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Tütün genel olarak iki şekilde kullanılmaktadır
Smoking
Smokeless

Sigara dışındakiler
Cigars (puro)
Pipes (pipo)
Narghiles (nargile)

Dumansız
Çiğneme
Snuff

Bütün tütün ürünleri nikotin içerir ve 
bağımlılık yapar
Tütünün zararsız bir formu yoktur. 



Puro= cigar

Puro tütünü: 
Brezilya
Kamerun
Kuba
Dominik Cumhuriyeti
Endonezya
Meksika
Honduras
Nikaragua
Filipinler

• little or small cigars (sigara boyutunda)
• cigarillos
• Large cigars

• Daha az zararlı???
• Bir büyük puro= 1 paket sigara
•“secondhand smoke” saatlerce bir odayı
doldurabilir

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Four_cigars.jpg


Puro= cigar
Puro dumanı sigara dumanından 
daha kolay tükürükte çözünmekte, 
yani inhale edilmese bile istenen 
seviyede nikotin alınabilmekte
Çiğneme tütünle de aynı yolla 
nikotin alınmakta
Sigaralar ortalama 8 mg nikotin 
içerir fakat bunun 1-2mg’ı absorbe
olur. Çoğu tanınmış marka purolar 
100-200 mg (bazen 444mg) nikotin 
içerir. Ne kadar nikotin alınacağı:

İçilen süre 
Puf sayısı
İnhalasyon



İnhalasyon= sigara 
içmeyenlerden 11 kat fazla 
akciğer kanseri
Derin inspiryum
yapanlarda:

7 kat oral kanser
39 kat larynx kanseri
3 kat pankreas kanseri
4 kat mesane kanseri
Koroner arter hastalığı
(%25), KOAH )%45), diş
eti hastalığı, empotans

Puro= cigar

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://odimusic.net/download/uploads/posts/2008-03/1205780375_1205778287_snap1.jpg&imgrefurl=http://odimusic.net/download/2008/03/17/va-cigar-lounge-5-aya82047-2-2cd-2008.html&usg=__kpuOgGdna0373TQDIOPVTuhoTyE=&h=440&w=500&sz=31&hl=tr&start=28&itbs=1&tbnid=HYy91_C6adk4OM:&tbnh=114&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dcigar%26start%3D20%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Puro= cigar
Dumanında sigarayla benzer toksin ve 

kanserojenleri içerir.
Toksin ve irrritanlar:

carbon monoxide
nicotine
hydrogen cyanide
ammonia
volatile aldehydes

Kanserojenler:
benzene 
aromatic amines (especially carcinogens such
as 2-naphthylamine and 4-aminobiphenyl) 
vinyl chloride
ethylene oxide
arsenic
chromium
cadmium
nitrosamines
polynuclear aromatic hydrocarbons

Puro tütününe uygulanan 
yaşlandırma (aging), fermentasyon
gibi işlemler ve sigara kağıdındaki 
gibi porların olmaması nedeniyle 
daha yüksek konsantrasyonda 
nitrojen bileşikleri (nitrit, nitrat) 
içerir
Fermente puro tütünü yandığında 
“tobacco-specific nitrosamines
(TSNAs)” oluşur ve bunlar potent
kanserojenlerdir. 



Streppel MT. Mortality and life expectancy in relation to long-term 
cigarette, cigar and pipe smoking: The Zutphen Study. Tob Control 
2007;16:107-113 doi:10.1136/tc.2006.017715

Amaç: Sigara ve puro veya piponun yaşam süresine 
etkileri. 
Katılımcılar: 1900-1920 doğumlu 1373 erkek 1960-
2000 yılları arasında incelendi

Ortalama sigara içimi toplam yaşamdan 6.8 yıl kayba neden 
oluyor,
Ağır sigara içiminde 8.8 yıl
Puro veya pipo içiminde kayıp 4.7 yıl
Sigara içimiyle hastalıksız yaşam süresini 5.8 yıl azaltır
Puro veya pipoda bu süre 5.2 yıl. 



