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Rozdział IX
Choroby nowotworowe jako epidemie XXI w. —
palenie i zanieczyszczenie powietrza
sprawcami nowotworzenia

Wstęp
Występowanie chorób nowotworowych jest współcześnie bardzo powszechne
i może zostać określonemianem epidemii XXIw. Związane jest to z ekspozycją
na substancje o działaniu kancerogennym, w tym na dym tytoniowy, czy
zanieczyszczenia powietrza. Nowotwory płuc we wczesnych etapach choroby
charakteryzują się asymptomową naturą, co sprawia, iż nowi pacjenci
zazwyczaj są diagnozowani z chorobą w zaawansowanym stadium. Skutkuje to
krótkim, zazwyczaj 5-letnim okresem przeżywania. Dym tytoniowy uznawany
jest za jedną z głównych przyczyn rozwoju nowotworów dróg oddechowych
i innych [Toumazis 2020]. W Raporcie Światowej Organizacji Zdrowia wśród
najbardziej zanieczyszczonych miast w pierwszej dziesiątce znalazło się
7 polskich miast, a spośród pierwszych 50, 33 były zlokalizowane w Polsce.
W przypadku zanieczyszczeń powietrza zwraca się głównie uwagę na pyły
zawieszone (PM2,5 i PM10), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
dioksyny, furany, tlenki kwasowe oraz metale ciężkie [Cholewiński 2016].
Zanieczyszczenie powietrza zostało sklasyfikowane przez Międzynarodową
Agencję Badań nad Rakiem jako czynnik rakotwórczy u człowieka [IARC
2021].
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Dym papierosowy i palenie w powstawaniu chorób
nowotworowych
Palenie papierosów jest odpowiedzialne za rozwój wielu chorób u pacjentów,
a także za zwiększone ryzyko ich powstawania. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) klasyfikuje palenie papierosów jako jedną z głównych przyczyn
zgonów na świecie, której można zapobiec. Zazwyczaj palacze nie są świadomi
zniszczeń, jakie w ich organizmie powoduje nałogowe palenie tytoniu. Zakłada
się, że prawie połowa palaczy umiera przedwcześnie na choroby związane
z paleniem tytoniu. W składzie dymu tytoniowego znajduje się ponad 5300
substancji, z których kilkadziesiąt to substancje o właściwościach kancero-
gennych. Czyni to tytoń jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju
chorób nowotworowych oraz innych schorzeń, których rozwój jest związany
z paleniem papierosów [de Almeida 2014]. Kontynuowanie palenia po
otrzymaniu diagnozy nowotworowej wpływa na zwiększone ryzyko powsta-
wania komplikacji podczas leczenia. Obniża się reakcja pacjenta na radioterapię
i chemioterapię, wzrasta ryzyko nawrotu choroby oraz powstawania nowych
guzów nowotworowych, co składa się na pogorszenie jakości życia pacjentów
oraz szans na wyleczenie [Chen 2011].
Związki chemiczne obecne w dymie tytoniowym należą do znanych
kancerogenów, kokancerogenów, mutagenów oraz promotorów powstawania
guzów nowotworowych. Ilość osób palących sprawia, że dym tytoniowy jest
najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem kancerogennym na świecie
[Adam 2006]. W fazie cząstek stałych dymu tytoniowego znajdują się związki
takie jak nikotyna, nitrozoaminy, metale (kadm, nikiel, cynk, polon),
węglowodory policykliczne i aminy. Cząstki stałe są w stanie przenikać głęboko
do dróg oddechowych, a ich rozłożenie jest zależne od wielu czynników
np. średnicy danej cząsteczki. W fazie gazowej z kolei obecne są związki takie
jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, formaldehyd, cyjanowodór, metylo-
i etyloaminy. Najgroźniejszymi kancerogenami są substancje mało lotne,
nitrozoaminy i aminy aromatyczne. Aktywne i bierne formy dymu
tytoniowego wnikają do organizmu głównie poprzez drogi oddechowe.
Niektóre z nich rozpuszczają się w ślinie i zostają połknięte lub przenikają przez
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nabłonek jamy ustnej. Alkohole działają jak rozpuszczalniki i ułatwiają
wchłanianie obecnych w dymie substancji. Wszystkie te czynniki razem
sprawiają, że aktywne produkty palenia docierają do wszystkich tkanek
i narządów organizmu [Begum 2012].
