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Po ponad sześciu dekadach badań nad szkodliwością palenia tytoniu

Nowe dowody ,że palenie tytoniu pozostaje 
najważniejszym zagrożeniem dla zdrowia



Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu

Figure 5

All-cause mortality: Illustration of the effects of a 3-fold difference in annual death rates on mortality

from age 35 years to age 80 years

This hypothetical example takes age-specific death rates in non-smokers to be two-thirds of the UK 2010

female rates and those in smokers to be three times as great. NB In a population where at each age 75%

have two-thirds of the UK rates and 25% have rates three times as great, the overall death rates in that

population would match the UK rates. The horizontal arrows show that the non-smoker rates of death at

ages 70 or 80 years are experienced 11 years earlier by smokers, suggesting an 11-year loss of lifespan.

The 21st century hazards of smoking and benefits of stopping:... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547248/?rep...
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Tobacco Center of Regulatory Sciences 2015

Pomiędzy 1964 a 2014 rokiem z powodu chorób odtytoniowych zmarło 
ponad 20 milionów mieszkańców USA w tym:
• 7,8 mln z powodu chorób sercowo-naczyniowych
• 6,58 mln z powodu choroby nowotworowej
• 3,8 mln z powodu chorób płuc
• 2,5 mln niepalących w wyniku chorób spowodowanych paleniem biernym
• 108 tys noworodków z powodu powikłań będących skutkiem palenia 

przez matki
• 86 tys w wyniku pożarów spowodowanych niedopałkami

Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu



Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu

1-zwyrodnienie plami żółtej

2-rozszczep twarzoczaszki 

(palenie w ciąży)

3-cukrzyca

4-ciąża pozamaciczna

5-zaburzenia erekcji

6-reumatioidalne zapalenie 

stawów

7-jelito grube

Center for Disease Control and Prevention
2010 2014



In 1976 Professor Michael 

Russell wrote: 

“People smoke for 

nicotine but they die from 

the tar.”

1932 - 2009

Russell MJ. . Low-tar medium nicotine cigarettes: a new approach to safer smoking. BMJ 1976;1:1430–3

Ludzie palę dla 
nikotyny, umierają 
przez substancje 

smoliste



Elektroniczne papierosy

Elektroniczne urządzenia dostarczające nikotynę do organizmu użytkownika opracowane
w 2003 roku przez chińskiego farmaceutę Hon Lik (Han Li) miały, zdaniem wynalazcy,
wspomóc proces zaprzestania palenia wyrobów tytoniowych i miały być bezpieczne w
stosunku do papierosów konwencjonalnych

Pomimo, że są to produkty techniczne, szybko przypisano im nazwę papierosy
elektroniczne lub e-papierosy, głównie ze względu na kształt pierwszej generacji tych
produktów przypominających papierosa oraz sposobu używania zbliżonego do palenia
papierosów.



Co znajduje się w płynach nikotynowych (liquidach) ?

1. Glikol propylenowy ok.80% *

2. Gliceryna ok. 80% *

3. Woda ok. 3-8%

4. Etanol ok.1-3%

5. Nikotyna 0-2,4%

6. Dodatki smakowo-aromatyzujące ok. 5-10%

* Najczęściej mieszanina tych związków

Elektroniczne papierosy



W jakim stopniu nikotyna jest niebezpieczna dla zdrowia?

1. Własności uzależniające ?

2. Własności rakotwórcze ?

3. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy?

4. Toksyczność ?

5. Wstęp do narkotyków ?

6. Zdarzenia niekorzystne ?



Wiązanie do receptorów
nACH

Wzrost
dopaminy

nikotyna

Pozytywne odczucia/ 
wzmocnienie

Uzależnienie - mechanizm

Układ nagrody, zwany także ośrodkiem przyjemności – zbiór struktur mózgowych, związanych z motywacją i kontrolą zachowania.

Ewolucyjnie, mechanizm ten wykształcił się, aby zwiększać prawdopodobieństwo niektórych zachowań, potencjalnie korzystnych dla

organizmu. U naczelnych jego pobudzenie związane jest z subiektywnym odczuwaniem przyjemności.

N.L.Benowitz, N Engl J Med. 2010



Uzależnienie - mechanizm

e-papieros                  papieros konwencjonalny



Ogólnie przyjmuje sie że nikotyna nie wywołuje zmian nowotworzenia (nie jest 

induktorem procesów nowotworzenia). Natomiast wywiera efekt na już 

istniejące komórki nowotworowe (jest promotorem zmian nowotworowych).

