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Napjainkban a dohányzás a legelterjedtebb rekreációs drogfogyasztási tevékenység.
Leggyakrabban szárított dohánylevelek meggyújtásával keletkező füst belélegzésével
történik, ám számos más módon is fogyasztja a világon élő több, mint 1 milliárd
felhasználó. A következő segédanyagban többek között olyan kérdésekre is kaphatsz
választ, hogy kiről nevezték el a nikotint, valójában káros-e a vízipipa és az e-cigi, valamint
hogyan érint minket embertársaink dohányzása.
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Dohányzás a történelemben
A dohányzás már évezredek óta elterjedt szokás az
emberiség körében, időszámításunk előtt 5000-ben is
jelen volt a majáknál a sámáni rituálék részeként, és
számos más kultúra vallási szertartásainak szerves
része volt a különböző füstképző anyagok égetése,
mint például a buddhistáknál a füstölők, vagy a zsidó
majd keresztény imahelyeken a tömjén (ugyan ezeket
nem közvetlenül lélegezték be, a különböző illatos
füsttermékek csak szétterjedtek a levegőben). 
Indiában a kannabisz égetése nem csak felajánlások
alkalmával, hanem rekreációs tevékenységként is
előrfordult már 2000 évvel ezelőtt is.

A dohánynövényt a konkvisztádorok hozták magukkal
Európába, ahol az akkori orvostudomány támogatását
élvezve gyorsan el is terjedt: a dohánynak melegítő és
szárító, az akkori logika szerint jótékony hatást
tulajdonítottak. Az új divat azonban nem mindenkit
győzött meg, az egyik legelső, prevenciót végző
személy nem más volt, mint I. Jakab angol király. Az
uralkodó elismert tudós volt, és egy esszéjében
nyilvánította ki nemtetszését a szokás iránt, többek
között felfedve a passzív dohányzás veszélyeit (A
Counterblaste to Tobacco, 1604).

A spanyol és portugál kereskedők a Távol-
Keletre is eljutottak szivarjaikkal, ahol a
dohányt tradicionálisan kis agyagpipákból
fogyasztották. Innen terjedt tovább a Közel-
Keletre, ahol a vízipipázás rendkívül népszerű
lett, főleg miután elkezdtek a dohányba
kannabiszvirágokat és hasist keverni.
Hasonlóan, európai kereskedők vitték a
dohányt Afrikába is, itt hamarosan a szociális
interakciók, a rituálék és a politika szerves
része lett.
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Az első dohányzásellenes kampányt Németroszágban folytatták az 1920-as években,
miután ottani tudósok egyértelműen kimutatták a dohányzás és a tüdőrák közötti
kapcsolatot. Azóta egyre több lett a bizonyíték a dohányzás káros hatásaira, egyre több
helyen hívták fel az emberek figyelmét a dohányzás veszélyeire. Ennek köszönhetően a
legtöbb fejlett országban csökkent a dohányzók száma.

Az előző oldalakon már részletesen tárgyaltuk a dohányzás történetét, de felmerülhet a
kérdés, hogy miért is ragaszkodtak hozzá ennyire az emberek?

A dohánytermékekben a függőséget (ld. később) okozó anyag a nikotin, amit arról a
francia diplomatáról, Jean Nicot-ról nevezték el, aki először széles körben ismertette meg
a dohányt Franciaországban. A természetben számos helyen előfordul, például a
krumpliban és a paradicsomban is (rendkívül kicsi mennyiségben) és persze a
dohánynövényben is, tömegének 0,6-3,0%-át teszi ki. Ezek a növények azért termelik,
hogy védje őket a rovarok ellen, rokon vegyületeit ma is használják növényvédő szerként.

A drogokon belül a stimulánsokhoz tartozik (erről a szercsoportról bővebben a
drogprevenciós segédanyagban olvashatsz). Az emberi szervezetre gyakorolt hatásait
illetően bebizonyították, hogy önmagában ugyan nem rákkeltő, viszont teratogén (azaz a
várandós nők magzatára károsító hatása van). Emeli a vércukorszintet, amelynek
következményeképpen a tőle függők nem érzik magukat éhesnek, így kevesebbet
esznek (étkezés során is megugrik a vércukorszintünk). Pont emiatt súlyos
hiánybetegségek alakulhatnak ki annak a következményeként, hogy a dohányosok nem
pótolják vissza szervezetükbe a szükséges tápanyagokat.

A dohányzók által érzett “rush” egy cigaretta elszívása után sokakban azt az érzetet kelti,
hogy dohányzás után produktívabbak lesznek, azonban számos kutatás kimutatta, hogy
hosszú távon a teljesítményük csökken.

