
За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, 
кожні 8 секунд хтось вмирає від вживання тютюну. 
Дослідження показують, що люди, які починають курити у 
підлітковому віці (як роблять більше 70%) і продовжують 
протягом 20 років чи більше, помирають на 20 - 25 років 
раніше ніж ті, хто ніколи не курить. І не тільки від раку 
легень та серцевих захворювань, які спричиняють 
серйозні проблеми зі здоров'ям та смерть. Нижче описано 
деякі з менш відомих побічних ефектів куріння –  
від  кінчиків волосся до пальців ніг. 
 
1. Втрата волосся  
Куріння послаблює імунітет, що робить тіло більш вразливим для таких  
хвороб як червона вовчанка і застійна себорея. Вони можуть викликати  
втрату волосся, виразку ротової порожнини і висипи на обличчі, шкірі  
голови та рук. 
2. Катаракта  
Вважається, що куріння викликає погіршення зору. Серед курців  
на 40% більше випадків катаракти, помутніння кришталика ока, що  
перешкоджає проходженню світла і може призвести до сліпоти.  
Дим викликає катаракту двома шляхами: подразнюючи очі та  
постачаючи хімікалії у легені, які разом з кров'ю надходять до  
очей. З курінням також пов'язана дистрофія жовтої плями,  
що розвивається з віком – невиліковна хвороба ока, яка  
викликається пошкодженням центральної частини сітківки  
(яка і називається плямою). Жовта пляма відповідає за  
центральний зір і забезпечує нам здатність читати,  
вести автомобіль, розпізнавати обличчя та  
кольори, а також детально роздивлятися об'єкти. 
3. Поява зморшок  
Куріння призводить до передчасного старіння  
шкіри, знищуючи білки (протеїни), які надають  
їй еластичності, суттєво зменшуючи вміст  
вітаміну А і погіршуючи кровообіг. Шкіра курців  
суха, жорстка і вкрита тонкими зморшками,  
особливо навколо губ та очей. 
4. Втрата слуху  
Оскільки куріння викликає тромби на стінках  
кровоносних судин, зменшуючи постачання крові до  
внутрішнього вуха, ті, хто курить, можуть втратити свій  
слух раніше, ніж ті, хто не курить. Курці більш вразливі  
до втрати слуху, викликаної інфекцією чи голосним шумом, а  
також з втричі більшою імовірністю страждають від зараження  
середнього вуха, що може призвести до подальших ускладнень 
таких як менінгіт та параліч Белла. 
5. Рак шкіри  
Куріння не викликає меланому (іноді смертельна форма раку  
шкіри), але воно підвищує небезпеку смерті від неї. У тих,  
хто курить, подвійний ризик захворіти на рак плоских  
клітин шкіри – рак, який залишає вкриті лускою  
червоні висипи на шкірі. 
6. Псування зубів  
Куріння впливає на хімічне середовище  
ротової порожнини, спричиняючи  
додатковий зубний наліт, пожовтіння  
зубів, що сприяє їх руйнуванню. 
Курці мають у півтора рази більшу  
можливість втратити свої зуби. 
7. Емфізема 
Окрім раку легень, куріння  
спричиняє емфізему – опухання  
та розрив альвеол (повітряних  
пухирців) у легенях. Це зменшує  
об'єм легень, який служить для  
вдихання кисню та вивільнення  
вуглекислого газу. У важких  
випадках лише трахеотомія  
дозволяє пацієнтам дихати:  
отвір у трахею і вентилятор, щоб  
постачати повітря у легені (див.  
малюнок). Хронічний бронхіт  
призводить до скупчення гнійного  
слизу (не показано на малюнку),  
що cпричиняє болючий кашель і  
ускладнює дихання. 
8. Остеопороз  
Угарний газ – найбільш отруйний  
газ автомобільних вихлопів та  
сигаретного диму – зв'язується  
з кров'ю набагато швидше, ніж  
кисень. Це погіршує здатність  
крові переносити кисень у  
заядлих курців більше, ніж  
на 15%. В результаті кістки  
курців втрачають міцність,  
легше піддаються переломам  
і на 80% довше заживають.  
Курці також можуть бути  
більш вразливими до  
проблем зі спиною:  
дослідження показало, що  
працівники промисловості,  
які курять, в п'ять разів  
частіше відчувають біль  
в поясниці після поранення. 
 

Every 8 seconds someone dies from tobacco use, says 
the World Health Organization. Research suggests that 
people who start smoking in their teens (as more than 70 
percent do) and continue for two decades or more will die 
20 to 25 years earlier than those who never light up. It is 
not just lung cancer or heart disease that cause serious 
health problems and death. Below, some of smoking’s 
less publicized side effects – from head to toe. 

 
1. Hair loss  

Smoking weakens the immune system, leaving the body  
more vulnerable to diseases such as lupus erythematosus,  

which can cause hair loss, ulcerations in the mouth and  
rashes on the face, scalp and hands. 