Nowotwory płuc są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem chorób
nowotworowych, których rozwój związany jest z ekspozycją na dym
tytoniowy, zarówno czynną, jak i bierną. Palenie w czasie ciąży, czyli ekspozycja
in utero odpowiada za zwiększenie ryzyka rozwoju nowotworu w późniejszych
etapach życia dziecka, co związane jest ze zmniejszoną aktywnością
cytotoksyczną limfocytów T [Ng 2006]. Ryzyko rozwoju nowotworu
u palaczy jest także zależne od poziomu substancji smolistych obecnych
w papierosie. Szacuje się, że jest ono o 22% niższe dla osób palących papierosy
o niskiej zawartości tych substancji, w porównaniu do osób palących papierosy
o wysokim stężeniu substancji smolistych [Lee 2018].
W innym badaniu wykorzystano modele mysie w celu zbadania zależności
między obecnością nikotyny a promocją tworzenia guzów nowotworowych
w raku płuc. Wykazano, że nikotyna ma ograniczone działanie na onkogenezę,
jednak odgrywa istotną rolę w promowaniu powstawania guzów poprzez
indukowanie inwazji komórek i ich tranzycji epitelialno-mezenchymalnej.
(Podczas tego procesu komórki epitelialne są przekształcane w inwazyjne,
zdolne do ruchu komórki mezenchymalne — przyp. red. A. S.). Tę zdolność
nikotyny zbadano również na liniach komórkowych i stwierdzono, że
nikotyna może promować wzrost guzów nowotworowych poprzez
oddziaływanie na nikotynowe receptory acetylocholinowe komórek [Middha
2019].
Wpływ tytoniu na organizm zaczyna się już na poziomie DNA i ekspresji
produktów białkowych. Mowa tu o zmianach cytogenetycznych, do których
zaliczają się różne rodzaje uszkodzeń DNA i chromosomów. Komórki,
na które wpływ miał dym tytoniowy, wykazują kilka fenotypowych i moleku-
larnych odstępstw od normy, takich jak powstawanie chromosomów
opóźnionych, zlepianie chromosomów w anafazie lub telofazie, powstawanie
mikrojąder, uszkodzenia w pojedynczych niciach DNA czy zwiększony
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poziom wymian między chromatydami siostrzanymi chromosomów. Do
aberracji chromosomowych indukowanych dymem tytoniowym należą
fragmentacje, delecje i łamanie chromosomów [Yen 2007]. Badania wskazują
na częstsze występowanie wczesnych aberracji chromosomowych wśród
pacjentów z nowotworem płuc, u których stwierdzono historię palenia, niż
u pacjentów niepalących. Zmiany te zazwyczaj związane są z utratą krótkiego
bądź długiego ramienia chromosomu [Begum 2012].
Mutacje w genie TP53 związane są z ekspozycją na dym tytoniowy. Jest to
najlepiej zbadany gen pod kątem palenia papierosów, a jego regulacja jest
zwiększona poprzez dym tytoniowy. U pacjentów z nowotworami płuc którzy
palili papierosy stwierdza się anormalną akumulację białka p53 [Hagiwara
2006]. Może być to związane z mutacją w genie TP53, której to obecność
stwierdza się w ponad 90% przypadków raka drobnokomórkowego płuc,
a także w ponad połowie przypadków raka niedrobnokomórkowego płuc
[Yokota 2004].
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Do innych zmian powodowanych przez dym tytoniowy zalicza się zmiany na
poziomie epigenetycznym m.in. zwiększenie poziomu metylacji promotorów
wielu onkogenów; czy zwiększenie poziomu ekspresji DNMT (metylo-
transferaza DNA). Związki obecne w dymie papierosowym wpływają na
zmiany w zachodzeniu szlaków kinazy Akt, TNF-α czy czynnika NF-κB, które
to są znanymi celami molekularnymi terapii nowotworowych; czy też zmiany
w ekspresji miRNA w komórkach [Begum 2012]. Ekspresja różnych genów
u palaczy jest rozregulowana. Spira i wspólnicy wykazali zmiany ekspresji
genów, spowodowane paleniem, w komórkach nabłonka dróg oddechowych.
Wskazali także grupy genów, których ekspresja związana jest z akumulacją lat
palenia, a także geny, których poziom ekspresji nie powrócił do normy
pomimo zaprzestania palenia przez pacjentów [Spira 2007].
Oprócz nowotworów płuc czy krtani (czyli nowotworów dróg
oddechowych), których to intensywność związana jest między innymi
z głębokością wdychanego dymu, dym tytoniowywpływa także na rozwój raka
piersi. Tkanka sutkowa jest w stanie przyjąć i akumulować wiele
kancerogenów obecnych w dymie tytoniowym. Badania prowadzone in vitro
i na modelach mysich pokazały, że kilka substancji obecnych w dymie
papierosowym może indukować powstawanie guzów piersi, jak i powodować
rozwój bardziej agresywnego fenotypu nowotworu [Goldvaser 2017]. Poza
uszkodzeniami DNA mogą powodować także powstawanie adduktów
w komórkach nabłonkowych sutka [Catsburgh 2014].

