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Никотинди жеткируунун элекгрондук системалары5 (НЖЭС), алардын эц жай- 
ылган варианты болуп элекгрондук сигареттер санапат (мындан ары-ЭС) 
— бул тамеки жапбырагын куйгузуунун же пайдапануунун ордуна, эритменин 
бууланусун дем апууга иштелип чыккан тузмек. Эритменин негизги компоненти 
болуп, эгерде бар болсо, никотинден сырткары глицерин менен же ансыз пропи
лен гликоль жана ароматтуу заттар санапат. НЖЭСте колдонулган эритмелер 
жана алардан белунуп чыккан башка химиялык заттардын айрымдары уулуу 
болуп саналат.

Айрым НЖЭС тамеки заттары окшош 
болсо (мисалы, сигареттер, сигаралар, 
сигариллалар, тутуктер же кальяндар), 
башкалары тириликтеги буюмдар турун- 
де жасалышы мумкун, мисалы калем, 
«флэшка», чоц цилиндр же туз бурчтук 
орнотмолор турунде. Учурда тамеки че- 
гуучулердун тандоосуна ЭС тур-туру 
колдонулган технологияларга жараша су- 

7-сурет. Классикалык нушталат. Сырттан элекгронду сигарета
элекгрондук сигареттин тузуму чыныгы тамекиге окшош.
Элекгрондук сигаретти колдонуу тамеки чегуу процессин имитациялайт.
ЭС бир туру тамеки ароматизатору менен никотин суюкгукгу ультрадобуштук 
чачыраткыч менен жабдылган. Башкасынын аракети муздак бууну 
генерациялоого негизделген: буу картриджге толтурулган ароматташкан 
суюктуктан белуп чыгарылат. Типтуу элекгрондук сигарета дат баспаган 
болоттон жасалган, анда ар кандай концентрациядагы суюк никотинди сакгоо 
учун камерасы, улам заряддалган батарейкасы бар.
бндуруучулер жана сатуучулар айткандай, алардын негизги максаты тамеки 
чегуучуге зыяндуу кенумуштен баш тартууга жардам болуп эсептелет, аны 
тамеки чегууну таштоонун инновациялык ыкмасы катары тартуулашат, иш 
жузунде болсо -  бул тамеки чегууге физиологиялык да, психологиялык 
тартылуунун сакталышы.
Дуйнелук саламаттык сактоо уюму (ДССУ) зыяндуу кенумуштен арылууну 
каалаган тамеки чегуучулер учун негизделген дарылоо катарында ЭС 
караштырбайт. 2008-жылдын сентябрында ДССУ расмий жарыя жасаган: 
«Электрондук сигареттердин сатуучулары алардын дарылоо натыйжасы 
женунде далилсиз айтууларын токтотушу керек»6.

ИНДУСТРИЯНЫН КЫЗЫКЧЫЛЫГЫ -  03  АЗЫКТАРЫНЫН САТЫЛУУСУНА 
TYPTKY БЕРУУД0 ГАНА, АЛАР ТАМЕКИ ЧЕГУУЧУ ЧЕККЕНИН ТАШТАБАЙ, 

ЭЛЕКТРОНДУК СИГАРЕТТЕРГЕ 0ТУП КЕТКЕНИН К03Д0Ш0Т

5 http://www.whQ.irt/tQbaccQ/communicatiQns/statements/eletrQnic c igarettes/ru/
6 Всемирная организация здравоохранения 19.09.2008 г. Продавцы электронных сигарет должны прекратить делать бездоказа
тельные заявления об их лечебном эффекте < http//www.who.int>
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Учурда ар кандай ЭС сатуучулар (кебунче интернет-дукендер) бул продукт 
организм учун такыр зыянсыз жана тамеки чегууну таштоого жардам 
берет деген жалган создерун жайылтууну улантышууда. Мындан тышкары, 
электрондук сигареттерди сатууга туртку беруу кампаниясы жанданууда.