Az itt felsorolt mellékhatásokon kívül még
megváltoztatja a máj működését is.
Számos olyan gyógyszer van, amelyet a
májunk dolgoz fel, tehát egy gyógyszert
szedő dohányos esetében ez azt is
jelentheti, hogy azok a gyógyszerek
gyorsabban fognak lebomlani, mint az
egészséges emberekben. Gondolj csak
bele, milyen ijesztő ez például egy olyan
ember esetében, akinek veszélyes
szívritmuszavarai vannak, és bár azt a
dózist szedi be a betegségére, amelyet az
orvosa felírt, azonban a dohányzása miatt
ez olyan, mintha ennek csak egy részét
szedné be.
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A nikotin
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Ha valaki nincs hozzászokva a nikotinhoz, de kis idő alatt sokat visz be a szervezetébe,
akár nikotinmérgezést is kaphat. Ezt cigarettázással nem, hanem inkább a leszokásban
való segítségként árusított termékekkel lehet elérni (pl.nikotin tartalmú rágó, tapasz,
ezekről bővebben később olvashatsz). A túladagolás tünetei típusosan szédülés,
hányinger, hányás, gyors szívverés és látás/hallászavarok.

Emberben a nikotin rendkívül erős függőséget okoz, ami akár pár nap alatt is kialakulhat,
a szakértők ilyen szempontból a heroinnál is veszélyesebb szernek tartják. Amikor a
fogyasztók a dohányfüstöt belélegzik, a nikotin tüdejük nyálkahártyáján keresztül
rendkívül gyorsan a véráramukba jut, és róla elnevezett receptorokhoz kötődve serkenti
a boldogsághormon, azaz a dopamin felszabadulásának mértékét.

A dopamin egy olyan hírvivő molekula az idegrendszerben, amely a központi
idegrendszer “jutalomközpontjára” (reward center) van hatással. Ugyan a dopamin által
ingerelhető idegsejtek az összesnek kevesebb, mint 1%-át teszik ki, óriási hatásuk van az
agy egészének működésére és az emberi viselkedésre. Maga a jutalomközpont olyan, az
agy számos területén megtalálható neuronok csoportja, amelyek a valamilyen cél által
motivált viselkedések kialakításában játszanak szerepet. A tanulási folyamat már a
babáknál megkezdődik. Kezdetben még random mozgásaikból azok, amelyek segítették
a picit valamilyen cél (például bébiétel) megszerzésében, szelektív megerősítést kapnak
(azaz a nem eredményre vezető mozgásokat nem lesznek bátorítva), a korábban
semleges környezeti stimulusok (illat, szín) összekapcsolódnak az (esetünkben étel
elfogyasztása után érzett) elégedettség kellemes élményével (happy-baby-feeding-
time.jpg). Ha azzal szembesül, hogy egy korábban megjelölt stimulus már nem vezet
jutalomhoz, helyette újakat alakít ki. A dopamin szerepe abban nyilvánul meg, hogy ha
hozzájutottunk az adott jutalomhoz (étel, vagy akár a közvetlen dopamint felszabadító
szerek, pl. a kokain), akkor nagy mennyiségben felszabadul. A sokszor, nagy
mennyiségben felszabaduló dopamin az általuk aktivált idegsejteken további dopamin
receptorok megjelenéséhez vezet. A modern gyógyszertan a cél által motivált viselkedési
mechanizmusok kezdeti részével is öszefüggésbe hozza a dopamint: a legújabb
kutatások szerint akkor is felszabadul, amikor visszaemlékezünk az adott elégedettséget
okozó tevékenységre, azaz a motiváció kialakításában is van szerepe. Ez annyit jelent,
hogy a dopamin nem csak a jutalmazásban (reward), hanem a megerősítésben
(reinforcement) is szerepet játszik, sóvárgás alakul ki az adott jutalmazó dolog után.
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A függőség
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Sokan tizenéves korukban próbálják ki először a dohánytermékeket. Ez azért probléma,
mert ha ennyire korán hozzászoknak a fiatalok, később sokkal nehezebben fog menni a
szokás elhagyása, mivel az emberi agy 21 éves korig fejlődik: úgy érezhetik, hogy ez a
szokás a személyiségük része, ezen kívül meghatározó szociális kapcsolataik is a
dohányzás köré épülhetnek.

erős dohányzás iránti vágy,
kontroll nélküli dohányfogyasztás,
csökkent dohányfogyasztás esetén megvonási tünetek,
nyilvánvaló káros hatások ellenére is folyamatos dohányfogyasztás,
a dohányzás más tevékenységek elé helyezése,
magas tolerancia
nikotinmegvonás tünetei.

A WHO meghatározása szerint nikotinfüggőség akkor áll fenn, ha az alábbi 7 kritérium
közül legalább 3 megfigyelhető az előző 12 hónap során:

diszfória vagy depresszió,
inszomnia,
irritabilitás, 
frusztráció vagy düh,
szorongás,
koncentrációs zavar,
nyugtalanság,
csökkent szívfrekvencia,
étvágyfokozódás vagy testsúly növekedés.

