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Teadmised tubaka mõjust organismile on aja jooksul täielikult muutunud. Kunagised uskumused 
selle ravitoimesse mitmete tervisehädade korral on asendunud teadmisega, et tegemist on 
salakavala tapjaga.  

Inimeses pole organit, millesse ei jõuaks tubakasuitsus sisalduvad keemilised ühendid. Suur osa 
neist on kas tervisele kahjulikud, lausa mürgised või vähkitekitavad.  

Viimaseid on seni kindlaks tehtud üle 40 ja nii tuleb tubakatarbimise arvele kanda 30 protsenti 
kõikidest vähki haigestumise juhtudest, kopsuvähihaigetest on aga 90 protsenti suitsetajad.  

Palju keemilisi aineid  

Sama kõrgele ulatub protsent kõri- ja trahheavähi haigestumise juhtudest, tubaka tarvitamisega 
seostatakse ka 70 protsenti huule-, suuõõne- ja neeluvähi juhtudest, 60 protsenti söögitoruvähi, 40 
protsenti kõhunäärmevähi, 30 protsenti põievähi, 20 protsenti neeruvähi juhtudest jne.  

Ka emakakaela- ja rinnavähil on kindel seos suitsetamisega. Isegi harvaesineva peenisevähi 
esinemissagedus on suitsetajatel kaks korda kõrgem.  

Tubaka põlemisel eraldub üle 4000 keemilise ühendi ja aine, millest vähktõve teket esile kutsuvat 
või soodustavat keemilist ühendit satub organismi peamiselt tõrvainest. Gaasidest on tervisele 
ohtlikuim vingugaas.  

Peale sõltuvusttekitava nikotiini satub koos tubakasuitsuga organismi arseeni, ammoniaaki, 
benseeni, formaldehüüdi, vinüülkloriidi, vesiniktsüaniidi, radioaktiivset poloniumi, niklit, kroomi, 
elavhõbedat, atsetooni, pestitsiide, aromaatseid süsivesikuid, glütserooli, aldehüüde, fenooli, 
glükooli, sinihapet, kadmiumi ja paljusid muid keemilisi ühendeid ja aineid.  

Vähktõbi pole ainus haigus, mille üheks peamiseks riskiteguriks on tubakas. Suitsetamine 
vähendab ka vere küllastumisvõimet hapnikuga, mistõttu alaneb organismi üldine 
vastupanuvõime.  

Suitsetamisest on tingitud alajäsemete arterite haigused, mille sagedaseks tagajärjeks on varvaste, 
labajala või kogu alajäseme kirurgiline eemaldamine.  

Suitsetajatel suureneb südameinfarkti oht. Üle 80 protsendi kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse 
juhtude põhjuseks on suitsetamine.  



Suitsetaja igahommikune köhimine, mida vaigistatakse esimese sigaretiga, ei ole nn suitsumehe 
köha, vaid krooniline kopsutorude põletik. Maohaavandit esineb suitsetajatel kaks korda 
sagedamini kui mittesuitsetajatel.  

Mitmed teadusuuringud on kindlaks teinud ka seose suitsetamise ja potentsi languse vahel. 
Suitsetamine põhjustab spermatosoidide arvu ja liikuvuse vähenemist, millest omakorda tuleneb 
suurem viljatuse osakaal suitsetavate meeste seas.  

Ka suitsetavatel naistel tõuseb viljatuse risk ning neil tekib klimakteerium paar aastat varem.  

Suitsetamine raseduse ajal seab ohtu loote, põhjustades kuni 50 protsendil juhtudest vastsündinu 
madalat sünnikaalu, enneaegset sünnitust või iseeneslikku aborti. Tubaka tarvitamisega on seotud 
veel igemete kroonilised haigused ja hammaste väljalangemine.  

Omaette probleemiks on passiivne suitsetamine, mis tähendab mittesuitsetaja viibimist 
tubakasuitsuses keskkonnas ja suitsetaja poolt saastatud õhu sissehingamist. Uuringutega on 
kindlaks tehtud, et passiivset suitsetajat võivad tabada samad haigused mis aktiivset suitsetajatki, 
ehkki vähemal määral.  

Jätkama sunnib sõltuvus  

Suitsetamise jätkamisel on vähemalt kaks kindlat põhjust – inimlik uskumus, et minuga ju ei 
juhtu midagi nii traagilist, ja psühhofarmakoloogiline sõltuvus tubakast, millest ei suudeta 
vabaneda ja mille kandjaks on sõltuvusttekitav närvimürk nikotiin.  

Selle 60 milligrammist ehk kolmest sigaretipakist piisab 80 kilo kaaluva inimese tapmiseks. Seda 
aga ei juhtu, kuna sellist kogust pole võimalik korraga sigarettide kaudu inimese organismi 
suunata.  

Suitsetamine on ainus tervise üksik riskitegur, mida saab kohe maha jätta. Samas on suitsust 
loobumisest kerge rääkida, selleni jõuda ja mittesuitsetajana püsida pole sugugi nii lihtne.  

Uuringud näitavad, et üle 70 protsendi suitsetajatest oleks valmis tubakast loobuma, kuid mitte 
kõik ei suuda seda teha.  

Enamik tubakast loobunutest alustab mõne aja pärast uuesti. Loobumiseks on vaja teatud oskusi, 
mis tulevad aga vaid õppides. Kõige kindlam on tubakasõltuvuse tekkimise vältimiseks üldse 
mitte suitsetamist alustada ja nõuda seda ka oma lähikonnas.  

 


