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Dohányzás – Füstmentesen
A cigarettázásnak és a dohány egyéb, füstképzéssel járó hagyo-
mányos fogyasztásának visszaszorításával párhuzamosan elõtér-
be kerültek a dohánynövény, így a nikotin alternatív élvezeti for-
mái. E mögött jelentõs ipari lobbiérdekek állnak. A közlemény
áttekinti a füstmentes dohányzás formáit, hozzáférhetõségét, is-
mert egészségügyi kockázatait, kiemelten a snus/snuff szerepét.
Következtetés: Bár az alacsony nitrózamin-tartalmú snus/snuff
kevésbé veszélyes, mint a cigaretta, nem kellõ szabályozás és a
nikotinfogyasztás elleni harc modernizálása (web) nélkül új, né-
pes nikotinfüggõ korosztály nõ fel, mely potenciális tömegbázi-
sát képezi az új „füstölgõknek”.
További problémát jelent, hogy kellõ ismeretek híján és az inter-
neten található fals információk miatt a fogyasztók a különbözõ
eredetû, következésképp különbözõ minõségû termékeket újab-
ban mind snusnek hívják – pontatlanul.
A web alkalmas arra, hogy a kereskedelmi korlátozást megkerül-
ve online módon hozzáférhetõk legyenek a termékek, illetve elõ-
készítse a talajt a nõi fogyasztók toborzásának.

Kulcsszavak: dohányzás, füstmentes dohányzás, 
snus egészségügyi kockázata

Smoking – Smokeless
With cigarette-smoking decreasing in the modern world the
tobacco industry has to look for other products that can keep the
old costumers and catch new ones. This fact brings smokeless
tobacco products in the focus.
We review the different forms and promotion of smokeless
tobacco, together with its health risks, especially of Swedish
snus/snuff.
In conclusion: low nitrosamine tobacco snuff is less dangerous
than cigarette smoking, but without the modernisation of
„antinicotine-war” (usage of web) and regulation of promotion a
new tobacco-dependent generation will grow up, and forms
basis for new smokers.
There is a serious problem, that the costumers find
misinformation on web and can confuse the different sorts and
quality of smokeless (oral and nasal) tobacco: named „snus”.
The web gives possibility for an online product-promotion and to
target women costumers in future.

Key-words: smokeless tobacco, health risk of snus, use of web
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A cigarettázásnak és a dohány egyéb, füstképzéssel já-
ró hagyományos fogyasztásának visszaszorításával
párhuzamosan világszerte elõtérbe kerültek a dohány-
növény, így a nikotin alternatív élvezeti formái. Ez a
cikk a hazánkban még kevéssé elterjedt, de már meg-
található és a világhálón terjedõ információk és a nyil-
vánvaló gazdasági érdekek miatt várhatólag divattá vá-
ló módszerekrõl szeretne áttekintést adni.
A dohányzás történetének kiváló összefoglalóját olvas-
hatjuk a Medicina Thoracalis 2009. júniusi számában
Fenyvesi dr. tollából (1). Néhány kultúrtörténeti tény
ismétlése témánk megközelítéséhez azonban elenged-
hetetlen. A dohánylevél élvezeti cikként való felhasz-
nálásának alapvetõen két módja van:
• Égetéssel, füstképzéssel, annak belégzésével járó

felhasználás: bidis, kretek, vízipipa, pipázás, szivar,
cigaretta.

• Füstmentesen: a hatóanyag nyálkahártyán át való
felszívódásával.

A dohány nem égetéssel történõ felhasználása már a
prekolumbián idõkben is dívott Amerikában: rágták, it-
ták az oldatát, a testbe dörzsölték stb. Az 1500-as évek-
ben a portugálok terjesztették ki a dohánytermesztést
az Amerikán kívüli területekre, és a változatos büntetõ-
szankciók ellenére megkezdte világhódító útját.
A gyufa feltalálásáig párhuzamosan élt a füstmentes és
az égetéssel járó élvezet, ekkor az utóbbi a nyugati or-
szágokban háttérbe szorította a bagózást, annak ke-
véssé esztétikus volta miatt (köpködés, sárga fogak).
Nem így Svédországban (és a többi skandináv ország-
ban), ahol 1822-tõl beindult a gyári termelése, és hul-
lámzó népszerûséggel, de az 1970-es évektõl egyértel-
mûen reneszánszát éli. Népszerû maradt az USA-ban
is, bár más alapanyagot és gyártási metódust használ-
nak. Hagyományosan számos változatát alkalmazzák
Afrikában és Ázsiában.

A „füstmentes dohány” orálisan vagy nazálisan hasz-
nálható, és általánosságban elmondható, hogy kb.
7–10:1-hez a férfi/nõ arány a fogyasztók között.
A „szájdohányt” a szájüregbe helyezve vagy az ajak és
a fogsor közé dugva szopogatják vagy rágják. A do-
hánypasztát vagy -port az ínyre vagy a fogakra kenik.
A nikotin a szájnyálkahártyán szívódik fel. A képzõ-

