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Zasada ostrożności i nierzetelna nauka
Metadon a heroina
Rygorystyczne trzymanie się zasad i
norm obowiązujących wówczas w
USA niedopuszczających terapii
metadonem spowodowały, że
dopiero 35 lat później,
w 1997 roku, Narodowy Instytut
Zdrowia (NIH) opublikował raport
jednoznacznie wskazujący na
korzyści płynące z użycia metadonu
w terapii odwykowej od heroiny
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Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu (US Surgeon General Report)

1-zwyrodnienie plami żółtej
2-rozszczep twarzoczaszki
(palenie w ciąży)

3-cukrzyca
4-ciąża pozamaciczna
5-zaburzenia erekcji
6-reumatioidalne zapalenie
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Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu

The 21st century hazards of smoking and beneﬁts of stopping:...

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547248/?rep...

Figure 5

Pirie et al Lancet. 2013 Jan 12;381(9861):133-41

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

Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu

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
Tobacco Center of Regulatory Sciences 2015

Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu

Co jest przyczyną tragicznych skutków palenia tytoniu?

Ogromna ilość związków toksycznych zawartych w
dymie tytoniowym

E-papierosy: Hon Lik – inspiracją był prof. M. Russell

In 1976 Professor Michael
Russell wrote:
“People smoke for
nicotine but they die from
the tar.”
1932 - 2009

Michael Russell, psychiatra i naukowiec, był
pionierem w badaniach nad uzależnieniem od
tytoniu i opracowaniem metod leczenia
pomagających palaczom rzucić palenie.

Ludzie palę dla
nikotyny, umierają
przez substancje
smoliste
Russell MJ. BMJ 1976;1:1430–3

Porównanie substancji toksycznych inhalowanych przez
wapera i palacza

Porównanie substancji toksycznych inhalowanych przez
wapera 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.
Ilość HPHCs w aerozolu wynosił około 2 ug/zaciągnięcie
Ilość HPHCS w dymie tytoniowym wynosiła około 3000 ug/zaciągnięcie

Należą do nich:

acetaldehyd, aceton,
akroleina, formaldehyd,
nikotyna.

Tayyarah R, et al. Regul Toxicol Pharmacol. 2014 ;70(3):704-10.

Raport Lekarza naczelnego US

Elektroniczne papierosy a choroby nowotworowe

Rakotwórczość dymu tytoniowego i aerozolu
W strumieniu głównym dymu tytoniowego znajduje się:
• 9 związków klasyfikowanych przez International Agency of Reaserch on Cancer
(IARC) jako kancerogen grupy 1 o udowodnionym działaniu rakotwórczym na
człowieka,
• 9 związków prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka (wg IARC grupa 2A) i
• 34 związki przypuszczalnie rakotwórcze dla człowieka (wg IARC grupa 2B),
• czyli w sumie 52 związki o różnym potencjale rakotwórczym.
Tymczasem w aerozolu z e-papierosa wykryto jedynie 2 związki rakotwórcze z listy
IARC, a mianowicie formaldehyd (wg IARC grupa 1) i acetaldehyd (wg IARC grupa 2B).
(sporadycznie wykrywa się benzen)

Używanie e-papierosów a biomarkery rakotwórczości

20 palaczy papierosów
Przez dwa tygodnie używali
e-papierosów (kartridż 16 mg)

Nicotine & Tobacco Research, 2017, Vol. 19, No. 2

Nawet najwięksi niedowiarkowie musieli zmienić zdanie

Prof. Stanton Glantz

Ecig only users have fewer carcinogens in their bodies than cigs, but not most
people, who are dual users with cigarettes
Submitted by sglantz on Wed, 2017-02-08 21:01
This result is exactly what one would expect because it is well-established that e-cigarettes deliver much lower
…….jest
dobrze dowiedzione, że e-papierosy dostarczają mniej kancerogenów niż
levels of most carcinogens than conventional cigarettes. E-cigarette advocates are using this paper to stress the
papierosy
konwencjonalne.
value of switching
from smoking cigarettes to e-cigarettes.
Każdy- włączając mnie- zgadza się, że całkowite przejście z papierosów na e-papierosy
Everyone – including me – agrees that switching entirely from cigarettes to e-cigarettes (assuming no effects on
(przyjmując
brak efektu na zaprzestanie palenia) byłoby dobrą rzeczą
cessation) would be a good thing.

