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\bstract
THE RADIOACTIVE CIGARETTES

The carcinogenic effect of 2l°Po and 2l°Pb on lung cancer is an important problem
,n many countries with very high cigarette consumption. Poland has one of the highest
consumption of cigarettes in the world. The results of 2l°Po determination in fourteen most
frequently smoked brands of cigarettes which constitute over 70% of total cigarette con-
sumption in Poland, are presented and discussed. Moreover, polonium content in cigarette
smoke was estimated on the basis of its activity in fresh tobacco, ash, fresh filter and post-
smoking filter. The annual effective doses were calculated on the basis of 2l°Po and 2l°Pb
inhalat ion with cigarette smoke.

The results of this work indicate that Polish smokers who smoke one pack
(20 cigarettes) per day inhale from 20 to 215 mBq of 2l°Po and 2 IOPb (each of them). The
highest 210Po content per sample was found in the cheap "Popularne" brand (24.12 mBq),
the lowest in "Caro" (4.23 mBq). The mean values of annual effective dose for smokers
were estimated to be 35 and 70 |J.Sv from 210Po and 2i°Pb, respectively. For persons who
smoke 2 packs of cigarettes with higher radionuclide concentrations, the effective dose is
much higher (471 |J.Sv-yr"') in comparison with intake in diet. Therefore, cigarettes and the
absorption through the respiratory system are the main sources and the principal pathway
of 210Po and 2 l°Pb intake of smokers in Poland.

W dymie papierosowym zidentyfikowano prawie 400 związków
chemicznych; części z nich przypisuje się właściwości mutagenne, kance-
rogenne, ko-kancerogenne lub wywołujące ujawnianie rakotwórczych wła-
ściwości innych substancji [1]. Badania dowodzą, że główną przyczyną
wysokiej umieralności palaczy są substancje chemiczne zawarte
w substancjach smolistych (głównie: dioksyny, nikotyna i PWA - policy-
kliczne węglowodory aromatyczne) oraz radionuklidy 2l()Po i 2l°Pb. Spo-
śród pierwiastków promieniotwórczych występujących w przyrodzie 210Po
stanowi zasadnicze źródło wewnętrznej dawki radiacyjnej, jaką otrzymuje
człowiek [2, 3]. Uważa się, że depozycja 210Po i 2l°Pb z atmosfery jest
głównym źródłem pochodzenia obu radionuklidów w roślinach. Inną drogę
akumulacji pierwiastków promieniotwórczych stanowi system korzeniowy
roślin. Długi czas przechowywania tytoniu oraz produkcji i sprzedaży pa-
pierosów (często ponad 2 lata) powoduje, iż zawarte w palonym tytoniu
210Po i 210Pb praktycznie znajdują się w stanie równowagi promieniotwór-
czej, a aktywności promieniotwórcze analizowanych radionuklidów są
wówczas równe [4, 5].
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Chociaż dotychczasowe badania wskazują, że absorpcja z układu
pokarmowego jest główną drogą wprowadzenia 2l°Po do organizmu ludz-
kiego, jednak w przypadku osób palących papierosy inhalacja dymu za-
wierającego polon powoduje wprowadzenie przez narządy układu odde-
chowego nawet znacznie większych jego ilości [6, 5].

W Polsce wypala się ok. 90 mld papierosów rocznie. Pali je 42% męż-
czyzn oraz 21 % kobiet. Statystyczny mieszkaniec powyżej piętnastego roku
życia wypala średnio 3620 papierosów rocznie [7]. Liczby te wskazują, iż
Polska znajduje się w czołówce krajów o największej konsumpcji tytoniu
w świecie [7], chociaż od 1995 roku obserwuje się nieznaczny spadek pale-
nia. Ze względu na duży odsetek ludzi palących konieczne jest rozszerzenie
wiedzy z zakresu zawartości silnie radiotoksycznych izotopów promienio-
twórczych 2l°Po i 2l°Pb w tytoniu i papierosach. Należy prowadzić działania
ograniczające palenie papierosów, co jest procesem kosztownym i długo-
trwałym, a także ograniczyć używanie do produkcji papierosów tych rodza-
jów tytoniu, które zawierają duże ilości substancji toksycznych, w tym wy-
soce radiotoksycznych izotopów 2l°Po i 2l°Pb. Znajomość zawartości
analizowanych radionuklidów w poszczególnych rodzajach tytoniu papiero-
sowego oraz w glebie pozwoli na podjęcie decyzji odnośnie wyboru gatun-
ków tytoniu rosnących na plantacjach, które charakteryzują się niskimi
wartościami stężenia obu radionuklidów.