dött nyálat csak a rutinos bagózók képesek lenyelni,
mert a kezdõknél ez émelygést, hányingert okoz.
Tubákoláskor a finom dohánypor keveréket az orrba szip-
pantják, és hatóanyagai az orrnyálkahártyán szívódnak fel.
Itt találkozunk az elsõ problémával. A magyar nyelv két ki-
fejezést használt: „bagót rág” az orális fogyasztásra, és „tu-
bákol” vagy „burnótozik” a nazálisra. Az alábbiakban látni
fogjuk, mennyire fontos lenne egy új magyar nevezéktan
megalkotása – és ennek a kereskedelemben való követke-
zetes alkalmazása –, mert a magyar fogyasztó számára is
sokféle termék hozzáférhetõ, ugyanakkor a svéd „bagó”, a
snus (ejtsd: sznüsz) speciális gyártási folyamata olyan mi-
nõségi különbséget eredményez, melyet szívesen magukra
húznak a gyengébb minõséget produkálók is. (Így lett a
köznyelvben minden whobbler rappala – aki pecázik, érti a
különbséget –, vagy minden tapadásgátolt bevonat teflon).
Mind a bagónak, mind a tubáknak megjelent a do-
hány- (és nikotin-) mentes változata (1., 2. ábra).

Az interneten a „snus”-re rákeresve kb. 887 000 talála-
tot kapunk. Az alábbi fogalmakkal találkozunk, me-
lyekhez magyar megfelelõ kerestetik:

Oral smokeless tobacco products = szájdohány
• Chewing tobacco = spit tobacco = rágódohány = bagó
Fajtái: twist, plug és scrap = ?

• Swedish snus = svéd nedves dohány? Ez a snus!
Loose snus = darabolt dohány?
Portion snus = filteres dohány?

• Camel Snus, Marlboro Snus = új típusú amerikai rá-
gódohány? amerikai snus? (Mert a neve ellenére 
nem svéd típusú snus!)

•Dip moist snuff = tradicionális amerikai nedves 

Ia. táblázat: Smokeless Tobacco (ST) =
füstmentes dohány(termék)

1. ábra: Tubákoló 2. ábra: Száraz tubák
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A fogalmak pontosítása végett (25):
DRY SNUFF: Eredetileg a finomra porított dohányt je-
lenti. Ezt lehet az orrban használni (tubák, burnót, pl.
Pöschl-tubak), de lehet a szájban is, megfelelõ adjusz-
tálást követõen. Európában a legjellemzõbb a haszná-
lata – itt is csökkenõben (lásd 2. ábra).
MOIST SNUFF: Kismennyiségû õrölt/darált dohány,
amit az ajak és az íny közé helyeznek. Gyakran gyárilag
elõre csomagolva kapható (pl. khaini, snus, shammaah,
nass, naswa). Világszerte elterjedt (lásd 8. ábra).
CHEWING TOBACCO: Ebbe a kategóriába tartoznak
a késõbbiekben részletezett amerikai típusú „köpõdo-
hányok” (plug, loose-leaf) mellett a chimo, toombak,
gutkha, pan masala vagy betel quid, illetve ennek szá-
mos variációja: kaddipudi, hogesoppu, gundi, kada-
pam, zarda, pattiwala, kiwam és mishri.

Magyar nyelvû találat az interneten jelenleg kb. 550 –
az átfedéseket kiszûrve 150 különbözõ forrás – van.

A döntõ hányadot jelentõ fogyasztói site-okon számos
fals információ kering, kezdve a snus definíciójánál. Itt a
valószínû forrás a Wikipedia magyar változata: „A snus

etilalkoholban áztatott és üveggyapottal ellátott õrölt do-
hány.” Ezzel ellentétben a gyártók összetevõként nem je-
lölik az üveggyapotot, az alkohol sem állandó elem. Meg-
kerestem mind az ESTOC-ot, mind a BAT-ot, hogy mi az
igazság üveggyapot ügyben: a cikk leadásáig választ nem
kaptam. A Swedish Match által bevezetett minõségi stan-
dard (GothiaTek®) csak az élelmiszeriparban engedélye-
zett adalékanyagok használatát fogadja el. Az amerikai
termékekben sokféle adalékanyag van, amit idáig gyártási
titokként kezelhettek, a Dohányzásellenõrzési Keret-
egyezmény érvénybe lépése óta már õk sem tehetik.
Az egyik fogyasztói oldalon a snus-bõl már snüssz
lett, de fontos információként felsorolja a Magyaror-
szágon hozzáférhetõ bagót:
• General (ez lenne a Swedish loose snus)
• General filter (ez lenne a Swedish portion snus) -

mindkettõ egy márkanévbõl magyarítva
• Arab
• Arab menthol
• Arab mûanyag
• Etan – ez vélhetõleg az Ettan márkanév (Swedish

Match)
• Grov – márkanév (Swedish Match)
• Színes arabok

Az arab nem beazonosítható („Spanyolországból hoz-
ták, arab felirat van rajta”), talán makla, gutkha vagy
zarda lehet.
További tévedés, hogy a nõknek és kezdõknek ajánlott
mini snus adag kevesebb nikotint tartalmaz. Gyakran kon-
centráltabb, csak a zacskó mérete kisebb (pl. Offroad).
Tekintettel arra, hogy Magyarországon hivatalosan nincs
forgalomban a bagó (bár tubák kapható), a fogyasztói
üzenetváltások jó része a beszerezhetõségrõl szól. Igen
kevés szó esik a hozzászokásról, a mellékhatásokról, és
nem különül el – lásd a fenti példát – a csúcsminõséget
képviselõ svéd snus a többi rágódohánytól. Olykor uta-
zás során, olykor online vásárlással szerzik be az árut –
számos online shop vállal szállítást az EU területére –, de
hirdettek már a Vaterán is. A „toborzás” egyfajta jópofa-
bulizós-macho életérzés közvetítésével történik.
A nemzetközi snus fórumok már sokkal kifinomultab-
bak. Bár az életérzés valami hasonló, jól látható pl. a
You Tube témával kapcsolatos videóin, hogy nemcsak

