
Проблема 4. Никотин жеткируунун электрондук системаларын колдонуунун 
кесепеттери

Дуйнелук саламаттык сактоо уюму Тараптардын Конференциясынын (ТК) алтынчы 
сессиясында докладын тартуулады (Москва, Россия Федерациясы, 13-18 октябрь 2014-ж.), ал 
Корея Республикасынын Сеул ш. 2012-жылдын 12-17-ноябрында болупеткен ТК 
FCTC/COP5(10) бешинчи сессиясынын Чечиминин негизинде даярдалган.

39Никотинди жеткируунун электрондук системалар (мындан ары - НЖЭС), анын 
кецири таркаган варианты болуп электрондук сигареттер (мындан ары ЭС) саналат -  бул 
тамеки жалбырагын куйгузуунун же пайдалануунун ордуна керектеечу тартуу учун 
эритменин бууланышы болуп етет. ЭС пайдалануу тамеки тартуу процессии 
имитациялайт. Эритменин негизги компонента болуп, эгерде бар болсо, никотинден 
сырткары глицерин менен же ансыз пропиленгликоль жана ароматтанган заттар саналат. 
НЖЭСте колдонулган эритмелер жана алардан болуп чыгарылган заттардагы башка 
химиялык заттарды камтыйт, алардын айрымдары уулуу болуп саналат.

Айрым НЖЭС тамеки заттары болуп керунет (мисалы, сигареттер, сигаралар, 
сигариллалар, тутуктор же кальяндар), бирок башкасы тириликтеги буюмдар турунде

39http://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic cigarettes/т /
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жасалышы мумкун, мисалы калем, «флэшка» же чсщ цилиндр же туз бурчтук орнотмолор 
турунде.

2005-жылы электрондук сигареттер индустриясы Кытайда бир ендуруучуден 3 
миллиард АКШ долларга40 бааланган жана 466 брэнддери41 бар глобалдуу бизнеске чейин 
кецейтилип, тамеки енер жайы чоц кызыгууну билдирген рынокко айланган. Божомолдорго 
ылайык 2030-жылы сатуулар 17 эсеге есуп кетет. Докладда ушул рыноктогу тамеки енер 
жайынын ролуна карата ДССУнун тынчсыздануусу белгиленген.

Электрондук сигареттер менен эксперименттее еспурумдер арасында тез таркалууда: 
докладдын маалыматы боюнча, ушул топто электрондук сигаретти колдонуу масштабы 
2008-жылдан 2012-жылга чейин эки эсеге кебейген42

1-сурет. Электрондук сигареттин тузуму

ЭС бир туру тамеки ароматизатору менен никотин 
суюктукту ултра добуштук чачыраткыч менен 
жабдылган. Башкасынын аракети муздак бууну 
генерациялоого негизделген: буу картриджге
толтурулган ароматташкан суюктуктан белуп 
чыгарылат.

Типтуу электрондук сигарета дат бас патан 
болоттон жасалган, айда ар кандай концентрациядагы 
суюк никотинди сактоо учуй камерасы, улам 
заряддалган батарейкасы бар.

Кеи НЖЭС кез карандысыз окумуштуулардын тестирлеесунен еткен эмес, бирок 
чектелуу тестирлее белунуп чыккан продуктулардын уулуу мунезунде ар тараптуулукту 
айкындады. ЭС керектеечулерде бул продуктуда никотин бар экендигин так билиши 
керек жана маалыматы болушу зарыл, ал тамеки чегуу менен чакырылган 
никотиндик (тамеки) коз карандылыгын кармап турууга жардам берет.

Никотин кучтуу нейротоксиндуу уу болуп эсептелет. Ордуна болуучу терапия учун 
никотин камтыган, колдонууга уруксат берилген ар кандай препараттардан 
айырмаланып, электрондук сигареттерди “чеккенде” никотин кок кан тамыр аркылуу 
кетпей (мисалы, пластырь, пастилка ж.б. колдонууда анын организмге жетиши 
акырындык менен журот жана контролдонуп турат), опкого барат, артериялык 
тарамга тез жетип, мээге бачым жана кучтуу таасир берет. Никотинди опко аркылуу 
жутууну контролдоого такыр мумкун эместиги ото маанилуу.

