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Тютюнопаління в наш час є однією з найгостріших проблем сучасного 

суспільства. Складність її вирішення у невідповідності стандартного 

відношення до паління в суспільстві та його дійсним значенням у руйнуванні 

здоров’я людей.  

Проблема тютюнопаління вкрай актуальна для нашої держави. Україна 

посіла перше місце в Європі за кількістю курців. У нашій країні з кожним 

роком кількість курців зростає.  

Сучасні спостереження фахівців ВООЗ свідчать про те, що близько 1,1 

млрд. людей у світі є курцями. До 2025 р. очікується, що цей показник зросте 

до більш як 1,6 млрд. чоловік. [1] 

Шкідлива звичка – це властивість поведінки людини та залежність 

організму, внаслідок чого людина не контролює свою поведінку, а скоріш вона 

контролює її. Варто лише сформуватися шкідливій звичці і вона керує 

людиною. Відповідно на це йде частина її грошей, її часу, її енергії, на збиток 

чомусь більш корисному.  
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Тому більш детально розглянемо вплив тютюнопаління на нервову, 

серцево-судинну, ендокринну та репродуктивну системи людини, а також дію 

тютюну на органи дихання і травлення. 

Нервова система керує роботою всіх органів і систем, забезпечує 

функціональну єдність організму людини й взаємодію його з навколишнім 

середовищем. 

Робота головного мозку й уся нервова діяльність зумовлені процесом 

збудження і гальмування. У момент збудження клітини мозку підсилюють свою 

діяльність, у момент гальмування – затримують. 

Гальмування має захисну функцію, охороняє нервові клітини від 

перенапруження. 

Ученими доведено, що малі дози нікотину підвищують збудливість кори 

головного мозку на короткий час, потім гнітять і виснажують діяльність 

нервових клітин, цим і зумовлюється уявне підвищення працездатності курців. 

Мозок звикає до нікотинових «подачок» і починає вимагати їх, а якщо їх 

бракує, з’являються занепокоєння, дратівливість. Людина знову починає 

палити, б’є свій мозок, послабляючи процес гальмування. Рівновага збудження 

і гальмування порушується наслідок не розбудження нервових клітин, що, 

виснажуючись, знижують розумову діяльність головного мозку. 

Порушення процесів збудження та гальмування викликає симптоми 

характерні для неврозу. 

Невротичними виявами є головний біль, запаморочення, підвищена 

дратівливість, швидка стомлюваність, ослаблення працездатності, тремтіння, 

безсоння. Паління може викликати в організмі такі самі зміни як стрес. 

Чутливість до нікотину значно підвищена в людей, які перенесли травму 

головного мозку (струс, забиття) з порушеннями. Основна функція нервової 

системи рефлекторна [2]. 

Перші відчуття під час паління – гіркуватий присмак у роті, кашель, 

запаморочення, головний біль, посилене серцебиття, підвищена пітливість. 

Науковцями встановлено, що стан збудження і дратівливість у курців 



пасивно пов’язані з експозицією до тютюнового диму. Особливо чутливі до 

подразнення слизова оболонка носа й очі. Відмічені зміни психомоторних 

функцій, особливо уваги і здатності до засвоєння знань. Встановлено також, що 

під дією нікотину діти батьків, які палять виконуючи тести на короткострокову 

пам’ять, давали відповідь частіше і швидше. Нікотин зменшував точність і при 

виконанні зорових завдань, а також погіршував координацію рухів [6, с. 93–

107]. 

Із продуктів тютюнового диму на серцево-судинну систему особливо 

шкідливо діють нікотин і окис вуглецю. Нікотин діє на вегетативну нервову 

систему й насамперед на її симптоматичний відділ, прискорюючи діяльність 

серця, звужуючи кровоносні судини, підвищуючи артеріальний тиск. 

Основна роль еритроцитів – перенесення кисню. Цю функцію виконує 

гемоглобін, що входить до складу еритроцитів. Під час проходження крові крізь 

легені гемоглобін сприймає кисень, що надійшов у легені при вдиху, і 

транспортує його до всіх органів і тканин, задовольняючи їх потребу в ньому. 

Окис вуглецю, що надходить у легені курця, легко сполучається з 

гемоглобіном, при цьому утворюється кербоксигемоглобін, що не здатний до 

переносу кисню. Нікотин викликає спазми судин, що тривають 30–40 хвилин 

після припинення паління. Коли людина випалює кожні 30 хвилин нову 

цигарку, судини перебувають у стані спазму, внаслідок чого зменшується 

приплив крові до шкіри, знижується її температура. Нікотин підсилює роботу 

серця. За даними медичного дослідження, частота пульсу під час паління на 10–

18 ударів на хвилину більша. У курця частота пульсу вища, ніж у некурця. 