Puro içiminin erkeklerde kardiyovasküler hastalık, 
KOAH ve Kanser riskine etkileri





İçilen Puro miktarına göre erkeklerde kardiyovasküler
hastalık, KOAH ve Kanser riski (n=17.774) 



Pipo
Akciğer kanseri ve ağız-boğaz, 
gırtlak kanserleri

Diğer sigara ilişkili hastalık riskleri

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Smokingheltheffect.gif


PiPO TÜTÜNÜ TERiMLERi
Air-Cured: Güneş ışığından korunmuş ortamlarda doğal olarak kurutulur. 
American Harmanları: Nemlendirici ve tatlandırıcı elemanlar içeren "souce"larla
zenginleştirilmiş Virginia, Burley ve Oriental tütünlerinin değişik oranlarda karışımı ile 
elde edilir. Bu harmanlar satışa sunulurken aromatik tatlandırıcılarla karıştırılır. 
Aromatics: Genç içiciler tarafından tercih edilir. Kiraz, portakal, çikolata, kahve, viski 
ve bir sürü tatlar içerir. 
British Flake ve Ready Rubbed: Tütün yaprakları büyük bir basınç altında günlerce ısı
altında tutulur. Tütün üzerinde oluşan "Cake" presten ayıklanır ve ince dilimler halinde 
kesilir. 
Burleys: Yapraklar en son seviyede büyüdüğünde toplanır. "Dark" türü gibi fermante
edilmez ama genellikle olgunlaşmış türdedir. 
Dark: Başlangıçta dünyada en yaygın olarak üretilen, çok fazla olgunlaşmamış
yapraklardan elde edilir ve fermantasyona tabi tutulur. 
Dark Harmanları: Değişik orijinli (Fransa, Güney Amerika, Afrika, Asya) "dark" 
tütünler içerir. Genellikle katkı maddesi veya "sauce" içermez 
Fire-Cured: "Dark" benzeridir. Doğal kuruması odun tütsüsü ile tamamlanır 
(geleneksel olarak çam ağacı kullanılır). 
Flue-Cured: Sıcak hava ile kurutulan Virginia tipi tütünlerdir. Hasat çok hızlı yapılır. 
Bitki orta derecede büyüyünce hasat yapılır. Hasat yapılan yapraklar yedi gün boyunca 
sıcak hava verilen kuruma bölümlerine dizilir. 
Mixtures
Sun-Cured: Oriental tütün sınıfını temsil eder. Çoğunlukla Türkiye ve komşu 
ülkelerinde tarımı yapılır. Oriental tütünlerin temel özellikleri aromatik olmaları ve 
şeker seviyelerinin yüksek olmasından (% 10-15) kaynaklanır. 



Türk pipo tütünün soslandırılmasında
kullanılan madde çeşitleri ve oranları:

Meyan balı %2
Keçiboynuzu %0.5
İncir özü %0.5
Bal %2
Benzoat ve süt %0.5
Yanma tozu %0.25
Propilen ve dietilen glikol 
/0.25
Su %7

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arabpipe.jpg


[J Natl Cancer Inst 2004;96:853–61Akciğer kanseri RR =5.5
Orofarenks CA =3.9
Özefagus =2.4
Kolorektal =1.41
Pankreas =1.61
Larenks =13.1
Koroner arter hast =1.30
Serebrovasküler hasyalık =1.27
KOAH =2.17



[J Natl Cancer Inst 2004;96:853–61

Pipo içenlerde içilen miktar, süre ve inhalasyon derecesine göre kanserden 
ölüm riski



[J Natl Cancer Inst 2004;96:853–61



Nargile: Sağlık etkileri

En az sigara kadar Nikotin
İçme özelliği nedeniyle; nefes 
çekme sıklığı, inhalasyonun
derinliği ve içim süresinin 
uzunluğu nedeniyle daha yüksek 
konsantrasyonda toksin
Tipik 1 saatlik bir nargile içimiyle 
bir sigara içiminden 100-200 kat 
daha fazla duman. 
Oral Kanser, akciğer kanseri, 
özefagus kanseri, azalmış akciğer 
fonksiyonları ve fertilitede azalma



NARGİLE
Hookah
Narghile
Argileh
Shisha
Hubble-bubble
Goza2 

Eski İran ve Hindistan’da 
yaygın olarak yaklaşık 400 yıl 
kullanılmış. 
Bugün İngiltere, Fransa, 
Rusya, Orta Doğu ve ABD’de 
yaygınlaşıyor.  

