
Cigaretový dym  

zloženie, účinky, 
spolupôsobenie s rizikami na 

pracovisku  



Cigaretový dym  

• Podľa EPA  - cigaretový resp. tabakový 
dym patrí v pracovnom prostredí 

   medzi dokázané karcinogény A skupiny s 
relatívnym rizikom RR 1,2 

• Cigaretový dym je vlastne 
KONCENTROVANÝ  AEROSOL  



Cigaretový dym  

Obsahuje približne  4000 chemických látok 
• Z hľadiska zloženia má dve fázy:  
             1. plynná fáza  - 92% 
             2. pevná (dehtová) fáza – 8% 
• Z hľadiska pôsobenia sú v cigaretovom 

dyme zastúpené tri skupiny látok: 
             1. toxické látky  
             2. dráždivé látky  
             3. karcinogénne látky  



ČO VŠETKO PRODUKUJE TABAKOVÝ DYM ? 

43 druhov rakovinotvorných látok 

60 druhov potenciálnych  
rakovinotvorných látok 

látky spôsobujúce mutácie 

alergény 

toxické látky 

Viac ako 4 000  
cudzorodých 
látok 



Toxické látky  

• alkaloid nikotín,  
• myosín, 
• anabazín, 
• oxid uhoľnatý (CO) 



Nikotín 
• Nikotín je pyridin-N-metylpyrrolidin,  tekutý 

alkaloid obsiahnutý v tabaku (Nicotiana 
tabacum). 

• V rastline je viazaný na kyselinu jablčnú alebo 
citrónovú, jeho množstvo dosahuje až 8%.  

• Pri fajčení sa uvoľňuje a prechádza do dymu, 
vstrebáva sa sliznicami hlavne tráviaceho a 
dýchacieho traktu. 

• Prechádza aj do materského mlieka, tiež 
prestupuje cez placentu na plod a poškodzuje 
jeho zdravý vývoj. 



• Nikotín je jed, ktorí postihuje bunečné 
jadro, zvyšuje dráždivosť centrálneho 
nervstva a potom spôsobuje jeho 
ochrnutie.  

• Za 7 sekúnd sa dostáva do mozgu 
• V menších dávkach rozmnožuje sekréciu 

slín, žalúdočných štiav a potu.  
 



Oxid uhoľnatý (CO) 
Vzniká: 
•  pri horení dreva a fosílných palív, všetkých organických  
     látok, zvlášť ak  spaľovanie  prebieha pri  nedostatku 
     kyslíka /otvorené ohniská, krby, svietiplyn, výfukové    
     plyny naftových aj benzínových motorov (v nich  7% CO) 
 
Profesionálna expozícia CO 
•  kuriči  
•  baníci v podzemí 
•  hasiči 
•  doprava  



Dráždivé látky 
• narúšajú normálnu funkciu 

výstelky dýchacích ciest 
• prispievajú  k vzniku chronických 

zápalov priedušiek 
• tlmia aktivitu riasinkového epitelu 

dýchacích ciest  
• vytvárajú podmienky k ďalšiemu 

pôsobeniu škodlivín vrátane  
karcinogénnych , prítomných na 
sliznici dýchacích ciest či už  z 
fajčením alebo z pracovného 
prostredia  

• porušenie samočistiacej funkcie 
priedušiek 

• narušenie bunečnej imunity / u 
silných fajčiarov/ 

 
Výskyt v plynnej a pevnej fáze 

cigaretového dymu napr.: 
 
 formaldehyd  
 acetaldehyd  
 acetón 
 oxidy dusíka 
 sulfán 

 
 



Karcinogénne látky 

• Polycyklické aromatické uhľovodíky a ich 
   heterotoxické zlúčeniny 
• Anorganické látky – arzén, nikel, chróm 
   /tieto prvky a ich zlúčeniny spolu s 

fenolmy, aldehydamy a ďalšími látkami 
vystupujú  v  úlohe promontórov 
karcinogénov 

• V cigaretovom dyme je ich približne 60 



• Amoniak sa používa na výrobu 
priemyselných hnojív, je súčasťou 
chladiacich zmesí, pri vdychovaní 
poškodzuje sliznicu.  