НЖЭСтин ДЕН СООЛУК Y4YH КОРКУНУЧТАРЫ
Кеп НЖЭС кез карандысыз окумуштуулардын тестирлеесунен еткен эмес, 
бирок чектелуу тестирлее белунуп чыккан заттардын уулуу мунезунде ар та- 
раптуулугун айкындады. ЭС керектеечулер бул азыкта никотин бар экен- 
дигин жана ал тамеки чегуу менен чакырылган никотиндик (тамеки) коз 
карандылыгын сактоого жардам берерин так билип, маалым болушу за
рыл.
Никотин кучтуу нейротоксиндуу уу болуп эсептелет.
Ордуна болуучу терапия учун никотин камтыган, колдонууга уруксат берилген 
ар кандай препараттардан айырмаланып, электрондук сигареттерди чек- 
кенде никотин кек кан тамыр аркылуу кетпей (мисалы, пластырь, пастил
ка ж. б. колдонууда анын организмге жетиши акырындык менен журет жана 
контролдонуп турат), епкеге барат, артериялык тарамга тез жетип, мээге 
бачым жана кучтуу таасир берет. Никотинди епке аркылуу жутууну кон- 
тролдоого такыр мумкун эместигин билуу ете маанилуу.
ЭС чеккенде никотин 8 секунддан кийин ал мээге жетет. ЭС чегууну токтот- 
кондон 30 минуттан кийин мээдеги никотиндин концентрациям темендеп 
баштайт, б. а. ал бардык ткандарга жана организмдеги органдарга таркап 
баштайт. Никотин акырындык менен нерв жана иммундук системаларды жа
бы ркатат, ал болсо ар кандай оорулар жана инфекциялар менен курешууге 
жардам берген биздин эн кубаттуу инструментибиз болуп саналат.
Мындан сырткары, никотин кан тамырларын кууш кылууга кемектешет. Ушун- 
дан улам мээнин жана башка органдардын кычкылтектик ач болуусу башта- 
лат. Кан тамырларынын кууш болуусу езгече 45-50 жашта ете кооптуу, антке- 
ни инсульттун мумкундугу бир нече ирет жогору болот. Тамырлар никотиндин 
таасири менен бара-бара жукарып, ийкемдуулугун жоготот -  бул геморра- 
гиялык инсультка, журек ооруларына (миокард инфаркты), бейрек оорусуна 
алып келет, буттун тамырларынын атеросклерозу ерчуп кетет (буттун гангре- 
насына алып келип, ампутацияга жеткирет).

Бир гана тыянак чыгарылышы мумкун: ЭС жана бардык НЖЭС 
тамеки чегуу адатын женуу учун колдонбошу керек

Тартуудан сырткары, никотиндин ден соолук учун экинчи башкы коркунучу 
- никотиндик ашыкча дозасын жутуп же тери аркылуу синирип алууга
байланыштуу. Кеп елкелерде мындай окуялар байкоого алынбагандыктан, 
маалымат ете аз. Ошого карабастан, АКШ жана Улуу Британиядан келген 
билдирмелерге ылайык, НЖЭС колдонуунун есушу менен никотин менен уу- 
лануу учурларынын катталган саны кебейгену орун алган.
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НЖЭСтен ЭКИНЧИ ИРЕТТЕГИ АЭРОЗОЛДУ ЖУТКАНДА KEPEKT004Y 
ЭМЕСТЕРДИН ДЕН СООЛУГУНА БОЛГОН КОРКУНУЧТАР

Жанында турган адамдар НЖЭС керектеечулеру жуткан аэрозолдун таасири- 
не кабылышат, бул абада айрым уулуу заттардын, никотиндин, ошондой эле 
майда жана ета майда белукчалердун децгээлин жогорулатат7’8.
Ошого карабастан, НЖЭС9 кадимки сигареттерге10 Караганда уулуу заттар- 
ды, никотинди компоненттерди азыраак белуп чыгарат. Бул никотин менен 
болгон учурда, жуткан аэрозолдун темен келемунун таасири да темен болору 
айкындала элек. Экинчи иреттеги тутунге салыштырмалуу никотин децгээли 
темен болгонуна карабай, жутуп жаткан НЖЭС аэрозоль натыйжада ушуга 
окшогон жутууну берет, бул тууралуу кандын сэры суусунда котинин децгээли 
айтып турат11.
Экологиялык изилдеелердун натыйжасында алынган эпидемиологиялык маа- 
лыматтар кыска меенеттуу да, узак меенеттуу да таасир беруунун натыйжа
сында ар булактан белукчелердун организм учун жагымсыз кесепеттерин 
керсетуп турат. Колдогу фактылык маалыматтар НЖЭС аэрозоль ушул 
заттарды сатууда айтылгандай «суунун буусу» гана эмес. Алар чекпеген 
адамдарга жана айланадагыларга никотиндин жана бир катар уулуу заттар
дын таасирин кучетет.

