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Wspó³czesna medycyna nie dysponuje rodkami oraz metodami umo¿liwiaj¹cymi skuteczne leczenie chorób nowotworowych
w zaawansowanym stadium. Aby móc skutecznie walczyæ z nowotworami, nale¿y k³aæ du¿y nacisk na wczesne wykrywanie
stanów przednowotworowych, dziêki temu mo¿liwe jest leczenie
choroby w pocz¹tkowych stadiach. Na poziomie pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy znacz¹c¹ role odgrywa unikanie szkodliwych czynników mog¹cych prowadziæ do rozwoju nowotworu.
Do tych czynników zalicza siê palenie tytoniu. Pomimo, i¿ szyjka
macicy nie jest narz¹dem bezporednio eksponowanym na dzia³anie dymu tytoniowego, ryzyko wyst¹pienia raka u osób pal¹cych jest podwy¿szone. Zwi¹zane jest to z obecnoci¹ nikotyny i
innych substancji kancerogennych w luzie szyjkowym.
W wietle przedstawionych danych postanowiono sprawdziæ
czy palenie tytoniu mo¿e mieæ wp³yw na obraz cytologiczny.
Badaniem objêto 1683 wymazy pobrane od pacjentek, które
zg³osi³y siê do Poradni Ginekologiczno-Po³o¿niczej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy w pierwszym kwartale roku
2009. Wymazy by³y barwione metod¹ Papanicolaou i oceniane
wed³ug systemu Bethesda 2001. Szczegó³owej analizie poddano
dane zawarte w formularzu programu profilaktycznego, dotycz¹ce palenia tytoniu przez pacjentki.
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, i¿ pacjentki
pal¹ce stanowi³y 24,5%, natomiast niepal¹ce 68,8%. W pobranych rozmazach od kobiet pal¹cych stwierdzono zmiany ródnab³onkowe du¿ego stopnia, które wystêpuj¹ oko³o 15 razy czêciej
ni¿ u kobiet niepal¹cych (4,1% vs.0,26%). Równie¿ zmiany zapalne i atroficzne wystêpowa³y czêciej u kobiet pal¹cych (27,3%)
w stosunku do kobiet niepal¹cych (24,4%).
Analizuj¹c powy¿sze dane stwierdza siê czêstsze wystêpowanie zmian du¿ego stopnia u pacjentek pal¹cych. Nale¿y prowadziæ skuteczne akcje antynikotynowe uwiadamiaj¹ce, i¿ pal¹c jest siê w grupie podwy¿szonego ryzyka. Najwa¿niejszym elementem skutecznej walki z na³ogiem, s¹ opublikowane wyniki
badañ naukowych.
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Zarówno palenie tytoniu, jak i nadu¿ywanie alkoholu stanowi¹ powa¿ny problem medyczny, socjologiczny i ekonomiczny w
skali ca³ego wiata. Czêsto obserwuje siê zjawisko ³¹cznego stosowania obu wymienionych u¿ywek, co mo¿e prowadziæ do zmian
w ich metabolizmie i toksycznoci. Narz¹dami szczególnie nara¿onymi na szkodliwe dzia³anie etanolu oraz dymu tytoniowego s¹
w¹troba i trzustka. Produkty metabolizmu tych zwi¹zków stanowi¹ przyczynê mutacji wielu genów supresorowych i onkogenów
indukuj¹cych kancerogenezê. Spowolniaj¹ równie¿ mechanizmy
naprawy uszkodzeñ struktury DNA.
Ocena poziomu ekspresji bia³ka bêd¹cego elementem systemu naprawy DNA - PCNA (ang. proliferating cell nuclear antigen)
w komórkach w¹troby i trzustki zwierz¹t poddanych ró¿nym warunkom ekspozycji na dzia³anie dymu tytoniowego i etanolu.
Materia³ badawczy stanowi³y w¹troba i trzustka szczurów
szczepu Wistar uzale¿nionych i nieuzale¿nionych od etanolu, które
podzielono na kilka grup badawczych i poddano dzia³aniu dymu
tytoniowego i etanolu. Poziom ekspresji antygenu PCNA w pobranych narz¹dach okrelono metod¹ immunohistochemiczn¹.
Najwiêksz¹ ekspresjê antygenu proliferacyjnego odnotowano w komórkach zwierz¹t uzale¿nionych od etanolu, które przez
okres 5 dni poddawano ekspozycji na dym tytoniowy, po czym
jednorazowo, do¿o³¹dkowo zaaplikowano etanol. W tych grupach
odsetek komórek z najwy¿sz¹ ekspresj¹ PCNA wynosi³ oko³o 23%.
Wysoki poziom PCNA (24%) odnotowano równie¿ w komórkach
w¹troby i trzustki uzale¿nionych samców szczurzych, którym jednorazowo podano tylko alkohol etylowy. Najni¿szy poziom (13%)
obserwowano w tkankach zwierz¹t nieuzale¿nionych, które poddano 5. dniowej ekspozycji na dym tytoniowy.
Chroniczne spo¿ywanie etanolu z równoczesnym paleniem
papierosów indukuje powstanie wiêkszej iloci uszkodzeñ w komórkach obu analizowanych narz¹dów ni¿ w przypadku nadu¿ywania tylko jednego z tych ksenobiotyków. W celu potwierdzenia
niniejszych obserwacji konieczne jest (1) poszerzenie badanych
grup oraz (2) zastosowanie dodatkowych markerów proliferacyjnych, a tak¿e (3) okrelenie obecnoci oraz poziomu ekspresji
innych bia³ek zwi¹zanych metabolizmem dymu tytoniowego i etanolu. S¹ to warunki konieczne dla pe³nego zrozumienia procesów zachodz¹cych w w¹trobie i trzustce pod wp³ywem dymu tytoniowego i etanolu.