Lüle Tömbeki

Marpuç

Sipsi

Ser



Nargile
Tömbeki, nargileye özgü özel bir tütün. 
Sigara, puro, enfiye gibi diğer tütünlerden daha kısa boylu, 
daha geniş, daha tıknaz bir bitki. Yaprakları daha esmer, daha 
küçük, daha etli ve tütünden daha dayanıklı. 
Virginia ve Burley tütünlerinde yüzde 3 – 4, Türk tütünlerinde 
yüzde 1 – 2 olan nikotin oranı, tömbekide yüzde 10′a kadar 
çıkabiliyor. 
Tömbeki Türkiye’de Hatay – Samandag ve Konya – Hadım 
bölgelerinde üretiliyor. Tütün gibi toplanıyor, ama farkı
işlemlerden geçiyor.
Aromalı ve meyveli olanları yurt dışından kontrolsüz getiriliyor



San Diego, California; 235 nargile kullanıcısı
Ort. Yaş:22, %57 erkek, %72 sigara içmiyor
Katılımcıların %58.3’ü daha az zararlı olduğuna 
inanıyor
Beyazlar daha fazla kullanıyor



http://news.medill.northwestern.edu/uploadedImages/News/Chicago/Images/Science/chart1 Sheet1-1.jpg
http://news.medill.northwestern.edu/uploadedImages/News/Chicago/Images/Science/chart2 Sheet1(1).jpg


NARGİLE 
hakkında bilgimiz yeterli mi?

Subaşı ve ark Toraks Dergisi Ağustos 2005

Ankara’daki kafelerde
nargile içen 273 genç
(ort yaş:23)

%53,5 bağımlılık 
yapmadığını

%89 nargileyi 
bırakmayı
düşünmediğini   
belirtmiş!...



397 erkek, yaş 18-85
3 grup; water-pipe smokers (WPS-I), water-pipe
smokers who had quit cigarette smoking (WPS-II), 
cigarette smokers (CS), 
never smokers (NS).





Men in Syria smoking from
narguilehs.Unfortunately, these
extremely popular water pipes, 
said to date to the era of Persian
princes, add significantly to the
regional burden of COPD.

The narguileh, a water pipe used
for smoking a kind of tobacco
called tombak, is popular with
both women and men in many
parts of the Middle East. The
Education Group for Asthma and
COPD is helping to warn people
about the health effects of 
smoking.

www.internationalcopd.org/newslet
ters/archive...

http://www.internationalcopd.org/newsletters/archive/vol1iss2/ICC_eNew_hidden2.html
http://www.internationalcopd.org/newsletters/archive/vol1iss2/ICC_eNew_hidden2.html




Nargile içenlerin %90’ı sigaranın daha bağımlılık yapıcı
özelliği olduğunu ifade ediyor
Yaklaşık 40-45 dakikalık bir seansdan sonra nikotin ve 
kotinin sırasıyla %250 ve %120 artmakta
Nargile içenlerde karsinojenlere maruziyet daha fazla zira 
sigara 5-10 dakikada biterken nargile 40-45 dakika sürer. 
Bu süre nedeniyle bir seansda 100+ sigara kadar duman 
inhale eder.
Diğer potansiyel problem tütünü yakmak için uygulanan ısı
kaynağının oluşturduğu kimyasallar, CO ve metaller.