Zawartość 2l°Po określono w czternastu asortymentach papierosów,
najczęściej kupowanych i palonych w Polsce. Papierosy przeznaczone do
analiz zakupiono w 1997 roku i wyizolowano z nich tytoń oraz filtr z bibuł-
ką. Z kolei z papierosów wypalonych analizowano popiół i filtr. Próbki pod-
dano analizie radiochemicznej na zawartość polonu 2l()Po obejmującej nastę-
pujące etapy [3, 8]:
• mineralizację próbek roślin za pomocą 65% HNC>3,
• bezprądowe elektroosadzanie 209Po (dodany jako wskaźnik odczynni-

ka) oraz 2l°Po na srebrze,
• pomiar aktywności 209Po i 210Po za pomocą spektrometru promienio-

wania alfa,
• obliczanie bezwzględnej aktywności 210Po w analizowanych próbkach.

Najwyższe stężenia 2l()Po w tytoniu stwierdzono w papierosach „Po-
pularnych", „Mewa menthol", „Sobieski King-Size" oraz „Marlboro", gdzie
wynoszą one odpowiednio 24,12; 21,5; 20,70 i 19,42 mBq. Najniższą za-
wartością 2 l°Po charakteryzują się papierosy „Caro" zawierające 4,23 mBq
polonu w jednym papierosie. Z wyjątkiem „Popularnych" wszystkie anali-
zowane rodzaje papierosów zawierały filtry. W papierosach "Popularnych"
w trakcie palenia wraz z dymem ulotniło się ok. 22,89 mBq 2l°Po zawartego
w jednym papierosie, co stanowi 94,1% ogólnej ilości radionuklidu. Ozna-
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cza to, że znaczna ilość 210Po zawartego w tych papierosach jest wchłaniana
przez palacza wraz z dymem. Wyniki oznaczeń 210Po wskazują, że filtry
z bibułką zawierają stosunkowo niewiele polonu i poszczególne wartości
mieszczą się w zakresie od 0,02 mBq dla „Ekstra Mocnych" do 0,49 mBq
dla „Sobieskich Lights" i „Klubowych" oraz 0,76 mBq dla „Sobieskich
King-Size" w jednym papierosie.

Zawartość 2l°Po w popiele analizowanych rodzajów papierosów mie-
ści się w szerokim zakresie wartości od 0,43 mBq w „Klubowych" do 4,69
mBq w „Sobieskich King-Size" oraz 6,95 mBq w „Marlboro". Należy zwró-
cić uwagę na bardzo zróżnicowany udział polonu pozostającego w popiele
papierosowym w stosunku do jego ogólnej zawartości w tytoniu.

210TW papierosach „Golden American" i „Klubowych" udział Po pozostają-
cego w popiele był niski i wyniósł odpowiednio 4,3 i 4,6% ogólnej ilości
radionuklidu, podczas gdy w papierosach „Sobieski King-Size", „Mars
King-Size" oraz „Mars Lights" udział tego radionuklidu w popiele był bar-
dzo wysoki i wyniósł odpowiednio 71,0; 64,5 i 60,4% ogólnej ilości polonu
zawartego w tytoniu papierosowym (tabela 1). Przypuszcza się, że tak duża
zmienność w udziale 210Po w popiele w stosunku do jego zawartości
w tytoniu może być spowodowana różnicami w temperaturze żarzenia tyto-
niu w trakcie palenia, która wynika z różnicy wilgotności tytoniu i
w konsekwencji wpływa na wielkość sublimacji 210Po do dymu papieroso-
wego podczas jego zaciągania do płuc palacza.

Tabela 1. Procentowy udział 2IOPo w dymie papierosowym, popiele oraz filtrze.

