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Palenie jest bardzo popularn¹
u¿ywk¹ polegaj¹c¹ na inhalowaniu
dymu tytoniowego. Toksyczne sk³adniki dymu tytoniowego poprzez kr¹¿enie rozprowadzane s¹ po ca³ym organizmie. Na uk³ad kr¹¿enia zasadniczy wp³yw maj¹ nikotyna, tlenek wêgla, wolne rodniki tlenowe oraz cytokiny zapalne. Sk³adniki te maj¹ udzia³
w powstawaniu blaszki mia¿d¿ycowej
oraz jej destabilizacji. Procesy te sprawiaj¹, ¿e palenie jest pojedynczym
wa¿nym, a równoczenie potencjalnie
usuwalnym czynnikiem ryzyka choroby wieñcowej, nag³ego zgonu, udaru
mózgu, têtniaka aorty, mia¿d¿ycy koñczyn dolnych i choroby Buergera. Potwierdzaj¹ to badania epidemiologiczne. Badanie INTERHEART wykaza³o
siln¹ stopniowo narastaj¹c¹ zale¿noæ
miêdzy liczb¹ wypalanych papierosów
w ci¹gu doby a ryzykiem zawa³u By
obni¿yæ ryzyko mobilizuje siê wszelkie
dzia³ania profilaktyczne chroni¹ce
przed inicjacj¹ palenia i uzale¿nieniem.
A u pal¹cych uzale¿nionych stosuje siê
leczenie polegaj¹ce na terapii behawioralnej ewentualnie wraz z lekami o
naukowo udowodnionej skutecznoci.

Smoking is a very popular habit of
inhaling tobacco smoke. Toxic components of the tobacco smoke are being
distributed throughout the whole organism by means of circulation. Nicotine, carbon monoxide, free radicals
and cytokines fundamentally influence
circulation. These components cause
creation of atherosclerotic plaque and
its destabilization. These processes
make smoking the most important single risk factor in coronary artery disease, sudden cardiac death, ischemic
stroke, aortic aneurysm formation,
peripheral vascular disease and
Buerger disease. It must be also said
this factor might be possibly removed.
Epidemiologic examinations confirm
that The INTERHEART study showed
strongly growing dependence between
the number of cigarettes smoked during the day and night and the risk of
coronary heart attack. In order to lower
the risk we should mobilize all preventive actions which would protect us
from smoking and addiction. But for
those who are already chain smokers
we should apply behavior therapy or
eventually use drugs which are scientifically proved to be effective.

Palenie tytoniu jest form¹ u¿ywki polegaj¹c¹ na inhalowaniu dymu powsta³ego ze
spalania odpowiednio spreparowanych lici
rolin z gatunku nicotiana.
Z powodu psychoaktywnego dzia³ania
nikotyny obecnej w liciach tych rolin palenie tytoniu sta³o siê najbardziej rozpowszechnion¹ u¿ywk¹ na wiecie, a równoczenie przyczyn¹ uzale¿nienia i chorób
odtytoniowych.
Dym tytoniowy jest aerozolem sk³adaj¹cym siê cz¹stek fazy sta³ej i ciek³ej rozproszonych w fazie gazowej. Zawiera oko³o
4000 zwi¹zków w wiêkszoci toksycznych
w tym równie¿ o dzia³aniu kancerogennym,
mutagennym, teratogennym
Oprócz sk³adu jakociowego dymu tytoniowego istotna jest wielkoæ zawartych
w nim cz¹stek. Patogenetyczne znaczenie
maj¹ cz¹stki o wielkoci poni¿ej 10 mikronów, które okrela siê jako PM-10 (particulate matter).
Cz¹stki o wielkoci PM-2,5 a takich jest
w 1 cm3 dymu tytoniowego oko³o 3 mld dostaj¹ siê do najg³êbszych struktur uk³adu
oddechowego sk¹d poprzez kr¹¿enie rozprowadzone s¹ po ca³ym organizmie dzia³aj¹c toksycznie na wszystkie procesy ¿yciowe wszystkich tkanek i narz¹dów.

