
 

Røgens indholdsstoffer 
 
I debatten om cigaretter og rygning bruger man ofte ordene tjære, kulilte, nikotin og 
tilsætningsstoffer, fordi det er de sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med ryg-
ning. Tobaksrøg er en blanding af 7.000 forskellige kemiske stoffer i form af gas og 
partikler. Når man ryger eller opholder sig i et rum med tobaksrøg, optager man en 
del af disse stoffer i kroppen. Mindst 70 af de 7.000 stoffer i cigaretrøgen kan frem-
kalde kræft i kroppen. 

Tjære 
Tjære er den sorte masse, der sætter sig i cigaretfiltret, i lungerne, på vægge, i gardi-
ner og andre steder, hvor tobaksrøgen kommer hen. Mange af tjærestofferne er 
kræftfremkaldende, og det er de stoffer, som misfarver filter og lunger. Fra lungerne 
optages stofferne i blodet og føres rundt i kroppen.  

Hvor meget tjære, der afsættes i lungerne, afhænger af mange forskellige forhold. 
Blandt andet hvordan man ryger en cigaret, hvor dybt man inhalerer, temperaturen i 
gløden, længden af skoddet, cigarettens struktur og meget mere. Og så selvfølgelig, 
hvor ofte man ryger.  

Det tyktflydende sorte stof, man bruger til asfalt, hedder også tjære. Det har samme 
konsistens og udseende, som tjæren i cigaretter, men består af andre stoffer. 

Nikotin 
Nikotin er et farveløst, flydende og giftigt stof fra tobaksplanten, der har været an-
vendt som et middel til at dræbe insekter. Nikotin er en nervegift, og ved indtag kan 
man få kvalme, hovedpine og hjertebanken. Hvis man indtager 50 mg nikotin, bliver 
man forgiftet med kramper, diarré, åndedrætslammelse, og man vil muligvis ikke 
overleve. I Danmark må en cigaret højst afgive 1 mg nikotin. 

Nikotin er en væsentlig årsag til det ubehag, der er ved den første cigaret. De første 
gange man ryger, er nikotinens virkning på kroppen meget ubehagelig. Men kroppen 
vænner sig efterhånden til nikotinen, og det bliver en rar fornemmelse at ryge. Niko-
tin er en af de største grunde til, at rygere bliver afhængige af cigaretterne. 

Kulilte 
Kulilte (CO) er en gas, der dannes, når man ryger. Kulilten binder sig til de røde blod-
legemer. Det er de røde blodlegemer, der transporter ilt rundt i din krop. Men når 
kulilten sætter sig på dem, kan de ikke længere transportere den samme mængde ilt 
rundt. Det betyder, at kroppen kommer til at mangle ilt, og konditionen bliver derfor 
dårligere.  

Kondition er meget afhængig af, at de røde blodlegemer henter ilt til musklerne. Ilt 
er nemlig nødvendig, for at musklerne kan forbrænde energistoffer som kulhydrater 
og fedt, så de bliver til energi. 

Tilsætningsstoffer 

Tobakken i cigaretter er stort set ens i alle cigaretmærker. Alligevel er der forskel i 
smag og oplevelse fra mærke til mærke, fordi producenterne kommer tilsætnings-
stoffer i cigaretterne. På verdensplan bruger tobaksindustrien over 600 forskellige 
tilsætningsstoffer i produktionen af cigaretter. 

Nogle af tilsætningsstofferne gør det mere rart at ryge, og andre gør rygeren hurti-



 

gere afhængig. Det er muligt at gøre røgen mild og behagelig ved hjælp af tilsæt-
ningsstoffer som eksempelvis mentol. Der er også tilsætningsstoffer, som sørger for, 
at kroppen hurtigere optager nikotin, og at effekten af nikotin bliver større. Andre 
funktioner kan være at tilsætte smag og duft, regulere forbrændingen, konservere 
eller bevare fugt i tobakken. 
 
Flere af tilsætningsstofferne er skadelige for lungerne og kroppen. Nogle af dem er 
direkte ætsende på lungevævet, da de har syre-base egenskaber. 
 
 