„Ukryty formaldehyd”

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

E-papierosy wywołują raka płuc u myszy

For the study, Tang and his
colleagues exposed 45 laboratory
mice to nicotine-containing vapor
four hours a day for five days a
week, over a period of 54 weeks.

Prof. Peter Hajek (Director of the Health and Lifestyle
Research Unit at the Wolfson Institute of Preventive
Medicine): „Badania na gryzoniach nie przekładają się na
wyniki na ludziach. Liczba myszy jest o wiele za mała, aby
wyciągać jakiekolwiek wnioski. Stężenie aerozolu w
powietrzu było gigantyczne, absolutnie nierealistyczne”.
Prof. John Britton (Director, UK Centre for Tobacco &
Alcohol Studies) podkreśla brak danych dotyczących
stężenia nikotyny we krwi – poważny błąd metodologiczny.
Brak danych dotyczących generowania aerozolu – (bardzo
możliwe, że powstawał on w warunkach znanych jako dry
puff)
No i najważniejsze – gdzie jest porównanie z działaniem
dymu ze zwykłych papierosów?

Proc Natl Acad Sci U S A. 2019;116(43):21727-21731

Mniejsze dawki to mniejsza toksyczność

Omnia sunt venena, nihil est sine
veneno. Sola dosis facit venenum. (łac.)
Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko
dawka czyni truciznę

Paracelsus 1493–1541

Każda ocena oddziaływania na organizm powinna mieć swój punkt odniesienia.
W przypadku e-papierosów są to papierosy konwencjonalne

Czy można powiedzieć, że e-papierosy nie niosą ze
sobą narażenia na choroby nowotworowe ?

Rakotwórczość jest to właściwość czynnika chemicznego, fizycznego lub biologicznego,
warunkująca wywoływanie przez dany czynnik nowotworów u ludzi lub zwierząt. W
praktyce właściwość tę można ustalić jedynie na podstawie udokumentowanej

zależności między narażeniem na dany czynnik a wzrostem częstości występowania
nowotworów u narażonych ludzi lub zwierząt (badania epidemiologiczne). Zmiany
nowotworowe mogą ujawnić się po upływie wielu lat od chwili pierwszego narażenia na

substancje chemiczne. Okres tego opóźnienia jest nazywany okresem latencji może
wynosić od 4 do 40 lat.

Badania epidemiologiczne dotyczące snusa

Po kilku dekadach 22 października
2019 FDA oficjalnie ogłosiło, że marka
General Snus (najpopularniejsza w
Szwecji) jest mniej szkodliwą
alternatywą dla papierosów.
Jednocześnie FDA upoważnia firmę do
stwierdzenia, że stosowanie General
Snus zamiast papierosów zmniejsza
niektóre zagrożenia dla zdrowia, w
tym raka jamy ustnej, chorób serca,
raka płuc, udaru mózgu, rozedmy płuc
i przewlekłego zapalenia oskrzeli.
WHO Global Report: mortality attributable to Tobacco 2012

