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TABAKOA KONTSUMITZEAREN ONDORIOAK
ZER DAKIGU TABAKOARI BURUZ?
Tabakoa nicotiana generoko landare bat da. Hego-Amerikakoa da jatorriz eta berrogeita hamar espezietik gora daude. Horien artean Nicotina Taba dago, interes handiena pizten duena.
Landare horren hosto lehorrak erabiliz prestatzen da eta hainbat substantzia ditu.
Horien artean, nikotina da mendekotasuna sortzen duena. Nikotina mendekotasun
gehien sortzen duen substantzietako bat da, heroina eta kokainaren antzekoa. Horregatik, pertsona gutxi batzuk baino ezin dute bakarrik noizean behin erre.

ZERGATIK ERRETZEN DU TABAKOA HAINBESTE JENDEK?
• Gizartean onartuta dagoen substantzia
bat da.
• Ospakizunekin eta festarekin lotuta
dago.
• Merkea eta eskuragarria da.
• Horren ondorio negatiboen kontzientziazio falta dago.
• Taldearen presioa, jende askok egiten
du.
• Nagusien bizitzarekin lotutako gizarte
irudia lortu nahi da.
• Erakargarri egiten du pertsona.
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TABAKOA DROGA BAT AL DA?
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, droga da organismoan sartu eta pertsonaren nerbio sistema zentralaren funtzionamenduan alterazio bat sortzen duen eta
mendekotasun fisikoa, psikologikoa edo bietakoa eragiten duen substantzia oro.
Beraz, tabakoa droga bat da. Horren erabilera oso normaldua egon arren eta kulturala
izan arren. Hala ere, osasun fisiko eta mentalerako eragin kaltegarrienak dituzten
drogetako bat da. Duela urte batzuetatik, nerabe espainolek zigarro digitalak erabiltzen dituzte. Gazteen arteko ohitura berria da, txokolate, bainila edo menta zaporeek
erakartzen dituzte eta ez dute horren kontsumoa kaltegarritzat jotzen, zigarro digital gehienek nikotina izan arren. 2018ko Bigarren Hezkuntzako drogen kontsumoari
buruzko Inkestaren arabera (ESTUDES) , nerabeen % 48,4ak (14 eta 18 urte artean)
zigarro elektronikoa probatu du (% 57 gizonezkoak eta % 47,7 emakumezkoak). Erretzaile kopurua 14 urterekin % 41,4 eta 18 urterekin % 52,4. Horietatik % 37,8ak zigarro
elektroniko bat erre du azken urtean eta % 14,9ak azken hilabetean.
Esteve Fernández medikuaren ustetan, joera hori bereziki larria da: “Tabakismoari ate
bat zabaldu zaio eta urte askotako lanari esker lortutako tabakoaren “desnormalizazioa” arriskuan jartzen ari da. Arduratuta gaude tabakismoari zabaldutako ate berri
bat izan daitekeelako. Tabakoa kaltegarria dela dakiten gazteak ditugu, baina uste
dute hau ez dela hain txarra. Nikotinaren mendera erortzen dira eta gero betiko zigarroak erretzen hasten dira.”

ZEIN ADINEKIN HASTEN DA TABAKOA KONTSUMITZEN?
Ikasleek lehenbizi probatzen duten substantzia da, ondorioz, horren batezbesteko
hasierako kontsumoa 14 urte dira. Tabakoa ohikoa da gazteen aisialdi-denboran eta
haien erlazioetan. 14 eta 18 urteko nesken% 44,4ak eta mutilen % 38,2ak tabakoa
probatu dute. . Adin-tarte horretako nerabeen % 9,8ak egunero erretzen du, Drogen
Aurkaiko Plan Nazionalaren eta Osasun Ministerioaren datuen arabera. Datu horien
arabera, Espainia da EBko herrialdeen artean, gazteak lehenbizi erretzen hasten diren herrialdea.
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NOIZ ETA NON ERRETZEN DUTE GEHIAGO GAZTE ETA NERABEEK?
Tabakoa batez ere asteburuetan eta aisialdian erretzen da, alkohola edaten denean.
Eskolatik ateratzean, parkeetan.
Adingabeen % 41ak tabakoa lortzen du bere kabuz legez kanpokoa izan arren, tabernetan, estankoetan, dendetan, etabar saltzen diete.