Nazwa handlowa
papierosów

Klubowe
Popularne

Caro
Mocne

Mars Lights
Sobieski Lights

Marlboro
Caro Lights
Radomskie

Ekstra Mocne
Golden American
Sobieski King-Size

Mars King-Size
Mewa menthol

Udział '°Po w
popiele papierosowym

[%]
4,6
5,9
35,9
25,2
60,4
12,6
35,8
6,8
12,7
6,7
4,3
71,0
64,5
14,8

Udział 210Po w dymie
papierosowym

[%]
89,2
94,1
39,0
71,6
28,8
80,7
62,2
86,0
87,2
91,5
93,8
16,5
29,4
84,9

Udział 210Po
zatrzymanego na filtrze

[%]
6,2

-
25,1
3,2
10,8
6,7
2,0
7,2

0,1
1,8
1,9

12,5
6,1
0,3
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Zawartość Po w dymie papierosowym obliczono na podstawie je-
go zawartości w tytoniu papierosowym oraz w popiele i filtrze po wypale-
niu papierosa. Analizy wykazały, że badane filtry zatrzymują tylko nie-
wielką część polonu zawartego w tytoniu. W przypadku 210Po jedynie
niewielka jego część (ok. 4%) zawarta w tytoniu w trakcie palenia papiero-
sa zostaje zatrzymana w filtrze. Przeprowadzone badania wykazały małą
skuteczność filtrów większości analizowanych rodzajów papierosów w
stosunku do polonu. Zaobserwowane zróżnicowanie zawartości 210Po w
filtrach wskazało na odmienny skład chemiczny filtrów uwidaczniający się
odmiennymi właściwościami sorpcyjnymi ich wypełnień.

W badanych próbach papierosów tytoń stanowi 70-95% masy papie-
rosa, pozostała część to filtr z bibułką lub sama bibułka („Popularne").
Analiza procentowego udziału zawartości 210Po w poszczególnych czę-
ściach papierosów wskazuje, że ponad 94% polonu znajduje się w tytoniu.
Z tej ilości jest uwalniane i wraz z dymem papierosowym przedostaje się
do płuc palacza oraz otaczającego powietrza ok. 30-99% radionuklidu.
Ryzyko palenia papierosów wiąże się nie tylko z wysoką zawartością w
nich substancji toksycznych, ale również z niewielką skutecznością filtrów
papierosowych, które nie stanowią wystarczającej bariery zatrzymującej
rakotwórcze substancje chemiczne zawarte w dymie papierosowym.

Tabela 2. Roczna dawka skuteczna pochodząca z rozpadu 210Po i 2'°Pb inhalowanych w
wyniku palenia papierosów.

Radionuklid

210Po
210pb

Razem

Dawka skuteczna
[^Sv-rok~']

wypalanie 1 paczki różnych
papierosów dziennie

35
70
105

wypalanie 2 paczek papierosów
„Popularnych" dziennie

157
314
471

Zawartość 210Po w dymie papierosowym została obliczona na pod-
stawie jego zawartości w tytoniu oraz w popiele i filtrze po wypaleniu pa-
pierosa. Pomimo obserwowanego zróżnicowania w zawartości polonu w
dymie papierosowym, średnio ok. 70% jego ilości ulega sublimacji z tyto-
niu do dymu wdychanego przez palacza. Na podstawie powyższych wyni-
ków i przy założeniu, że ok. 30% 2IOPo oraz 20% 210Pb wdychanych do
płuc palaczy ulega absorpcji do krwi powodując wzrost indywidualnej
dawki radiacyjnej obliczono wartość rocznej dawki skutecznej w wyniku
wypalenia dziennie l paczki papierosów produkcji krajowej na 105 jo,Sv
(35 |iSv z rozpadu 210Po oraz 70 (lSv z rozpadu 210Pb). Wzrasta ona w
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przypadku osób palących dziennie 2 paczki papierosów „Popularnych" do
471 uSv(tabela2)[9].

Badania zostały częściowo sfinansowane z projektów badawczych KBN DS-8210-0086-2
J6P04G081 19.
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