Elektroniczne papierosy a ChSN
Badania kliniczne - choroby sercowo-naczyniowe

Mechanizm
aterogennego działania
dymu i aerozolu

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

Związki utleniające,
cząstki stałe, produkty
rozkładu

Elektroniczne papierosy a ChSN

• Badaniaostra
EP nowej
generacji, efektywniej
dostarczających
do organizmu
użytkownika,do
wskazują
Ogólnie
niewydolność
krążenia
związana znikotynę
e-papierosami
opisywana
chwilina
spodziewane przyśpieszenie tętna podobne do obserwowanego u palaczy tytoniu. Natomiast wyniki dotyczące
obecnej
z efektem wywoływanym przez nikotynę
ciśnieniajest
krwizgodna
są rozbieżne.
• Badaniaże
związane
długoterminowym używaniem
EP wskazują
na nieznamienne
zmiany
tętna i ciśnieniaukrwi.
Uważamy
ryzykozsercowo-naczyniowe
wywołane
przez nikotynę
inhalowaną
z e-papierosów
osób

• Badania echokardiograficzne 40 ochotników po użyciu EP drugiej generacji, przez 7 min nie wykazały

bezznamiennych
objawów choroby
sercowo-naczyniowej
jest dość
małe. ….U
osób ze zdiagnozowaną
ryzyko
zmian podczas
gdy palenie papierosów
skutkowało
uszkodzeniem
relaksacji mięśniaChSN
sercowego

• Brak
jest dostępnych
związanych palenia.
z wpływem
używania EP
na układ
sercowojest
oczywiście
mniejszedanych
niż w przypadku
Jeślidługoterminowego
konwencjonalne papierosy
zastąpi
się całkowicie
naczyniowy oraz wpływem na ten układ u osób ze stwierdzoną ChSN

elektronicznymi, szkodliwość palenia zostanie znacznie zredukowana z korzyścią dla układu serowo-

• Overall, the acute cardiovascular effects of e-cigarettes reported to date are consistent with the expected
effects of nicotine.
naczyniowego
Trends Cardiovasc Med. 2016 Aug;26(6):515-23

Badania kliniczne – poprawa wazodylatacji

Palacze,
Conclusions
szczególnie kobiety, które przechodzą z TC na EC,
odnoszą
Smokers,znaczne
particularly
korzyści
females,
związane
who zswitch
funkcjonowaniem
from TC to EC
naczyń,
derive significant
które są widoczne
benefits bardzo
in termswcześnie.
of vascular
Z perspektywy
health, and
poprawy
this improvement
funkcjonowania
is seen naczyń
early on.
zalecenia
From a vascular
przejściahealth
z TC na
EC
perspective,
można uznać
recommendations
za środek redukujący
of switching
szkodyfrom
naczyniowe
TC to EC
wywołane
could be considered
paleniem. a vascular harms reduction measure.

Wazodylatacja indukowana przepływem w tętnicy ramiennej.
(rozkurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych.
Skutkiem tego procesu jest poszerzenie światła naczyń i
spadek ciśnienia krwi)

J Am Coll Cardiol. 2019 Dec 24;74(25):3112

Elektroniczne papierosy a ChSN

Wnioski wyciągamy z pojedynczych prac bez ich analizy?

Używając tej samej metodologii co autorzy komunikatu i tych samych danych (2016 BRFS) Prof.
M. Siegel (Professor in the Department of Community Health Sciences, Boston University School of
Public Health. He has 32 years of experience in the field of tobacco control.) wykazuje, że próby
rzucenia palenia przy pomocy środków aprobowanych przez środowisko medyczne (osiągnięcia
przynajmniej jednego dnia abstynencji) związane jest ze wzrostem ryzyka zawału o 41%

Wnioski wyciągamy z pojedynczych prac bez ich analizy?

Codzienne i codzienne
Conclusions
Some-day and
używanie
every-day
papierosów
e-cigarette
elektronicznych
use are
associated
wiąże
się zewith
zwiększonym
increased risk
ryzykiem
of having
zawału
hadmięśnia
a myocardial
infarction, adjusted
sercowego,
skorygowanego
for combustible
o palenie
cigarette
papierosów.
smoking.
Wpływ
Effect
eof e-cigarettes
papierosów
jest
are
podobny
similar as
jakconventional
w przypadkucigarette
tradycyjnych
and dual
use of e-cigarettes
papierosów,
a podwójne
and conventional
użycie e-papierosów
cigarettes iattradycyjnych
the same
time is riskerwthan
papierosów
tymusing
samym
either
czasie
product
jest bardziej
alone. ryzykowne niż
stosowanie obu produktów osobno.