A nikotinmegvonás tünetei a következők lehetnek:
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A nikotinaddikciónak hátsó okai lehetnek: egy, az USA-ban végzett kutatásban azt
találták, hogy a dohányosok majdnem mindegyike időszakos vagy egész életen át tartó
pszichiátriai problémákra panaszkodott (depresszió, szorongás), amelyre a dohányzás
néha még jó hatással is lehet: a nikotinnak ugyanis olyan enzimet gátló hatása van,
amely egyes depresszióban használt gyógyszereknek is célpontja.

Nem csupán az egyén magánéleti problémái, hanem a genetika is befolyásolja a
dohányzásra való rászokás, illetve a leszokáskor tapasztalt, átlagnál nagyobb nehézségek
valószínűségét: egy ikrek között végzett kutatásban nagyon nagy összefüggést talált
nemcsak a rászokás valószínűségével, hanem a naponta elszívott cigaretták számával és
a leszokás sikerével.

20 perc: a vérnyomás és a pulzus normális szintű lesz,
8 óra: a vér nikotin- és szénmonoxidszintje a felére csökken, az oxigénszint visszatér a
normál értékre,
24 óra: a szervezetből kiürül a szénmonoxid, a tüdő kezd megtisztulni a dohányzás
okozta lerakódásoktól,
48 óra: az illat- és ízérzékelés javul, a nikotin kiürül a szervezetből,
72 óra: a légzés könnyebbé válik, a hörgők ellazulnak és megnő az energiaszintjük,
4 hét: elköltheted az első 15000Ft-os megtakarításodat,
3 hónap: 30%-kal növekszik a tüdő teljesítménye,
9 hónap: a nikotin okozta köhögés megszűnik, a kimerültségérzés és a szapora
levegővétel csökken,
1 év: a szívinfarktus veszélye 50%-kal csökken,
5 év: a tüdőrák veszélye 50%-kal csökken,
10 év: a tüdőrák esélye a nemdohányzókéval azonos,
15 év: az egészségi állapot olyan, mint a sohasem dohányzóké.

Aki most abbahagyja a dohányzást, a jelzett idő után ilyen változásokra számíthat:
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Az legfrissebb, a dohányzás visszaszorítását célzó törvények következtében számos
figyelemfelkeltő képecske került a cigarettásdobozokra, melyek a dohányzás
következményeire figyelmeztetnek.

A dohányzás közvetlen hatásai
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Számos betegséggel mutat kapcsolatot a dohányzás, amelyről az alábbi ábráról
tájékozódhatsz.
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Fontos tény, hogy annak ellenére, hogy nem minden cigarettázó tüdőrákban hal meg, a
dohányzásnak majdnem minden szervre van valamilyen káros hatása és mindenkinek
egyedi, hogy a különböző betegségekre mekkora a hajlama. Ahogy az egyik genetika
professzorunk fogalmazott: a genetika megtölti a pisztolyt, a környezet pedig elsüti.

Tudtad-e?!
A COPD a krónikus obstruktív tüdőbetegség angol megfelelőjének
rövidítése. Ez a tüdőben lévő légutak tartós beszűkülésével járó
kórkép és kialakulása szoros összefüggést mutat a dohányzással. Ez a
fajta károsodás visszafordíthatatlan, a tüdő szerkezetének
visszaállítására nincs lehetőség. Világszerte az egyik legfőbb halálok.
Erről bővebben az alábbi linken tájékozódhatsz:
https://www.tudokozpont.hu/copd-tudobetegseg
Az alábbi videókban egy dohányzás miatt COPD-ben szenvedő
nőbeteget láthatsz:
https://www.youtube.com/watch?v=Xd-mYrEVXMU
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A kevésbé ismert hatások közé tartoznak az érbetegségek, amelyek az erek teljes
elzáródásához vezethetnek, ezen keresztül szívinfarktushoz vagy a végtagokon
elfertőződött, gyógyulásra képtelen, mély sebekhez, fekélyekhez. Az erek roncsolódása
következtében a láb nem kap megfelelő vérellátást, amely következtében a beteg akár el
is veszítheti az érintett végtagot, az orvosok kénytelenek lesznek amputálni azt.
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Komoly összefüggést mutat különböző daganattípusokkal a cigarettázás (lsd. a fenti
ábrákon), főleg a tüdő-, és légzőrendszeri rákokkal, gégerákkal. Régebben, amikor a
cigaretták szűrői nem voltak még ilyen fejletten gyártva, mint most, gyakoribbak voltak a
felső légúti daganatok. Ugyanis, a szűrők a nagyobb részecskéket is átengedték, amelyek
a felső légutakon csapódtak le. Manapság a szűrők fejlettebbek, és ezeket a részecskéket
nagyrészt kiszűrik, így megfordult az arány. 2018-as adatok alapján felső légúti új
daganatok száma: kb. 2500, alsó légúti új daganatok száma: kb. 12100.