ZEIN SINTOMA DITU ERRETZEAK?
Nikotina kontsumitzearen ondorio nagusiak epe motzean ondorengoak dira: arnas
maiztasuna handitzea, takikardia, presio sistolikoa eta diastolikoa handitzea, basokonstrikzio periferikoa (hoztasuna eta zurbiltasuna eragiten ditu) eta dardara eskuetan. Horrez gain, nikotinak memoria errazten du eta suminkortasuna eta depresioaren sintomak apaltzen ditu.
Epe luzeko ondorioei dagokienez, hainbat kantzer eta birikietako eta bihotzeko gaixotasunak izateko arriskua handitzeaz gain, nikotinak erritmo zirkadianoa nahasten du
eta memoria eta ikasketa gaitasuna gutxitzen ditu. Psikologiari dagokionez, nikotina
epe luzean kontsumitzeak antsietatea, estresa eta depresioa eragin ditzake.

ZER GERTATZEN ZAIE NERABEEI OHIKO MODUAN ERRETZEN DUTENEAN?
Ondorio psikologiko eta sozialak
• Gosea galtzea: gosea galtzea erretzen hasteko arrazoietako bat da, era berean, erretzeari
utzi eta loditzeko beldurrak eragiten du jende
askok erretzeari ez utzi nahi izatea.
• Epe motzean, depresioaren kontrako eragina du, baina, epe ertain-luzean, erretzaileek
erretzen ez dutenek baino depresio sintoma
gehiago izan ohi dituzte.
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Nikotinaren behar sutsua.
Antsietatea.
Depresioa.
Logurea edo lo egiteko arazoak.
Ametsgaiztoak.
Tentsioa, ezinegona edo frustrazioa.
Kontzentratzeko zailtasunak.

Ondorio fisikoak
•
•
•
•
•
•
•
•

Hesteek egiten duten lana handitzea.
Listu eta gorro gehiago sortzea.
Bihotz-maiztasuna minutuko 10-20 taupada handitzea.
Arteria-presioa 5-10 mm Hg handitzea.
Izerditzea, goragalea eta beherakoa.
Buruko mina.
Atzamarrak eta hortzak horitzea.
Arnasatsa.

BERDIN ERAGITEN AL DIGU TABAKOAK GUZTIOI?
Tabakoak EZ digu berdin eragiten guztioi, norbere ezaugarrien arabera eragiten digu,
esaterako, adinaren arabera edo erretzen dugun kopuruaren edo gure osasun egoeraren arabera.

¿QUÉ ES UNA ADICCIÓN? ¿CUÁNDO UNA PERSONA ES ADICTA AL TABACO?
• Kontsumoa: Ez dago berehalako ondoriorik.
• Neurrigabeko kontsumoa: Ohiko kontsumoak nahiko ondorio larriak ditu.
• Mendekotasuna: Tabakoaren kontsumoa pertsonaren bizitzaren gainerako alderdi guztien aurretik jartzen da. Eragin fisiko eta psikologikoak ditu.
• Adikzioa: Errepikatzen den jarduera-eredua, horren ondorio diren gaixotasun bat
edota arazo sozialak eta pertsonalak pairatzeko arriskua duena. Kontrola galtzearekin lotuta dago, eredu hori indartu egiten da epe laburrean eta ondorio negatiboak ditu epe luzean.
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Tabakoa erretzen hasten den edonor eror daiteke nikotinaren menpe. Azterketen
arabera, nerabezaroan erretzen hasten diren pertsonek jarduera-eredu bat sortzeko
joera handiagoa dute. Zenbat eta gazteago hasi erretzen, orduan eta aukera gehiago
nikotinaren menpe erortzeko.
Fagerström* testari esker, pertsona bat nikotinaren menpe dagoen ala ez jakin daiteke sei galderaren bidez. Ondoren adierazten dira test horretako galdera batzuk:
• Esnatu ondoren zenbat denbora pasatzen da lehen zigarroa erre arte?
• Erretzea debekatuta dagoen tokietan (zinema...) ez erretzea zaila iruditzen zaizu?
• Zein da erretzeari uzteko orduan zailena izango litzatekeen zigarroa? (lehenbizikoa, beste bat...)
• Zenbat zigarro erretzen dituzu egunean?
• Esnatu eta ondorengo orduetan gehiago erretzen duzu egunean zehar baino?
• Oso gaixorik egon eta ohean egon behar izan arren erre egiten duzu?
ZEINTZUK DIRA JENDEA ERRETZEN HASTEKO ARRAZOIAK?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dibertsioa eta gozamena.
Emozio berriak sentitzea.
Lotsa gainditu eta harremanak erraztea.
Autoestimu baxua.
Jakingura.
Familiaren eragina.
Lagun taldearen presioa.
Arazo pertsonalak eta gaitzak.
Asaldura.
Asperdura.
Konfiantza eta segurtasun falta.