ЭС чеккенде никотин 8 секунддан кийин ал мээге жетет. ЭС чегууну токтоткондон 30 
минуттан кийин мээдеги никотиндин концентрациясы темендеп баштайт, б.а. ал бардык 
ткандарга жана организмдеги органдарга таркап баштайт. Никотин ЭСте майда дисперстик 
аэрозоль турунде организмге жеткирилет, ал тутунге Караганда коп концентрацияда 
сорулуп алынат.

Никотин акырындык менен нерв жана иммундук системаларды жабыркатат, ал болсо 
ар кандай оорулар жана инфекциялар менен курешууге жардам берген биздин эц кубаттуу 
инструментибиз болуп саналат. Мындан сырткары никотин кан тамырларын кууш кылууга 
кемектешет. Ушундан улам мээнин жана башка органдардын кычкылтектик ач болуусу 
башталат. Кан тамырларынын кууш болуусу езгече 45-50 жашта ото кооптуу, анткени 
инсульттун мумкундугу бир нече ирет жогору болот. Тамырлар никотиндин таасири менен 
бара-бара жукарып, ийкемдуулугун жоготот -  бул геморрагиялык инсультка, журек

40 The tobacco industry at a crossroads: cigarettes growth falters as focus falls on alternatives. Euromonitorintemational. July 2013
41 Zhu S-H. Sun JY, Boimevie E. Cummins SE. Gainst A, Yin L. Lee M. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for 
product regulation. Tobacco Control.2014:23 :iii3 iii9;doi: 10.1136/tobaccocontrol-2014-051670
42 Grana R  Benowitz N. Glantz SA. E-cigarettes: a scientific review. Circulation. 2014:129: e490-e492;
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA. 114.008545.
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ооруларына (миокард инфаркты), бейрек оорусуна алый келет, аяктардын тамырларынын 
атеросклерозу ерчуп кетет (аяктардын гангренасына алый келип, ампутацияга жеткирет).

Бир гана тыянак чыгарылышы мумкун: ЭС жана бардык НЖЭСтамеки чегуу 
кенумушун женуу учуй колдонбошу керек.

Тамеки ендуруучулер “чыныгы сигаретанын” даамын билдируу Y4YH жасашкан ар 
кандай ароматтуу кошундулар да эч кандай токсикологиялык тесттерден еткен эмес. ЭС 
ондуруучулору жана сатуучулары кадимки сигаретке салыштырмалуу ез продуктунун 
негизги артыкчылыгы ката рынд а ЭС зыянсыз же ден соолук y4Yh кадимки тамеки 
аналогдорунан зыяны кыйла темей деп баса белгилешет. Мында ЭС ендуруучулердун 
маселеси ырахаттануу иллюзиясын тузуу болуп саналат, ал y4YH кадимки сигареттерге 
жасалма кошулган баягы эле химиялык кошундулар колдонулат.

Учурда ар кандай ЭС сатуучулар, кебунче интернет-дукендер бул продукт организм 
учуй такыр зыянсыз жана тамеки чегууну таштоого жардам берет деген жалган 
создорун жайылтууну улантышууда. Мындан тышкары, электрондук сигареттерди сатууга 
туртку беруу кампаниясы жанданууда. Ошондуктан ЭС керектеену женге салуу боюнча 
мыйзамдык нормалар абзел. Мындан сырткары даты электрондук сигареттердин зыяндыгы 
женунде маалыматты потенциалдуу керектеечулерге жеткиликтуу кылуу зарыл.

Окумуштуулар кепке чейин электрондук сигареттердин картриджинде эмне бар 
экендигин изилдееге алышкандан кийин, алардын кепчулугунде коркунучтуу
канцерогендик зат экендигин айтышкан. Америкалык окумуштуулар айкындагандай, 
популярдуу электрондук сигареттерде никотинден сырткарын итрозамин43 да бар.

Нитрозаминдер -  бул тамекинин алкалоиддеринен тузулген канцерогендердин тобу. 
Алар тамеки керектеген адамдардын епке, кызыл ецгеч, карын астындагы без, ооз 
кендейунде залалдуу шишиктердин этиологиялык факторлору болуп саналат. Азыркы 
сигареттер, чайыры темендешуне карабай, тамеки чеккендердин организмине
нитрозаминдердин кеп тушуусун шартташат. Тамеки чегуучунун организмине полициклдик 
ароматталган кемур суутектери тушкену темендешу жана нитрозаминдер туш кону 
кебейушу менен епке рагы оорусуна чалдыгуу тузуму езгерулгендугу, жалпак клеткалуу 
рактын темендешу жана аденокарценома учурларынын есушу байланыштуу