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

Streszczenia

STRESZCZENIA

Wp³yw uzale¿nienia od nikotyny na morfologiê krwi
u mê¿czyzn

Zastosowanie nieinwazyjnych metod do oceny nara¿enia
na dym tytoniowy studentów medycyny

Blood morphology in heavy smokers men

The application of non-invasive methods for assessment
of tobacco smoke exposure of medical students

Aleksandra Amelian2, Ilona Dzwilewska2,
El¿bieta Kupraszewicz1, Ma³gorzata M. Brzóska1
Zak³ad Toksykologii, Uniwersytet Medyczny, Bia³ystok
Studenckie Ko³o Naukowe przy Zak³adzie Toksykologii,
Uniwersytet Medyczny, Bia³ystok
1

2

Szkodliwy wp³yw palenia tytoniu jest dobrze znany i szeroko
opisany. Palenie tytoniu stanowi czynnik ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów i chorób uk³adu kr¹¿enia.
Celem niniejszej pracy by³a ocena wp³ywu uzale¿nienia od
nikotyny na morfologiê krwi u mê¿czyzn oraz stwierdzenie, czy
istnieje zwi¹zek pomiêdzy intensywnoci¹ uzale¿nienia i parametrami morfologicznymi krwi.
Badania przeprowadzono u 24 mê¿czyzn uzale¿nionych od
nikotyny, pal¹cych co najmniej 20 papierosów dziennie przez ponad 10 lat i 14 mê¿czyzn niepal¹cych wybranych, w oparciu o
specjalnie opracowan¹ ankietê, sporód zdrowych mieszkañców
(ochotników) Bia³egostoku w wielu 35 - 50 lat. Krew pobrano w
systemie zamkniêtym z ¿y³y ³okciowej. Wykonano pe³n¹ ocenê
morfologiczn¹ krei obejmuj¹c¹ liczbê krwinek bia³ych (WBC; wliczaj¹c neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile) i czerwonych (RBC; erytrocyty), stê¿enie hemoglobiny (HGB), wartoæ
hematokrytu (HCT), redni¹ objêtoæ erytrocytu (MCV), redni¹
masê hemoglobiny w erytrocycie (MCH), rednie stê¿enie hemoglobiny w erytrocycie (MCHC) oraz liczbê p³ytek krwi (PLT). Indeks palenia, odzwierciedlaj¹cy intensywnoæ na³ogu, obliczono
jako iloczyn redniej liczby papierosów wypalanych dziennie i lat
trwania na³ogu.
U mê¿czyzn uzale¿nionych od nikotyny stwierdzono wzrost
ca³kowitej liczby krwinek bia³ych (o 43.6%) w tym liczby neutrofili
(o 47.4%), limfocytów (o 41.1%), eozynofili (o 59.1%) i bazofili (o
63%) w porównaniu do osób niepal¹cych. Pozosta³e oceniane
parametry morfologiczne krwi u palaczy papierosów nie ró¿ni³y
siê w stosunku do grupy kontrolnej. Zmiany obserwowane w uk³adzie bia³okrwinkowym by³y niezale¿ne od intensywnoci na³ogu
palenia.
Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, i¿ palenie 20 papierosów dziennie i wiêcej, przez ponad 10 lat mo¿e prowadziæ
do dysfunkcji uk³adu immunologicznego i indukowaæ reakcje zapalne u mê¿czyzn.
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Jedn¹ z nieinwazyjnych metod oceny nara¿enia na dym tytoniowy s¹ czêsto przeprowadzane na podstawie kwestionariuszy,
badania epidemiologiczne. Bardziej obiektywn¹ ocen¹ nara¿enia
na dym tytoniowy jest oznaczanie stê¿eñ metabolitów nikotyny w
materiale biologicznym. Preferowane s¹ metody nieinwazyjnego
pobierania materia³u biologicznego, takiego jak lina lub mocz, w