• Kadmium je biely ťažký kov, obzvlášť 
jedovatý. Používa sa na pokovovanie proti 
korózii, na výrobu ľahkotaviteľných zliatin 
a je to zložka žltej farby. 



• Metanol je najjednoduchší alkohol, 
nazývaný aj drevený lieh. Je to prudko 
jedovatá horľavá kvapalina, už jej malá 
dávka spôsobuje oslepnutie. Používa sa 
ako pohonná látka pre rakety. 

• Arzén je lesklý krehký kov. Využívajú sa 
najmä jeho prudko jedovaté zlúčeniny.  

 
 



• Fenol je organická zlúčenina. Je to 
jedovatá kryštalická pevná látka. Používa 
sa na výrobu plastov, farbív, liečiv, ako 
prostriedok na ničenie škodcov.  

• Acetón je najjednoduchší ketón. V malom 
množstve sa nachádza v krvi a v moči. Je 
zdraviu škodlivý a je významnou surovinou 
v chemickom priemysle.  
 
 



Prúdy cigaretového dymu 
• PRIMÁRNY - hlavný prúd cigaretového dymu 

vzniká pri teplote cca  9000C, je to dym, ktorý 
fajčiar vdychuje „šlukuje“ a potom vydychuje  

• SEKUNDÁRNY - vedľajší prúd cigaretového dymu 
vzniká pri teplote 6000C – vychádza z horiacej 
cigarety v čase medzi jednotlivými „šlukmi“, šíri sa v 
prostredí – inhaluje ho aj samotný fajčiar ale aj 
nefajčiari nachádzajúci sa v danom prostredí  

• Ide o PASÍVNE FAJČENIE „fajčenie z druhej ruky“ 



Ukazovatele inhalácie cigaretového 
dymu 

• Sú zistiteľné v niektorých telesných 
tekutinách 

          krv  
          sliny 
          moč 
• Ale aj vo vydychovanom vzduchu 

aktívnych aj pasívnych fajčiarov  



Špecifické ukazovatele fajčenia  
Kotinín – metabolit nikotínu  
Priemerný polčas nikotínu v tepnovej krvi je po 

vdýchnutí cigaretového dymu krátky (40 minút) – 
preto nie je vhodným markerom expozície 

Priemerný polčas kotinínu je dlhší (10-37hodín) – 
preto je vhodným ukazovateľom expozície 
cigaretovému dymu.  

   Meria sa v slinách, moči, krvi  
Zvýšená koncentrácia sa zisťuje aj u pasívnych 

fajčiarov  



Nešpecifické ukazovatele  fajčenia  

• COHb – karbonylhemoglobín – väzba 
kysličníka uhoľnatého na červené krvné 
farbivo červených krviniek  

• Bežná koncentrácia COHb u fajčiarov je  
   2-8%, u silných fajčiarov ešte viac  
• CO (kysličník uhoľnatý) vo vydychovanom 

vzduchu fajčiara (za posledných 12 hodín) 



Prístroj Smokerlyzer  
• Prístroj potvrdí expozíciu 

cigaretovému dymu za 
posledných 12 hodín 

• Hodnoty sú tým vyššie 
čím viac cigariet fajčiar 
denne vyfajčí a čím kratší 
je čas od vyfajčenia 
poslednej cigarety  

• Vo večerných hodinách 
bývajú namerané hodnoty 
najvyššie   

• Pomocou prístroja sa dá 
určiť aj  koncentrácia 
COHb v krvi  



Ak prestanete fajčiť 
• po 20 minútach - krvný tlak, 

pulz sa vráti k normálu, teplota 
rúk a nôh sa vráti k normálu.  

• po 8 hodinách - hladina CO v 
krvi klesne k normálu, vráti sa 
normálna hladina kyslíka 

• po 24 hodinách - znižuje sa 
pravdepodobnosť infarktu 

• po 48 hodinách -  zlepšuje sa 
chuť a čuch, lepšie chodí 

• po 2 týždňoch - zlepšuje sa 
krvný obeh, funkcie pľúc sa 
zlepšia o 30%  
 

• po 1-9 mesiacoch - ustúpi 
kašeľ, únava, dýchavičnosť, 
uvoľnia sa dutiny, v dýchacom 
systéme opäť začnú rásť riasy, 
ktoré znížia riziko infekcie a 
vyčistia pľúca 

• po 10 rokoch nefajčenia je 
riziko rakoviny u fajčiarov a 
nefajčiarov približne rovnaké. 