*Froga egin nahi izanez gero, baliabide didaktikoen dossierrean dago.
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TABAKOAREN KONTSUMOARI BURUZKO MITOAK
Gaur egun, lehen baino askoz gehiago dakigu tabakoaren ondorioei buruz. Dena den,
tabakoaren kontsumoa gure kulturarekin lotuta dago eta, horrekin batera, horren
kontsumoaren ustezko onurei buruzko zenbait mito eta ideia faltsu daude. Beharrezkoa da mito horiei buruzko egia jakitea, gure osasunaren onerako erabakiak hartzeko.
Ondoren, gure gizartean oso hedatuta dauden tabakoarekin lotutako zenbait mito
azalduko dira.

MITOA: Zigarro bat erretzeak lasaitu egiten du eta estresa arintzen du.
EGIA: Tabakoak ez du lasaitzeko propietaterik, estimulatzailea baita. Erretzean sentitzen den “lasaitasun” hori burbuinak duen nikotina falta arintzen delako sentitzen
da.
MITOA: Nikotina gutxi duten zigarroak ez dira kaltegarriak, ez dute kantzerra eragiten.

EGIA: Zigarroek nikotina eta mundrun gutxi izan arren, gehiago erre ohi dira edo sakonago arnastuz, odolean nikotina-maila bera lortzeko. Ondorioz, horren abantailak baliogabetzen dira eta arriskuak zigarro normalenen antzekoak dira.

MITOA: Tabakoa kutsagarria da, baina kutsagarriagoak dira autoak eta fabrikak, beraz, ingurumeneko kutsadura pairatzen badugu, zergatik arduratu behar gaitu tabakoak?
EGIA: Ezin da alde batera utzi diagnostikatzen diren kantzer kasuen herenean tabakoa presente dagoela, beraz, horren arriskuak kontuan hartu behar dira.

MITOA: Ni ez nago tabakoaren menpe, nahi dudanean utz dezaket.
EGIA: Tabakoa uztea oso zaila da eta erretzeari uzteko oso serio hartu behar da.
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MITOA: Erretzeari uztean oso gaizki pasatzen da, gaitza baino erremedioa okerragoa da.
EGIA: Egia da hasieran, erretzeari uztean, nikotinaren menpekotasunak ezinegona
eragiten duela, baina denborarekin pasatzen da. Bestalde, onurak bistakoak dira eta
erretzeari utzi eta gutxira azaltzen dira.

MITOA: Erretzeari utziz gero, loditu egiten da pertsona beti.
EGIA: Ideia hori oztopo bat da erretzeari uzteko, bereziki emakumeen kasuan. Ez dago
argi zehatz-mehatz zergatik loditzen garen, baina zenbait azterketek ondorengo
azalpenak eman dituzte: 1) Batez-beste, erretzaileek ez erretzaileek baino 4kg gehiago pisatzen dituzte, beraz, baliteke pisu hartze hori lehen izandako falta berrekuratzeagatik izatea. 2) Nikotina estimulatzailea da, hortaz, hori kentzeak pertsonaren
oinarrizko metabolismoa gutxituko luke. 3) Nikotina utzi ondorengo abstinentzia-sindromeak gosea eragiten du. Hala ere, gailendu behar da erretzaileak erretzeari utzi
ondoren lehen urtean 3-5 kg artean loditzen badira ere, erretzeari uztearen onura 3-5
kg loditzearen kaltea baino askoz handiagoa dela.

MITOA: Erretzeari uztea ia ezinezkoa da.
EGIA: Erretzeari uztea ez da erraza, beste edozein adikzioren moduan, baina posiblea
da. Gaur egun, hainbat tratamendu farmakologiko eta psikologiko daude erretzeari
uzteko.