Fogyasztói 41%

Tudományos cikk + 
forrásra hivatkozó folyóirat + 
dohányipari forrás 31%

Online vásárlási lehetõség/ tipp 22%

Egyéb 6%

II. táblázat: Magyar nyelvû „snus” találatok
százalékos megoszlása 2009. júniusban Google
keresõvel:

Nasal smokeless tobacco products = nasal snuff =
tubák, burnót

• Bavarian schmalzer
• German nasal snuff
• English nasal snuff
• Algerian makla
• South African nasal snuff
A tubákot nasal snus-nek is hívják.

Ib. táblázat: Smokeless Tobacco (ST) =
füstmentes dohány(termék)
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a fiatal fiúkhoz, hanem a lányokhoz, üzletasszonyok-
hoz (füstmentes értekezlet) is szólnak. Hangsúlyozzák
a nikotinhoz jutás könnyû voltát. A snusnél negatí-
vumként az elvonási tünet jelenik meg, egyéb mellék-
hatásról nem esik szó a reklámokban.
A nagy nitrózamin-tartalmú rágódohányok is megje-
lennek a világhálón mind online vásárlás, mind a hasz-
nálatát bemutató – rávezetõ – videók formájában. Itt
viszont jelentõs ellenkampányt is láthatunk.

A füstmentes termékeket 2002-ben Stockholmban
(3rd International Conference on Smokeless Tobacco)
rendszerezték, azóta újabb dohányáruk is megjelen-
tek.

NAZÁLISAN HASZNÁLT ISMERTEBB 
TERMÉKEK (2)

1. Dry snuff (= tapkeer)
Földrajzi elterjedés: USA, Nagy-Britannia, India.
Összetétel: Dohány.
Elõállítás: A mesterségesen szárított dohányt fermen-
tálás után finom porrá õrlik (víztartalom < 10%), és
kicsiny fém vagy üveg tartályokban forgalmazzák.
Fõbb márkanevek: Al Capone Powder, Conwood
(Conwood termék), Swisher (Swisher termék), US
Tobacco (US Tobacco termék), Brown &
Williamson (Brown & Williamson termék).

2. Pure makla = algériai makla

3. Pöschl-tabak
Német gyártmány. Magyarországon jelenleg ez kap-
ható a dohányboltokban, több ízesítésben.

ORÁLISAN HASZNÁLT ISMERTEBB 
TERMÉKEK (2)

Amerika
1. Chimo

Földrajzi elterjedés: Venezuela.
Összetétel: Dohánylevél, nátrium-bikarbonát, barna
cukor, mamón fa (Meliccoca bijuga) hamuja, vanília
és ánizs – mint ízesítõk.
Használata: Egy kevés chimót helyeznek az ajak
vagy a bucca és az íny közé, és kb. 30 percig ott-
hagyják. Nyálzanak és köpnek.
Elõállítás: A kisüzemi gyártás során a dohánylevele-
ket összezúzás után órákig fõzik. Kb. 10 kg dohány-
ból kapnak 1 kg pasztát, amit érlelnek, ízesítenek,
majd henger alakú dobozokban értékesítenek.

2. Nicotine lozenge (pl. Ariva)
Földrajzi elterjedés: USA.
Összetétel: Dohány, menta, eukaliptusz.
Használata: A szájban tartva oldódásig kell szopogatni.

3. Loose leaf chew (scrap) (3. ábra)
Ezt nevezik rágó vagy köpõ dohánynak: chewing
tobacco, spit tobacco.
Földrajzi elterjedés: USA
Összetétel: Dohánylevél, édesítõ és/vagy likõr.
Használata: Kb. hüvelyknyi darabot dugnak az alsó ajak
és a pofa közé, jó hátra. Lehet csak tartani vagy rágni; a
nyálat vagy lenyelik, vagy kiköpik. Igen népszerû.
Elõállítás: Általában a természetes úton szárított (air-
cured) cigarettadohány-leveleket – szárukat eltávo-
lítva – darabolják vagy granulálják, majd édesítik és
ízesítik. Cukortartalma megközelítõleg 35%.

4. Moist plug (nedves préselt dohány = bagó) (4. ábra)
Földrajzi elterjedés: USA.
Összetétel: Dohánylevél, finom dohány, édesítõszer
és/vagy likõr.
Használata: Az alsó ajak és a pofa közé, jó hátra. Lehet
csak tartani vagy rágni, a nyálat lenyelik vagy kiköpik.
Elõállítás: A dohányt tömbbé préselik. Minimum
15% a nedvességtartalma és megközelítõleg 24% a
cukortartalma.3. ábra: Scrap (2) 4. ábra: Moist plug (2)
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5. Iq'mik
Földrajzi elterjedés: Alaszka.
Összetétel: Dohány, punkhamu (a punk egy fán nö-
võ gombafajta).
Használata: Kis darabokat csípnek belõle és rágják.
Van, hogy elõrágják és késõbbi használatra kis dobo-
zokban tárolják az alaszkai õslakosok. Egy útleírás
szerint sokkal „ütõsebb, mint a dip”.