 
• Dodajme , že aj tak raz 

budete musieť prestať 
FAJČIŤ  !!! 
 



Dotazníky pre fajčiarov  
 



Test – prečo fajčiar fajčí ?  

 



Vyhodnotenie testu  
 prečo fajčiar fajčí ? 

 





Aktívne fajčenie sa podieľa na vzniku viac ako 24 chorôb, 
                                   ktoré môžeme rozdeliť do troch skupín :  

75 % chronických pľúcnych chorôb, z ktorých najčastejšia je 
    chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) 

30 % nádorových chorôb s najvýraznejším podielom  
    rakoviny pľúc (90%), ale aj nádorových chorôb pankreasu, 
    hrubého čreva, konečníka, pečene, močového mechúra, úst, hrtanu,     
    pažeráku, žalúdku a dokonca aj prsníka a čípku maternice a penisu ...  

20 % kardiovaskulárnych chorôb, z ktorých najvýznamnejšie sú : 
     ischemická choroba srdca,  ateroskleróza  a ischémia ciev DK 



FAJČENIE 
V závislosti od množstva vyfajčených cigariet vykazujú ženy 

vyššiu citlivosť k vzniku pľúcnej rakoviny a CHOCHP  
Dobiehajú mužov v spotrebe cigariet a tiež v chorobnosti 

 a v úmrtnosti na pľúcny karcinóm a CHOCHP 
Z prognostického hľadiska horšou správou je, že stúpa počet 

fajčiacich mladých dievčat a chlapcov ! 

Muži – vyvinuté krajiny               71,4                mierny pokles 
            vývojové krajiny              14,1                výrazný vzostup 

Ženy – vyvinuté krajiny               21,2               zostup až o 17% / 5 rokov 
            vývojové krajiny                 5,1               vzostup 

Incidencia / 100 000               Trend 





Pár obrázkov  



Kombinované varovania 

•  
 
  

 



World No Tobacco Day  
Svetový deň bez tabaku  

• Svetový deň bez tabaku 
(WNTD) je sledovaný na 
celom svete každý rok 
31. mája. 

• Popolníky s čerstvými 
kvetinami sú všeobecným 
symbolom Svetového dňa 
bez tabaku 2012 

 



• Je určený na podporu 24-hodinové 
obdobie abstinencie od všetkých foriem 
spotreby tabaku na celom svete.  

• V tento deň je  celosvetová pozornosť 
zameraná k širokej prevalencii užívania 
tabaku a k negatívnym účinkom na 
zdravie, ktoré v súčasnej dobe vedú k 5,4 
milióna úmrtí na celom svete ročne.  



• Členské štáty Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) vytvorila Svetový deň 
bez tabaku v roku 1987. 

• V posledných dvadsiatich rokoch vzniká  
„boj po celom svete“  
vlády, verejné zdravotnícke organizácie 

kontra  
fajčiari, pestovatelia a tabakový priemysel 

 



Tvrdé zasahovanie tabakového 
priemyslu 

• 2012 Tobacco Industry Interference  
• 2011 The WHO Framework Convention on Tobacco Control  
• 2010 Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women  
• 2009 Tobacco health warnings  
• 2008 Tobacco-free youth  
• 2007 Smoke free inside  
• 2006 Tobacco: deadly in any form or disguise  
• 2005 Health professionals against tobacco  
• 2004 Tobacco and poverty, a vicious circle  
• 2003 Tobacco free film, tobacco free fashion  
• 2002 Tobacco free sports  

http://www.who.int/tobacco/wntd/2010/announcement/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/wntd/2009/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/wntd/2008/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2007/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2006/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2005/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2004/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2003/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2002/en/index.html


Prestať fajčiť sa oplatí ! 
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