
ԾԽԵԼԸ ԹՈՔԱԲԱՆԻ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ՝
ՎՆԱՍԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒ�ՈՒՆ

Տեղեկատվական Գ րքույկ
ԹՈՔԱԲԱՆՆԵՐԻ, 
ՕՏՈԼԱՐԻՆԳՈԼՈԳՆԵՐԻ, 
ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ





ԾԽԵԼԸ ԽԹԱՆՈՒՄ Է 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄԻ ՇԱՐՔ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ։ ԻՆՊԵՍ
ՎԿԱՅՈՒՄ ԵՆ ԲԱԶՄԱԹԻՎ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
ԱՅԴ ՀԻՎԱՆԴՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԻՑ
ՇԱՏԵՐՆ ՈՒՆԵՆ
ՄԱՀԱՑՈՒ ԵԼՔ։

Ամեն տարի ծխելու
հետ�անքով առաջացած 
բարդություններից
մահանում է ավելի
քան 8 միլիոն մարդ։

Հաստատված է,
որ որ ծխող մարդու 
կյանքը 9 տարով 
ավելի կարճ է,
քան իր չծխող
հասակակցինը։



ԾԽԵԼԸ � ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԸ

Ծխախոտի ծուխը մեծապես ազդում է 
շնչառական օրգանների վրա, այդ իսկ 
պատճառով ծխելն առաջնային դեր է 
խաղում բրոնխո-թոքային 
հիվանդությունների զարգացման ¥ 
ախտածնության գործում։ Ծխախոտի 
ծխի ազդեցությամբ է 
պայմանավորված էպիթելային 
թարթիչների շարժողականության 
ակտիվության անկումը։ Արդյունքում 
բրոնխների լորձաթաղանթում տեղի է 
ունենում բջիջների մետոպլազիա, 
մեծանում է բակալաձ¥ բջիջների 
քանակը, այդ թվում ՝ բրոնխների 
դիստալ հատվածներում, որն իր 
հերթին փոփոխվելով հանգեցնում է 
գերխորխարտադրության։ Այդպիսով, 
ծխախոտի ծխի ազդեցությունը 
հանգեցնում է բրոնխիալ ծառի 
լորձաթաղանթի ֆունկցիայի 
խանգարմանը։

Ծխախոտի ծխի ազդեցությունից 
շնչառական ուղիների էպիթելային 
բջիջներն ակտիվանում են,
ավելանում է ուռուցքային նեկրոզի 
(ՈՒՆԳ - a) գործոնը, ինտերլեյկին–1b -ն, 
որի հետ�անքով արտադրվում են 
հատիկավոր մակրոֆագեր, որոնք 
խթանում են ԻԼ-8-ի գործոնը։



ԾԽԱԽՈՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆԸ
ԹՈՔԵՐԻ ՎՐԱ

Սիգարետի ծדխը բաղկացած է 2 մասից.

I ՄԱּט պինդ զանգված, որն իր ջ ներառדմ է նիկոտինի ալկալոիդ

II ՄԱּט

Նիկոտինն ինքնին
էական վնաս չի
պատճառում ՝ ի հեճուկս 
նդունված պատկերացման:
Ծխախոտի ¥ թղթի այրման
ընթացքում արտազատվում
են ավելի քան

Սիգարետ ծխելն անդրադառնում է մաշկի առողջության վրա։ Ազդեցության
մեխանիզմները տարբեր են ու բաժանվում են երկու խմբի.
• ուղղակի՝ ազդեցություն անմիջապես էպիդերմիսի վրա,
• անուղղակի՝ ազդեցություն արյան մեջ ներծծվելու միջոցով:

վտանգավոր
քիմիական նյութեր,
որոնք ներթափանցում են
օրգանիզմ։

Այդ նյութերից

խիստ թունավոր են։

Մուտագեն՝
մասնավորապես

պոլիցիկլիկ արոմատիկ
ածխաջրեր, նիտրոզամիններ

¥ հետերոցիկլիկ ամիններ։

Քաղցկեղածին
նյութերի մեծ

քանակ։



ՕԳՏՎԵ ՛Ք ՍԻԳԱՐԵՏԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ
ԱՅՍ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻՑ

Ծխելուց հրաժարվելը
բժշկի լավագույն
խորհուրդն է իր հիվանդին։

Սիգարետի յուրաքանչյուր
գլանակից հրաժարվելուն
պես՝ ինքներդ ձեզ համար
կազմակերպե՛ք որ¥է
հաճելի բան, որպես
պարգ¥ատրություն

Հրաժարվե՛ք’
կոֆեին պարունակող
ըմպելիքներից. նրանք
կարող են ծխելու 
ցանկություն
առաջացնել։

Խուսափե՛ք
ծխողների
միջավայրում
գտնվելուց։

Ձեզ մոտ
պահե՛ք
մաստակ կամ
անանուխի
կոնֆետներ։



Եթե չի ստացվում
սիգարետից հրաժարվել,
խորհրդակցե՛ք ձեր բժշկի
հետ նիկոտինի
փոխարինական
թերապիայի վերաբերյալ
(նիկոտինային մաստակ
¥ սպեղանի) կամ 
նախապատվությունը
տվե՛ք ավելի քիչ
վնասակար
այլընտրանքներին։

Ամեն անգամ փորձե՛ք
քչացնել ծխած
սիգարետների քանակը
կամ փոխարինե՛ք սիգարետը
ավելի քիչ վնաս հասցնող
այլընտրանքներով։

Եթե ձեզ մոտ ծխելու
ցանկություն է
առաջանում, խորը շունչ
քաշե՛ք ¥ շունչը պահե՛ք
մի քանի վայրկյան։ Հեռու պահե՛ք այն

բոլոր իրերը, որոնք
անմիջապես կապ ունեն
ծխելու հետ. սիգարետ,
կրակայրիչ, մոխրաման,
պորտսիգար ¥ այլն։

Միացե՛ք
ծխելը թողած
մարդկանց
աջակցության
խմբերին, կամ
չծխող ընկերոջը
խնդրե՛ք աջակցել
ձեզ։



Սուր բրոնխիտ

Երկարատ¥ ծխելու ժամանակ թոքերի 
հյուսվածքի սուր վնասումը վերածվում է 
շնչուղիների քրոնիկ բորբոքային պրոցեսի: 
Բորբոքման արդյունքում դանդաղ, բայց 
հարաճուն կերպով նվազում է թոքերի 
օդափոխումը: Օքսիդատիվ սթրեսը 
հանգեցնում է իմունային խանգարումների, 
թոքերի հարթ ²անների կրճատման 
խախտմանը, β-արգելակիչների խախտմանը, 
բրոնխիալ բջիջների սեկրետի 
արտադրության աճին: Ծխախոտի ծխի 
ազդեցության տակ կրճատվում է 
պաշտպանիչ իմունոգլոբուլին A-ի 
արտադրությունը, լորձի լիզոցիմի 
արտադրությունը, որն իր
հերթին  նպաստում է
տեղայինիմունային
անբավարարության
ձ¥ավորմանը: Թոքերի
հյուսվածքների 
կառուցվածքային
փոփոխությունների,
խրոնիկական բորբոքումների,
բրոնխիալ ծառի տեղային իմունային 
անբավարարության առկայությունը
բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում 
բնականոն միկրոֆլորայի խախտման ¥ 
շնչառական վարակների զարգացման բարձր 
վտանգի համար: Շնչուղիների ինֆեկցիոն 
հիվանդությունների հակում ունեցող ծխող 
անձի համար ալվեոլային մակրոֆագերի 
ֆագոցիտների ակտիվության նվազումը 
կարող է հանդիսանալ սուր բրոնխիտի 
պատճառներից մեկը։

