
 

Kræft 

Rygning kan føre til kræft 
Over 70 stoffer i tobaksrøg er kræftfremkaldende. Disse stoffer påvirker cellerne, så 
de bliver til kræftceller. Hvis en ryger er uheldig kan denne skade allerede ske, mens 
man er helt ung. Resultatet oplever man derimod først, når man har røget i 10-30 år. 
Det er nemlig den tid, det tager for cellerne at ændre sig til kræftceller og blive en 
kræftsvulst, man kan se eller mærke. 

Kræft flere steder i kroppen 
De kræftfremkaldende stoffer i røgen kommer rundt i det meste af kroppen. Derfor 
er rygning årsag til kræft mange steder i kroppen, ikke kun i lungerne.  Rygning kan 
give kræft i lunger, luftrør, bronkier, mundhule, læber, næsehule, svælg, strubeho-
ved, spiserør, mave, lever, bugspytkirtel, nyrer, nyrebækken, urinledere, blære, tyk- 
og endetarm, livmoderhals og æggestokke. Samtidig øger rygning risikoen for leu-
kæmi. 

Lungekræft 
Lungerne er i særlig grad udsat for giftig røg fra cigaretter. Rygning er årsag til mere 
end 90 % af alle tilfælde af lungekræft. Kræften skal være spredt til et større område 
af lungerne, før du kan mærke det. Det er svært at helbrede lungekræft, fordi den for 
det meste er langt i udviklingen, når lægen opdager den. Det gælder også andre af 
de sygdomme i lungerne, som skyldes rygning. Du mærker først skaderne efter lang 
tid, fordi sygdommene er længe om at udvikle sig. 

Hvordan opstår en kræftknude? 
Kroppen er bygget af celler. Inde i cellerne findes vores gener i form af DNA. Nogle 
af cigaretrøgens stoffer kan bane sig vej ind i cellerne og gøre skade på DNA’et. Når 
stoffer kan beskadige DNA’et, kalder man dem mutagene.  

Mutagene stoffer kan forårsage kræft, fordi de ødelægger cellens normale funktion. 
En celle skal ændre sig meget, før den kan udvikle sig til en kræftcelle. Men hvis cel-
len er blevet til en kræftcelle, kan cellen formere sig ukontrolleret og danne en klyn-
ge af kræftceller. Sådan opstår en kræftsvulst eller kræftknude.  

Mindst 70 af stofferne i cigaretrøgen er i stand til at skabe alle de ændringer, der skal 
til, for at der udvikles en kræftknude. 