Własności rakotwórcze ?



Med Rodz 2018; 21(2): 177-184

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy?



Toksyczność nikotyny - dawka śmiertelna

30 – 60 mg dla osób dorosłych, 10 mg dla dzieci

LD 50 = ok. 0,8 mg/kg  

(tymczasem dla zwierząt laboratoryjnych od 3,3 (myszy) do 50 mg/kg (szczury)

Można szacować, że 

rzeczywista dawka 

śmiertelna wynosi 

6,5 – 13 mg/kg

490 – 975 mg

Własności toksyczne ?



IMPLICATIONS FOR E-CIGARETTES

Our findings also provide initial biologic

insights that may help inform the current

debate about electronic e-cigarettes, which

have been promoted as a tool to stop

smoking and reduce the harmful effects of

combustible tobacco use in the population.

Czy e-papierosy okażą się wstępem do 
rozpoczęcia palenia tytoniu lub 
używania innych substancji 
uzależniających jest niepewne ale jest 
możliwe

Wstęp do narkotyków?

Nasze odkrycia dostarczają również wstępnych
informacji biologicznych, które mogą pomóc w
toczącej się debacie na temat elektronicznych
e-papierosów, które zostały promowane jako
narzędzie do rzucenia palenia i ograniczenia
szkodliwych skutków używania palnego
tytoniu w populacji



Poparzenia wywołane eksplozją 
e-papierosa 

N Engl J Med 375;14 nejm.org October 6, 2016
Burns 42;(2016) 1875-83

Zdarzenia niekorzystne



Według US Fire Administration był to pierwszy przypadek śmiertelny będący skutkiem 
wybuchu e-papierosa. Od 2009 do 2016 zanotowano 195 eksplozji lub zapalenia się z 

czego 133 spowodowało obrażenia w tym 38 poważne

Zdarzenia niekorzystne



Używam e-papierosów z liquidami bez 
nikotyny! 

A więc nie mam się czego obawiać!?



Proces podgrzewania liquidów do temperatury 250 -350 stopni powoduje, 
że w aerozolu pojawiają się związki będące produktami przemian 

chemicznych głównie substancji bazowy (gliceryna i glikol propylenowy) 
oraz substancji smakowo-zapachowych. W zależności od oporności grzałki 
i napięcia baterii, rodzaju związków aromatyzujących, ilość powstających 

związków sięga od kilku do kilkudziesięciu 
(w tym związki rakotwórcze i toksyczne)

Czy tylko nikotyna?

Elektroniczne papierosy



Porównanie substancji toksycznych inhalowanych przez 
użytkownika i palacza

W roku 2012 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
(FDA) opublikowała listę 93 związków (tzw. lista
HPHCs, Harmful and Potentially Harmful Constituents )
występujących w tytoniu i dymie tytoniowym uznanych
za szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe dla palaczy.
Z tej grupy jedynie 5 występuje w aerozolu generowanym
z większości dostępnych komercyjnie płynów
nikotynowych do napełniania e-papierosów w ilości
zbliżonej do ilości w dymie tytoniowym

Należą do nich:

acetaldehyd, aceton, akroleina, 
formaldehyd, nikotyna. 

Elektroniczne papierosy



1. Zarówno rodzaj substancji

bazowych jak i napięcie baterii

mają wpływ na wydzielanie

związków karbonylowych

2. Wzrost napięcia od 3,2 do 4,8

może spowodować około 200-

krotne zwiększenie ilości związków

karbonylowych

Elektroniczne papierosy



Jensen RP, et al.: N Engl J
Med. 2015;372(4):392-4

„Ukryty formaldehyd”

Elektroniczne papierosy - eksperymentowanie



Kupujesz liquidy i e-papierosy z nielegalnych 
źródeł? 

Licz się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem!



Po krytyce Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, 
daje jasne ostrzeżenie: Unikać THC i kupowania 
e-papierosów z nielegalnych źródeł



Wniosek

To co bez wątpienia jest korzystne dla palaczy, a więc przejście z 
konwencjonalnych wyrobów tytoniowych na e-papierosy, jest 

szczególnie niebezpieczne dla osób niepalących



Dziękuję za uwagę
asobczak.com.pl