АКШда азык-тулук продуктуларын жана дары-дармектерди контролдоо боюнча 
Администрациянын кызматкерлери (FDA) электрондук сигареттерди чыгарган эки 
ондуруучунун 19 картридждерин тестирлешти. Изилдеенун журушунде ондуруучу 
корсеткой маалымат менен зыяндуу заттардын чыныгы камтылуу корсоткучу 
ортосунда кептеген дал келбестиктер аныкталган. Бир гана нерсени кошпогондо, 
никотинсиз деп сатылган бардык картридждерде чынында никотин бар болуп чыкты. 
Картридждердин ар кандай тобунда никотиндин саны (бийик, орто жана темен камтылышы 
менен) ендуруучу керсеткен топко таандыгына карабай, айырмаланып турду. Азык-тулук 
продуктуларын жана дары-дармектерди контролдоо боюнча Администрациясы электрондук 
сигареттердин АКШга импортуна тыюу салды, анткени химиялык анализ андагы заттардын 
канцерогендуулугун керсеткен. FDA езунун чечимин лаборатордук изилдеелердун 
маалыматы менен аргументтеген, аларда электрондук сигаретте канцерогендер жана зыяндуу 
химиялык заттар, мисалы диэтиленгликоль (антифризде колдонулчу зат) бар экендиги 
керсетулду.

Тартуудан сырткары никотиндин ден соолук учун экинчи башкы коркунучу жутуп 
алуудан же тери аркылуу сицууден никотиндик ашыкча доза алууга байланыштуу. Кеп 
елкелерде мындай инцинденттер байкоого алынбагандыктан, маалымат ете аз. Ошого 
карабастан, АКШ жана Бириккен Королчулуктан келген билдирмелер НЖЭС колдонуунун 
есушу менен никотин менен уулануу учурларынын катталган саны кебейгену орун алган. 
Мындай учурлардын чыныгы саны келген билдирмелерден кыйла кеп болушу толук 
ыктымал.

43littp://www. vredno.coni.ua/telmika/688-v-velektronnvx-sigaretax-soderzliitsva-opasnvi-nitrozaniin.litnil
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ДССУ докладында44 (2014-жыл) ден соолук учун НЖЭС колдонуунун кесепеттери 
женунде жаны маалыматтар талдоого алынган жана алардын алдын алуу жана алар менен 
курешуунун жолдору сунушталат. Доклад 2013-ж. декабрындагы тамеки заттарын женге 
салуу (TobReg) боюнча ДССУ изилдеечулук тобунун НЖЭС тууралуу пикирлерин жана 
илимий сунуштарын, ДССУ45 жургузген тамеки заттарына жакын арадагы текшеруунун 
жыйынтыктары боюнча талдоону камтыйт.

НЖЭСтен экинчилик аэрозолду жутканда керектеечу эместердин ден соолугуна болгон
коркунучтар

Жанында турган адамдар НЖЭС керектеечулеру жуткан аэрозолдун таасирине 
кабылышат, бул абада айрым уулуу заттардын, никотиндин, ошондой эле майда жана ото 
майда белукчелердун денгээлин жогорулатат46’47

Ошого карабастан, НЖЭС48кадимки сигареттерге49 Караганда уулуу заттарды, 
никотинди жана белукчелерду азыраак белуп чыгарат. Бул никотин менен болгон 
учурлардагыдай, жуткан аэрозолдун томен децгээлинен таасири темен болуп жаткандыгы 
ачык айкын боло элек. Экинчилик тутунге салыштырмалуу никотин денгээли темен 
болгонуна карабай, жутуп жаткан НЖЭС аэрозоль натыйжада ушуга окшогон жутууну 
берет, бул тууралуу кан сывороткасында котинин денгээли айтып турат50.

Экологиялык изилдеелердун натыйжасында алынган эпидемиологиялык маалыматтар 
кыска меенеттуу да, узак меенеттуу да таасир беруунун натыйжасында ар булактан 
белукчелердун организм учуй жагымсыз кесепеттерин керсетуп турат.