MITOA: Biltzeko zigarroak naturalagoak dira, ez dira hain kaltegarriak; gutxiago
erretzen da eta errazagoa da hori uztea.
EGIA: Hori guztia gezurra da. Zigarroa zuk bildu arren substantzia toxikoen kopurua
betiko zigarroen bestekoa da gutxienez. Zenbait ikerketaren arabera, biltzeko zigarroek karbono monoxido maila altuagoa dutela ikusi da, eta baliteke hori zupada
kopuru eta intentsitatearekin lotuta egotea.

MITOA: Erretzen duten oso pertsona nagusiak ezagutzen ditut eta ongi daude.
EGIA: Erretzea arrisku-faktore bat da, hau da, osasun-arazoak izateko aukerak handitzen ditu, horien artean, bizi-itxaropena 20 urte murriztu dezake. Horrez gain, ez dira
bakarrik ez erretzaileak baino urte gutxiago bizitzen, baizik eta bizi-kalitate txarragoa
ere badute.
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MITOA: Tabakoa baino txarragoak diren gauza ugari daude.
EGIA: Tabakoa industrializatutako herrialdeetako saihes daitekeen heriotza-kausa
nagusia da (gutxi gorabehera bi erretzailetik bat tabakoarekin lotutako gaixotasun
baten ondorioz hiltzen da). OMEren arabera, munduan urtean 8 milioi pertsona hiltzen dira tabakoaren ondorioz. Espainian urtean ia 70.000 erretzaile hiltzen dira.

MITOA: Gutxi erretzeak haurdun egonda ez dio umekiari kalterik egiten. Hobe da hori
antsietatea pairatzea baino.

EGIA: Ikerketa guztien arabera, erretzeak ez dio bakarrik amari kalte egiten, baizik
eta baita umekiari. Erretzea, beste batzuen artean, haurdunaldi ektopikoa, bat-bateko abortua, plazenta-askatzea, erditze goiztiarra, heriotza perinatala, jaiotzean pisu
baxua uztea (200 tea 300 gramo artean) eta bularreko-umea bat-batean hiltzearekin
lotuta dago. Ez dago erretzeari uztearen antsietateak umekiari kalte egiten diola frogatzen duen argitaratutako ikerketarik.

MITOA: Tabako gorria ez da tabako beltzaren besteko kaltegarria.
EGIA: Tabako gorriaren eta beltzaren arteko ezberdintasuna bai horren jatorria eta
baita landareari egindako tratamendua dira (gorria lehortu egiten da eta beltza lehortu eta ondu egiten da. Ondorioz, azidotasun maila ezberdina da, tabako gorria
azidoagoa da (pH <6) eta beltza alkalinoagoa da (pH <7). Baina ez dago toxikotasun
ezberdintasunik bien artean.

MITOA: Gustuko dudalako erretzen dut.
EGIA: Kasu gehienetan, erretzaileak nikotinaren menpekotasuna du, bai fisikoa (nikotina maila odolean mantentzeko beharra) edo bai psikologikoa (erretzea estimulu
baldintzatuekin lotzen da). Erretzaileen % 70-80ak erretzeari utzi nahi diotela diote,
hala ere, oso gutxik lortzen dute. Ondorioz, pertsonek ez dute erretzen gustuko dutelako, baizik eta nikotinaren menpekotasuna dutelako.
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Material hau Don Bosco konfederaziak egin du, Pasaporte 0,0 programaren parte bezala,
Osasun hezkuntza ildoaren barne, Gema Aonso Diego aren kolaborazioarekin, Psikologian
graduatua eta Oviedo unibertsateko Osasun Psikologia Orokorra masterra, Kantabriako unibertsitateko tabakismo masterra, eta gaur egun, bestelako substantziak batzuengatik tratamenduan dauden pertsonen tabakismoaren tratamenduan doktoregai.
Orientatzeko baliabide gisa sortu da, beraz, hori erabiliko duten gizarte eragileen esperientzia
eta ekarpenak jasotzeko irekita dago. Emandako informazioa eta dinamikak prebentziorako
lanean erabilgarriak izatea espero dugu. Era berean, gazte boluntarioek bizi-osasuntsua sustatzeko egiten duten lana eskertu nahi dugu.
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