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E-papierosy uszkadzają DNA
W ślinie osób palących e-papierosy znaleziono rakotwórczą akroleinę, która uszkadza
komórki i może doprowadzić do pojawienia się nowotworu. To kolejny argument
przemawiający za całkowitym rzuceniem palenia.

Obecne na rynku e-papierosy przedstawiane są często jako bezpieczniejsza alternatywa dla
tradycyjnych „dymków”. Częściowo ma to swoje uzasadnienie w badaniach, ale systematycznie
przybywa dowodów na to, że e-papierosy również są bardzo niebezpieczne.
– Jest jasne, że więcej substancji rakotwórczych pochodzi ze spalania tytoniu w normalnych
papierosach niż z palenia e-papierosa. Jednak tak naprawdę nie wiemy, jaki jest rezultat wdychania
kombinacji składników produkowanych przez to urządzenie. E-papierosy nie są całkowicie
bezpieczne tylko dlatego, że zagrożenie jest inne – mówi dr Silvia Balbo z Masonic Cancer Center
University of Minnesota.
Co naukowcy znaleźli w ślinie e-palaczy?
Zespół dr Balbo przeprowadził badania substancji powstających w trakcie w trakcie palenia
e-papierosów oraz ich wpływu na DNA komórek w ustach palaczy. W sumie do badania
zrekrutowano 20 osób, z których połowa paliła e-papierosy (drugą połowę stanowiły osoby
niepalące). Przed i 15 minut po paleniu pobierano od nich próbki śliny, które porównywano
z próbkami drugiej, niepalącej dziesiątki. Na celowniku naukowców znalazły się substancje, znane ze
swoich rakotwórczych właściwości, związanych ze zdolnością do uszkadzania DNA.
Okazało się, że po paleniu e-papierosa w ślinie palaczy znajdują się: formaldehyd, metyloglioksal
i akroleina. Następnie naukowcy sprawdzili w jaki sposób te substancje wpływają na DNA komórek
znajdujących się w ustach. Okazało się, że czterech na pięciu palaczy (80 proc.) ma rozległe
uszkodzenia DNA związane z obecnością akroleiny w ślinie. Na skutek reakcji tej substancji
z materiałem genetycznym, komórki nie są w stanie się naprawiać, co może zaowocować
pojawieniem się nowotworu.
Nie ulega wątpliwości, że wprowadzone na rynek kilkanaście lat temu e-papierosy dzięki sprytnemu
marketingowi są powszechnie przestawiane jako zdrowsza alternatywna tradycyjnych „dymków”.
Stąd ich popularność, zwłaszcza wśród młodzieży. Amerykańskie badanie z 2016 roku pokazuje, że
37,7 proc. licealistów i 35,8 proc. młodych dorosłych (18-24 lata) paliło e-papierosy, w porównaniu
do 16,4 proc. osób powyżej 25 roku życia.

W świetle najnowszych badań ta popularność może więc niepokoić. Teraz zespół dr Balbo planuje
powtórzyć swoje eksperymenty na większej grupie osób. Uczeni chcą też porównać ilość i skład
substancji rakotwórczych obecnych w ślinie po paleniu tradycyjnych i e-papierosów.
– Porównywanie obydwu tych rzeczy jest jak porównywanie jabłek i pomarańczy. Ryzyka są
kompletnie inne. Wciąż nie wiemy dokładnie, w jaki sposób działają te urządzenia i jaki wpływ mogą
mieć na ludzkie zdrowie. Nasze ustalenia dowodzą, że potrzeba bliższego przyjrzenia się temu
problemowi jest uzasadniona – podsumowuje dr Silvia Balbo.
Anna Piotrowska, zdrowie.pap.pl
Źródło:
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2018/august/e-cigarettes-can-damage-d
na.html
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Jakie są przyczyny otyłości?
Współczesny świat nie pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Sprawdź, dlaczego tyjemy na potęgę.
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Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko
zawału w młodym wieku
Wysoki cholesterol znacząco zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i epizodu sercowo-naczyniowego:
zawału serca lub udaru mózgu.
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Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki
sztucznej inteligencji
Łatwe do wykorzystania narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji pomoże w wykrywaniu chorób i
szkodników bananowców.
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Magnetyczne nanorurki mogą usuwać
mikroplastiki z wody
Skręcone w spiralę węglowe nanorurki mogą oczyścić wodę z mikroplastiku, a dzięki magnetycznym
domieszkom nadają się do regeneracji.
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Alkohol pity podczas ciąży zmienia DNA
noworodka
Prenatalna ekspozycja na umiarkowane lub duże ilości alkoholu sprzyja długotrwałym zmianom
genetycznym u nowo narodzonych dzieci.
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Otwarty dostęp do ponad 300 tys. artykułów
w Bibliotece Nauki
Już ponad 300 tys. artykułów z tysiąca czasopism udostępnia Biblioteka Nauki, największy polski
serwis internetowy gromadzący czasopisma naukowe.
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Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym"
MindHand to bioniczna proteza ręki, która powstaje, aby ułatwić życie niepełnosprawnym i osobom
po amputacji.
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Nadciąga burza? Szukaj schronienia!
Lato to w Polsce najbardziej burzowy sezon. Warto pamiętać, żeby w czasie burz unikać otwartej
przestrzeni, nie stawać pod drzewami, a także chronić sprzęt elektryczny.
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