За добу серце курців робить близько 10–15 тис. зайвих скорочень. При 

систематичному палінні судини серця звужені, знижене надходження кисню в 

серцевий м’яз, що призводить до його хронічної перевтоми. 

Нікотин викликає підвищення артеріального тиску. Одна випалена 

цигарка підвищує короткочасний тиск близько на 10 мм рт. ст. Наслідком 

паління є ішемічна хвороба серця, що пов’язано з недостатнім 

кровопостачанням серцевого м’яза. Раннім виявом її є стенокардія. Ознаки: 



грудного білю, що віддає в ліву руку й лопатку, шию й нижню щелепу, 

з’являється почуття тривоги, серцебиття, пітливість, збліднення. Приступ може 

статися під час фізичного навантаження чи стресу. 

Дослідження свідчать, що паління активізує процеси згортання крові, що 

призводить до виникнення тромбозу в різних судинах [7]. 

Через органи дихання в організм надходять шкідливі компоненти 

тютюнового диму. Наявний у димі аміак викликає подразнення слизових 

оболонок порожнини рота, носа, гортані, трахеї й бронхів. У результаті 

розвивається хронічне запалення дихальних шляхів. 

Подразнення нікотином слизової оболонки носа може призвести до 

хронічного катару, що може призвести до зниження слуху. Дим діє на голосові 

зв’язки. Тривале паління веде до звуження голосової щілини. Хронічне 

подразнення голосових зв’язок змінює тембр і красу голосу, він утрачає 

чистоту й звучність, стає хрипким, що для співаків, акторів, викладачів, 

лекторів може закінчитися професійною непридатністю. 

Потрапляючи в трахею й бронхи, нікотин паралізує слизову оболонку та 

війчастий епітелій. 

Слизові оболонки гортані, трахеї та бронхів від частого паління 

подразнюються й запалюються, призводячи до хронічних трахеїтів і бронхітів. 

Хронічний бронхіт буває в тих, які випалюють: 

- 1 пачку на добу – 50% випадків; 

- 2 пачки на добу – 80%; 

- у тих, хто не палить – 5%. 

Типова прикмета курців – кашель із виділенням слизу темного кольору. 

Закурюючи вранці першу цигарку, курець подразнює верхні дихальні шляхи й 

цим викликає кашель. Кашель передусім викликає емфізему (розширення) 

легень, що виявляється у вигляді задишки, утруднення дихання. 

Легені курця менш еластичні, більш забруднені, їх вентиляція знижена й 

вони раніше старіють. Паління призводить до розвитку туберкульозу легень. У 

молодої людини, що випалює пачку цигарок на день, дихання приблизно таке 



саме, як і в людини-некурця, старшої на 20 років. 

Пасивне паління надає значний негативний вплив на функцію легенів, 

призводить до зменшення життєвої ємності легень, об’єму форсованого видиху 

за одну секунду і знижує функцію зовнішнього дихання в середньому на 10–

15%. 

Тютюновий дим, який має високу температуру, потрапляючи в 

порожнину рота, починає свою руйнівну роботу. Із рота курця йде неприємний 

запах, язик має сірий наліт (один із показників неправильної діяльності 

шлунково-кишкового тракту). 

Під впливом нікотину та часток тютюнового диму жовтіють і псуються 

зуби. Температура диму в роті становить 50–60°С, температура повітря, що 

надходить у рот, набагато нижча, різниця температур відбивається на зубах, 

псується емаль, кровоточать ясна, з’являється карієс. 

Подразнюючи слинні залози, нікотин викликає посилене слиновиділення. 

Слина з нікотином заносить інфекцію. Це призводить до гастриту, хворий 

відчуває тяжкість і болі в підшлунковій ділянці, печію, нудоту. Рухова 

скорочувальна діяльність шлунку через 15 хвилин після початку паління 

припиняється, а перетравлювання їжі затримується [3]. 

Нікотин порушує процес виділення шлункового соку та його кислотність. 

Під час паління судини шлунку звужуються, слизова оболонка знекровлюється, 

кількість шлункового соку та його кислотність підвищуються. Усе це 

призводить до виразкової хвороби. Такий самий механізм утворення виразки 

дванадцятипалої кишки. Якщо при цьому захворюванні людина продовжує 

палити, можуть виникнути кровотечі й ускладнення, які вимагають операції. 