przeciwieñstwie do inwazyjnego pobierania krwi lub tkanek. Podobne stê¿enia metabolitów nikotyny obserwuje siê w linie i w
surowicy krwi.
Nikotynê i jej g³ówne metabolity (kotyninê, trans-3'-hydroksykotyninê) oznacza siê w p³ynach ustrojowych ró¿nymi metodami
analitycznymi, jednak do najpopularniejszych, obok bardziej specyficznych metod chromatograficznych (HPLC, TLC i GC z ró¿nymi detektorami) nale¿¹ metody immunochemiczne (ELISA, RIA
i inne). Przeprowadzono ocenê nara¿enia na dym tytoniowy badanej grupy studentów medycyny w oparciu o wyniki autorskiej
ankiety i wyniki oznaczania metabolitów nikotyny w materiale
biologicznym pobieranym metodami nieinwazyjnymi. Pobrane od
ankietowanych studentów medycyny I i II roku Wydzia³u Lekarskiego SUM w Zabrzu (n=133) w 2006/2007 roku próbki liny (n=
89) i moczu (n= 85) analizowano kompetycyjn¹ metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA), a w przypadku uzyskania pozytywnych
wyników oznaczeñ stê¿eñ metabolitów nikotyny w próbkach
moczu dodatkowo przeprowadzano ich analizê chromatograficzn¹ za pomoc¹ TLC z densytometri¹.
Blisko po³owa badanych (44,8%) deklarowa³a czynne palenie papierosów kiedykolwiek (44,7% kobiet oraz 45,6% mêczyzn),
a 10% pali wiêcej ni¿ 10 papierosów dziennie. Stê¿enia metabolitów nikotyny oznaczone w moczu technik¹ ELISA lub TLC dobrze koreluj¹ z danymi kwestionariuszowymi o deklarowanym
czynnym nara¿eniu na dym tytoniowy (r=0,91; p=0,0000). Najwy¿sza zawartoæ metabolitów nikotyny oznaczanych w linie
technik¹ immunoenzymatyczn¹ ELISA wynosi³a 372 ng/ml, a
wartoci powy¿ej 100 ng/ml dotyczy³y tylko tych studentów, którzy na podstawie danych uzyskanych z wywiadu wypalali wiêcej
ni¿ 10 papierosów/dzieñ. rednie stê¿enie w linie wynosi³o 21,99
ng/ml, a w moczu odpowiednio 755,4 ng/ml (ELISA) i 527,9 ng/ml
(TLC). Stê¿enia metabolitów w linie by³y ni¿sze ni¿ w moczu.
Wysok¹, statystycznie znamienn¹ (p=0,0000; przy poziomie istotnoci 0,95) liniow¹ korelacjê r=0,87 obserwowano pomiêdzy stê¿eniami metabolitów nikotyny w linie i w moczu oznaczanymi
technik¹ immunoenzymatyczn¹ ELISA. Przeprowadzono równie¿
badanie korelacji liniowych pomiêdzy wynikami oznaczania stê¿eñ metabolitów nikotyny w linie (ELISA) , a stê¿eniem g³ównych metabolitów w moczu (TLC z densytometri¹) (r=0,80;
p,=0,0000). Korelacja ta by³a wysoka, ale nieco ni¿sza ni¿ w przypadku porównania stê¿eñ metabolitów nikotyny w linie i moczu
oznaczonych technik¹ ELISA.
Stê¿enia metabolitów nikotyny oznaczane technik¹ ELISA w
linie dobrze koreluj¹ z wynikami oznaczeñ tych zwi¹zków w
moczu uzyskanych zarówno technikami chromatograficznymi
(TLC z densytometri¹) jak i immunochemicznymi (ELISA). Uzyskanie próbek liny jest znacznie ³atwiejsze i prostsze ni¿ pobieranie próbek moczu czy krwi. Ze wzglêdu na to, ¿e metabolity
nikotyny osi¹gaj¹ zbli¿one stê¿enia w krwi i linie, analiza liny
mo¿e stanowiæ cenn¹ alternatywê w ocenie nara¿enia na dym