Profesor Medycyny Uniwersytetu Louisville, Brad
Rodu w czasopiśmie USA Today doniósł, że po
przeanalizowaniu tych samych danych z PATH,
których użyli autorzy badania, większość z 38

waperów miała atak serca kilka lat przed
użyciem e-papierosa.

J Am Heart Assoc. 2019;8:e012317.

Elektroniczne papierosy a choroby układu oddechowego

Elektroniczne papierosy a choroby układu oddechowego

Obecnie najdłuższe opisane badanie trwało 3,5 roku. U ochotników, którzy nigdy nie palili
papierosów a rozpoczęli i kontynuują używanie e-papierosów, oznaczano parametry
hemodynamiczne, badano funkcje układu oddechowego, wykonywano wysokorozdzielczą
tomografię komputerową płuc. Nie zaobserwowano istotnych zmian w stosunku do grupy
kontrolnej osób nigdy nie palących. Wyniki tej pracy są o tyle istotne, że potencjalna
szkodliwość e-papierosów powinna w szczególności znaleźć odzwierciedlenie w dysfunkcji
układu oddechowego.
Polsa R, et al. Sci. Rep. 2017; 7(1): 13825

Elektroniczne papierosy a choroby układu oddechowego

Dwuletnie badania grupy 209 ochotników używających e-papierosów obejmowały
badanie parametrów życiowych, elektrokardiografię, testowanie funkcji płuc, narażenie
na nikotynę i wybrane związki oraz chęć zapalenia papierosa i efektów odstawienia. Nie
zaobserwowano poważnych zdarzeń zdrowotnych. Najczęstsze negatywne objawy
zdrowotne zgłaszane przez ochotników to zanikający w czasie ból głowy (28,7%)
zapalenie części nosowej gardła (19,6%), ból gardła i kaszel (16,9%)
Walele T, et al. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2017; 92: 226-238

Elektroniczne papierosy a choroby układu oddechowego

Praca poglądowa podsumowującą dotychczasowe dane kliniczne związane z wpływem
używania e-papierosów na układ oddechowy.
Stwierdzono, że zastąpienie papierosów konwencjonalnych e-papierosami znacząco
poprawia wyniki zdrowotne chorych na obturacyjną chorobę płuc i chroniczną astmę.

Morjaria JB, et al. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2017; 12: 3203-3210

Elektroniczne papierosy a choroby układu oddechowego

Używanie e-papierosów powoduje chorobę „Popcorn Lung” i obturacyjną chorobę
płuc POChP.
Zarostowe zapalenie oskrzelików (łac. bronchiolitis obliterans) – rzadka choroba oskrzelików
wywołana przez ich włóknienie prowadzące do zwężenia i niekiedy całkowitego zamknięcia.
Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jun 7. doi: 10.1164/rccm.201811-2087OC

Elektroniczne papierosy a choroby układu oddechowego
Wiadomo, że przewlekła ekspozycja na bardzo wysokie poziomy diacetylu (aromat masła, który tradycyjnie
był przetwarzany w fabrykach popcornu) jest związana z przypadkami zarostowego zapalenia oskrzelików
(„popcorn lung”) [1,2].
1. Eur Respir J. 2004;24:298–302. 2. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176:498–504.

Chociaż niektóre e-płyny zawierają wysokie stężenia diacetylu [3,4], nie było doniesień, że spowodowało
to zarostowe zapalenie oskrzelików u użytkowników EC.
3. Nicotine Tob Res. 2015;17:168–74. 4.Environ Health Perspect. 2016;124(6):733–739.

