
PYTANIE: Czy warto zamienić tradycyjne palenie na IQOS? I co jest w papierosach 

odpowiedzialne za nadciśnienie tętnicze - substancje smoliste czy nikotyna? 

IQOS (skrót od ang. I Quit Ordinary Smoking – „rzucam tradycyjne palenie”) to 

bezdymne urządzenie elektroniczne, w którym - w przeciwieństwie do tradycyjnych 

papierosów - tytoń nie jest spalany, a podgrzewany. Urządzenie, będące produktem jednej z 

firm produkujących tradycyjne papierosy, obecne jest na światowym rynku dopiero od 2014 

roku. W związku z tym w chwili obecnej nie ma zbyt wielu publikacji, które dotyczą wpływu 

tzw. IQOS-a na zdrowie człowieka. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala również 

stwierdzić, że użytkowanie tego urządzenia nie ma wpływu na rozwój nowotworów czy też 

przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak POChP i astma.  

Fakt, że w przypadku tzw.  IQOS-a tytoń nie jest spalany, a podgrzewany powoduje, 

że liczba substancji toksycznych i kancerogennych wytwarzana podczas jego użytkowania 

jest prawdopodobnie znacząco mniejsza niż w przypadku papierosa tradycyjnego [1]. 

Nieprawdą jest jednak, że do płuc użytkownika IQOS-a dostaje się „czysta” nikotyna - wciąż 

wykrywane są nowe substancje szkodliwe i rakotwórcze zawarte w aerozolu generowanym 

przez urządzenie. Wydaje się również, że fałszywe jest powszechne twierdzenie, że 

urządzenia tego typu są mniej szkodliwe niż papierosy elektroniczne. Wystarczy porównać 

temperaturę podgrzewania obu urządzeń. Temperatura podgrzewania obecnego w e-

papierosach płynu zawierającego nikotynę (tzw. e-liquidu) wynosi od 150 do 180 st. C. 

Natomiast w przypadku urządzenia typu IQOS wkłady tytoniowe podgrzewane są do 

dwukrotnie wyższej temperatury, przekraczającej 300 st. C. Wyższa temperatura 

podgrzewania może powodować uwalnianie większej ilości substancji toksycznych. 

Amerykańscy naukowcy wykazali, że w aerozolu z IQOS-a stężenie swoistych dla tytoniu, 

kancerogennych N-nitrozamin jest niewiele niższe niż w tradycyjnym dymie tytoniowym, a 

znacząco wyższe niż w przypadku aerozolu wytwarzanego podczas użytkowania papierosa 

elektronicznego [2]. Zgodnie z wynikami innego badania, przeprowadzonego na ludzkich 

komórkach nabłonka dróg oddechowych, urządzenia podgrzewające tytoń wykazują podobną 

cytotoksyczność co papierosy tradycyjne oraz e-papierosy i mogą prowadzić do stanu 

zapalnego w płucach [3]. 

Podsumowując: w świetle dostępnych danych wiadomo, że chociaż urządzenia 

podgrzewające tytoń prawdopodobnie wytwarzają mniej substancji toksycznych i 

kancerogennych niż papierosy tradycyjne, nie są bezpieczne dla zdrowia człowieka. Należy 

podkreślić również fakt, że większość nielicznych publikacji dotyczących wpływu IQOS-a na 



zdrowie człowieka została sfinansowana przez znaną, dużą firmę produkującą tradycyjne 

papierosy. 

Odpowiedź na pytanie, czy warto zamienić tradycyjne papierosy na papierosy 

podgrzewane typu IQOS,  brzmi zatem: nie warto. 

1. Nie warto stosować urządzenia, które wytwarza substancje toksyczne i rakotwórcze.  

2. Nie warto stosować produktu, który posiada jedynie kilkuletni okres obserwacji.  

3. Nie warto zamieniać nałogu na inny nałóg, który w perspektywie kilkudziesięciu lat 

może okazać się równie, a nawet bardziej szkodliwy.  

4. Nie warto wydawać pieniędzy na produkt szkodliwy dla zdrowia. 
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