tytoniowy. Opracowane metody analityczne mog¹ znaleæ szerokie zastosowanie zarówno w diagnostyce, jak i profilaktyce chorób odtytoniowych.
Badanie finansowane ze rodków MNiI nr 0152/P01/2007/32
oraz pracy statutowej SUM NN -6-102/08.
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Skuteczne farmakologiczne wyleczenie z uzale¿nienia od nikotyny jest jedn¹ z najbardziej op³acalnych interwencji medycznych. Wareniklina (Champix) jest jednym z najnowszych leków
opracowanych od podstaw z myl¹ o takim zastosowaniu w terapii. Zarówno badania kliniczne, jak i badania po wprowadzeniu
leku na rynek (ang. post-marketing surveillances) wskazuj¹ na
wysok¹ skutecznoæ tego specyfiku w terapii leczenia nikotynozale¿noci (wy¿sz¹ w porównaniu do nikotynowej terapii zastêpczej oraz bupropionu).
W miarê up³ywu czasu ronie jednak liczba doniesieñ naukowych na temat nowych, wczeniej nie obserwowanych niepo¿¹danych dzia³añ warenikliny. Szczególn¹ uwagê zwraca siê na
bezpieczeñstwo stosowania warenikliny u osób z zaburzeniami
psychicznymi. U tego typu pacjentów stosowanie warenikliny mo¿e
nasilaæ istniej¹ce zaburzenia, co miêdzy innymi mo¿e doprowadziæ do prób samobójczych. Problem ten jest nadal przedmiotem
badañ, niemniej jednak ju¿ istniej¹ce dowody naukowe wymusi³y
na amerykañskiej FDA(Food and Drug Administration) zobligowanie producenta leku do umieszczenia odpowiednich ostrze¿eñ
w ulotce leku.
Przytoczone informacje dowodz¹, ¿e badania nad bezpieczeñstwem stosowania warenikliny s¹ procesem wci¹¿ jeszcze otwartym zw³aszcza, ¿e terapia tym lekiem staje siê coraz popularniejsza. Stosunkowo krótki czas obecnoci warenikliny na rynku farmaceutycznym powoduje, ¿e wci¹¿ nie dysponujemy pe³nymi
danymi, które jednoznacznie pozwoli³yby ustaliæ bezpieczeñstwo
stosowania tego leku. Celem pracy jest przegl¹d dostêpnych w
pimiennictwie medycznym danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa
stosowania warenikliny, ze szczególnym uwzglêdnieniem badañ
opisuj¹cych jej wp³yw na zaburzenia psychiczne. Analizie poddano publikacje dotycz¹ce warenikliny dostêpne w bazach medycznych EMBASE oraz MEDLINE.
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Palenie papierosów stanowi ród³o chronicznej ekspozycji na
ponad 4 tysi¹ce substancji toksycznych, wliczaj¹c metale ciê¿kie
takie, jak kadm i o³ów. O³ów jest jednym z g³ównych zanieczyszczeñ chemicznych rodowiska naturalnego w krajach rozwiniêtych gospodarczo, a niejednokrotnie równie¿ zawodowego, w
zwi¹zku z czym populacja generalna jest nara¿ona na ten metal
w ci¹gu ca³ego ¿ycia. O³ów charakteryzuje siê silnymi w³aciwociami kumulacyjnymi w organizmie i wysok¹ toksycznoci¹. Badania epidemiologiczne dostarczaj¹ licznych dowodów, i¿ d³ugotrwa³a, nawet wzglêdnie niska, ekspozycja na ten metal stwarza
zagro¿enie dla zdrowia.
Palenie tytoniu, z powodu zanieczyszczenia tytoniu o³owiem,
stanowi dodatkowe ród³o nara¿enia na ten metal, a dla osób
zamieszkuj¹cych obszary o niskim stopniu zanieczyszczenia rodowiska o³owiem mo¿e byæ nawet g³ównym jego ród³em. U osób