Na uk³ad kr¹¿enia zasadniczy wp³yw maj¹
sk³adniki dymu tytoniowego, które dostaj¹
siê tu bezporednio z p³uc takie jak nikotyna, tlenek wêgla, wolne rodniki tlenowe i
inne, ale równie¿ pochodz¹ce z uk³adu oddechowego mediatory zapalenia powstaj¹ce tam pod wp³ywem dra¿ni¹cego dzia³ania dymu tytoniowego.
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NIKOTYNA alkaloid pirydynowy wystêpuj¹cy w liciach tytoniu jest doæ siln¹ trucizn¹. Dawka miertelna LD50 dla niepal¹cego cz³owieka wynosi oko³o 50 mg. Tak¹
iloæ nikotyny mo¿na wyekstrahowaæ z 3-4
papierosów.
Podczas palenia przy jednym zaci¹gniêciu wch³ania siê 0,05-0,15 mg nikotyny co
daje oko³o 1,5 mg po wypaleniu jednego papierosa.
Ju¿ po oko³o 10 sekundach nikotyna poprzez kr¹¿enie obecna jest w mózgu, gdzie
aktywuje uk³ad dopaminergiczny wywo³uj¹c
u palacza przyjemne odczucie zaspokojenia. Z kolei spadek poziomu nikotyny w
mózgu daje nieprzyjemne odczucia abstynencji zaspakajane kolejn¹ dawk¹. Cykl ten
prowadzi do uzale¿nienia i narastania stopnia tolerancji dawki. Na uk³ad kr¹¿enia nikotyna dzia³a poprzez katecholaminy uwalM. Nikodemowicz

niane ze zwojów nerwowych jak i z nadnerczy. Po wypaleniu jednego papierosa poziom adrenaliny wzrasta o 150%, a noradrenaliny o 40%. Powoduje to przyspieszenie akcji serca o oko³o 14% i wzrost cinienia têtniczego o oko³o 6%. Równoczenie
wzrasta o 21% opór naczyñ wieñcowych
i obni¿a siê o 7% prêdkoæ przep³ywu wieñcowego. Wzrasta zapotrzebowanie serca na
tlen. Obni¿a siê o 35% próg migotania komór, co jest powodem wystêpowania czêstszego u palaczy nag³ego zgonu sercowego. Nikotyna wp³ywa te¿ poprzez stymulacjê hormonaln¹ na wzrost poziomu glukozy
oraz wzrost frakcji LDL cholesterolu co nasila progresjê mia¿d¿ycy.
TLENEK WÊGLA ma 270 razy wiêksze
powinowactwo do hemoglobiny ni¿ tlen i
tworzy z ni¹ karboksyhemoglobinê. Karboksyhemoglobina w iloci do 1% jest obecna
we krwi ludzi zw³aszcza zamieszka³ych w
miastach. Natomiast u palaczy poziom karboksyhemoglobiny siêga 10%. Transport tlenu do tkanek i procesy utleniania wewn¹trzkomórkowego s¹ upoledzone. Miêsieñ sercowy jest niedotleniony, a reakcj¹ na ogólnoustrojow¹ hipoksjê jest poliglobulia,
wzrost lepkoci i krzepliwoci krwi.
WOLNE RODNIKI TLENOWE s¹ to atomy, cz¹steczki lub jony posiadaj¹ce na zewnêtrznej orbicie pojedynczy, niesparowany elektron. D¹¿¹c do uzupe³nienia lub oddania elektronu s¹ agresywnymi utleniaczami lub reduktorami. Dym tytoniowy jest jednym z wa¿niejszych zewnêtrznych róde³
wolnych rodników tlenowych. Kr¹¿¹ca wewn¹trz têtnic obojêtna dla organizmu frakcja cholesterolu LDL, gdy zostaje utleniona
wnika do ciany naczyñ inicjuj¹c proces
mia¿d¿ycowy. Utlenienie nienasyconych
kwasów t³uszczowych wchodz¹cych w sk³ad
b³on komórkowych uszkadza ródb³onek
naczyñ. Rozk³ad tlenku azotu ogranicza rozkurcz. Wzrasta gotowoæ do skurczu naczyñ. Wzrasta synteza trombosanu, a obni¿a siê synteza prostacykliny co daje efekt
prozakrzepowy.
CYTOKINY PROZAPALNE takie jak
czynnik martwicy nowotworu (TNF-alfa), interleukina-1 (IL-1) i pochodz¹ca od niej interleukina-6 (IL-6) przechodz¹ do kr¹¿enia
z uk³adu oddechowego, w którym rozwija siê
odczyn zapalny pod wp³ywem dra¿ni¹cego
dzia³ania dymu tytoniowego. Cytokiny prozapalne bior¹ udzia³ w inicjacji i progresji
zapalnego uszkodzenia ciany têtnic i promocji mia¿d¿ycy. Powoduj¹ one z jednej
strony uszkodzenie ródb³onka prowadz¹c
do rozwoju blaszki mia¿d¿ycowej, a drugiej
poprzez wp³yw na uk³ad krzepniêcia i fibrynolizy destabilizuj¹ te blaszki.
Mia¿d¿yca bowiem jest skutkiem d³ugotrwa³ej narastaj¹cej w czasie odpowiedzi
obronnej o charakterze przewlek³ego fibroproliferacyjnego procesu zapalnego na
czynniki dzia³aj¹ce destrukcyjnie na cianê
naczyñ. Na wszystkich etapach powstawania blaszki mia¿d¿ycowej pocz¹wszy od nacieczenia lipidowego a¿ po pêkniêcie blaszki
i powstania zakrzepu s¹ obecne komórki zapalne. Wyrazem tego jest wzrost poziomu
wskaników zapalnych takich jak bia³ko CPrzegl¹d Lekarski 2007 / 64 / Suplement 4

Rycina 1
Schemat kierunków dzia³ania dymu tytoniowego na kr¹¿enie.
Influence of tabacco smoke on circualtion.