ԾԽԵԼՈՒ ՀԵՏ�ԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԸ

Ծխախոտի ծխում առկա են օքսիդանտներ, 
որոնք խթանում են թոքային 
հիվանդությունների զարգացումը: Այդ 
օքսիդանտները վնասում են 
ֆիբրոբլաստներին, մեծացնում են 
էպիթելիային ծածկույթի 
թափանցելիությունը ¥ խթանում են 
թրոմբօքսան ձ¥ափոխում: Բացի այդ, 
օքսիդանտները ակտիվացնում են 
պրոտեազայի խթանիչներին, ինչը 
հանգեցնում է պրոտեազայի, 
մասնավորապես՝ էլաստազայի քանակի ¥ 
ակտիվացման աճին, որը ոչնչացնում է 
էլաստինը, արտաբջջային թաղանթային 
սպիտակուցները ¥ ակտիվ նյութերը: 
Թոքերը համարվում են առավել խոցելի 
ծխից առաջացած օքսիդանտների 
վնասակար ազդեցությունից: Դա 
պայմանավորված է նրանով, որ նրանք 
ունեն ազատ ռադիկալային ռեակցիաների 
իրականացման ավելի մեծ 
հնարավորություն։ Թոքերն 
անմիջականորեն ենթարկվում են
թթվածնի, ինչպես նա¥ աղտոտված օդում 
պարունակվող այլ օքսիդանտների (օզոն, 
ազոտի երկօքսիդ ¥ ծծումբ) ազդեցությանը: 
Բացի այդ, թոքերի հյուսվածքները 
պարունակում են պոլի-չհագեցած 
ճարպաթթուներ, որոնք իր հերթին 
հանդիսանում են լիպիդների 
պերօքսիդացման պատճառ:



Ծխելու ազդեցության տակ նեյտրոֆիլների 
քանակը տասնյակ անգամ ավելանում է: Մի 
կողմից, նեյտրոֆիլներն արտադրում են 
տարբեր պրոտեինազներ, ներառյալ 
նեյտրոֆիլային էլաստազա, նեյտրոֆիլային 
պրոտեինազա-3, նեյտրոֆիլային կատեփսին, 
մատրիքսային մետալոպրտեինազներ, 
որոնք վնասելով թոքերի էլաստիկ 
կառուցվածքը՝ հանգեցնում են թոքի 
պարենխիմայի քայքայմանը: Մյուս կողմից՝ 
նեյտրոֆիլային էլաստազան առաջացնում է 
լորձի առատ արտադրություն ¥ 
լորձաթաղանթի հիպերտրոֆիա: 
Նեյտրոֆիլային պրոտեինազա-3-ը կարող է 
նա¥ նպաստել բրոնխների լորձի 
արտադրության բարձրացմանը: Այսպիսով, 
մի կողմից՝ մեծանում է պրոտեազայի 
ակտիվությունը,
իսկ մյուս կողմից նվազում է 
հակապրոտեազային պաշտպանությունը: 
Ծխողների մոտ ծխախոտի ծխի 
ազդեցությունից α1-անտիտրիպսինի 
ակտիվության մակարդակը նորմայից իջնում 
է: Ծխախոտի ծխից առաջացած 
օքսիդանտների շարունակական 
ազդեցությունից խաթարվում է մեթիոնինի 
օքսիդացումը, որն էլ իր հերթին հանգեցնում 
է α1-հակատրիպսինի ակտիվության 
իջեցմանը: Այսպիսով, երկարատ¥ ծխելը 
առաջացնում է պրոտեոլիզի/ 
հակապրոտեոլիզի ¥  օքսիդանտ/ 
հակաօքսիդանտի հավասարակշռության 
խանգարում: Հենց այս երկու մեխանիզմներն 
են հանդիսանում թոքերի օբստրուկտիվ 
քրոնիկ հիվանդության (ԹՔՕՀ) զարգացման 
հիմանկան պատճառ։