pal¹cych tytoñ stwierdza siê wy¿sze stê¿enie o³owiu w krwi, tkankach i moczu w porównaniu z osobami niepal¹cymi. Tytoñ bardzo ³atwo pobiera o³ów z pod³o¿a i akumuluje go w liciach, dlatego te¿ wyroby tytoniowe mog¹ zawieraæ stosunkowo du¿e iloci
tego metalu. Pomimo to dotychczas nie ma obowi¹zku kontroli
tytoniu i wyrobów tytoniowych pod wzglêdem zanieczyszczenia
toksycznymi metalami ciê¿kimi, a w zwi¹zku z tym brak jest aktualnych danych dotycz¹cych zawartoci o³owiu w tytoniu. Bior¹c
powy¿sze pod uwagê w niniejszej pracy podjêto badania maj¹ce
na celu ocenê zanieczyszczenia o³owiem lici tytoniu uprawianego na obszarze pó³nocno-wschodniej Polski uznanym za rejon
ekologicznie czysty.
Stê¿enie o³owiu w 24 próbkach wysuszonych lici tytoniu ró¿nych gatunków (Barley, Virginia, Oriental) oznaczono metod¹ atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacj¹ elektrotermiczn¹
w kuwecie grafitowej. Pomiary wykonano na spektrofotometrze
atomowo - absorpcyjnym Z-5000 (Hitachi, Japonia). W celu kontroli jakoci oznaczeñ jednoczenie analizowano materia³ certyfikowany, który stanowi³y licie tytoniu Virginia (CTA-VTL-2; Instytut Chemii J¹drowej i Technologii, Warszawa).
Stê¿enie o³owiu w liciach tytoniu wynosi³o rednio 2,38±1,67
mg/kg i mieci³o siê w zakresie od 0,61 do 7,16 mg/kg masy suchej. Odnotowano ró¿nice w stopniu zanieczyszczenia lici tytoniu o³owiem w zale¿noci od jego gatunku.
Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ tytoñ uprawiany na obszarze uznanym za ekologicznie czysty mo¿e byæ zanieczyszczony o³owiem.
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ rednio 79% o³owiu wystêpuj¹cego w
papierosie pochodzi z tytoniu, a oko³o 11% metalu obecnego w
papierosie przechodzi do dymu w procesie palenia (Ga³a¿yn-Sidorczuk i wsp., Environ. Monit. Assess., 2008, 137, 481 - 493)
mo¿na wnioskowaæ, i¿ stosowany do produkcji papierosów tytoñ,
uprawiany na terenie pó³nocno-wschodniej Polski, jest ród³em
nara¿ania na o³ów.
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Elektroniczny papieros (tzw. e-papieros) jest rodzajem inhalatora, w którym nikotyna poddawana jest procesowi odparowania i w postaci aerozolu mo¿e byæ wdychana przez u¿ytkownika
takiego systemu. W zwi¹zku z brakiem rzetelnych danych naukowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa i skutecznoci e-papierosów,
WHO nakaza³a producentom e-papierosów usuniêcie z materia³ów informacyjnych wszelkich sugestii wskazuj¹cych, jakoby organizacja te uwa¿a³a te produkty za bezpieczny i skuteczny sposób na rzucenie palenia. Jednak¿e WHO nie wyklucza mo¿liwoci wykorzystania w przysz³oci e-papierosów jako rodków wspomagaj¹cych proces zaprzestania palenia, wskazuj¹c jednoczenie na koniecznoæ przeprowadzenia badañ w tym kierunku.
Najnowsze badania wskazuj¹, ¿e e-papierosy zawieraj¹ w
rzeczywistoci mniej nikotyny ni¿ deklarowane jest to przez ich
producentów. Ponadto we wk³adach zawieraj¹cych nikotynê wykryto ladowe iloci nitrozoamin, aldehydu octowego i akroleiny.
