
PAPIEROSY 

Palenie tytoniu jest przyczyną wielu schorzeo oraz przedwczesnej śmierci. W 

Europie, na liście 10 najczęstszych przyczyn chorób, palenie tytoniu znajduje się 

na 2. miejscu. Z każdym wdechem do płuc palacza dostaje się 7 tys. związków 

chemicznych zawartych w dymie tytoniowym (z których 250 jest szkodliwych, a 

70 rakotwórczych1). Palenie tytoniu stanowi główną przyczynę zachorowao na 

nowotwory, wśród których najczęstszym jest rak płuc – u palących mężczyzn 

ryzyko raka jest 23 razy większe niż u niepalących, natomiast u palących kobiet 

13 razy większe. Ryzyko wystąpienia raka płuc wzrasta także u osób narażonych 

na bierne wdychanie dymu tytoniowego. 

Najlepszym sposobem zapobiegania rozwojowi choroby jest pozbycie się 

nałogu. Po ok. 10 latach od całkowitego zaprzestania palenia ryzyko 

wystąpienia raka płuc zmniejszy się o połowę, natomiast po 15 latach ryzyko to 

będzie takie samo, jak u osoby nigdy nie palącej. 

 

E-PAPIEROSY 

Podobnie jak palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych ma także 

destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego. Jak pokazują 

badania, ekspozycja na opary z e-papierosów pobudza stany zapalne w płucach 

i oskrzelach i negatywnie wpływa na mechaniczną czynnośd płuc. Dodatek 

substancji zapachowych nasila te szkodliwe efekty. W aerozolu generowanym z 

płynów o takich zapachach jak toffi, mleczny czy czekoladowy wykryto diacetyl i 

acetylopropionyl. Związki te powodują pogorszenie wydolności układu 

oddechowego, a także mogą się przyczyniad do rozwoju zarostowego zapalenia 

oskrzelików. Choroba ta, znana również jako "płuco pracownika fabryki 

popcornu" jest wyniszczającą, ciężką chorobą płuc, wywoływaną przez 
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wdychanie sztucznego maślanego aromatu smakowego z diacetylem, który był 

przed laty dodawany do popcornu. Inne badanie potwierdziło, że diacetyl 

zawarty jest aż w 75%, spośród przebadanych dotychczas smakowych płynów 

nikotynowych2.  

Liquidy e-papierosów zawierają  także glikol propylenowy  i  glicerynę. Obydwa 

te produkty są uznawane za nieszkodliwie przy podaniu doustnym i 

powszechnie wykorzystywane w medycynie oraz kosmetyce. Stają się jednak 

toksyczne, kiedy są wdychane po podgrzaniu. Zwiększają ryzyko podrażnienia 

płuc i rozwoju stanów zapalnych oraz hamują rozwój komórek. Podgrzewanie 

związków organicznych zawartych w liquidach powoduje również powstawanie 

wolnych rodników, które odpowiedzialne są za uszkodzenia zdrowych komórek. 

Badania przeprowadzone na nastolatkach z astmą wykazały także, że 

wdychanie aerozolu z e-papierosów niesie ze sobą o blisko 30% wyższe ryzyko 

wystąpienia ataku astmy. 
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