մեծացնում է բրոնխիալ ասթմայի զարգացման 
վտանգը
բարձրացնում է շնչառական խանգարումների 
հաճախականությունը ¥ ծանրության
աստիճանը արագացնում է
թոքերի ֆունկցիայի անկումը
բարդացնում է ասթմայի
ընթացքը (չծխողների
համեմատ, ծխողների մոտ
ծանր բրոնխիալ ասթմայի
զարգացման հավանականությունը
հինգ անգամ ավելի մեծ է, ¥ որքան
երկար է ծխելու տ¥ողությունը ¥ 
ինտենսիվությունը,
այնքան մեծ է բրոնխիալ ասթմայի ծանր ձ¥երի 
հաճախականությունը)
նվազեցնում է ինհալացիոն ¥ համակարգային 
գլյուկոկորտիկոստերոիդների, ինչպես նա¥ 
հակաասթմատիկ այլ դեղամիջոցների 
ազդեցությունը
իջացնում է բրոնխիալ ասթմայի վերահսկումը 
(որքան բարձր է ծխելու հաճախականությունը ¥ 
տ¥ողությունը, այնքան ցածր է բրոնխիալ 
ասթմայի վերահսկումը)
բարձրացնում է բրոնխիալ ասթմայով 
հիվանդների սրացումների հաճախականությունը՝ 
բերելով
հոսպիտալիզացիայի
մեծացնում է բրոնխիալ ասթմայից առաջացող 
մահացության վտանգը:

Թոքային Քրոնիկ Օբստրուկտիվ
Հիվանդություն (ԹՔՕՀ)

Բրոնխիալ ասթմա

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑԸ ՆԻԿՈՏԻՆԻ
ՍՊԱՌՄԱՆ ԲՈԼՈՐ Ձ¥ԵՐԻՑ
ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՆ Է

Ծխելը նա¥ էական ազդեցություն ունի բրոնխիալ 
ասթմայի զարգացման վրա։ Եթե ամփոփենք
բազմաթիվ համաշխարհային 
ուսումնասիրությունների արդյունքները, մենք կարող 
ենք եզրակացնել, որ ծխելը.



ԾԽԵԼՈՒ ՀԵՏ�ԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԸ

Ուսումնասիրությունները, որոնք ցույց են տալիս 
ծխախոտի ծխի ազդեցության հետ¥անքով առաջացած 
թոքախտի միկոբակտերիաների բնութագրերը, 
ապացուցել են նա¥, որ ծխելու հետ¥անքով 
ձ¥ավորվում են մանրէների մեծ քանակության 
խմբավորումներ՝ ճարպային պարկուճը դառնում է 
ավելի հաստ, մեծանում է պոլիսոմների քանակը 
միկոբակտերիաների բջիջներում: Ապացուցվել է, որ 
35-69 տարեկան ծխող տղամարդկանց մոտ, 
թոքախտից մահանալու ռիսկը 2,5 անգամ ավել է 
չծխողների հետ համեմատ: ԱՀԿ փորձագետները 
պաշտոնական տեղեկագրում եզրակացնում են.

Ծխելը զգալիորեն 

ծացնדմ է

թոքախտի 

զարգացման և նրա 

հետևանքով մահվան 

հավանականדթյדնը:

Թոքախտի գլոբալ 

դեպքերի ավելի 

քան 20% -ը

կարող է 

պայմանավորված 

լինել ծխելով:

Թոքախտ

Ապացուցված է, որ ծխելն ունի 
մեծ ազդեցություն թոքախտի 
ընթացքի վրա: Տարբեր 
մետա-հետազոտութուններ 
ցույց են տվել, որ ծխախոտի 
ծուխը 2.66 անգամ մեծացնում 
է թոքախտի առաջացման
հավանականությունը: 
Ծխողների ընդհանուր թիվը 
թոքախտով հիվանդների մեջ 
կազմում է առնվազն 70-75%: 
Եթե թոքախտն արդեն 
զարգացել է, ապա ծխող 
հիվանդների մոտ 
հիվանդության ընթացքը 
զգալիորեն բարդանում է: 
Նկատվել է, որ գոյություն ունի 
օրական ծխած ծխախոտի 
քանակի ¥ թոքախտից 
մահվան հաճախականության 
միջ¥ եղած կապ: Օրական 20 
ծխախոտից պակաս ծխող 
տղամարդկանց մոտ 
կախվածության ռիսկի 
չափաբաժինը՝ ՌՉ-ն, կազմում 
է 3,67, օրական 20 ծխախոտ 
ծխողների մոտ ռիսկը 
զգալիորեն բարձր է.
ՌՉ-ն 8.72 է : Օրական ավելի 
քան 20 ծխախոտ ծխողներն 
ունեն շատ բարձր ՌՉ ՝ 36,52:

1 2
Անկախ ոգելից 

խչքներ 

օգտագործדց և 

սոցիալ-տնտեսական 

այլ ռիսկերի 

գործոններից, ծխելը 

թոքախտի

զարգացման ռիսկի 

գործոն է։

3

Ծխախոտի 

համաճարակի դեմ 

պայքարը կօգնի 

նաև թոքախտի 

համաճարակի դեմ 

պայքարին:

4



Թոքաբորբ

Ապացուցված է, որ ծխելը մեծացնում է
շնչառական վարակների զարգացման
հավանականությունը. պն¥մոկոկերի,
հեմոֆիլային ցուպիկի ¥ լեգիոնելային
թոքաբորբի առաջացման հետ¥անքով
զարգանում է թոքաբորբ։ Ծխողներն
ավելի հաճախ են հիվանդանում
թոքաբորբով, ¥ ծխելը դրա ընթացքը
երկարաձգող գործոններից մեկն է:
Թոքաբորբով հիվանդ ծխողներն ավելի
երկար են հոսպիտալացվում, հիվանդությունն
ունենում է երկարատ¥ ընթացք, ¥ բարդություններն
ավելի հաճախ են հանդիպում: Ծխելը 5 անգամ ավելացնում է 
մահանալու հավանականությունը հիվանդության զարգացումից 
30-օրվա ընթացքում Ամբուլատոր պայմաններում 
ուսումնասիրած պն¥մակոկային թոքաբորբով հիվանդների մոտ 
նկատվել է 2-3 անգամ ավելի բարձր սեպսիսի զարգացման 
վտանգ ¥ թոքաբորբի ավելի ծանր ընթացք: Ծխողների մոտ 
թոքաբորբը հաճախ բերում է պն¥մոսկլերոզի զարգացմանը: 
Բացի այդ, ծխելը զգալիորեն իջացնում է թոքաբորբով 
հիվանդների բուժման արդյունավետությունը: Ապացուցված է 
ծխելու ամենամեծ բացասական դերը թոքաբորբի զարգացման 
մեջ 65 տարեկանից բարձր ¥՛ ակտիվ, ¥՛ պասիվ ծխողների մոտ է:

Թոքային ֆիբրոզ

Ներկայումս ապացույցված է
ծխելու ¥ թոքերի
ինտերստիցիալ
հիվանդությունների միջ¥
զարգացման կապը:
Ծխախոտի ծուխը
հանդիսանում է
դեսքվամատիվ
ինտերստիցիալ թոքաբորբի,
շնչառական բրոնխիոլիտի
պատճառներից
մեկը, որը կապված է
ինտերստիցիալ թոքային
հիվանդության՝
Էոզինոֆիլային
գրանուլոցիտոզի հետ։
Ծխելու դադարեցումը այս
հիվանդությունների
բուժման առաջին քայլն է,
¥ երբեմն այն հանգեցնում է
հիվանդությունների
հետզարգացմանը:
Թոքերի ինտերստիցիալ
հիվանդությունների
դեպքում, մասնավորապես, 
իդիոպաթիկ թոքային
ֆիբրոզի ժամանակ,
ծխախոտի ծուխը, ամենայն 
հավանականությամբ, 
նախնական գործոն է, որը 
վնասում է թոքերը ¥ բերում 
բորբոքային սկլերոտիկ 
պրոցեսներին։