Tudtad-e?!
A cigarettaszűrők biztonságosságával és fejlettséggel kapcsolatban
azonban még mindig folynak a viták. A legutóbbi elgondolkodtató hír
például arról szól, hogy a cigarettázás során elszíneződő szűrő csak
egy üzleti fogás: nem a kiszűrt káros anyagok miatt történik, pusztán
egy pH változás okozta elszíneződés.
Erről bővebben itt olvashatsz:
https://www.origo.hu/tudomany/20191028-nemhogy-nem-teszi-
biztonsagosabba-a-cigarettat-de-novelheti-is-a-tudorak-kockazatat-
a-fustszuro.html

Tudtad-e?!
Paradox módon a különböző testrészek amputációja után, az
eltávolított testrésznek megfelelően a betegek több, mint fele
fájdalmat érez, ezt úgynevezett fantomfájdalomnak nevezzük.
Bővebben a lábamputációról az alábbi oldalon olvashatsz:
https://www.webbeteg.hu/cikkek/sebeszet/15037/hogyan-birkozhat-
meg-az-amputacioval
Az alábbi videóban egy lábamputált férfit láthatsz:
https://www.youtube.com/watch?v=hws9tuZkDWA
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Halmozódhatnak a különböző problémák azoknál, akiknek a dohányzás mellett más
káros szenvedélyük is van, például alkoholisták is. Az alkohol által felmart száj
nyálkahártyájába ugyanis nagyobb mennyiségben szívódnak fel a dohányfüstben levő
rákkeltő anyagok.

Tudtad-e?!
A gégerákot gyakran csak a gége teljes eltávolításával tudják az
orvosok meggyógyítani. A beszéd feltétele az elsődleges hangképzés.
Az elsődleges hangképzőhelyen, a gége hangszalagjain keletkező
rezgéseket a rezonátorterek, a garat, száj-, és orrüreg, nyelv és fogak
az artikuláció során alakítják beszéddé. Az eltávolított elsődleges
hangforrás pótlásával a beszéd újra lehetővé válik, például a külső
hangforrásként használt elektronikus „műgége” használata.
Erről bővebben itt olvashatsz: 
http://www.orl.hu/cikkek/teljes-gegeeltavolitas-laryngectomia-totalis 
Itt találsz egy videót egy elektronikus műgégével élő férfibetegről:
https://www.youtube.com/watch?v=VBiXZ8FgXcY
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Lényeges kiemelni a dohányzás hatásait
magzatokra: a dohányzó kismama
méhlepénye (amelynek a baba
szempontjából óriási a jelentősége, mivel
ezen keresztül kapja a tápanyagokat és az
oxigént) sérülékenyebb lesz, gyermeke
bizonyítottan nagyobb eséllyel születik
alulfejlett tüdővel, figyelemzavarral, kaphat el
heveny fertőzéseket, valamint ezek a
csecsemők gyakrabban érintettek a hirtelen
csecsemőhalálozás szindrómában is (SIDS). A
passzívan dohányzó várandósok nagyobb
valószínűséggel szülnek idejekorán, de még
normális időben született újszülöttjeik is az
átlagnál kisebb súlyúak lehetnek, többször
fordulnak náluk elő gyermekkori daganatok.
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A dohány fogyasztásának alapvetően két formája van: a füstképzéssel járó és a
füstmentes dohányzás. Az előbbinél a szárított dohánylevelek elégetésekor a hő miatt
keletkező vegyületeket (benzoprién, dohány-specifikus nitrózaminok) lélegzik be a
közelében lévők; az utóbbinál szájon vagy orron keresztül fogyasztják a dohányt, ami
ugyanúgy nikotinfüggőséghez és daganatok kialakulásához vezet, mint a cigarettázás.

Ezen termékek egy kicsit szalonképesebb verziói az oldékony füstmentes
dohánytermékek. Ezek a szájban oldódnak, köpködés nélkül fogyaszthatóak, az előző
bekezdésben említett módszerhez hasonlóan a nikotin a szájnyálkahártyán keresztül jut
a fogyasztóba. Dohányt és számos adalékanyagot tartalmaznak. Gyakran jól ismert
cigarettamárkák „kiterjesztései”, pl. Camel Sticks, Strips, és Orbs; Marlboro Sticks.
Kifejlesztés célja: a dohányosok bármilyen olyan helyzetben is fogyaszthassák a dohányt,
amikor a cigarettát nem lehet.

Őrölt nedves dohány (moist snuff, snus, khaini, shammaah, nass, vagy naswa) fogyasztói
a porszerű dohányt a szájban az orca és a fogíny között tartják. A gyártók egyre inkább
kis papír vagy textil tasakokba töltik a dohányport (mint a teafilter), így fogyasztása
kényelmesebb. Főleg a skandináv országokban és az USA-ban elterjedt. Érdekes
jelenség, hogy a világban a felhasználók nemenkénti megoszlásában nagy különbségek
vannak. Finnországban és Egyiptomban használói túlnyomóan férfiak mert maszkulin
terméknek gondolják, azonban Délkelet-Ázsiában főleg nők a felhasználói akik diszkrét
módon kívánnak hódolni káros szenvedélyüknek, látványos pöfékelés nélkül.   Az utóbbi
években egyre nagyobb sikere van sajnos itthon is, főleg a fiatalok körében.