6. Moist snuff = dip (pl. Skoal, Copenhagen)
Földrajzi elterjedés: USA.
Összetétel: Dohány.
Használata: Kis adagokat csippentenek fel, az alsó
ajak és az íny közé tömik és rágják. A nyál lenyelhe-
tõ, de többnyire kiköpik.
Elõállítás: A napon vagy mesterségesen szárított do-
hányt finomra vagy hosszúra vágják. A végtermék
nedvességtartalma eléri az 50%-ot. A dohányt lehet
vágott állapotban, de kis zacskókban (sachets) is
kapni fogyasztásra kész állapotban. Egy dobozban
23,25 g termék van.

7. Twist roll (chew)
Földrajzi elterjedés: USA.
Összetétel: Dohány és dohánylevél-kivonat.
Használata: A rágás vagy szopogatás közben képzõ-
dött nyálat vagy lenyelik, vagy kiköpik.
Elõállítás: Kézi gyártású. Sötét, air-cured dohányle-
veleket kezelnek kátrányszerû dohánylevél-kivo-
nattal, és kötélszerûen összecsavarják, majd szárít-
ják. Típusosan nem ízesített és nem édesített.
„Dózisát” a benne lévõ dohánylevelek száma hatá-
rozza meg.

8. „Amerikai snus” (5. ábra)
Jelenleg idesorolható termékek:
• Camel Snus (R.J. Reynolds)
• Taboka (Philip Morris, USA)
• Marlboro Snus (Philip Morris, USA): száraz
dohány, 6–12 adagos kiszerelésben, négy ízesí-
tésben
Összetétel: Az eltérõ gyártási folyamat miatt nitróza-
min-tartalma lényegesen alacsonyabb, mint a tradi-
cionális amerikai ST-é!
Használata: A kis zacskókban lévõ dohányõrle-
ményt rágás és lenyelés nélkül szokás a szájban tar-
tani a felsõajak és az íny között, jellemzõen 30 per-
cig, utána eldobható. Nem kell köpködni közben.

Ázsia
1. Gul

Földrajzi elterjedés: India.
Összetétel: Dohánypor, melasz, egyéb vivõanyagok.
Használata: Elsõsorban nõk használják, fogra kenve.
Elõállítás: Iparilag állítják elõ, és fogpasztaszerû tu-
busokban forgalmazzák.

2. Gutkha
Földrajzi elterjedés: India, Délkelet-Ázsia, Nagy-Britannia.
Összetétel: Bételdió, catachu, dohány, citrom, sáf-
rány, ízesítõk, édesítõszer.
Használata: A szájban tartják és rágják, a nyálat álta-
lában kiköpik.
Elõállítás: Az összekevert adalékokat kis színes tasa-
kokban forgalmazzák.
Fõleg fiatal fiúk fogyasztják.
Magas a nitrózamin-tartalma!

3. Mishri (masheri, misheri)
Földrajzi elterjedés: India.
Összetétel: Dohány – forró fémtányéron pirítva –
por formában.
Használata: A dohányport a fogra és az ínyre kenik
– fõleg az alsóbb osztálybeli nõk.

4. Pan masala (betel quid) (= bétel bagó) (6. ábra)
Földrajzi elterjedés: India, Srí Lanka, Pakisztán,
Banglades, Mianmar, Thaiföld, Kambodzsa, Malaj-5. ábra: „Amerikai snus”
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zia, Szingapúr, Indonézia, Fülöp-szigetek, Új-Gui-
nea, Tajvan, Kína.
Összetétel: Dohány, arékadió (Areca catechu), bé-
tellevél (Piper betle), lime, illetve területtõl függõ.
Izesítõk: mentol, kámfor, cukor, rózsavíz.
Használata: Többségében nõk fogyasztják, de férfiak
is. Az ajak és az íny közé helyezik, és szopogatják
vagy rágják. Az arékadiónak már önmagában
euforizáló hatása van.
Elõállítás: Házilag készítik, de már gyári elõállítás is
folyik. A dohány belekerülhet nyersen, finomra aprít-
va vagy fõzve pasztaként.
Magas nitrózamin-tartalmú! A bétel önmagában is
carcinogen!

5. Creamy snuff = tobacco toothpaste
Földrajzi elterjedés: India.
Összetétel: Dohány, szegfûszegolaj, glicerin, fodor-
menta, mentol, kámfor.
Használata: Fõleg nõk használják, gyakran fogmo-
sásra.

Afrika
1. Pure makla (Algerian makla) (7. ábra)

Földrajzi elterjedés: Arab országok.
Összetétel: Több minõségben, ízesítve kapható, fi-
nomra aprított nedves dohány. Nem tartalmaz ada-
lékanyagot, de lehet ízesítve.
Használata: Van orális és tubák változata. Egy csi-
petnyit kell a felsõajak alá tenni.

2. Toombak
Földrajzi elterjedés: Szudán.
Összetétel: Dohány (N. rusticum), nátrium-bikarbonát.

Használata: Kb. 10 g-os golyókat (saffa) gyúrnak be-
lõle, és 10–15 percig szopogatják. A férfiak rendszere-
sen köpnek, a nõk lenyelik a képzõdött nyálat. A szu-
dáni férfiak kb. 34%-a él vele, a nõknek csak 2,5%-a.
Elõállítás: A kapadohány-levelek közel egyéves fer-
mentáción esnek át, majd négy rész dohányhoz egy
rész nátrium-bikarbonátot adnak. A masszát kézzel
keverik össze. Az eladásig légmentesen záródó edé-
nyekben tárolják. Extrém magas nitrózamin-tartalmú!