Paylaşılan ağızlıklar nedeniyle TB, herpes, hepatit 
bulaşabilir.
Tatlandırılmış ve güzel kokuları ve az irritasyonu
nedeniyle daha uzun süre ve daha derin inhalasyonla
içilebilmekte. Mevsime göre suyuna buz, meyve suyu, 
süt veya şarap katılabilmekte.
Çoğu Arab-American teens’lerden oluşan bir grupta 
eğer nargile denenmişse sigarayı deneme oranı 8 kat 
artmakta



Paris’te okul öğrencilerinde yeni trend: 
ERS 2008 Bertrand Dautzenberg et al, 

n=1045



Parfümlü sigara ile ilişkili görüşler

totally agree
43%

some 
agreement

9%

totally 
desagree

12%

no opinion
36%

These cigarettes are less dangerous than the others

totally agree

some agreement

totally desagree

no opinion



12-15 yaş arası öğrencilerin parfümlü
sigaraları deneme oranları

34,1%

65,9%

Schoolchildren who had smoked

never perfumed 
cigarettes

experience perfumed 
cigarettes



PREPS (potantially reduced exposure products) 

Tütün ürünlerinin yanarak inhalasyon yoluyla 
alınmasında zarar kaçınılmaz! 

Yanma toksik madde kokteyli ortaya çıkarır

Omni, Eclipse, Advance vb. daha az zararlı
grubuna giremez



İyi bir tad

Halen sigara kadar güzel

Sigara içmeniz sakıncalı ise, bırakma için iyi bir aracı

Vizyonunuzu, imajınızı düzeltir



R.J. Reynolds' Eclipse sigarasında 
tütün yanmıyor ancak ısıtılıyor. 
Kullanıcı sigara benzeri tüpü
yaktığında ısınan gliserin ve 
tütünden nikotin buhar şeklinde 
inhale edilir. Katran düşük ancak 
CO daha yüksek.

Accord pasif maruziyeti azaltıyor gibi 
görünmekle birlikte Accord
içicilerinin daha büyük ve uzun 
nefesler çektiği ve bu nedenle riskin 
azalmadığı gösterilmiş.

http://tobaccoproducts.org/images/b/b3/Acco01.01.jpg


Report prepared by Labstat International Inc.



Dumansız tütün

Son birkaç yıldır üzerinde çalışılan ürün

İlk veriler: kalp-akciğer zararları daha az, 
ancak GIS yan etkileri daha fazla

Zarar azaltma: masum hedef! 



Dumansız Tütün 
Snuff ve Cheewing
Snuff; öğütülmüş toz haline getirilmiş ve 
kutularda veya poşetlerde paketlenmiş
formlar.

Kuru (dry)
Nemli (moist): yanakla damak arasına bir 
miktar (pinch, dip, lipper, or quid) konarak 
ağızdan emilimi beklenir

Snus: İsveç ve Norveç’te kullanılan 
nemli snuff. Doğal kurutulmuş (air-cured) 
tütün, su, tuz ve tatlandırıcılardan oluşur. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTbx7qxwdMJxAAm_qjzbkF/SIG=148ke2kab/EXP=1275664746/**http%3a//www.snuffstore.co.uk/news/wp-content/uploads/2008/03/plastic-snuff-mill-tobacco-snuff-chamber-snuff-pile4.jpg
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_j2yAdMQB8A7byjzbkF/SIG=125525b8k/EXP=1275665014/**http%3a//www.flickr.com/photos/chadkeck/3305829684/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_j2yAdMQB8A_byjzbkF/SIG=12592fp80/EXP=1275665014/**http%3a//www.flickr.com/photos/coyotedg/2579390600/




Dumansız tütün 
güvenli mi

Ağıza konan tütünle ilgili çeşitli terimler mevcut: 
spit, 
oral, 
smokeless, 
chewing,
snuff tobacco. 