Rycina 2
Palenie a zawa³ serca w badaniu INTERHEART wg S. Yusufa.
Smoking and heart attack in the INTERHEART Study acc. to S. Yusufa.

reaktywne (CRP), fibrynogen, osoczowy
amyloid A (SAA) i innych.
Bia³ko C-reaktywne CRP jest uwa¿ane
za marker stabilnoci blaszki mia¿d¿ycowej.
Wszystkie te procesy uruchamiane
przez toksyczne dzia³aniem dymu tytoniowego prowadz¹ do rozwoju mia¿d¿ycy, wp³ywaj¹ na destabilizacjê i pêkanie blaszek
mia¿d¿ycowych z formowaniem zakrzepu
na powierzchni pêkniêcia, co ma okrelone
konsekwencje kliniczne. Rozwój mia¿d¿ycy
w naczyniach wieñcowych, a wiêc choroby
wieñcowej do etapu pêkaj¹cej blaszki skutkuje ostrym zespo³em wieñcowym, zawa³em
serca lub nag³ym zgonem sercowym
Rozwój mia¿d¿ycy postêpuje te¿ w pozawieñcowych obszarach unaczynienia.
Tote¿ palenie tytoniu jest wspólnym czynnikiem ryzyka wieñcowego, udaru mózgu, têtniaka aorty, mia¿d¿ycy koñczyn dolnych i
choroby Buergera.
Dosyæ póno zaczêto sobie zdawaæ

sprawê ze szkodliwego wp³ywu palenia tytoniu na uk³ad kr¹¿enia. Jednym z pierwszych by³ Hammond, który w 1958 r. zauwa¿y³, ¿e zgony spowodowane chorobami serca wród palaczy wystêpuj¹ czêciej. Og³oszona w 1965 r. w N. Engl. J. Med. praca
Auerbacha i Hammonda wskaza³a na bezporedni¹ zale¿noæ miêdzy paleniem tytoniu, a mia¿d¿yc¹ têtnic wieñcowych. Fingerland w 1971 r. wykaza³ ¿e czêstoæ wystêpowania zmian mia¿d¿ycowych u palaczy
jest wprost proporcjonalna do iloci wypalanych dziennie papierosów.
Du¿e badanie Dolla i Peto w wieloletniej obserwacji grupy brytyjskich lekarzy
oraz badanie Nurses Health Study w grupie
brytyjskich pielêgniarek oszacowa³y ryzyko
choroby wieñcowej na oko³o 2-krotnie podwy¿szone u ma³o i rednio pal¹cych oraz
15-krotnie podwy¿szone u du¿o pal¹cych.
W 1980 r. Auerbach stwierdzi³ sekcyjnie
obecnoæ zmian mia¿d¿ycowych u 15% niepal¹cych i u 29,2% pal¹cych do 20 papiero43