Dym papierosowy zawiera również diacetyl, ale na znacznie wyższym poziomie (do 750 razy wyższy) niż
w aerozolu EC [5]. Pomimo tego, dym papierosowy nie został jednoznacznie powiązany z zarostowymi
zapaleniem oskrzelików (wg. US Occupational Safety and Health Administration [6]).
5. Environ Toxicol. 2006;21:47–54, 6. Flavorings-related lung disease: diacetyl [Internet]. Washington, DC: Occupational Safety and
Health Administration, U.S. Department of Labor. Available from: http://www.osha.gov/SLTC/flavoringlung/diacetyl.html

Dlatego jest wysoce nieuzasadnione zakładać, że narażenie na istniejące poziomy
diacetylu w aerozolach z EP w normalnych warunkach użytkowania stanowi zagrożenie
dla zdrowia. Poprzez przejście z palenia na rozsądne stosowanie produktów Vaping
palacze obniżają wszelkie teoretyczne ryzyko chorób płuc popcornu (Prof. R. Polosa)

Co jest powodem obecnej ogromnej krytyki e-papierosów?
Nagłe pojawienie się obrażeń płuc związanych ze
stosowaniem e-papierosów lub produktów do wapowania

Co jest powodem obecnej ogromnej krytyki e-papierosów?

• Były to niekorzystne zdarzenia związane z wieloma przypadkami ostrej niewydolności płuc wśród
użytkowników e-papierosów na terenie USA. Chorobie przypisano skrót EVALI (e-cigarette, or
vaping, product use–associated lung injury).
• Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) na dzień 17 grudnia 2019 r. zgłoszono w
sumie 2506 hospitalizowanych przypadków EVALI ze wszystkich 50 stanów USA, z czego 54
zakończyły się zgonem.

• Pierwsze pojedyncze przypadki choroby zanotowano w kwietniu 2019 roku, we wrześniu wystąpił
szczyt hospitalizacji po czym ich liczba zaczęła maleć. W grudniu zanotowano pojedyncze przypadki
wystąpienia choroby.
• Wiek pacjentów zawierał się w przedziale 13 – 77 lat (mediana 24 lata), 78% miało poniżej 35 lat a
67% pacjentów stanowili mężczyźni.

Co jest powodem obecnej ogromnej krytyki e-papierosów?

Co jest powodem obecnej ogromnej krytyki e-papierosów?

Co jest powodem obecnej ogromnej krytyki e-papierosów?

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/e-cigarettes-how-risky-are-they

Co jest powodem obecnej ogromnej krytyki e-papierosów?
Czy e-papierosy (ENDS) powodują obrażenia płuc?

• Istnieje coraz więcej dowodów na to, że użycie ENDS może spowodować uszkodzenie płuc.
• W dniu 17 września 2019 r. Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób rozpoczęły nadzwyczajne
dochodzenie w sprawie powiązań między użyciem ENDS a obrażeniami i śmiercią płuc.
• Do 10 grudnia 2019 r. USA zgłosiły ponad 2409 przypadków hospitalizowanych i 52 potwierdzonych zgonów.
• Co najmniej pięć innych krajów wszczęło dochodzenia w celu zidentyfikowania przypadków obrażeń płuc związanych z
użyciem ENDS.
Czy e-papierosy są bardziej niebezpieczne niż zwykłe papierosy?
• Zależy to od szeregu czynników, w tym od ilości nikotyny i innych substancji toksycznych w podgrzewanych cieczach,
ale wiemy, że ENDS stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia i nie są w żaden sposób bezpieczne
Czy ENDS powinien zostać zakazany?
• Kraje mogą zdecydować o zakazie ENDS. Obecnie są zakazane w ponad 30 krajach na całym świecie, a coraz więcej
krajów rozważa zakazy celem ochrony młodych ludzi.