Колдогу фактылык маалыматтар НЖЭС аэрозоль ушул заттарды сатууда 
айтылгандай “суунун буусу” тана эмес. НЖЭС оспурумдор жана кумон учун олуттуу 
коркунучту жаратат. Мындан тышкары, алар чекпеген адамдарга жана айланадагыларга 
никотиндин жана бир катар уулуу заттардын таасирин кучетет. Ошого карабастан, сигаретти 
толук алмаштыруу турунде тамеки чегуучулер колдонгон сапаттуу женге салынуучу 
НЖЭСтен уулуу заттардын темен таасири чеккен адам учун кадимки сигарет же башка 
куйгузуучу тамеки заттарына Караганда уулуу болушу темен болот. Бирок учурда 
коркунучтун темендее чоцдугун биз билбейбиз. КШ башкы хирургунун докладында 2014-ж. 
тыянак жасалган, НЖЭСке окшогон куйбеген заттар коомдук саламаттык сактоо учун 
езунун жакшы таасирин башка куйгузуучу тамеки заттарынын жагымдуулугу, 
жеткиликтуулугу, жарнамасы жана колдонулушу тез кыскарган учурда тана камсыз 
кылынат51 52.

Япониянын Саламаттык сактоо министрлигинин колдоосунда жургузулген жаны 
изилдее айрым электрондук сигареттерде канцерогендердин жогорку концентрациясын 
айкындаган. Отчетко ылайык, BigNewsNetwork маалымдагандай бир катар электрондук 
сигареттер кадимки сигареттерге Караганда ракты чакырган агенттерди 10 эсе коп камтыган. 
Ошондой эле ЭСте формальдегид жана ацетальдегидге окшогон кооптуу кошундуларды 
тапкан. Ошентип, ЭС, чынында, ингалятор болуп саналат. Аларда суюк никотин бар, ал

44http://www.who.int/nmh/events/2014/backgrounder-e-cigarettes/ru/
45В опросе приняли участие представили 90 стран, включая 86 Сторон РКБТ ВОЗ.
4оВ приближенных к реальным условиям пользования электронными сигаретами в воздухе помещений возрастает уровень 
содержания полициклических ароматических углеводородов, 1,2-пропандиола, 1,2,3-пропантриола, глицерина и алюминия.
47Schober W, Szendrei К, Matzen W, Osiander-Fuchs H, Heitmann D, Schettgen T et al. Use of electronic cigarettes (e-cigarettes) 
impairs indoor air quality and increases FeNO levels of e-cigarette consumers. International Journal of Hygiene and Environmental 
Health. 2014;217(6):628-37. doi: 10.1016/j ijheh.2013.11.003. ’
48Czogala Л , Goniewicz ML, Fidelus B, Zielinska-Danch W, Travers MJ, Sobczak A. Secondhand exposure to vapors from 
electronic cigarettes.Nicotine and Tobacco Research. 2014;16(6):655-62. doi: 10.1093/ntr/ntt203.
49McAuley TR, Норке PK, Zhao J, Babaian S. Comparison of the effects of e-cigarette vapor and cigarette smoke on indoor air 
quality.InhalationToxicology. 2012;24(12):850-7.
50Flouris AD, Chord MS, Poulianiti KP, Jamurtas AZ, Kostikas K, Tzatzarakis MN et al. Acute impact of active and passive 
electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. InhalationToxicology. 2013;25(2): 91—101. doi: 
10.3109/08958378.2012.758197. ’
5'The health consequences of smoking -  50 years of progress: a report of the Surgeon General. Atlanta (GA): US Department of 
Health and Human Services; 2014 (p. 874).
52http://www.bignewsnetwork.com/index.php/sid/228075105
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бууланганда, аны адам жутат. Ысытканда ансыз да кооптуу заттардын жогорку 
концентрациясы кебейуп кетет деп Япониянын коомдук саламаттык сактоонун улуттук 
институтунун кызматкерлери эсептейт. Бул электрондук сигареттерди ендуручуулердун 
айтымына карабай, тамеки продукциянын коопсуз альтернативасы деп эсептееге 
болбойт дегендин даты бир далили.

Электрондук сигареттер кадимки сигареттерге Караганда ете кооптуу дейт Global Look 
Press . Рочестер университетинин изилеечулеру далилдегендей, ЭС тамекиси бар 
стандарттуу продуктулардан уулуу келет. Электрондук сигареттердин буусу епке 
клеткаларын жабыркатат, бош радикалдардын пайда болушуна алып келип, ткандардагы 
сезгенууну ерчутет, деп жазат the Odisha Sun Times54.

53http://www.meddailv.rii/article/09feb2015/koricaelek
54http://odishasuntimes.com/112559/e-cigarette-vapours-can-damage-lung-cells/
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