sów/dobê oraz a¿ u 45,9% pal¹cych ponad
20 papierosów/dobê.
Badanie INTERHEART kierowane
przez prof. Salima Yusufa z McMaster University w Kanadzie opublikowane w 2004 r.
w Lancecie by³o najwiêkszym badaniem epidemiologicznym typu kliniczno-kontrolnego
case-control dotycz¹cym czynników ryzyka w tym palenia tytoniu. Badanie przeprowadzono w 52 krajach na wszystkich kontynentach równie¿ i w Polsce pos³uguj¹c siê
nowoczesnym narzêdziem statystycznym
tzw. populacyjnym wskanikiem ryzyka (population attributable risk PAR). Badanie to
jednoznacznie potwierdzi³o, ¿e palenie stanowi wa¿ny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Wykazano siln¹ stopniowo narastaj¹c¹
zale¿noæ miêdzy liczb¹ wypalanych papierosów w ci¹gu doby a ryzykiem zawa³u.
U pal¹cych do 20 pap/dobê ryzyko wyst¹pienia zawa³u serca jest trzykrotnie wy¿sze w stosunku do niepal¹cych. Wypalanie ponad 20 pap/dobê podnosi to ryzyko
czterokrotnie, za przy wypalaniu 40 pap/
dobê ryzyko to wzrasta a¿ dziewiêciokrotnie.
Wyniki tego badania zosta³y uznane za
prze³omowe, gdy¿ wskazuj¹ na zasadnicze
znaczenie podstawowych, modyfikowalnych
czynników ryzyka zawa³u niezale¿nie od
p³ci, wieku, regionu wiata i grupy etnicznej. Informacje te stanowi¹ podstawê dla
okrelenia strategii postêpowania prewencyjnego równie¿ w Polsce.
Na wiecie pali 1,1 miliarda ludzi. Szacuje siê ¿e do 2025 r. liczba palaczy wzronie do 1,6 mld. Do tego trzeba doliczyæ co
najmniej 2-3 x wiêcej biernie pal¹cych poch³aniaj¹cych sk³adniki dymu tytoniowego
ze ska¿onej atmosfery oddechowej w otoczeniu ka¿dego palacza.
Polska na pocz¹tku lat 80-tych nale¿a³a do krajów o najwy¿szym spo¿yciu tytoniu
na wiecie. Pali³o wówczas 70% mê¿czyzn
i 47% kobiet. Obecnie w Polsce pali 37%
mê¿czyzn i 26% kobiet. Razem 11 mln palaczy wypala rocznie 90 mld papierosów za
16 mld z³otych. W Polsce na choroby odtytoniowe umiera przedwczenie oko³o 43 tysi¹ce osób rocznie w tym 38% mê¿czyzn i
13% kobiet. Pal¹cy mê¿czyni ¿yj¹ o 9 lat
krócej, a kobiety o 7,5 roku krócej od niepal¹cych. Polska jest na 21 miejscu wród
krajów UE pod wzglêdem oczekiwanej d³ugoci ¿ycia. Porzucaj¹c palenie nawet w
wieku 65 lat mê¿czyni zyskuj¹ 1,5 roku
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¿ycia, a kobiety 3 lata.
Richard Peto z uniwersytetu oxfordzkiego zajmuj¹cy siê statystyk¹ medyczn¹ i epidemiologi¹ oszacowa³, ¿e skumulowana liczba zgonów w latach 1950-2050 mo¿e siêgaæ 520 mln osób. Liczbê tê mo¿na obni¿yæ
do 340 mln, gdyby do roku 2020 zmniejszyæ
spo¿ycie tytoniu o po³owê. Uratowa³o by siê
dziêki temu 180 mln ludzi.
Palenie tytoniu jest pojedynczym g³ównym, a równoczenie potencjalnie usuwalnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego.
W codziennej praktyce lekarskiej do
okrelenia 10-letniego ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego zakoñczonego zgonem
w zale¿noci od p³ci, wieku, skurczowego
cinienia têtniczego, stê¿enia cholesterolu
ca³kowitego i palenia papierosów stosuje siê
tabelê risk score opracowan¹ w 2003 r.
przez ESC. Tabela ta wskazuje na wyran¹
korzyæ niepal¹cych zarówno mê¿czyzn jak
i kobiet. Obowi¹zkiem ka¿dego lekarza kontaktach z pacjentem pal¹cym jest prewencja palenia.
U palaczy uzale¿nionych stosuje siê leczenie polegaj¹ce na terapii behawioralnej
ewentualnie wraz z lekami o naukowo udowodnionej skutecznoci do których nale¿¹
Bupropion (Zyban), Vareniclina (Champix) i
jeszcze nie zarejestrowany Naltrexon oraz
preparaty nikotynozastêpcze.
By wyeliminowaæ czynnik palenia i obni¿yæ ryzyko mobilizuje siê wszelkie dzia³ania profilaktyczne chroni¹ce przed inicjacj¹
palenia i uzale¿nieniem. W Polsce podstawê antynikotynowej polityki zdrowotnej stanowi przyjêta przez rz¹d RP Ustawa o
ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 1995
roku (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55) wraz z
rz¹dowym Programem ograniczenia zdrowotnych nastêpstw palenia tytoniu w Polsce. Natomiast Konwencja WHO o Ograniczeniu Zdrowotnych Nastêpstw Palenia
Tytoniu nie zosta³a przez Polskê jeszcze ratyfikowana. Tymczasem pañstwa m.in. Irlandia, Norwegia, Szkocja, Anglia, W³ochy, które wprowadzi³y zakazy palenia tytoniu w
miejscach publicznych, w tym w barach i restauracjach ju¿ odnotowa³y pozytywne skutki
zdrowotne, a tak¿e ekonomiczne tych zakazów. Unijny komisarz ds. zdrowia Markos
Kyprianou postuluje wprowadzenia zakazu
palenia w miejscach publicznych na terenie
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ca³ej Unii Europejskiej. Niektóre kraje np.
Finlandia rozwa¿aj¹ wprowadzenie ca³kowitej delegalizacji palenia tytoniu.
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