Európa
1. Gutkha

Nagy-Britanniában kapható.

2. Swedish snus (svédül: tubák) (8. ábra)(pl. Offroad,
Thunder)
Földrajzi elterjedés: Skandináv országok.
Összetétel: Ázsiai eredetû, air-cured dohány. Ada-
lékanyagok: asztali só, víz, propilénglikol (E1520),
nátrium-bikarbonát (E500), glicerin (E422), recept-
urától függõen ízesítõk (pl. mentol), alkohol.
Formái:
• Portion snus (III. táblázat)
Az egyéb márkákban a sótartalom kevesebb (3–5%)
lehet, illetve a víztartalom 50% körül ingadozik.
2009 szeptemberében kerül forgalomba a kifejezet-
ten nõknek ajánlott „Fellini Snus” (V2 Tobacco).
Nikotintartalma: 8 mg/g (4 mg adagonként).
• Loose snus: (9. ábra)
Dobozonként 45 g dohány. Víztartalom: 56%, niko-
tintartalom: 8 mg/g, sótartalom: 5%.
Használata: Finomra õrölt nedves dohány, amely
vagy por alakban (loose snus) vagy kicsiny tasakok-
ban (portion snus) kerül forgalomba. A felsõajak alá

8. ábra: Snus-tasak
használat közben

7. ábra: Pure makla
(Algerian makla)6. ábra: Bétel összetekerés elõtt (2)
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szokás helyezni. Rágás és lenyelés nélkül tartják a
szájban, jellemzõen 30 percig, utána eldobható. A
napi mennyiség személyenként változik. Mivel nem
jár fokozott nyálképzõdéssel és köpködéssel, az eu-
rópai piac számára ígéretes. Hûtve tárolandó.

A három, egészségügyi szempontból leginkább vizs-
gált bagóféleséggel (svéd snus, szudáni toombak,
amerikai nedves rágódohány) a következõkben részle-
tesebben foglalkozok.
A szabályozás fintora, hogy pontosan az ellenõrzött
minõségû snus és az amerikai rágódohány EU-n belüli
forgalmazása (ehhez csatlakozott Svájc is) 1992 óta
nem engedélyezett, a fogyasztók valamilyen rágódo-
hányhoz mégis hozzájutnak. A tiltás alól 1995-ben a
belépõ Svédország (és a loose formára Dánia is) a
nemzeti hagyományok miatt felmentést kapott.
1989-ben megalakult az ESTOC (European Smokeless
Tobacco Council) az európai füstmentes dohánytermé-
kek gyártóinak és forgalmazóinak képviseletében (4).

Sejteni lehet, hogy változik a szabályozás. Az Európai
Bizottság 2008. június 27-én elfogadta a BAT fúziós
kérelmét a Scandinavian Tobacco-val. A két vállalat
egyesülésével a British American Tobacco piacvezetõ
szerepet szerezhet Dániában és Norvégiában, valamint
a svéd piac egyharmada kerülhet ellenõrzése alá, to-
vábbá 100%-os érdekeltséget szerzett a finomra vágott
dohánytermékek és a snus üzletágakban. Már a ma-
gyar nyelvû honlapjukon is olvashatunk a snusrõl (3).
Még ugyanebben az évben a svéd küldöttség kérvé-
nyezte az exporttilalom feloldását.
Az amerikai típusú rágódohány (dip) elõállítása a US
Tobacco fennhatósága alatt áll, de a piacon számos
más termék és gyártó is jelen van. Az amerikai helyzet
is változni fog: egyrészt megjelent egy új, tulajdonsá-
gaiban a svédhez közel álló termékcsoport, ami már
snusnek nevezi magát, másrészt 2009. június 22-én a
Kongresszus elfogadta és Obama elnök aláírta a Fami-
ly Smoking Prevention and Tobacco Control Act-ot,
(7), mely megtiltja a 18 éven aluliak számára a dohány-
áruk forgalmazását, szigorítja a termékekhez felhasz-
nálható alap- és adalékanyagok minõségét, széles ha-
táskört adva az FDA-nak.

A Dohányzásellenõrzési Keretegyezmény (Frame-
work Convention on Tobacco Control) kidolgozását
az Egészségügyi Világszervezet indította el és felügyel-
te, majd 2003. május 21-én fogadta el az egyezmény
szövegét.
Reklám, promóció és szponzorálás (13. §): „Teljes kö-
rû tilalomra van szükség. Részes Felek az egyezmény
hatályba lépésétõl számított 5 éven belül teljes tilalmat
kell, hogy bevezessenek a dohánytermékek promó-
ciójának minden formájára, beleértve a dohányipar ál-
tali szponzorálást is. A tilalom a közvetlen és a közve-
tett reklámra is vonatkozik.”
Termékszabályozás és a hatóanyag-tartalom felfedése
(9. és 10. §): „A dohánytermékek összetételét szabá-
lyozni kell. Az egyezmény szerint olyan irányelveket
kell kidolgozni, melyek segítik a Feleket abban, hogy
nemzeti szinten szabályozzák a dohánytermékek ösz-
szetételét. Az összetevõket fel kell fedni. Felek igényel-
hetik a gyártóktól, hogy felfedjék termékeik összetevõ-
inek teljes listáját.”9. ábra: Loose snus és Icetool az adagoláshoz