Виразка шлунку й дванадцятипалої кишки може перерости в рак. 

Чутливий до нікотину і кишківник. Паління підсилює його 

перистальтику. Порушення функції кишківнику виражається зміною закрепів і 

проносів. Крім того, спазми прямої кишки, викликані нікотином, утруднюють 

відтік крові та сприяють утворенню геморою. 

Дуже негативно тютюн впливає на печінку. Печінка виконує захисну роль 



у знешкодженні отрут, що надходять у наш організм. Синильну кислоту з 

тютюнового диму вона переводить у відносно нешкідливий стан – роданистий 

калій, що виділяється зі слиною 5–6 днів (до речі, протягом цих днів можна 

визначити, що людина палила). Паління як хронічне отруєння, викликаючи 

посилення знешкоджуючої роботи печінки, сприяє розвитку багатьох 

захворювань, наприклад цирозу (ушкодженню та загибелі клітин печінки) [5, 

с. 27–29]. 

Людина сприймає всю розмаїтість світу завдяки органам почуттів. Очі 

курця часто сльозяться, червоніють, повіки розпухають, вони можуть швидко 

стомлюватися під час читання, може з’являтися миготіння, двоїння в очах. 

Нікотин, діючи на зоровий нерв, може викликати його хронічне запалення, 

унаслідок чого знижується гострота зору. Нікотин впливає й на сітківку ока. 

Під час паління звужуються судини, змінюється сітківка ока, що веде до 

нечутливості до світлових подразників. Нікотин підвищує внутрішній тиск в 

очах. Хворим, які страждають глаукомою, категорично забороняється палити. 

Шкідливе паління і для слуху. У курців гострота слуху знижена. Під дією 

нікотину барабанна перетинка товщає й утягується всередину, рухливість 

слухових кісточок зменшується. Водночас слуховий нерв зазнає токсичного 

впливу нікотину. Після припинення паління слух відновлюється. 

Нікотин негативно впливає на ендокринні залози. До них належать 

гіпофіз, щитовидна й навколощитовидна залози, наднирки. 

Випалювання 10–20 цигарок на день підсилює функцію щитовидної 

залози: прискорюється обмін речовин, збільшується серцебиття. Це може 

призвести до припинення її діяльності. Встановлено, що паління тютюну 

згубно впливає на діяльність статевих залоз. У чоловіків нікотин пригнічує 

статеві центри, розташовані у крижовому відділі спинного мозку. Пригнічення 

статевих центрів і невроз призводить до статевого безсилля. Строк нормального 

статевого життя коротшає на 3–7 років [5, с. 30]. 

Наукою доведено, що паління може стати й причиною безплідності. За 

даними дослідження вченого Ю. Плескачаускаса, встановлено, що в курців зі 



стажем 10–15 років у 1 мл сім’яної рідини міститься менша кількість 

сперматозоїдів і вони менш рухливі. Зменшення кількості сперматозоїдів і 

їхньої рухливості особливо помітно в осіб, які почали палити до 18 років, тобто 

до завершення формування статевої функції. Паління впливає на мутацію 

хромосом як у чоловіків, так і в жінок. 

У наш час кількість курців серед жінок і дітей зростає. Особливо 

шкідливо діє паління на функції організму вагітних. Гінекологи вважають, що 

паління до вагітності також негативно впливає на вагітність. У вагітних жінок, 

які палять, плацента гірше забезпечується кров’ю, часто зустрічається низьке 

прикріплення плаценти до матки, що призводить до ускладнення при пологах. 

У жінок, які палять під час вагітності, маткові кровотечі виникають у 25–50% 

частіше, ніж у тих, що не палять. 

У вагітних жінок-курців спостерігаються значні судинні зміни у плаценті, 

що призводить до змін у судинах немовлят, частота серцебиття плоду 

збільшується. 

Під час паління щохвилини у плід проникає 18% нікотину, а виводиться 

лише 10%. Таким чином, відбувається нагромадження нікотину у крові плоду. 

Нікотин проникає в плід і через навколоплідні води. 

Нікотин викликає посилене скорочення м’язів матки. Призводить до 

мимовільних абортів, передчасних пологів, народження мертвих дітей, різних 

аномалій розвитку. Установлено закономірне зростання ризику вроджених 

каліцтв зі збільшенням кількості цигарок, що випалюються щодня жінкою, 

особливо впродовж 3-го місяця вагітності (вовча паща та заяча губа). 

