Tobak som cancerorsak
Tobaksbruk, inte minst rökning, är en starkt bidragande faktor till uppkomst av flera olika
cancerformer. Strömmen av kemikalier genom blodomloppet vid rökning innehåller drygt ett
50-tal ämnen som man vet skadar arvsmassan när de tas upp i cellerna och därför kan orsaka
cancer.
Sambandet mellan rökning och lungcancer känner de flesta till men rökning ökar också
risken för cancer i strupen och munhålan, urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmodern,
livmoderhalsen, brösten, bukspottkörteln och tjocktarmen.
Fortsatt rökning efter cancerdiagnos och behandling ökar risken för återfall i cancer. Rökning
påverkar även immunförsvaret negativt. Evidens för snusets risker är fortfarande svag men det
finns forskning som indikerar att nikotin kan stimulera cancertillväxten och således öka
sannolikheten för metastaser.
Rökning och cancerbehandling
Komplikationsrisken är större för rökare än icke rökare i samband med operation. Det är
framförallt problem med sårläkning och infektioner vilket beror på syrebrist i kroppens
vävnader. Kolmonoxid blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen
och på grund av att nikotin är kärlsammandragande hindras syretransporten. Studier visar att
ett rökstopp operationsdagen + 6-8 veckor postoperativt minskar det totala antalet
komplikationer.
För att strålbehandling skall fungera är det en fördel om det strålbehandlade området är väl
syresatt. Syftet med strålbehandling är att åstadkomma DNA-skador i tumörcellernas
arvsmassa och här spelar fria radikaler en avgörande roll. Det är välkänt att rökning försämrar
syresättningen och det har visats i flera studier att personer som röker får mer bieffekter, har
svårare att tolerera behandling samt har sämre prognos och även större risk för eventuell
strålinducerad cancer. Uppkomsten av fria radikaler är beroende av syre vilket kommer till
tumörcellerna via det röda blodfärgämnet hemoglobin. Vid rökning ersätts syret med koloxid
och stråleffekten på tumörcellerna minskar med risk för att de inte påverkas vid
strålbehandlingen.
Att fortsätta röka under cellgiftsbehandling kan orsaka tumörprogression och resistens för
terapi. Trots att nikotinet i sig inte är cancerframkallande kan det inducera celldelning och
blodkärlsbildning och då undertrycks celldöd vilket många kemoterapidroger är ämnade för
att orsaka. En nyligen gjord studie i Kina på mänskliga oralcancerceller har visat att nikotin
förhindrar den celldödande effekten av Cisplatin, ett vanligt använd cytostatika.
Rökavvänjning
Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” konstaterar att alla
dagligrökare i Sverige bör erbjudas ”kvalificerat rådgivande samtal” om de önskar stöd att bli
rökfria. Med kvalificerad rådgivning menas att stödet som erbjuds kan vara mer tidskrävande
än ”enkla råd” och ”rådgivande samtal”. I det kvalificerade rådgivande samtalet utgår man
bland annat från att åtgärden ska vara patientcentrerad och teoribaserad eller strukturerad,
exempelvis motiverande samtal och/eller beteendeterapi av olika slag. Rådgivning angående
användning av olika läkemedel som stöd för rökavvänjning ingår även i den kvalificerade
rökavvänjningen. Möjlighet finns att behandling mot tumören kan påverkas av olika
läkemedel som används för behandling mot tobakssug. Det kvalificerade ökavvänjningsstödet

vid cancerrehabilitering kräver följaktligen även vissa specialistkunskaper angående vilken
medicinering (om någon) personen kan erbjudas för att underlätta att bli tobaksfri.
Trots att personer med cancer uppvuxna i Norden känner till att tobak kan ha bidragit till att
de utvecklat cancer, visar den kliniska erfarenheten att många har svårt att sluta. En starkt
bidragande faktor kan vara den stress och nedstämdhet som många personer upplever i
samband med diagnos och behandling. Forskningen kring rökavvänjning visar att stress och
nedstämdhet påverkar sannolikheten för rökfrihet negativt och att de tillsammans med alkohol
utgör de viktigaste bidragande faktorerna till återfall i rökning bland personer som försöker
sluta röka.
Varje verksamhet med cancerrehabilitering bör ha rutiner för stöd till tobaksavvänjning. Om
det periodvis inte finns specialistkompetens för kvalificerad rådgivning i tobaksavvänjning
på kliniken bör ansvarig verksamhet samarbeta med närmsta kvalificerade tobaksavvänjare
och/eller med den evidensbaserade nationella Sluta-röka-linjen. Om Sluta-röka-linjen
ansvarar för stödet bör ansvarig person finnas till som kontaktperson för tobaksavvänjningen
på kliniken och följa upp processen under pågående cancerrehabilitering. Det bör också
rekommenderas att den rehabiliterande verksamheten följer upp de personer som vill bli
rökfria upp till ett år efter avslutat behandling, oberoende av om personen också har stöd från
Sluta-röka-linjen. Forskning visar att sannolikheten att bli rökfri ökar om flera olika
stödformer finns tillgängliga.
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