Dohánytermékek napjainkban

Füstmentes módszerek:
 
Dohányrágás során szájon keresztül fogyasztják: orca, ajkak mögé helyezik és szívogatják
vagy rágják a dohányt. Hívják ezt a módszert „köpködős dohányzásnak” is – a fogyasztás
során felhalmozódott dohánynedvet és nyálat kiköpik. A módszer világszerte elterjedt,
főleg Indiában. Összetevői lehetnek a dohány mellett a pan masala vagy bételdió, areca
dió (Areca catechu), oltott mész (calcium hydroxide), édesítő és ízesítő anyagok, az
egészet pedig bétel levelekbe csomagolják.
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Gyakran akár dohányzás helyett használják, azonban nincsenek tisztában az
árnyoldalaival. Az igaz, hogy a fogyasztás nem égetéssel történik, hanem szimplán az
ember felapplikálja a fogínyére, azonban a dohányból így is sok minden felszabadul és
felszívódik a szájnyálkahártyán keresztül. Az így felszívódó nikotin dózisa sokszorosa lehet
egy szál cigarettából felszabaduló dózisának, így akár az ember még nikotinmérgezést is
kaphat. Nem is beszélve arról, hogy a nikotinfüggőség még gyorsabban kialakul, mint a
cigarettázással. Elég elgondolkodtató az is, hogy szájnyálkahártya irritáló anyagokkal
keverik, hogy minél nagyobb százalékban fel tudjanak szívódni az anyagok az ínyen
keresztül, ami persze egyenes út a szájüregi daganatokhoz. Nagymértékben károsítja a
fogínyt, sárgítja a fogakat, ami nemcsak egy visszataszító kinézetet kölcsönöz, hanem a
fogak elvesztésével is társul hosszabb távú használattal.

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Dohányzás prevenció

Magyarországon közismertek a füstképzéssel járó módszerek:
 
Talán a leggyakoribb közülük a gyárilag előállított cigaretta. Aprított és rekonstruált
dohányt tartalmaz, több száz kémiai anyaggal együtt. Gyártáskor papírba csomagolt
hengert készítenek. Az egyik végébe cellulóz-acetát filtert helyeznek, amely ugyan
valamennyire kiszűri a dohyányfüst által tartalmazott káros anyagokat, de a másodlagos
füst ettől függetlenül szűretlenül kerül a környezetbe és a közelben tartózkodók
(gyerekek, háziállatok) tüdejébe.
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Ehhez nagyon hasonló a kézzel sodort azaz RYO- roll your own cigaretta amely
Magyarországon különösen elterjedt. A dohányos maga tölti meg a cigarettapapírt a
finomra vágott laza dohánnyal.   A fogyasztók a dohányrészecskék, kátrány és nikotin
magas koncentrációjának teszik ki magukat, ami fokozott kockázatot jelent a szájüregi-,
garat-, gége-, tüdő- és nyelőcsőrák kialakulása szempontjából.

A harmadik típus a szivar. Ezt Levegőn szárított és fermentált dohányt dohánylevélbe
göngyölítik. A hosszú érlelés és fermentálás következtében magas koncentrációban
tartalmaz karcinogén,   azaz rákkeltő anyagokat, toxinokat (mérgeket) és irritáló
anyagokat, amelyek az égetés során felszabadulnak és a dohányosok szervezetébe
jutnak. Számos méretben, formában és ízben készítik őket.
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Egy különleges, Indonéziában elterjedt fajta a kretek. Ez egy szegfűszeg-ízű cigaretta,
amely számos egyéb egzotikus fűszert tartalmazhat, valamint eugenolt, amelynek
érzéstelenítő hatása van, így mélyebbre lehet beszívni a füstöt, ezzel együtt ártalmasabb
is lesz a hatása.

Indiában különösen elterjedt a bidi.   Ez kevés zúzott dohányt tartalmaz, amelyet kézzel
sodornak és utána szárítanak majd temburni vagy tendu levelekbe sodorják, végül egy
madzaggal átkötik.   Kis mérete ellenére a bidi több kátrányt és CO-t közvetít, mint a
gyárilag előállított cigaretta, mert a használónak erősebben kell pöfékelnie, hogy égve
maradjon.
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A dohány legősibb fogyasztási eszköze a pipa, amely a 17. században az egész világon
elterjedt volt. Akkoriban még agyagból készítették, kiöblösített feji részének átmérője az
idők során a dohány árának csökkenésével nőtt.