Встановлено, що маса тіла дітей, які народилися від матерів-курців, на 

150–240 г менше. Нестача маси тіла прямо пов’язана з кількістю випалених 

цигарок у першу половину вагітності. Це викликано погіршенням постачання 

плоду поживними речовинами через звуження судин нікотином, токсичним 

впливом компонентів тютюнового диму та підвищенням концентрації окису 

вуглецю в крові вагітної й плоду. Гемоглобін, що міститься у крові плоду, 

легше засвоюється з окисом вуглецю, ніж гемоглобін у крові матері, що 



підвищує надходження до плоду карбоксигемоглобіну, зменшуючи доставку 

кисню. Якщо впродовж останніх десяти тижнів вагітності жінка випалює хоча б 

дві цигарки, то частота дихальних рухів плоду зменшується на 30% [4]. 

Діти від батьків курців мають змінену реактивність організму, слабку й 

нестійку нервову систему, схильні до раннього атеросклерозу. Для 

нормального дозрівання плоду найважливіший третій місяць вагітності. 

Жінка-курець утрачає еластичність шкіри, у неї з’являються зморшки, 

колір обличчя стає землистим чи сірим, голос – грубим і хриплим, завчасно 

старіє й увесь організм. У них часто спостерігаються головні болі, 

стомлюваність, слабкість. Відповідно до світової статистики, 30% жінок курців 

хворіють на гіпертрофію щитовидної залози. Симптоми, що нагадують 

базедову хворобу: серцебиття дратівливість, пітливість, витрішкуватість, 

схуднення. Нікотин порушує статуру, фізіологічні процеси у статевій сфері, 

діючи на яєчники, порушує їх функцію в обміні речовин. 

Паління призводить до зниження статевого потягу. Нікотин, впливаючи 

на яєчники, може викликати порушення менструального циклу, хворобливе 

протікання менструацій і настання раннього клімаксу. Якщо жінка випалює 

одну пачку на день, то внаслідок зниження імунологічних процесів у неї 

підвищується частота запальних захворювань статевих органів, що веде до 

безплідності. 

Щодо наслідків жіночого паління професор Р. Нойберт написав таке: 

«Жінки вмиратимуть передчасно: раніше, ніж вони проживуть своє життя, 

перш ніж вони встигнуть передати наступному поколінню свій досвід любові й 

життя. Молода дівчина, що починає палити з 16 років, досягає до 46 років віку 

небезпечного у відношенні раку, а в 50 років уже вмирає від нього» [8]. 

За спостереженнями фахівців, не менш ніж 10% випадків причиною 

статевого безсилля виявляється паління. Припинення нікотинової інтоксикації 

веде до відновлення статевої функції. 

Учені з Мюнхенського Університету дослідили, що жінки, які планують 

вагітність, повинні відмовитись від паління не тільки з метою профілактики 



перинатальної патології, недостатньої маси тіла при народженні, синдрому 

раптової смерті новонароджених, ризику виникнення бронхіальної астми, 

відставання в розумовому розвитку, але й для зниження ризику розвитку 

ожиріння у своїх дітей. Діти, матері яких палили під час вагітності, страждали 

ожирінням в два рази частіше. Окрім цього, у них було на 43% вище 

ймовірність мати надлишкову вагу, ніж у дітей, матері яких не палили. Ризик 

ожиріння і надлишкової ваги зростав в міру збільшення кількості цигарок, які 

випалювали вагітні матері. При цьому ця залежність зберігалась навіть після 

врахування таких важливих факторів, як освітній рівень батьків і тип 

вигодовування дитини. 

Отже, дія тютюну на органи почуттів призводить до різноманітних 

захворювань таких як, погіршення слуху, зниження гостроти смаку. Також 

тютюн негативно впливає на ендокринну та репродуктивну системи людини. 

Діти народжуються слабкими, мають змінену реактивність організму. Жінки та 

чоловіки стають безплідними. Дія тютюну згубно впливає на нервову та 

серцево-судинну системи людини. Призводить до захворювань серцево-

судинної системи, до затримки загального розвитку. 
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У статті детально розглянуто вплив тютюнопаління на нервову, 

серцево-судинну, ендокринну та репродуктивну системи людини, а також дію 

тютюну на органи дихання і травлення. 

Ключові слова: людина, здоров’я, шкідливі звички, тютюнопаління. 

 

The article discusses in detail the effect of smoking on the nervous, 

cardiovascular, endocrine and reproductive systems of a person, as well as the effect 

of tobacco on the respiratory and digestive organs. 

Key words: man, health, bad habits, smoking. 

 