Dumansız tütün kullanımı daha az ölümcül ama az ölümcül 
terimi güvenli anlamına gelmez
Emilen nikotin miktarı daha fazla. 
Bu tütünlerde en zararlı madde “tobacco-specific nitrosamines”
gıdalardakinden 100 kat fazla. Bu nitrozaminler inhalasyon
olmadan da enjekte edildiğinde hayvanlarda akciğer kanserine 
neden olmaktadır. 
Beyaz plaklar (leukoplakia) sıklıkla ağız kanseriyle sonuçlanır. 
Bunun dışında:

Gırtlak
Özefagus
Mide
Pankreas kanserleri

Kronik ağız kokusu
Diş eti hastalığı ve dişlerde dökülme
Hipertansiyon
Koroner arter hastalığı



Sonuç: Oral kavite kanser ve pankreas kanseri 
gelişmesinde DT bir risk faktörü olabilir, daha 
uzun gözlemlere gereksinim var



Dumansız tütün ve kanser ilişkisi

Lancet Oncol 2008; 9:667-75



Dumansız tütünün sonuçları:

Ağız ve gırtlak kanseri 
Özefagus kanseri 
Mide kanseri 
Pankreas kanseri 
Artmış koroner arter hastalığı
Nikotin bağımlılığı
Lökoplaki (ağız içinde 
prekanseröz ağrılı beyaz 
plaklar) 
Diş eti çekilmeleri ve dişin 
kaybı
Kötü ağız kokusu 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefRLzgdMcnEAvkKjzbkF/SIG=129do3nbq/EXP=1275666379/**http%3a//www.stdavidsfoundation.org/images/dental_4.jpg


“Maraş otu veya 
Ağız otu”
“Deli Tütün” denen bir tütün 
çeşidinin yapraklarının toz haline 
getirilerek meşe, ceviz veya asma 
çubuğundan elde edilen kül ile yarı
yarıya karıştırılmasından elde 
edilmektedir.

Sade veya sigara kağıdına sarılarak 
alt ön dudak ve dişler arasında 
yerleştirilerek kullanılan ve 10 ila 
25 dakika arasında bekletilince 
çeneyi uyuşturan otun sigara gibi 
tiryakiliği olduğu belirtiliyor.



İsveç snusu nedir?

Nemli ince granüllü oral tütün

Pastörizasyon benzeri bir işlem ile tütün işleniyor, 
Amerikan snuff ise fermentasyon işlemi ile yapılıyor

TSNA içeriği:   < 5 mg/kg
BaP içeriği:   < 10 μg/kg

(American snuff TSNA içeriği : 16-130 mg/kg)



Snus Ana karakteristikleri

TSNA içeriğinde azalma için dondurarak 
depolanıyor

Toksik içeriği için Gothiatek Kalite Standardları

Ürün paketleme tekniği farklı

Nikotin emilimi artışı için yüksek pH (7.8-8.5)

Mutajenik aktivitesi daha düşük



Gothiatek standard: Swedish Match Tobacco 
Şirketi’nin kullandığı snus toksisite standardları

Toxin Limit (wet weight, 50% H2O)
Nitrate 3.5 mg/kg
T.S.N.A 5    mg.kg
NDMA 5 micrograms/kg
BaP 10 micrograms/kg
Cadmium 0.5 mg/kg
Lead 1.0 mg/kg
Arsenic 0.25 mg/kg
Nickel 2.25 mg/kg
Chromium 1.5 mg/kg



Snus sağlık etkileri
Sigara gibi nikotin bağımlılığı

Reverzibl oral lezyonlar, oral, gastrik veya 
baş-boyun kanserleri şüpheli

Kardiovasküler risk artışı var (3 çalışmada 
artış yok, birinde MI riski artışı)

Fetusta toksik etki

Akciğer kanseri veya diğer akciğer 
hastalıklarına yol açtığı henüz kanıtlanmamış





Lancet 2007; 369: 2015–20



Snus is certainly not harmless. It
can cause reversible lesions in the
mouth, it most likely causes
harmful effects to the unborn fetus
when used by a pregnant woman, 
and long term use may contribute
to cardiovascular disease (although
most of the available evidence
suggests that cardiovascular risks
are not increased by snus).

Snus is clearly less harmful to the individual user than smoked tobacco, 
and also less harmful than the types of smokeless tobacco used in some
other parts of the world, notably Sudan and India.
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