Perzsiából származik a számos tévhit által övezett vízipipa, másnéven shisha, hookah,
narghile, vagy hubble-bubble. Vízszűrővel és közvetett hővel működik. Ízesített
dohánykeveréket (massal) égetnek a tetején található dohánytartó edénykében, szén
felett. A füst lefelé halad, a pipa aljában levő vízen keresztüli átszűrődés során lehűl.
Szívócsövön keresztül fogyasztják abban a hitben, hogy a víz minden káros anyagot, sőt a
nikotint is kiszűrte a füstből. Valójában a vízipipa még sokkal károsabb is a mezei
dohányzásnál. Nemcsak rendelkezik a cigaretta minden káros hatásával, 45 percig tartó
használatakor annyi füst és szénmonoxid jut be a szervezetbe, mintha 100 szálat szívtunk
volna el, ezért könnyen nikotinmérgezést okozhat ezen kívül azok között akik nem
használnak szipkát fertőző betegségek terjesztője lehet.
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Nagyon fontos megjegyezni, hogy jelenleg sincs biztonságos módja a dohányzásnak   -
legyen az belélegzés, szippantás, szívás vagy rágás – annak ellenére, hogy számos új
dohányterméket bevezettek és az ártalmas összetevők mennyiségét csökkentették vagy
más komponensekkel keverték. A dohányvállalatok megértették a dohányfüst szerepét a
tumorok kialakulásában és a nikotin jelentőségét a vásárlói érdeklődés fenntartásában,
ezért olyan termékeket fejlesztettek, amelyek nem teszik ki toxikus égési termékeknek a
használókat. Így születtek meg az elektromos cigaretták.

A hivatalos definíció szerint az elektronikus cigaretta olyan egyszer használatos, vagy
utántöltő flakonnal és tartállyal vagy egyszer használatos patronokkal utántölthető
elektronikus termék, amely szopókán keresztül nikotintartalmú pára fogyasztását teszi
lehetővé, vagy annak bármely alkatrésze, beleértve a patronokat, a tartályokat és a
patron vagy tartály nélküli készüléket is. 3 generációjuk ismert, a legújabbak már
egyáltalán nem is hasonlítanak cigarettára, ezért hivatalosan dohányzást imitáló
eszköznek nevezik őket.

A gyártók részben azoknak ajánlják, akik szeretnének leszokni. Jelenleg két klinikai
vizsgálat alapján bizonyíték van arra, hogy hosszú távon a nikotin tartalmú e-cigaretta
segíti a dohányzókat a leszokásban a placebo (nikotint nem tartalmazó) e-cigarettával
szemben. Azonban a kevés és kis elemszámú klinikai vizsgálatokból származó
bizonytalan becslések alapján   kevéssé bízhatunk az eredményekben (rated as 'low' by
Cochrane’s GRADE standards), ezen felül, mivel még igen rövid múltra tekintenek vissza
ezek az eszközök, az e-cigaretta hosszú távú biztonságossága ismeretlen. Jelenleg még
nem ismerjük egyértelműen, hogy a dohányzásról leszokás támogatására az e-cigaretta
alkalmasabb-e, mint a nikotinos tapasz. Egyik tanulmányban sem tapasztalták, hogy az
e-cigaretta rövid- és közép távú (két éves) használata során komolyabb mellékhatás
jelentkezne. A leggyakrabban jelzett  mellékhatás a száj- és torok irritáció, azonban ebből
következhet már a szájüregi rákmegelőző állapot, majd a száj- és szájgaratrák.
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A gyártók elsősorban a fiatalokat célozzák ezekkel a termékekkel, így érthető módon
attól is tartanak a szakértők, hogy kapuhatása lehet a dohányzásra történő rászokásra.
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Tudtad-e?!
 
Valamint itt egy hosszú leírás az Az elektromos cigaretták és a dohányzást
imitáló elektronikus eszközök használatával járó kockázatokról (forrás:
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet honlapja):
http://www.koranyi.hu/tartalom/dohanyzasleszokas/e_cigaretta_osszefogla
lo_DF_OTHKF_OKTPI_OGYEI_OKBI_20151108_4.pdf?
fbclid=IwAR3sfIN4BVN2W2o4XIKtbXgR6mLHShCulNbozQxOv7x-
iUuid880ZYK0yQk

A füstképződéssel járó dohánytermékek bőségesen bocsátanak ki magukból
égéstermékeket. A dohányfüst több, mint 7000 vegyületet tartalmaz: acetont, fenolt,
szén-monoxidot és formaldehidet. Ezek közül több száz toxikus (tehát kifejezetten
mérgező az emberi szervezet számára), 70 pedig karcinogén (tehát olyan vegyületek,
amelyeknek a hatása daganat kialakulásához vezet vagy sietteti a daganatos átalakulás
folyamatát. Ilyen például a benzolszármazékok és az acetaldehid).