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
i benzo(a)piren w powstawaniu chorób nowotworowych
Z każdym rokiem rozwijający się przemysł, energetyka czy transport wpływają
na zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza powietrza atmosferycznego co
negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka, przyczyniając się do
powstawania między innymi chorób nowotworowych. Do kancerogennych,
mutagennych i immunotoksykogennych związków emitowanych do
środowiska zalicza się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
które charakteryzują się zdolnością do bioakumulacji i długim czasem
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przebywania w środowisku, na przykład w glebie [Pachurka 2015]. Ich
trwałość i oporność w środowisku wynika z obecności struktur hetero-
cyklicznych pierścieni aromatycznych, hydrofobowości i termostabilności
[Patel 2020]. WWA mogą pochodzić z domowych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, mogą powstawać jako produkt spalania odpadów
komunalnych i w zakładach przemysłowych (w szczególności w koksowniach,
hutach, rafineriach ropy naftowej, elektrowniach węglowych) [Jędrak 2017].
Z opublikowanych w latach 1958–2014 badań nad nowotworami wynika, że
nowotwory górnych dróg oddechowych (głównie płuc) wykryto u praco-
wników, którzy przez długi czas pracowali w odlewniach żelaza i stali [Petit
2019]. Ponadto zbadano 93 grupy pracowników, z czego w dziewięciu
branżach wyniki wykazały, że najwyższy poziom ryzyka raka płuc stwierdzono
w produkcji koksu i krzemu, a najniższy w produkcji asfaltu [Yang 2021].
Źródłami emisjiWWAmogą być także ruch drogowy, spalanie drewna i słomy,
grillowanie na węglu drzewnym czy wędzona żywność [Shabbaj 2018].
Do przedstawicieli WWA należy przede wszystkim benzo(a)piren, który
magazynuje się głównie w nerkach, wątrobie, tkance tłuszczowej i płucach,
dodatkowo powodując upośledzenie funkcji szpiku kostnego czy śledziony,
a także przyczynia się do spadku liczby białych krwinek [Góra 2018]. Jest on
wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglo-
wodorami aromatycznymi. W badaniach epidemiologicznych wykazano silną
korelację między występowaniem nowotworu płuca, a stężeniem benzo-
(a)pirenu [Pachurka 2015]. Na terenie Bielsko-Białej w 2017 r. nastąpiło
pięciokrotne przekroczenie normy benzo(a)pirenu, a jego najwyższe stężenia
odnotowanow sezonie grzewczym [Góra 2018]. Szacuje się, że emisja związana
z indywidualnym ogrzewaniem budynków stanowi od 78% do 87% całkowitej
emisji benzo(a)-pirenu z terenu Polski [Kuchcik i Milewski 2018]. Badania na
Dolnym Śląsku wykazały przekroczenie poziomu docelowego dla benzo-
(a)pirenu we wszystkich punktach pomiarowych, a wyznaczone wartości
ryzyka nowotworowego były wyższe od wartości obliczonych dla tła
środowiskowego [Pachurka 2015].
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Wmetabolizmie niektórychWWAmogą powstawać produkty pośrednie jak
chinony czy pochodne hydroksyalkilowe, które nie są wystarczająco polarne,
aby mogły zostać wydalone z organizmu, więc tworzą addukty z kwasem
nukleinowym, doprowadzając do genotoksyczności [Abdel-Shafy i Mansour
2016].WWAuszkadzają nie tylkoDNA tworząc addukty o dużej objętości, ale
także wywołują stres oksydacyjny. Nienaprawione uszkodzenie DNA
wywołane przez WWA może prowadzić do somatycznych mutacji w genach
supresorowych guza lub protoonkogenach, przyczyniając się w ten sposób do
kancerogenezy [Mordukhovich 2016]. Jako narządy podatne do tworzenia
guzów nowotworowych na skutek długotrwałej ekspozycji WWA wymienia
się płuca, skórę, przełyk, okrężnicę, trzustkę, pęcherz czy piersi. Sugeruje się
także, że przy przekroczeniu dopuszczalnego progu narażenia naWWA ryzyko
rakotwórczości wzrasta do 45%. Jeśli chodzi natomiast o układ odpornościowy
to WWA prowadzą do zahamowania rozwoju komórek preB, preT, komórek
szpikowych, supresji limfocytów B i T czy apoptozy tkanek limfoidalnych
[Petel 2020]. Liczne badania sugerują zależność między zanieczyszczonym
powietrzem, a występowaniem raka szyjki macicy, raka pęcherza moczowego
i nerek [Całka i Pawlica 2020].

Podsumowanie
Występowanie nowotworów wzrasta nie tylko wraz ze starzeniem się
populacji, ale skutecznie przyczyniają się do tego czynniki ryzyka, jak palenie
tytoniu, zanieczyszczone środowisko, styl życia czy spożywanie wysoko-
przetworzonej żywności.