Normál Mini XL Snus Erõs
Méret 18x33 mm 12x28 mm Adagonként 18x33 mm

1 g dohány 1,5-2 g 1 g dohány
egy adagban dohány egy 

adagban
Dobozon- 22,6 g 10 g 24 adag 22,6 g 
ként (24 adag) (20 adag) (24 adag)
Víz- 52% 52% 52% 52%
tartalom
Só- 5% 5% 5% 5%
tartalom
Nikotin 8 mg/g 16 mg/g 8 mg/g 12 mg/g

(8 mg 
adagonként)

III. táblázat: Offroad Portion Snus jellemzõ
kiszerelései
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Snus/snuff (svéd) Dip = moist snuff Camel Snus Toombak
– tradicionális (R.J. Reynolds)
bagó Taboka, Marlboro Snus 
(US Tobacco) (Philip Morris, USA)

Szabályozás

Alapanyag

Gyártási 
technológia

Nitrózamin 
(TSNA)
(a fõ 
carcinogen) 
mg/kg-ban 
megadva

IVa. táblázat: Miben különbözik a snus, a dip, az „amerikai snus“ és a szudáni toombak? (5–7)

Directive 92/41/EEC
Directive 2001/37/EC: 
8. cikkely
2007-ben a SCENIHR
jelentés alapján kimondják,
hogy a ST – kiváltképp a
snus – kisebb
egészségügyi kockázatot
jelent tüdõrák és COPD
tekintetében, 
mint a cigaretta.
2008. december 1-jén a
svédek a snus
exporttilalmának feloldását
kérik az EU-tól a
rendelkezés diszkriminatív
volta miatt.

Smokeless Tobacco
Master Settlement
Agreement (1998)
FDA engedély
Family Smoking
Prevention and 
Tobacco Control Act
(törvénybe iktatva: 
2009. június 22.).

Nem találtam adatot.Ugyanaz, mint a
tradicionális amerikai
bagónál.

Alacsony nitrózamin-
tartalmú (függ a
mûveléstõl), zömében
ázsiai termesztésû,
szárított (air-cured)
dohány (Dark – Kentucky
és Virginia; N. tabacum).
50% körüli víztartalom.

100%-ban az USA-ban
termesztett 
(Kentucky, Tennessee),
mesterségesen 
vagy napon szárított
dohányból 
(N. tabacum).

Nicotiana rustica 
(= kapadohány)
Európában ez csak ipari
alapanyag.

N. tabacum
Marlboro Snus:
pasztörizált 
száraz dohány; 
12% víztartalom.
Camel Snus: 
33% víztartalom.

Nagyon alacsony
1998-ban: 
NNN: 5–9
NNK: 1–2 
NAT: 2–5
2008-ban az össz TSNA:
0,7 (0,5–1,0)

Magas
Copenhagen: 8 
Kodiak: 12

Igen magas
NNN: 420-1550
NNK: 620-7870 
NAT: 20-290

Kevés: 
kb. 2.
Össz TSNA: 
Taboka: 1,4 
Marlboro Snus: 1,0-1,3
Camel Snus: 4

A snus gyártása
különbözik más
füstmentes
dohánytermékekétõl,
ugyanis pasztörizálásnak
vetik alá. A hevítés
csökkenti a dohányra
jellemzõ, potenciális
rákkeltõ nitrózaminok
(TSNA) képzõdését,
másrészt gyakorlatilag
steril terméket produkál.
Hûtve tartandó.

A dohányt 3-5 évig 
érlelik - ez felelõs 
a magas 
nitrózamin-tartalomért.

Hosszú fermentálási idõ.Marlboro Snus: 
flavor strip technology™.
Rövidebb érlelési idõ.
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Nikotin-
tartalom
(a rendel-
kezésre álló
adatok nem 
egységesek. 
Nem mindig 
különböztetik 
meg a szabad, 
nem-ionizált 
(könnyen 
felszívódó 
forma) és a 
kötött, ionizált 
nikotint.

Egyéb 
anyagok

Megjegyzés: A NNK-t és a NNAL-t a tüdõrákra nézve carcinogennek tartják. Egyéb tanulmányokban a fenti értékektõl eltérõ
adatokat is találunk, de tendenciájában megfelelnek a fentieknek.

TSNA:
N'-nitrosonornicotin: NNN
4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon: NNK
N'-nitrosoanatabin: NAT
N'-nitrosoanabasin: NAB
4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol: NNAL

Általában 8 mg/g. Változó: 
függ attól, hogy mekkora
darabot vesz a szájába,
meddig tartja benn, 
a dohány szabad
nikotintartalmától, 
a termék pH-jától.

8-102 mg/g száraz
levélben.

Taboka: 
szabad nikotin: 0,4 mg/g
Marlboro Snus: 
6,33-7,61 mg/adag 
15,7 mg/g 
Szabad nikotin (mg/g):
Rich: 0,6
Spice: 1,1 
Mild: 0,5 
Mint: 0,8 
A pH alacsony.
Camel Snus: 14,5 mg/g
Szabad nikotin: 2,4 mg/g

Benzo(a)pyren: 
30 mg/kg körül.
Polónium 0,16–1,22 pCi/g
dry snuff (17).
Számos adalékanyagot
használnak, ezek egy része
gyártási titok.