A dohányfüstben jelenlévő gázok közül az egyik a szén-monoxid. Ez a színtelen-
szagtalan, íztelen gáz számos mérgezés okozója, mivel sokkal nagyobb affinitással tud
kapcsolódni a vörösvértestek oxigénhordozó molekuláihoz, a hemoglobinhoz, leszorítja
róluk az oxigént. Ennek az a következménye, hogy a szövetekben oxigénhiány alakul ki,
amelynek a tünetei többek között fáradékonyság, szédülés és hányinger. Ha a vér
hemoglobin molekuláinak több, mint 50%-a szén-monoxidot hordoz oxigén helyett,
akkor a mérgezés akár fatális következményekkel is járhat. A szén-monoxid molekula
természetes körülmények között is megtalálható a szervezetben, az idegrendszer egyik
hírvivő molekulájaként. Az egyik üzenet, amit továbbít az, hogy nőjenek új erek. Ez a
folyamat a dohányosok szervezetében (ahol egyébként a normál szint 4-6-szorosa a
szén-monoxid szintje), fokozottan megy végbe, ami rendkívül kedvez a tumorok
növekedésének.

A dohányfüst
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Fizikai szempontból a füstöt három fajtára oszthatjuk.
 
Főfüst: a dohányzó által beszívott és kilélegzett füst.
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Harmadlagos dohányfüst (ThirdHand Smoke – THS) nem más, mint a maradvány 
dohányfüst (residual tobacco smoke). Az másodlagos dohányfüst részecskéi
kiülepedhetnek a porba és különböző felületekre, és a dohányfüst eltűnése után is
hosszú ideig megtalálhatóak ott (bútorok, szőnyeg, függöny, haj, kéz, ruházat, levegő
stb.), egyszerű takarítással, szellőztetéssel nem tűnik el. Számos toxikus, irritáló,
karcinogén anyagot tartalmaz, amelyek a légutakon keresztül, szájon át, bőrön át jutnak
a szervezetbe. Különösen érvényes ez csecsemőkre, kisgyermekekre. Ahogy a padló,
szőnyegen játszanak, másznak, játékokat a szájukba veszik, sokkal érzékenyebb, fejlődő
szervezetük folyamatosan ki van téve a THS-ben lévő káros anyagoknak.

Másodlagos dohányfüst (SecondHand Smoke – SHS) avagy Környezeti dohányfüst
(Environmental Tobacco Smoke – ETS): a dohányzó által kifújt főfüst és a mellékfüst
keveredése a légtérben. Olyan fizikai állapotváltozások és kémiai reakciók is zajlanak
benne, amelyek már közvetlenül nem függnek össze a dohányzással. Ehhez a
fogalomhoz kapcsolódik a passzív dohányzásé, azaz a nemdohányzók SHS expozíciója,
vagyis a környezeti dohányfüst belélegzése amiben szintén megtalálható a nikotin és a
többi toxikus és karcinogén anyag. Ennek az SHS expozíciónak nincs biztonságos szintje,
azaz minden mennyiségben mérgező. 

Mellékfüst: a parázsló dohánytermékből/ parázsló cigaretta, szivar, szivarka stb. végéről
felszálló füst. Magasabb koncentrációban és kisebb átmérőjű részecskék formájában
tartalmazza a karcinogén anyagokat és toxikusabb, mint a főfüst.

Sajnos a dohányosok gyakran nem
gondolnak bele abba, hogy környezetükre
is mekkora hatással lehet káros
szenvedélyük. A passzív dohányosokban
kialakulhatnak ugyanazok a betegségek,
mint a dohányzó embereknek, és ezt nem
ők választották maguknak (például
tüdőrák kialakulására a 20-30%-os
kockázatfokozódásuk van, mint a nem
dohányos környezetben élő
embertársaiknak). (ábra18.jpg)
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A nikotinfüggők nagy része egész életét végigdohányozza, kisebb-nagyobb
kihagyásokkal. Annak ellenére, hogy 75-85%-uk szeretne leszokni, ez 60 éves koruk előtt
körülbelül 50%-uknak csak többszöri próbálkozásra sikerül. Számos tényező befolyásolja,
kinek van nagyobb esélye a sikerre: egyes kutatások szerint eredményesebbek azok, akik
jobb körülmények között vannak, jobb oktatásban részesültek (ők nagyobb eséllyel
reagálnak a különböző edukációs anyagokra), hosszútávú partnerrel élnek és idősebbek
(közöttük már sokan saját bőrükön tapasztalják a dohányzás számos szervre gyakorolt
káros hatását), valamint azok a dohányosok, akik már jó előre megtervezik, hogyan
fognak leszokni és egyes helyzetekben mit fognak tenni. Gyakran kapnak a
társadalomtól is visszajelzéseket a dohányosok: mióta az emberek megismerték az SHS
fogalmát és veszélyeit, sokan nagy ívben kerülik a dohányosokat akik ennek
következményeként szociálisan elszigeteltnek érezhetik magukat. A klinikai kezelésnek
figyelembe kell vennie a dohányosok által megélt elvonási tüneteket, a
pszichoterápiának pedig a pozitív megerősítésben van szerepe.
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A nikotinról nagyon nehéz leszokni. Egyes felhasználókat társasága ösztönözhet, sokan
testsúlyuk megőrzésére hivatkoznak. Hosszú évek dohányzása alatt már
automatizmusok, érzelmi kötődés is nehezítheti a dolgukat.

