cy od wdro˝enia antykoncepcji hormonalnej. Natomiast u kobiet palàcych te dzia∏ania
niepo˝àdane wyst´pujà znacznie cz´Êciej ni˝ u kobiet niepalàcych. Kobiety palàce i po 35. roku ˝ycia nie powinny stosowaç dwusk∏adnikowych
preparatów antykoncepcyjnych ze wzgl´du na du˝o wi´ksze ryzyko wystàpienia epizodów choroby zakrzepowo-zatorowej, udaru i ataku serca.
Kobiety te mogà stosowaç pigu∏k´ jednosk∏adnikowà (minipigu∏k´). Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e stosowanie tej pigu∏ki nie daje tych korzyÊci
zdrowotnych, jakie daje stosowanie pigu∏ek dwusk∏adnikowych. A zatem
je˝eli chcesz stosowaç pigu∏ki dwusk∏adnikowe, powinnaÊ rzuciç palenie.
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Cià˝a pozamaciczna
Cià˝a pozamaciczna (ektopowej) wyst´puje wtedy, gdy zarodek zagnieêdzi si´ (implantuje) poza macicà. Jak wykaza∏y badania prowadzone na
ca∏ym Êwiecie, u kobiet palàcych ryzyko cià˝y pozamacicznej jest 2 – 4krotnie wy˝sze ni˝ u kobiet niepalàcych. Jest ono tym wy˝sze, im d∏u˝ej
kobieta pali i od iloÊci wypalanych papierosów. Cià˝a pozamaciczna mo˝e zagra˝aç ˝yciu i wymaga specjalnej opieki medycznej lub operacji.
Palenie szkodzi p∏odowi i noworodkowi
Kobiety palàce w cià˝y trujà p∏ód, poniewa˝ zawarte w dymie trucizny
dostajà si´ do krwiobiegu i dostajà si´ do organizmu nienarodzonego dziecka. U kobiet tych cz´Êciej dochodzi do samoistnych poronieƒ
i cz´Êciej rodzà one dzieci martwe. Palenie szkodzi dziecku równie˝ po porodzie, poniewa˝ oddychajàc powietrzem zatrutym dymem tytoniowym staje si´ ono biernym palaczem. Dzieci palaczek cz´Êciej cierpià na infekcje uk∏adu oddechowego, nie˝yt dróg oddechowych, zapalenie
p∏uc i zapalenia uszu.
Niska waga urodzeniowa
Dzieci matek palàcych maja ni˝szà wag´ urodzeniowà od dzieci kobiet niepalàcych. Ni˝sza waga urodzeniowa wià˝e si´ ze zwi´kszonym ryzykiem powik∏aƒ poporodowych. Ponadto palenie tytoniu
zwi´ksza równie˝ ryzyko porodu przedwczesnego.
Warto przestrzec równie˝ ˝e ryzyko Êmierci tu˝ po
porodzie dziecka kobiety palàcej jest o 25% wy˝sze
ni˝ Êmierci noworodka kobiety niepalàcej.
Syndrom nag∏ej Êmierci niemowlàt
Zaobserwowano, ˝e wÊród niemowlàt kobiet palàcych ryzyko Êmierci w wyniku syndromu nag∏ej Êmierci noworodków jest 3-krotnie wy˝sze. Syndrom ten objawia si´ nag∏à i niespodziewanà Êmiercià dziecka bez ˝adnych zwiastunów czy choroby. Przyczynà jest najprawdopodobniej
zatrzymanie akcji oddechowej niewydolnego uk∏adu oddechowego. Istniejà uzasadnione podstawy by przypuszczaç, ˝e do Êmierci niemowlàt w niektórych przypadkach mo˝e przyczyniaç
si´ palenie tytoniu przez kobiet´ podczas cià˝y.

PODSUMOWANIE
Kobiety palàce tytoƒ MUSZÑ zerwaç z tym na∏ogiem, jeÊli zale˝y im na zdrowiu w∏asnym
i ich dzieci.
Chroƒ siebie i swoje dziecko – rzuç palenie. PoproÊ lekarza o pomoc w zerwaniu z tym
na∏ogiem. Istnieje wiele programów samopomocy, przydatnej literatury i Êrodków farmakologicznych. Omów z lekarzem mo˝liwoÊci zastosowania takich Êrodków i metod, które
zwi´kszà Twoje szanse w walce z na∏ogiem, który szkodzi nie tylko Tobie.
Przydatne adresy- Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Zarzàd G∏ówny Towarzystwa Rozwoju Rodziny
Poradnia M∏odzie˝owa i Rodzinna
00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4
tel./fax (22) 828 61 91, tel. (22) 828 61 92
e-mail: zgtrrw@free.ngo.pl

Poradnia Przedma∏˝eƒska i Rodzinna TRR
45-064 Opole, ul.Damrota 6
tel./fax (77) 454 48 45, e-mail: trropole@free.ngo.pl

Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specjalistyczna
00-449 Warszawa, Plac Trzech Krzy˝y 16
tel.(22) 621 69 29, fax (22) 621 91 93

Poradnia, OÊrodek Interwencji Kryzysowej TRR
50-015 Wroc∏aw, ul. Stawowa 1a
tel./fax (71) 342 14 13

Lekarska Przychodnia Specjalisyczna
Poradnia dla M∏odzie˝y i Rodziców
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73
tel. (12) 423 74 23

Poradnia M∏odzie˝owa TRR
65-001 Zielona Góra, ul.Bohaterów Westerplatte 27
tel. (68) 325 37 87

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna
85-092 Bydgoszcz, ul.Kar∏owicza 26
tel. (52) 341 17 91

Punkt Poradnictwa TRR
76-200 S∏upsk, ul. Sienkiewicza 16
tel. (59) 840 07 70

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna
20-818 Lublin, Al. KraÊnicka 100
tel. (81) 741 43 30

Poradnia M∏odzie˝owa TRR
61-737 Poznaƒ, ul. 27 Grudnia 19
tel. (61) 852 85 58
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Problemy z zajÊciem w cià˝´
Kobiety palàce papierosy majà wi´ksze problemy z zaj´ciem w cià˝´.
Badania wykaza∏y, ˝e u kobiet palàcych 16 - 20 papierosów dziennie
p∏odnoÊç w pierwszym roku staraƒ o zaj´cie w cià˝´ jest o 20% ni˝sza ni˝ u
kobiet niepalàcych. Natomiast wÊród kobiet, którym próby zajÊcia w cià˝´
zaj´∏y dwa lub trzy lata, p∏odnoÊç jest jeszcze dwukrotnie ni˝sza ni˝ u
kobiet niepalàcych. A zatem jeÊli chcesz zwi´kszyç swoje szanse na zajÊcie
w cià˝´, powinnaÊ rzuciç palenie.