2. Cataracts  
Smoking is believed to cause or worsen several  

eye conditions. Smokers have a 40 percent  
higher rate of cataracts, a clouding of the  
eye’s lens that blocks light and may lead  
to blindness. Smoke causes cataracts in  

two ways: by irritating the eyes and by  
releasing chemicals into the lungs that  

then travel up the bloodstream to the  
eyes. Smoking is also associated with  
age-related macular degeneration, an  
incurable eye disease caused by the  

deterioration of the central portion of the  
retina, known as the macula. The  

macula is responsible for focusing  
central vision in the eye and  

controls our ability to read, drive  
a car, recognize faces or colors,  

and see objects in fine detail. 

3. Wrinkling  
Smoking prematurely ages skin by  
wearing away proteins that give it  

elasticity, depleting it of vitamin A and  
restricting blood flow. Smokers’ skin is dry,  

leathery and etched with tiny lines, especially  
around the lips and eyes. 

4. Hearing loss  
Because smoking creates plaque on blood vessel  

walls, decreasing blood flow to the inner ear, smokers  
can lose their hearing earlier than non-smokers and  
are more susceptible to hearing loss caused by ear  

infections or loud noise. Smokers are also three  
times more likely than non-smokers to get middle  

ear infections that can lead to further complications  
such as meningitis and facial paralysis. 

5. Skin cancer  
Smoking does not cause melanoma (a sometimes  

deadly form of skin cancer), but it does increase the  
chances of dying from it. Smokers have a two-fold  

increased risk of contracting cutaneus squamous cell  
cancer – a cancer that leaves scaly, red eruptions  

on the skin. 

6. Tooth decay  
Smoking interferes with the mouth’s chemistry,  

creating excess plaque, yellowing teeth and  
contributing to tooth decay. Smokers are  

one and half times more likely to lose  
their teeth. 

7. Emphysema  
In addition to lung cancer, smoking 
causes emphysema, a swelling and 
rupturing of the lung’s air sacs that 

reduces the lungs’ capacity to take in  
oxygen and expel carbon dioxide. In  
extreme cases, a tracheotomy allows  
patients to breathe. An opening is cut  
in the windpipe and a ventilator to  
force air into the lungs (see image).  

Chronic bronchitis (not shown)  
creates a build-up of pus-filled  

mucus, resulting in a painful cough  
and breathing difficulties. 

8. Osteoporosis 
Carbon monoxide, the main 

poisonous gas in car exhaust 
fumes and cigarette smoke, binds  

to blood much more readily than  
oxygen, cutting the oxygen-carrying  
power of heavy smokers’ blood by  

as much as 15 percent. As a  
result, smokers’ bones lose  

density, fracture more easily  
and take up to 80 percent longer  

to heal. Smokers may also be  
more susceptible to back  

problems: one study shows  
that industrial workers who  

smoke are five times as likely  
to experience back pain after  

an injury. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Хвороби серця 
Кожна третя смерть у світі відбувається  
внаслідок серцево-судинних захворювань.  
Куріння – один з найбільших факторів ризику  
розвитку цих хвороб. У розвинутих країнах ці  
хвороби вбивають більше, ніж 1 000 000 чоловік  
на рік. Пов 'язані з курінням серцево-судинні  
хвороби вбивають більше, ніж 600 000 чоловік  
на рік. Куріння змушує серце битися швидше,  
збільшує кров'яний тиск, підвищує ризик гіпертонії  
та закупорювання судин, що решті-решт викликає  в
серцеві напади та приступи. 
10. Виразка шлунку 
Куріння зменшує опір бактеріям, що спричиняє  
виразку шлунку. Воно також погіршує здатність  
шлунку нейтралізувати кислоту після їжі,  
дозволяючи їй роз'їдати оболонку шлунку.  
У тих, хто курить, виразка важче лікується і  
частіше повторюється. 
11. Знебарвлені пальці 
Смола, що міститься в сигаретному димі,  
скупчується у пальцях та нігтях, забарвлюючи  
їх у жовтувато-коричневий колір. 
12. Рак матки та  
переривання вагітності 
Окрім збільшення ризику раку матки та шийки  
матки, куріння перешкоджає заплідненню у  
жінок та створює ускладнення протягом  
вагітності та в процесі пологів. Куріння під  
час вагітності збільшує ризик зниження ваги  
дитини, а також майбутніх наслідків для  
здоров'я. У жінок, які курять, в результаті  
недостатнього постачання кисню до ембріону  
та пошкодження плаценти, викликаного  
угарним газом і нікотином, що містяться  
в сигаретному димі, в 2 - 3 рази частіше  
трапляється переривання вагітності (мертво- 
народження. Раптова загибель немовлят  
теж пов'язана з курінням. Крім того, куріння  
здатне понизити рівень естрогену (жіночий  
статевий гормон), що спричиняє передчасну  
менопаузу. 
13. Пошкодження сперми 
Куріння здатне пошкоджувати сперму і  
спотворювати ДНК, що може викликати  
переривання вагітності та вроджені дефекти.  
Дослідження виявили, що чоловік, який курить,  
набагато більше ризикує стати батьком дитини,  
що матиме рак. Куріння також скорочує кількість  
сперматозоїдів і зменшує приток крові до статевого  
органу, що стає причиною імпотенції. Безплідність  
більше поширена серед тих, хто курить. 
14. Псоріаз 
У тих, хто курить, в 2 - 3 рази більша імовірність розвитку псоріазу – незаразного запалення 
шкіри: все тіло покривається червоними плямами, що повільно розповсюджуються і зудять. 
15. Хвороба Бюргера 
Хвороба Бюргера, також відома як облітеруючий тромбангіїт, – це запалення артерій, вен,  
та нервів ніг, що в більшості випадків призводить до обмеження кровообігу. Якщо хворобу 
Бюргера не лікувати, це може призвести до гангрени (омертвіння тканини тіла) и ампутації 
пошкоджених частин тіла. 
16. Рак  
Встановлено, що понад 40 складових тютюнового диму викликають рак. Курці в 22 рази  
частіше хворіють раком легень – 16a – ніж ті, що не курять. За результатами багатьох  
досліджень, чим довше людина курить, тим більший ризик розвитку у неї багатьох інших  
ракових утворень, у тому числі: рак носа (у 2 рази більше) – 16b; язика – 16c; рота, слинної  
залози та глотки (6 - 27 разів); горла (12 разів); стравоходу (8 - 10 разів); гортані (10 - 18  
разів); шлунку (2 - 3 рази); нирок (5 разів) – 16d; сечового міхура (3 рази); статевого органу  
(2 - 3 рази); підшлункової залози (2 - 5 разів) – 16e; товстої кишки (3 рази) прямої кишки  
(5 - 6 разів). Деякі дослідження також показали зв'язок між курінням та раком молочної  
залози – 16f. 