Benzo(a)pyren: 3 mg/kg.

Addikció + ++ + ++

Igazolt káros
hatások

IVb. táblázat

Lehet szerepe a cigarettára
való rászokásban (13), de
ez nem bizonyított.
Magas a szájrák kockázata
(18).
Nyálkahártya-lézió a száj-
ban.
Ínybetegségek.

Nyálkahártya-lézió a
szájban.
Igen magas kockázat
szájrákra (17).

Megnõ a szájrák kockázata
a nem-dohányozókhoz
képest (18).
Nyálkahártya-lézió a
szájban.
Ínybetegségek.

Pancreastumor, az
oesophagealis squamous
cell carcinoma (noncardia
gyomorcc.) gyakorisága
megnõ a nem-dohányzók-
hoz képest (8, 9.)
A naponta fogyasztóknál
megnõ a száj- és pharyn-
gealis rák kockázata és kis-
mértékben a mortalitása is
(10).
Újabb közlemények cáfol-
ják a daganatos incidencia
növekedését (22).
Reverzibilis nyálkahártya-
léziók, fogszuvasodás iga-
zolható.
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Igazolt 
haszon

Megjegyzés:
• A svéd snus esetében a carcinogen hatás jobb megítélése annak tudható be, hogy az utóbbi idõben sikerült elég adatot

gyûjteni nem dohányzó snus-használókról, és ez sokkal pozitívabb képet mutat, mint akiknél jelentõs dohányos múlt vagy
kevert használat van.

• Daniel, Roth és Liu 2005-ben (11) hét tanulmány eredményeit vetette össze a svéd típusú snust fogyasztók és a dohányzók
egészségügyi kockázatának vonatkozásában. A cigarettázókkal szemben alacsonyabb kockázatot találtak a snuserekben tüdõ-
, száj-, gyomorrákra (egy-egy study) és a cardiovascularis megbetegedésekre (négybõl három tanulmány).

• Janzon és Hedblad 2009-ben (12) a cigarettázás ismert cardiovascularis rizikójából kiindulva összehasonlította a snus-
használók és a nem-dohányzó, nem snusölõ svédek kockázatát myocardialis infarktus és stroke szempontjából. Sem a
férfiakban, sem a nõkben nem találtak a snus-szel összefüggõ szignifikáns különbséget, úgy vélték, hogy a nagyobb
egészségügyi kockázatot a snus-használók életstílusában rejlõ egyéb rizikófaktorok jelentik.

Segíthet a dohányzásról
való leszokásban, a
cigarettáról ST-ra való
áttérés segíthet a károsító
hatások csökkentésében
(13).

A pancreastumor
kockázata bármely ST
terméknél kisebb, mint a
dohányosoknál, de
nagyobb, mint akik soha
nem dohányoztak

Nem növeli a tüdõrák (ha
nincs párhuzamos dohány-
zás is) és a cardiovascu-
laris megbetegedések (8,
9, 11, 12) kockázatát.
Segíthet a dohányzást el-
hagyni (15).
Európában a svédeknél a
legalacsonyabb a dohány-
zás és az ezzel összefüg-
gésbe hozható halálozás.
A ST fogyasztásával össze-
függõ halálozás csak 2%-a
a cigarettáénak (19, 20).
A diabetes kockázatáról el-
lentmondó adatok vannak.

Jellemzõ 
fogyasztói
réteg

Reklám

Összegzés

IVc. táblázat

Zömében felnõttek.
A fiatalok 2,4 %-a
fogyasztott 2007-ben.
Baseball- játékosok.

Fõleg férfiak.Luo és mtsai 330 ezer férfi
építõmunkás anyagát dol-
gozták fel. Svédországban
a felnõtt lakosság 18%-a
(átlagéletkoruk 39 év)
használ snust, köztük 200
ezer nõ.

Deklaráltan nem hirdet a
tv-ben, de szponzorál(t):
National Hot Rod Associa-
tion, Toyota AMA
Motocross Championship,
Monster Energy Super-
cross Series, The Profes-
sional Rodeo Cowboys
Association.
A You Tube-on megjelenik.

A közelmúltig szponzoráltak:
pl. a „Virginia Slims” tenisztor-
nát, a The Sporting News-t.
A dobozokon szerepel:
„not a safe alternative to
cigarettes”, „may cause
mouth cancer” or „may
cause gum disease and
tooth loss”.
Tesztpiacok az USA-ban.

Dekoratív, a vásárlót meg-
szólító online vásárlási ka-
talógusok és a You Tube-
on „ismeretterjesztõ”
videók.
„Teszt-piacot” alakítottak ki
Kanadában és Japánban.

A hosszú érlelési
procedúra miatt magas a
TSNA - magas rizikó.

A legveszélyesebb.Magasabb kockázat, mint a
snus-használóknál, de jobb,
mint a többi rágódohány.

Kevésbé káros, mint a
cigaretta vagy az egyéb ST
termékek, de nagyobb
egészségügyi kockázatot
jelent, mint a dohányzás
teljes elhagyása (16).
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Mindegyikre igaz:
1. A ST-ból a nikotinfelszívódás lassúbb, mint a ciga-

rettából, de a napi összbevitel gyakorlatilag meg-
egyezik a cigarettázókéval.