НЖЭС еспурумдер жана кумен учун олуттуу коркунучту туудурат
Ошого карабастан, сигаретти толук алмаштыруу турунде тамеки чегуучулер 
колдонгон сапаттуу женге салынуучу НЖЭСтен уулуу заттардын темен таа
сири чеккен адам учун кадимки сигарет же башка куйгузуучу тамеки затта- 
рына Караганда уулуулугу темен болот. Бирок учурда коркунучтун темендее 
келемун биз билбейбиз. АКШнын башкы хирургунун докладында 2014-ж. 
темендегудей тыянак жасалган - НЖЭСке окшогон куйбеген заттар коомдук 
саламаттык сактоо учун езунун жакшы таасирин башка куйгузуучу тамеки зат- 
тарынын жагымдуулугу, жеткиликтуулугу, жарнамасы жана колдонулушу тез 
кыскарган учурда гана камсыз кылынат12. Америкалык окумуштуулар айкын- 
дагандай, 50% электрондук сигареттердин картриджинде никотинден сыртка- 
ры коркунучтуу канцерогендик зат нитрозамин13 да бар.
Япониянын Саламаттык сактоо министрлигинин колдоосунда жургузулген 
жацы изилдее айрым электрондук сигареттерде канцерогендердин жогорку 
концентрациясын тастыктаган. Билдирууге ылайык, BigNewsNetwork14. маа-
7 Электрондук сигареттерди пайдаланган реалдуу шартка жакын абада полициклдик ароматтык углеводороддордун, 1,2-про- 
пандиолдун, 1,2,3-пропантриолдун, глицериндин жана алюминийдин децгээли жогорулайт.
а SchoberW, Szendrei К, Matzen W, Osiander-Fuchs H, Heitmann □, Schettger 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. 2Q14;217(6):628—37. doi: 10.101 G/j ijheh.2013 11 QQ3
0 Czogala J 1, Goniewicz ML, Fideius B, Zielinska-Danch W, Travers MJ, Sobczak A. Secondhand exposure to vapors from electronic 
cigarettes. Nicotine and Tobacco Research. 2014;16(6):655-G2. doi: 10.1093/ntr/ntt203.
10 McAuley TR, Норке PK, Zhao J, Babaian S. Comparison of the effects of e-cigarette vapor and cigarette smoke on indoor air quality. 
Inhalation Toxicology. 2Q12;24(12):850-7.
11 Fiouris AD, Chorti MS, Pouiianiti KP, Jamurtas AZ, Kostikas K, Tzatzarakis MN et al. Acute impact of active and passive electronic 
cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhalation Toxicology. 2013;25(2):91—101. doi: 10.3109/08958378.2012.758197.
15 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).
13 http://www.vredno.com .ua/tehnika/688-v-yelektronnvx-siaaretax-soderzhitsva-O Dasnvi-nitrQzam in.htm l
14 h ttp://www.bianewsnetwork.com/index.DhD/sid/228Q75105
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лымдагандай бир катар электрондук сигареттер кадимки сигареттерге кара- 
ганда ракты чакырган агенттерди 10 эсе кап камтыган. Ошондой эле ЭСте 
формальдегид жана ацетальдегидге окшогон кооптуу кошундуларды тапкан. 
Ошентип, ЭС чынында, ингалятор болуп саналат. Аларда суюк никотин бар, 
ал бууланганда, аны адам жутат. Ысытканда ансыз да кооптуу заттардын жо- 
горку концентрациясы кебейуп кететдеп Япониянын коомдук саламаттык сак- 
тоонун улуттук институтунун кызматкерлери эсептейт. Бул электрондук си- 
гареттерди ендуручуулердун айтымына карабай, тамеки азыктарынын 
коопсуз альтернативасы дел эсептееге болбойт дегендин даты бир да- 
лили. Корутунду: Кыргызстанда НЖЭС сатуу жана пайдалануу кеземелсуз 
жургузулет, аларды мыйзамдык жана аткаруучулук децгээлде тамеки жана 
башка тамеки буюмдарын тартууну кеземелдегендей женге салуу керек.