Nie stwierdzono natomiast wystêpowania benzo(a)pirenu, rakotwórczych metali, benzenu, 1,3-butadienu, oraz cyjanowodoru.
Ponadto badania dowodz¹, ¿e u¿ytkownik e-papierosów musi
zaci¹ga siê czêciej oraz g³êbiej ni¿ palacz podczas wypalania
tradycyjnego papierosa. Randomizowane pojedynczo lepe badania wykaza³o, ¿e u¿ytkownicy e-papierosów dowiadczali objawów abstynenckich o mniejszym nasileniu ni¿ osoby stosuj¹ce
placebo. Wyniki wskazuj¹ tak¿e na dobr¹ biodostêpnoæ nikotyny z e-papierosa. Jednak badania wielkoci cz¹stek generowanego aerozolu wskazuj¹, ¿e cz¹stki te s¹ zbyt ma³e, aby mog³y
ulec depozycji w pêcherzykach p³ucnych lub oskrzelach i umo¿liwiæ tym samym wch³anianie siê nikotyny.
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Fajka wodna jako alternatywny sposob palenia tytoniu
Waterpipe  an alternative form of tobacco smoking
Ewelina Kolasiñska, Maciej £ukasz Goniewicz,
Wioleta Zieliñska-Danch, Jan Czoga³a, Leon Komider,
Ewa S³odczyk, Andrzej Sobczak
Zak³ad Chemii Ogólnej i Nieorganicznej,
l¹ski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Od pewnego czasu w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych obserwuje siê wzrost popularnoci nowego sposobu
palenia tytoniu przy pomocy fajki wodnej (zwanej tak¿e shisha,
narghile lub hookah). Ten sposob palenia tytoniu, dotychczas
charakterystyczny dla krajów arabskich, zyskuje obecnie du¿¹
popularnoæ w innych regionach wiata szczególnie w rodowisku ludzi m³odych, a zw³aszcza studentów. Przyczynê wzrostu
zainteresowania tak¹ alternatywna form¹ palenia tytoniu upatrujê siê w nies³usznej ocenie wzglêdnego bezpieczeñstwa zdrowotnego w porównaniu do tradycyjnych papierosów, wprowadzaniem
zakazów palenia papierosów w miejscach publicznych oraz spo³ecznym charakterem palenia fajki wodnej (dzielenie siê, palenie
w grupie przyjació³). Ponadto zabiegi marketingowe równie¿ przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia zainteresowania fajk¹ wodn¹ wród
ludzi m³odych, którzy s¹ z natury bardziej otwarci na nowoci i
alternatywne rozwi¹zania. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest wzrost
odsetka m³odych ludzi, którzy zarówno stosuj¹ fajkê wodn¹, jak i
pal¹ papierosy (u¿ywanie wielu form tytoniu). Wyniki badañ przeprowadzonych w Estonii wskazuj¹, ¿e w kraju tym fajkê wodn¹
pali jeden na czterech ch³opców, oraz jedna na szeæ dziewcz¹t
w wieku 11-15 lat. Badania prowadzone na Litwie w latach 2002 i
2007 ukazuj¹ prawie czterokrotny wzrost stosowania alternatywnych produktów tytoniowych wród m³odzie¿y. 3,0% ankietowanych nastolatków na Litwie i 6,3% na S³owacji przyznaje siê do
codziennego palenia fajki wodnej. Dotychczas brak jest danych
dotycz¹cych rozpowszechnienia fajki wodnej wród polskiej m³odzie¿y, choæ docieraj¹ sygna³y, ¿e ono wystêpuje i nie jest tylko
zjawiskiem niszowym.
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W¹tpliwa alternatywa  wybrane rolinne sk³adniki
dopalaczy