Jakie są przyczyny uprzedzenia do e-papierosów?

• Redukcja szkód jest nieskuteczna – taką tezę może potwierdzać wybiórcza i
tendencyjna analiza prac naukowych, wskazujących na brak efektywności związanej z
niekorzystnymi zdarzeniami zdrowotnymi po zastosowaniu terapii substytucyjnej.
Dlatego istotnym jest opieranie się na dowodach opracowanych przez renomowane
organizacje i ośrodki badawcze (początkowa opinia przeciwników metadonu)
• Dotychczasowe metody zwalczania nikotynizmu są wystarczające
• Brak rozgraniczenia dwóch głównych populacji: młodzieży dla której e-papierosy są
zagrożeniem i palaczy dla których przejście na e-papierosy będzie korzystne

Wnioski
Uprzedzenie do e-papierosów prowadzi do nieuzasadnionych wniosków naukowych,
zwodniczej komunikacji z opinią publiczną na temat skutków zdrowotnych epapierosów i błędnych porad medycznych
Zasada ostrożności nie może prowadzić do dezawuowania produktu mniej
szkodliwego mającego również potencjał w procesie zwalczania nikotynizmu

E-papierosy nie są bezpieczne ale są zdecydowanie mniej
szkodliwe od wyrobów palnych. Tym samym mają ogromny
potencjał w ograniczeniu występowania chorób
odtytoniowych

Wnioski

Należy wypracować mechanizmy chroniące młodzież ale wspierające

palaczy w ich decyzjach porzucenia wyrobów palnych na rzecz epapierosów, mogących być dodatkowym narzędziem obok np. NTZ

wspomagającym zaprzestanie palenia

Dziękuję za uwagę

Elektroniczne papierosy a zaprzestanie palenia

Elektroniczne papierosy a zaprzestanie palenia

E-papierosy, stale zmieniająca się i niejednorodna grupa
produktów, są używane na różne sposoby. W związku z
tym trudno jest dokonać uogólnień dotyczących
skuteczności zaprzestania palenia na podstawie badań
klinicznych z udziałem konkretnego e-papierosa, a obecnie
nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić, że epapierosy ogólnie zwiększają zaprzestanie palenia

https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2020-smoking-cessation/index.html

EP w procesie zaprzestania palenia tytoniu
(randomizowane badania kliniczne*)
W sumie 886 uczestników poddano
randomizacji. Wskaźnik rocznej
abstynencji wyniósł 18,0% w grupie z epapierosami, w porównaniu z 9,9% w
grupie z nikotyną zastępczą (ryzyko
względne, 1,83; 95% przedział ufności [CI],
1,30 do 2,58; P <0,001).
E-papierosy były bardziej skuteczne w rzucaniu palenia niż nikotynowa terapia
zastępcza, gdy obu produktom towarzyszyło wsparcie behawioralne (bez wsparcia
nie było różnicy)
*Randomizowane badania kliniczne to złoty standard badań klinicznych, szczególnie wtedy, gdy badana jest skuteczność
kuracji.

EP w procesie zaprzestania palenia tytoniu
(randomizowane badania kliniczne)

Łączenie produktów nikotynowych o zmniejszonej
szkodliwości, takich jak plastry nikotynowe z epapierosem nikotynowym, może prowadzić do
poprawy zaprzestania palenia w porównaniu ze
stosowaniem plastrów i e-papierosa bez nikotyny (lub
samych plastrów). Przyszłe badania e-papierosów
powinny koncentrować się na ich stosowaniu w
połączeniu z dotychczas aprobowanymi metodami
wsparcia rzucania palenia.

7% uczestników plastrów plus
e-papierosów z nikotyną miało
zweryfikowaną CO ciągłą
abstynencję po 6 miesiącach
w porównaniu z 4% w
plastrach plus grupa epapierosów bez nikotyny i 2%
osób w grupie tylko z
plastrami