Ilość obecnego dymu tytoniowego w atmosferze sprawia, że papierosy
i zawarte w nich substancje smoliste w sposób jednoznaczny przyczyniają się do
zachodzenia procesu nowotworzenia w organizmie wystawionym na ich
działanie. Agresywność i późne rozpoznanie nowotworów płuc u pacjentów
nie zmniejszają niestety wskaźników śmiertelności tej choroby [Toumazis
2020]. Zakłada się, że gdyby nie rozpowszechnienie dymu papierosowego,
nowotwory płuc nie byłyby główną przyczyną śmiertelności spowodowanej
chorobami nowotworowymi na świecie. Poza schorzeniami nowotworowymi
płuc i innych części dróg oddechowych, dym tytoniowy odpowiada za powst-
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awanie nowotworów piersi, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),
chorób kardiologicznych i wielu innych. Oprócz palaczy aktywnych mamy
także do czynienia ze zjawiskiem biernego palenia, co zwiększa ilość osób
znajdujących się w grupie ryzyka. Mimo widocznie zmniejszającej się liczby
osób palących, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, nowotwory
spowodowane paleniem papierosów są nadal dużym problem i obciążeniem
dla społeczeństwa, wpływając na stan zdrowia obecnych, a także przyszłych
pokoleń [Samet 2013].
Wraz ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia środowiska rośnie jego
znaczenie w stanie naszego zdrowia. Chorobywywołane przez wszystkie formy
zanieczyszczenia rocznie są przyczyną 16% zgonów na świecie, co oznacza trzy
razy więcej zgonów niż z powodu AIDS, gruźlicy i malarii łącznie [Hahad
2020]. Musimy mieć także na uwadze, że zanieczyszczenie powietrza, nie
wpływa tylko na choroby układu krążenia, oddechowego czy nowotwory, ale
może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń naczyniowo-mózgowych
i neurologicznych, takich jak udar, demencja, otępienie, choroba Alzheimera
i choroba Parkinsona. Powodem może być zdolność przekraczania bariery
krew-mózg przez drobne cząsteczki pyłu (< 0,1 µm) — docierając do mózgu,
mogą wywoływać zmiany patofizjologiczne w ośrodkowym układzie
nerwowym [Hahad 2020]. Ponadto długotrwałe narażenie na WWA może
zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (CVD). Wykazano istotną
dodatnią korelację pomiędzy ekspozycja na WWA, a zwiększonym ryzykiem
CVD. Niektóre badania wykazały także negatywny wpływ na rozwój dzieci,
wiążąc długotrwałe działanie WWA z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej [Yang 2021].
Należy więc skupić uwagę na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń na przykład
zastępując domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe odnawialnymi
źródłami energii w postaci kolektorów słonecznych, instalując centralne
ogrzewanie czy docieplając ściany budynków. W aglomeracjach miejskich
należałoby wzmocnić rolę transportu publicznego zasilanego niskoemisyjnym
paliwem bądź prądem elektrycznym, a także zwrócić uwagę na obecność
zieleni. W przemyśle odpowiednim sposobem zapobiegania kontaminacji
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powietrza jest stosowanie nowoczesnych technologii, które pozwalałyby na
zmniejszenie emisji gazów i pyłów [Całka i Pawlica 2020]. Ciekawym
rozwiązaniem jest tworzenie murali na ścianach budynków wykorzystując
farby fotokatalityczne rozkładające różne zanieczyszczenia czy sadzenie roślin
na wiatach przystankowych. Musimy zwrócić uwagę na edukację ekologiczną,
aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat konsekwencji, jakie niesie
ze sobą zanieczyszczenie środowiska.
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Title: Cancers as epidemics of XXI century—smoking and air pollution responsible for
oncogenesis

Abstract: Cancers are already a common disease in the society of the XXI century. They are responsible for
the high mortality rate of the human population. Their presence is associated with the occurence of various
types of air pollution, including tobacco smoke and dust pollution. Tar substances present in tobacco smoke
are the main factor responsible for the development of lung and laryngeal cancer, and indirectly for the
occurrence of breast cancer, cardiovascular diseases and other diseases. The cumulative nature of substances
contained in tobacco smoke is responsible for DNA strand damages, chromosomal aberrations or the
induction of mutations that cause oncogenesis. Air pollution with dust particles is mainly related to the
industrialisation and is responsible for the presence of carcinogenic compounds in the atmosphere. The
presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including benzo(a)pyrene, in the air leads to the
development of cancers. Its ability to accumulate in tissues is responsible for a strong correlation between
the concentration of this compound and the occurrence of lung tumors.
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