9. Heart disease 
One out of three deaths in the world is due  

to cardiovascular diseases. Smoking is one  
of the biggest risk factors for developing  

cardiovascular diseases. These diseases kill  
more than a million people a year in developing  

countries. Smoking-related cardiovascular 
diseases kill more than 600 000 people each  
year in developed countries. Smoking makes  

the heart beat faster, raises blood pressure and  
increases the risk of hypertension and clogged  
arteries and eventually causes heart attacks and  

strokes. 

10. Stomach ulcers 
Smoking reduces resistance to the bacteria that 

cause stomach ulcers. It also impairs the stomach’s 
ability to neutralize acid after a meal, leaving the 

acid to eat away the stomach lining. Smokers’ 
ulcers are harder to treat and more likely to recur. 

11. Discoloured fingers 
The tar in cigarette smoke collects on the fingers 
and fingernails, staining them a yellowish-brown. 

12. Uterine cancer and  
miscarriage 

Besides increasing the risk of cervical and uterine  
cancer, smoking creates fertility problems for women  
and complications during pregnancy and childbirth.  

Smoking during pregnancy increases the risk of low  
weight babies and future ill health consequences. 

Miscarriage is 2 to 3 times more common in smokers,  
as are stillbirths due to fetal oxygen deprivation and  

placental abnormalities induced by carbon monoxide  
and nicotine in cigarette smoke. Sudden infant death 
syndrome is also associated with smoking. In addition,  

smoking can lower estrogen levels causing premature  
menopause. 

13. Deformed sperm 
Smoking can deform sperm and damage its DNA, which  
could cause miscarriage or birth defects. Some studies  

have found that men who smoke have an increased risk of  
fathering a child who contracts cancer. Smoking also  

diminishes sperm count and reduces the blood flow to the  
penis, which can cause impotence. Infertility is more common  

among smokers. 

14. Psoriasis  
Smokers are two to three times as likely to develop psoriasis, 

a noncontagious inflammatory skin condition that leaves itchy,  
oozing red patches all over the body. 

15. Buerger’s disease 
Buerger's disease, also known as thromboangiitis obliterans,  
is an inflammation of the arteries, veins, and nerves in the  

legs, principally, leading to restricted blood flow. Left  
untreated, Buerger's disease can lead to gangrene (death  

of body tissue) and amputation of the affected areas. 

16. Cancer  
More than 40 elements in tobacco smoke have been  
shown to cause cancer. Smokers are 22 times more  
likely to develop lung cancer 16a than non-smokers. 
And according to a number of studies, the longer one  
smokes, the greater the risk of developing a number  

of other cancers, including cancer of the nose (2  
times greater) 16b; tongue 16c; mouth, salivary  

gland and pharynx (6 to 27 times); throat (12 times);  
oesophagus (8 to 10 times); larynx (10 to 18 times); 

stomach (2 to 3 times); kidneys (5 times) 16d;  
bladder (3 times); penis (2 to 3 times); pancreas  

(2 to 5 times) 16e; colon-rectus (3 times) and anus  
(5 to 6 times). Some studies have also found a link  

between smoking and breast cancer 16f. 

This poster is an updated reproduction of “The smoker’s body” originally produced by COLORS magazine, issue 21, July-August 1997. A product of NMH Communications. Creating space for public health. WHO, Geneva, 2001 
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