Թոքի քաղցկեղ

Ծխելն ուղղակիորեն կապված է թոքի քաղցկեղի զարգացման 
հետ: Քաղցկեղի այս տեղակայումը 10 անգամ ավելի հաճախ է 
հանդիպում այն մարդկանց մոտ, որոնք չարաշահում են ծխելը: 
Ծխախոտի խեժի քայքայման արգասիքների պարբերաբար կուլ 
տալը թքի հետ, նպաստում է այլ օրգանների ուռուցքային 
ախտահարումների զարգացմանը, օրինակ՝ բերանի խոռոչի, 
կերակրափողի, ստամոքսի ¥ տասներկումատնյա աղու:  
Նիկոտինից կախվածություն ունեցող անձանց մոտ թոքերում 
կուտակվում է խեժ, ինչը նպաստում է շնչառական համակարգի 
հիվանդությունների զարգացմանը, բերելով ընդհուպ մինչ¥ 
մահվան:

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑԸ ՆԻԿՈՏԻՆԻ
ՍՊԱՌՄԱՆ ԲՈԼՈՐ Ձ¥ԵՐԻՑ
ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՆ Է



ՆՎԱԶԵՑՎԱԾ ՌԻՍԿՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

Նիկոտինի մատակարարման 
համար նախատեսված 
էլեկտրոնային սարքերից են 
էլեկտրոնային սիգարետը ¥ 
ծխախոտի տաքացման 
համակարգերը։ Այս սարքերը 
արտազատում են ոչ թե ծուխ, այլ 
գոլորշի, որը պարունակում է շատ 
ավելի քիչ վնասակար նյութեր, քան 
սիգարետի ծուխը (Գերմանիայի 
Ռիսկերի Գնահատման Դաշնային 
ինստիտուտ)։

2015 թվականին Մեծ Բրիտանիայի 
Հանրային առողջապահության 
ծառայությունը (Public Health England)
հաստատել է, որ էլեկտրոնային 
սարքերի օգտագործման արդյունքում 
շրջակա միջավայր արտազատած 
նիկոտինը չի վնասում շրջապատի 
մարդկանց ու չունի էական 
բացասական ազդեցություն օդի որակի 
վրա: 2015-2020 թվականների 
ընթացքում նույն կառույցը 
հրապարակել է ավելի քան 6 
հետազոտություն, որտեղ 
վերահաստատել է որ նիկոտին 
մատակարարող էլեկտրոնային 
սարքերը հանդիսանում են ավելի քիչ 
վնասակար այլընտրանք սիգարետին ¥ 
որ կարող են կար¥որ դեր խաղալ 
ծխելու դեմ պայքարում։

Մեծ Բրիտանիայի Հանրային առողջապահության 
ծառայությունը նա¥ ապացուցել է, որ նիկոտին 
ստանալու համար նախատեսված էլեկտրոնային 
սարքերը կարող են օգնել նիկոտինային 
կախվածություն ունեցող մարդկանց � նվազեցնել 
օգտագործվող ծխախոտի քանակը: Կան նա¥ 
ապացույցներ, որ նիկոտին մատակարարող 
էլեկտրոնային սարքերը մարդկանց օգնում են 
սիգարետից հրաժարվել կամ նվազեցնել օգտագործվող 
ծխախոտի քանակը։ Այս դինամիկան նկատվել է 
անգամ այն մարդկանց շրջանում, ովքեր սիգարետից 
հրաժարվելու մտադրություն չեն ունեցել: Այսպիսով, Մեծ 
Բրիտանիայի Պառլամենտի գիտության ¥ 
տեխնոլոգիաների մշտական կոմիտեն կոչ է արել 
կառավարությանը կիրառել ռիսկերի գնահատման վրա 
հիմնված կարգավորում` ավելի մեծ ազատություն 
տալով էլեկտրոնային սիգարետի գովազդին ու 
առաջխաղացմանը՝ որպես ավելի քիչ վնասակար 
այլընտրանք ու տրամադրել ֆինանսական 
արտոնություններ, որպեսզի ծխողներն անցում 
կատարեն ավելի քիչ վնասակար այլընտրանքի։

Իսկ Աª Սննդամթերքի � դեղորայքի 
գործակալությունը (US FDA) հայտարարել է, որ առանց 
այրման աշխատող
այլընտրանքի վաճառքը Աª շուկայում թույլատրելը 
համահունչ է հանրային առողջությունը պահպանելու 
իրենց
առաքելությանը։ Նիկոտին մատակարարող 
էլելտրոնային սարքերի երկարաժա²ետ 
ազդեցությունը, իհարկե, դեռ¥ս
գնահատված չէ։ Մի¥նույն ժամանակ, անվիճելի է այն 
փաստը, որ նիկոտին մատակարարող էլեկտրոնային 
սարքերը ավելի քիչ վնասակար են, քան սիգարետը։