2. A magasabb nikotintartalom nagyobb addikciós
potenciált jelent.

3. Nincs inhalált füst, szén-monoxid, kátrány - nem
növeli a COPD kockázatát.

4. Nincs passzív dohányzás.
5. Nem jelenik meg a csomagoláson a potenciális rákkeltõ

anyagok (TSNA, polónium210) szintje, pedig ezek csök-
kentése csökkenti a szájrák kialakulásának kockázatát is.

6. Terhesség és szoptatás alatt fogyasztásuk nem ajánlott.
7. A zacskók felsõ ajak alá helyezésekor kevesebb a

nyálképzõdés, mint az alulra tolt bagónál – ezért nem
kell köpködni.

A snus EU-s engedélyezéséért lobbizók a svéd példát
hozzák fel, ahol a snus az 1970-es évektõl növekvõ
népszerûségnek örvend, részben a dohányzást tiltó
korlátozások, de fõleg az ára miatt. Egy doboz (kb. 24
adag) ára 2009-ben 2–4 Euro körül mozog, de más
rágódohánytermékek ára elérheti a dobozonkénti
20 Eurót is. Pöschl-tubákot Magyarországon ma kb.
400 Ft/doboz áron lehet venni (10. ábra).

Tény, hogy Európában a svéd férfiak között a legalacso-
nyabb a dohányosok aránya (13–14%), a nõknél már nem
ennyire jó a helyzet (17%), õk kevesebbet snusölnek: csak
4% a férfiak 23%-ával szemben (az adatokban néhány
százalékos eltérés van a különbözõ felmérésekben).

12. ábra: Európai felnõtt nõk dohányzási rátája
(Forrás: WHO 2006 –
http://data.euro.who.int/Default.aspx?TabID=2444)
Megjegyzés: 2006 óta változtak a nõi adatok is. A
Tobacco Atlas 2009-es kiadása (25) szerint Svédország
és Izland az a két európai ország, ahol több nõ
dohányzik, mint férfi (24,5%, illetve 26,6%). Ausztriában
40,1%-ra csökkent a nõi dohányosok aránya.

10. ábra: A snus és a cigaretta forgalma
Svédországban 1916-2003 között
(Forrás: Swedish Match 2005 – www.bat.com)

11. ábra: Európai felnõtt férfiak dohányzási rátája
(Forrás: WHO 2006 –
http://data.euro.who.int/Default.aspx?TabID=2444)
Megjegyzés: Az ábrán kiugróak a 2006-os osztrák
adatok. 2004-ben a WHO még 30%-ra tette a férfiak
dohányzását Ausztriában (24), a fenti csúcs után
2009-re javult a helyzet: a Tobacco Atlas csak
46,4%-ra teszi. Sokkal riasztóbbak lettek a volt
szocialista blokk adatai (25).
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Bár a dolog nem veszélytelen voltát nem vitatja senki,
a svédek javuló adatai a dohányzással összefüggõ
mortalitásban erõs érv a dohánygyárak kezében a legal-
izáció érdekében (13. ábra).

ÖSSZEFOGLALÁS

Szemünk elõtt zajlik egy új, egészségi kockázatokat
rejtõ divat megjelenése. Hosszú idõ óta elõször lehe-
tõsége nyílna az egészségügynek egy termék keres-
kedelmi forgalomba kerülése elõtt felkészülni, és a
döntéshozók felé való aktív fellépéssel a rizikót csök-
kenteni.
Az elkövetkezõ években várható a snus legalizációja.
Ezzel egyidejûleg a gyenge minõségû vagy hamisított
termékek megjelenésére is számítani kell, amely az
egészségügyi kockázatot növelni fogja.
• Vajon a nikotinfüggõvé vált fiatal, ha nem jut

snushöz, nem füstölni fog-e?
• Vizsgálandó lenne, hogy a fogyasztók miért nem

szoknak rá a gyógyászatban használt nikotinpótló
készítményekre (az ár és az élvezet hiánya miatt?),
és miért szoknak rá a bagóra (íz, magas cukortarta-
lom?). Ismerve az okokat, talán a hozzászokás koc-
kázatát is csökkenthetnénk.

• Bár a reklámtilalom nyilván a ST-ra is érvényes lesz,
mi szab határt az indirekt reklámnak? Ki tilthatja
meg a közösségi honlapokon vagy a blogokon tör-
ténõ információ (és gyakran milyen!) cseréjét?

• Ki és milyen formában szavatolja a fogyasztók hite-
les tájékoztatását, a hamisítványok kiszûrését, a mi-
nõségellenõrzést?

Tény, hogy a füstmentes snus kevésbé ártalmas, mint
a cigaretta, de nem ártalmatlan, és nikotinfüggõséget
okoz. Minden szempontot figyelembe véve, amíg az
emberek a bizonyítottan ártalmasabb cigarettához sza-
badon hozzájuthatnak, a snus tiltása helyett – megfe-
lelõen szabályozva és idõben kampányolva – a rászo-
kást kellene megelõzni, nehogy a piaci érdekek miatt
új, népes nikotinfüggõ generáció nõjön fel.
Nekünk, tüdõgyógyászoknak pedig fel kell készülnünk
azon betegeink támogatására és felvilágosítására, akik a
cigarettáról igen, de a nikotinról nem tudnak lemondani.
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Megjegyzés: Ha jól megnézzük, a svédeknél is csak a
cigarettafogyasztás esett vissza, nem a nikotinhasználat.