A dohányzásról való leszokás támogatása nem csak a tüdőgyógyászok, hanem a
háziorvosok feladata is, valamint az egészségügyi ellátásban dolgozó valamennyi
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembertől elvárt, hogy ellátási helyzetének
megfelelő mértékben részt vegyen a beteg támogatásában és tanácsolja a leszokást.

A leszokásra motiváltak esetében zajló programszerű gyógyszermentes
leszokástámogatás kivitelezésére az egyéni, a csoportos és a telefonos tanácsadás
egyaránt bizonyíthatóan növeli a leszokás esélyét. A gyógyszermentes leszokás
támogatás a magatartás-orvoslásra helyezi a hangsúlyt.

Leszokás és terápia
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A programszerű gyógyszeres leszokástámogatást a
megfelelően motivált, de közepes vagy erős
nikotinfüggő betegeknél alkalmazható. Módszerei a
nikotinos rágógumi, tapasz és a varenicklin nevű
gyógyszer.

A motiváció kialakítására a szakemberek motivációs
interjút készíthetnek a beteggel, a Fagerström-
kérdőívvel felmérhetik nikotinfüggőségének
mértékét, alapszinten pedig minimálintervenciót
végezhetnek.
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Ma a WHO adatai szerint a világon élő emberek 1/7-e dohányzik, azaz egy milliárd ember.
Közel 80%-uk alacsony- és közepes jövedelmű országokban él, túlnyomó részük férfi. Az
előrejelzések szerint ez a szám rohamosan növekedni fog, mivel a gyorsan gyarapodó
afrikai populáció körében nagy népszerűségnek örvend a dohánytermékek használata,
és sajnos a térségben a dohányzásprevenció annál kevésbé elterjedt. Más becslések
szerint a női dohányosok száma is emelkedni fog, a női egyenjogúsági mozgalmakból
ügyesen hasznot hajtó dohánycégek propagandája miatt.

A Központi Statisztikai Hivatal 2014-es felmérése szerint Magyarországon a felnőtt férfiak
kb. Egyharmada, a nőknek pedig 20%-a dohányzik rendszeresen. A dohányfogyasztás
visszaszorítását célzó szabályozások (a termékek megdrágítása, uniform dobozok,
elrettentő képek) ezen statisztikák szerint a rendszeresen dohányzók számát nem, csak
az alkalomszerűen rágyújtó, azaz partidohányosok számát csökkenti. Egy másik
megdöbbentő adat, hogy annak ellenére, hogy a dohányboltokba csak 18 éven
felettieket engednek be, a hivatal értesülései szerint a 15-18 éves fiúk csaknem negyede
rendszeresen dohányzik.

A cigizés nem csak azoknak drága, akik végzik: direkten a megnövekedett egészségügyi
kiadások (kezelések, gyógyszer, táppénz) és indirekten a betegség és korai halálozás
miatti bevételi veszteség vagy éppen tűzesetek miatt keletkező károk jelentős terhet
rónak a társadalom minden tagjára. A fekvőbeteg ellátásban részesülő betegek több,
mint egyharmada és a járóbetegek közel 40%-a a dohányzás következményeként jár
orvoshoz. A náluk leggyakrabban megállapított kórképek a krónikus obstruktív
tüdőbetegség, különböző érbetegségek, ischaemiás (azaz az oxigénellátás hiánya miatt
kialakuló) szívbetegség és az agyi erek betegségei.

Dohányzás számokban



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Dohányzás prevenció

A dohányzás évente 6 millió halálesetet okoz, ebből 600 000-nél is több a passzív
dohányzásnak tudható be. Magyarországon az összes halálozás egy hatodáért volt
felelős, minden második elhunyt 65 évnél fiatalabb volt (ezt nevezzük idő előtti
halálozásnak). A dohányzó férfiak legalább 16 évvel, a nők pedig 19 évvel rövidítették meg
életüket. Nagyon szomorú elgondolni, hogy mennyi szép élménytől fosztották meg
magukat és szeretteiket ezek az emberek.

A fenti anyagban rengeteg ijesztő statisztikát és érdekes adatot mutattunk be. Ezen
tényekkel mindössze annyi a célunk, hogy informáljunk Titeket arról, mekkora
jelentősége van annak, milyen szokásokat vesztek fel, nem csak számotokra, hanem a
körülöttetek élők szempontjából is.
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