Ներկայումս Մեծ Բրիտանիայում կա էլեկտրոնային 
սարքերով նիկոտին ստացող 2,8 միլիոն օգտատեր։ Շատ 
ծխողներ խոստովանում են, որ հենց էլեկտրոնային սարքերն 
են օգնել իրենց, որ հրաժարվեն սիգարետ ծխելուց:



ՆԻԿՈՏԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒ�ՈՒՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Էլեկտրոնային սիգարետ

Նիկոտինը օգտագործելու համար նախատեսված էլեկտրոնային սարքերը լինում են՝

Թութունի տաքացման համակարգեր

Նիկոտին պարունակող հատուկ հեղուկի 
միջոցով աշխատող էլեկտրոնային 

սարքերը օգտագործելու համար 
նախատեսված էլեկտրոնային սարքերն 

ունեն բազմազան անվանումներ, օրինակ՝ 
«վեյփ», «շիշա- գրիչ», «ի-սիգարետ»։ 

Էլեկտրոնային սիգարետի օգտագործման 
գործընթացը կոչվում է «վեյփինգ» կամ 

«գոլորշու արտազատում»։

Այս սարքերը օգտագործվում 
են իսկական ծխախոտով, 
սակայն ոչ թե այրում են այն, 
այլ տաքացնում, որի 
արդյունքում առաջանում է 
գոլորշի։

Էլեկտրոնային սարքի
համար նախատեսված
հեղուկ

Տաքացնում է
350-ից ցածր
ջերմաստիճանում

Արտազատած գոլորշին
պարունակում է շատ ավելի
քիչ վնասակար նյութեր

Այսպիսով, ծխախոտը
չի այրվում, այլ
տաքանում է։

Քանի որ չկա այրում,
արտազատած գոլորշին
պարունակում է շատ
ավելի քիչ վնասակար
նյութեր, այդ թվում
ածխածնի մոնօքսիդ։

Հեղուկը սովորաբար
պահպանվում է
առանձին քարթիջների
մեջ։

Գոլորշու
խցիկ

Մարտկոց

մեկանգամյա
օգտագործման

բազմակի օգտագործման՝
լիցքավորմամբ

իսկական սիգարետի
նմանությամբ

գրչի կամ ծխափողով
փոքրիկ տուփի տեսքով:



ՀԱՐՑԵՐ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Ի՞նչ են էլեկտրոնային 
սիգարետն և ծխախոտի 
տաքացման համակարգը, 
ինչո՞վ են տարբերովדմ 
սովորական սիգարետից։

Արդյո՞ք նիկոտին 
մատակարարող
էլեկտրոնային սարքերն 
ամբողջדթյամբ անվնաս են

Որո՞նք են նիկոտինի
հետ փոխկապակցված 
ռիսկերը

Նիկոտին մատակարարող 
սարքերը՝ էլեկտրոնային 
սիգարետն ד ծխախոտի

տաքացման համակարգը, 
սիգարետից  տարբերվדմ են 
նրանով, որ աշխատדմ են ոչ թե 
այրման, այլ տաքացման սկզբדնքով։ 
Էլեկտրոնային սիգարետը 
տաքացնדմ է նիկոտին պարדնակող 
հեղדկ, իսկ ծխախոտի տաքացման 
համեարգը տաքացնדմ է հատדկ 
ձևով մշակված բնական ծխախոտ։ 
Երկד դեպքדմ էլ, քանի որ այրדմ 
տեղի չի דնենדմ, արտազատվדմ է 
ոչ թե ծדխ, այլ գոլորշի, որը 
պարדնակדմ է 90-95%-ով պակաս 
վնասակար նյדթեր՝ սիգարետի ծխի 
համատ:

Նիկոտինի մատակարարման 
էլեկտրոնային սարքերը զերծ 
չեն ռիսկերից, սակայն,

հիվելով ժամանակակից 
 ,նների վրաדթյדասիրדսד
սովորական սիգարետի հասցրած 
վնասի համատ դրանք կրדմ են 
ռիսկի շատ ավելի փոքր բաժին։ 
Էլեկտրոնային սիգարետի կիրառման 
ջոցով ծխելדց հրաժարվելը ավելի 
լավ տարբերակ է ցանկացած ծխողի 
համար, քան շարדնակել սիգարետ 
ծխելը։

Արդյո՞ք Էլեկտրոնային 
սիգարետի օգտագործדմը 
կարող է օգնել ինձ թողնել 
ծխելը

Էլեկտրոնային սիգարետը 
նախատեսված է այն 
ծխողների համար, ովքեր չեն

կարողանדմ  կամ չեն דզדմ 
հրաժարվել նիկոտինից։ Անցדմ 
կատարելով այլընտրանքային 
ջոցներին, դדք նվազեցնדմ եք 
սիգարետի ծխի կողց ձեր 
օրգանիզն հասցվող վնասը։ Չնայած 
այն փաստին, որ այս սարքերն ի 
սկզբանե չեն նախագծվել ծխելը թողնել 
ցանկացողների համար, շատ նախկին 
ծխողներ փաստדմ են, որ նիկոտին 
մատակարարող էլեկտրոնային 
սարքերն իրենց օգնել են հաղթահարել 
վատ սովորדթյדնը։ Ըստ Անգլիայի 
Հանրային Առողջապահדթյան 
գործակալדթյան ան տարի
Անգլիայדմ 50-70.000 մարդ թողնדմ է 
ծխելը նիկոտինի մատակարարման 
էլեկտրոնային սարքերի ջոցով։

Նիկոտինը զերծ չէ 
ռիսկերից և առաջացնדմ է 
կախվածדթյדն։ 

Այնדանայնիվ, ապացדցված է, որ 
ծխելד հետևանքով առաջացող 
հիվանդדթյדնների հիական 
պատճառը ոչ թե նիկոտինն է, այլ 
այրման արդյדնքדմ
արտազատվող ծדխը։ Այն իր ջ 
պարדնակדմ է 5000-ից ավելի 
քիական նյדթեր, որոնց 
գերակշռող մասը թדնավոր են։ 
Նիկոտինային կախվածדթյան 
թերապիան լայնորեն կիրառվדմ է 
ծխելד դեմ պայքարի ժամանակ՝ 
լինելով բדժման անվնաս ձև։

Արդյո՞ք էլեկտրոնային 
սիգարետի գոլորշד 
ջ առկա է ածխածնի 
մոնոօքսիդ (շմոլ գազ, 
CO)
 չ։ Էլեկտրոնայինּפ
սիգարետի գոլորշד ջ 
բացակայדմ է ածխածնի

 մոնոօքսիդը (СО), ինչպես նաև այլ
վտանգավոր քիական 
ացדթյדններ, որոնք գոյանדմ են 
սիգարետի այրման արդյדնքדմ։ Եթե 
դדք նիկոտին ստանדմ եք այն 
էլեկտրոնային սիգարետի ջոցով, 
դדք և շրջապատի մարդիկ չեք 
ենթարկվדմ CO-ի ազդեցדթյանը
(ի տարբերדթյדն սիգարետի 
դեպքדմ պասիվ ծխողների)։ Արյան 
հետազոտדթյדն անցկացնելד 
դեպքדմ էլ ձեզ մոտ կարձանագրվի 
CO-ի նדյն մակարդակը, որ առկա է 
այն մարդկանց մոտ, ովքեր չեն 
ծխדմ։

Լրացדցիչ
ինֆորմացիան
հասանելի է ստորև
բերված հղדմով։

http://onlinelibrary.wiley.

com/doi/10.1111/j.1365-

4632.2011.05205.x/full

https://jamanetwork.com/

journals/jamadermatology/

article-abstract/190639
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