Zagro¿enia toksykologiczne zwi¹zane z u¿ywaniem
pochodnych piperazyny w produktach typu dopalacze

The doubtful alternative  a selected plant-derived
compounds of "boosters"

Toxicological risk connected with using piperazine derivatives
in "smart drugs"

Daniel Modnicki

Karina Sommerfeld1, Magdalena £ukasik-G³êbocka2,3
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Powszechna dostêpnoæ wyrobów tytoniowych w Polsce, przyczyni³a siê do spowszednienia na³ogu. Niektórzy próbuj¹c zwiêkszyæ atrakcyjnoæ doznañ towarzysz¹cych za¿ywaniu tytoniu siêga po substancje, które mog¹ pos³u¿yæ do sporz¹dzania mieszanek o czêsto zaskakuj¹cym dzia³aniu. Istotn¹ rolê w tych eksperymentatorskich dzia³aniach odgrywaj¹ tzw. dopalacze - preparaty o wyranym, czêsto nie w pe³ni zbadanym wp³ywie na
orodkowy uk³ad nerwowy, zawieraj¹ce sk³adniki pochodzenia rolinnego.
Wród licznych sk³adników preparatów okrelanych mianem
"dopalaczy" dominuj¹ surowce stanowi¹ce czêci takich rolin jak
Laurelia novae-zelandiae (Pukatea), zawieraj¹ca alkaloid - pukateinê o dzia³aniu m.in. przeciwbólowym [1]. Inn¹ rolin¹ dostarczaj¹c¹ surowca obecnego w preparatach o dzia³aniu psychostymuluj¹cym jest Turnera diffusa Willd. ex J.A. Schultes, Turneriaceae (Damiana). Rolina zawiera kilkadziesi¹t zidentyfikowanych
zwi¹zków (flawonoidy i inne zwi¹zki fenolowe, triterpeny, cukry i
substancje cyjanogenne) [2,3] a tak¿e olejek eteryczny [4]. Jako
sk³adnik dopalaczy spotykane s¹ tak¿e nadziemne czêci jednego z gatunków tarczycy - Scutellaria lateriflora, Lamiaceae
(Scull-cap) stosowanej niegdy przez Indian pó³nocnoamerykañskich jak lek przeciw epilepsji i pl¹sawicom, obecnie jako rodek
anksjolityczny i uspokajaj¹cy. Sk³adnikami kontrowersyjnych preparatów stymuluj¹cych s¹ tak¿e wysuszone czêci rolin bêd¹cych elementami flory polskiej, np. sa³aty jadowitej - Lactuca virosa L., Asteraceae. W niektórych preparatach obecne s¹ czêci
innych egzotycznych rolin.
Monitorowanie sk³adu stale pojawiaj¹cych siê nowo sprowadzanych do kraju preparatów o charakterze "dopalaczy" wydaje
siê konieczne. Wyniki takich analiz powinny przyczyniaæ siê do
nowelizacji aktów prawnych reguluj¹cych produkcjê i dystrybucjê
tych specyfików. Wa¿nym elementem wspomagaj¹cym te analizy s¹ badania fitochemiczne i toksykologiczne prowadz¹ce do
pe³nego okrelenia sk³adu i aktywnoci komponentów rolinnych
"dopalaczy".

Wzrost spo¿ycia syntetycznych rodków psychoaktywnych
stanowi powa¿ne zagro¿enie dla spo³eczeñstwa i zdrowia publicznego. W ostatnich latach szczególne zainteresowanie budz¹ tzw.
dopalacze, które promowane s¹ przez sklepy internetowe oraz
tzw. smart shop jako alternatywa dla niebezpiecznych i pochodz¹cych z niewiadomego ród³a narkotyków. Dopalacze to ró¿norodne substancje stymuluj¹ce, euforyzuj¹ce i halucynogenne,
zarówno syntetyczne, jak i pochodzenia naturalnego.
Wród substancji syntetycznych szczególne miejsce zajmuje
N-benzylopiperazyna (BZP) i jej pochodne: 1-(3-trifluorometylofenylo)piperazyna (TFMPP), 1-(3-chlorofenylo)piperazyna
(mCPP), 1-(4-fluorofenylopiperazyna (pFPP), 1-(4-metoksyfenylopiperazyna (pMeOPP) oraz 1,4-dibenzylopiperazyna (DBP). BZP
oferowana jest jako bezpieczny substytut amfetaminy, poniewa¿
posiada podobny do niej profil dzia³ania. W zatruciach wywo³uje
niepokój, pobudzenie, spl¹tanie, tachykardiê, wzrost cinienia
têtniczego, rozszerzenie renic i napady drgawek. Substancjê tê
charakteryzuje w¹ski margines bezpieczeñstwa. Jej toksycznoæ
zale¿na jest prawdopodobnie od genetycznie uwarunkowanej
aktywnoci metabolizuj¹cych j¹ enzymów oraz wra¿liwoci osobniczej.
Istotn¹ barier¹ w szybkim diagnozowaniu zatruæ pochodnymi
piperazyny jest brak mo¿liwoci uzyskania laboratoryjnego potwierdzenia spo¿ycia tego ksenobiotyku. Ze wzglêdu na ograniczone informacje dotycz¹ce w³aciwoci farmakokinetycznych
oraz metabolizmu BZP i jej pochodnych, a tak¿e brak nowoczesnej aparatury w szpitalnych pracowniach toksykologicznych, ostre
zatrucia pochodnymi piperazyny mog¹ nie zostaæ w³aciwie zdiagnozowane.
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