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Pani doktor, 31 maja przypada Światowy Dzień bez Papierosa. Czy możemy mówić, że palenie 

papierosów jest jednym z głównych czynników ryzyka nowotworów, chorób układu krążenia, 

chorób płuc - jak przewlekła oskrzelowa choroba płuc czy astma oskrzelowa ?

Dr M. Jędrzejczak: Niestety tak. Nie tylko czynne palenie, ale również bierne wdychanie dymu 

tytoniowego zwiększa ryzyko wystąpienia chorób odtytoniowych. W skład dymu tytoniowego 

wchodzi bowiem 6 tysięcy substancji chemicznych, wiele z nich zakwalifikowano jako substancje 

toksyczne, a 40 ma udowodnione działanie rakotwórcze.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w XX wieku na choroby związane z paleniem tytoniu 

zmarło na świecie około 100 mln ludzi, a w Polsce co roku umiera z tego powodu około 70 tys. osób. 

Szacuje się, że średnia różnica w długości trwania życia osoby palącej w porównaniu do niepalącej 

wynosi 15 lat.

Jaki jest wpływ palenia papierosów na nasze serce?

Dr M. Jędrzejczak: Palenie tytoniu jest uznawane za jeden z trzech głównych czynników ryzyka 

chorób układu krążenia.

Palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych źródeł wolnych rodników tlenowych, które uszkadzają 

ścianę naczyń, sprzyjają utlenianiu LDL-cholesterolu i penetracji lipidów do ściany naczyniowej, 

czego wynikiem jest tworzenie blaszki miażdżycowej oraz powstawanie skrzeplin przyściennych.

W efekcie przewlekłe, palenie tytoniu może prowadzić do rozwoju wielu chorób układu krążenia, 

min.: choroba niedokrwienna serca i zawał serca, nadciśnienie tętnicze zakrzepowo-zarostowe 
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zapalenie naczyń oraz odpowiada za zachorowania na POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba 

Płuc).

Czyli zdecydowanie rzucić palenie! A jakie są korzyści?

Dr M. Jędrzejczak: Zdecydowanie tak! w ciągu 20 min. – obniża się częstość rytmu serca i ciśnienie 

tętnicze krwi, w ciągu następnych 8h – tlenek węgla spada do zera a zwiększa się stężenie tlenu we 

krwi. Po 8-9 miesiącach u większości osób ustępuje kaszel i duszność. 

Natomiast przedłużający się kaszel, wieloletnie palenie papierosów lub praca w warunkach szkodli-

wych powinny nas skłonić do wykonania specjalistycznego badania pojemności płuc, jakim jest  

SPIROMETRIA. Takie badanie wykonuję w swojej pracy w Centrum Medycznym Szpital św. 

Rodziny i zapraszam do konsultacji.

Spirometria – rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności 

płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu 

oddechowego. 

Zapisz się na badania 42 254 96 00


