
1-1-Тиркеме

1-табл. Маселелердин дарагы 1. Никотинди жеткирYYHYн электрондук системаларын кошуу менен тамекинин, тамеки буюмдарынын, тамеки
tytyhyhyh курамы.

Аталышы Курамы1

ЧегилYYЧY тамеки буюмдары

-  Сигареттер (фильтром менен, фильтрсиз, 
папиростор),

-  сигаралар, сигариллалар,
-  самодельные сигареты (махорка и т. д.),
-  чегилуу^ трубкага тамеки,
-  кальян Y4YH тамеки (тамеки аралашмасы)
-  нагревательные табачные изделия (типа 

IQOS)

1) Никотин (схема 1) - бул тамекини eсYмдYктeрYHYн табигый компоненти, бацгизат жана кучтуу уу. 
Канга оцой eтYп маанилуу органдарда топтолот жана алардын функцияларынын бузулушуна алып 
келет;

2) КeмYртектин кычкылы (кeмYртектин монооксиди (СО) же ^ tyy газ) -  сигареттин тYтунундо 
жогорку концентрациясында бар тYЗCYЗ жана жытсыз газ. Гемолгобини менен байланышты тYЗYY 
жeндeмY кычкылтекке караганда 200 эсе жогорураак келет. СО eлYмгe алып келYYЧY дозасын ерттен, 
жылыткычтардын бузулушунда же арыктатуу газдан алса болот;

3) Чайыр -  тамеки тYTYHYHYн (ТТ) курамында бар, ал оозго концентрацияланган аэрозоль тYPYндe етет;
4) Азоттун оксиддери - (азоттун оксиди жана кооптурак азоддун диоксиди) тамеки тYTYHYHYн (ТТ) 

курамында жогорку концентрацияда бар. 0пкелердYн эмфиземага алып келген жабыркоолорун чакырат. 
Азоттун диоксиди (NO2) организмдин респиратордук оорулардын жабыркатуусуна ачык болуп калат, 
бул бронхиттин пайда болуусуна алып барат;

5) КанцерогендYY заттар: N-нитрозаминдер, Бензол, Бенз[а]пирен, ацетальдегид 1,3-бутадиен, ДДТ, 
бутиламин, диметиламин, метиламин, этиламин, формальдегид, альфа жана бета нафтиламиндер, стирол 
ж.б.

-  бензол -  рактын бир нече турун, анын ичинде лейкемияны чакырууга жендемдуу органикалык эриткич;
-  бенз[а]пирен - кучтуу канцероген, организмде чогулат жана биринчи кезекте епкенун жана теринин рагынын 

енугушун козгойт, ошондой эле тукумсуздукка алып келет;
-  стирол (пластмасса ендурууде пайдаланылат) рактын кеп турун, анын ичинде лейкемияны чакырууга 

жендемдуу;
-  фенол -  токсиндуу зат, фанераны жана башка курулуш материалдарды ендурууде колдонулат, нерв жана 

жYрек-кан тамыр ситемаларынын ишин жабыркатат;
-  формальдегид -  бул токсиндуу жана кучтуу канцерогендуу зат. Анын суу эритмесин елуктерду жана 

анатомиялык препараттарды консервациялоо жана булгааарыны иштетуу учун колдонулат;
6) РадиоактивдYY заттар : полоний210Ро, коргошун 210Pb (уран белYнгенде пайда болот), торий 228Th, 

рубидий 87Rb, цезий 137Cs (жасалма радионуклид), радий 226Ra (уран белYнгенде пайда болот) жана 228Ra 
(торий белYнгенде пайда болот). Грек изилдеечYлер керсеткендей, тамекинин жалбырагы чернобыль 
изотоптору цезий-134 жана цезий-137 камтыйт.

7) Азоттук бирикмелер: аммиак (сантехниканын эц белгилYY тазалоочу заттарынын курамында бар, ал 
астма енYГYYCYHYн дагы бир провокатору), циандуу суутек, мышьяк;

1 Чеккен сайын чегуучунун организмине втквн баардык токсиндуу, канцерогендуу жана радиоактивдуу химиялык бирикмелерди санап втуу учун жуздвгвн беттер керек. Активдуу жана 
пассивдуу тамеки тарткан адамдын ден соолугуна берген залакасын тушунуу учун бул кыска тизмек жетиштуу.
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1-табл. уландысы
8) тамеки тYTYHYHYн курамында 76 металлдар бар, никельди кошуу менен, кадмий (организмде топтолуу 

жендемY бар уу, нерв системасын, боорду, бвйрвктврду жабыркатат, жана анемияга, сввктврдун 
бузулуусуна алып барат), мышьяк, хром жана алардын бирикмелери (рактын внугуусунв кепилдуу 
турдв алып барат), коргошун (аккумулятордук батареяларды, боёкторду, металлдардын эритмелерин 
ендурууде колдонулат. Сеектерде топтолуп жана алардын жабыркоосун чакырган ете токсиндуу зат. 
Озгвчв балдар учун коопту), хром (металлдын сактоо кабаты катары жана кээ бир эритмелерди 
ендурууде колдонулат. Опкенун рагын чакырган кучтуу канцероген. Хром менен ууланып калу 
коркунучун туудурган группаларга биринчи учурда сварщиктер жана тамеки чегуучулер кирет).

9) Акролеин, истуу газ сыяктуу толук эмес кYЙYYHYн заты, ал демонстрацияларды кетируу Yчун 
колдонулган кез жаш газынын компоненти. Химиялык кооптулуктун биринчи классына кирет -  ете 
токсиндуу зат.

10) Ацетальдегид -  жыгач иштетуу енер жайында чайырларды жана клейлерди ондYPYYДе колдонулат, 
акыркы жылдарда канцерогендуулу^нен улам ацетальдегидди колдонуу токтотулууда.

11) Ацетон -  кYчтYY эритYYЧY. Аялзаттын копчYЛYГYне тырмак боёктун ечYргYЧYHYн компоненти катары 
белгилуу. КездердYн жана кекиртектин юылжыр кабыкчаларын дYYЛYктYрет. Узак убакытта 
колдонулганда боорду, бейректердY жабыркатат.

Суу тYTYKтерY (СТ) (шиша, кальян, наргиле, 
аргиле, хука, бульбулятор, гоза ж.б.) YЧYн 
тамеки.

СТ ар кандай дизайнда жана сырткы керYHYШY 
ар кандай болушу мYмкYн, бирок, негизинен, 
шланг боюнча чегYYЧYHYн оозуна жеткиче 
тамеки тYTYHY суусу бар идиш (ваза, 
бетелке) аркылуу етет.

СТ YЧYн азыктарды эки негизги тYPY бар:
1) нымдуу кургатылган тамеки жалбырактары, алар колдоноор алдында суу менен нымдалат, алардын 
курамында ароматизаторлор жок (тумбак, тунбак же аджами сыяктуулар)
2) ароматизаторлорду (ар кандай жемиштер, чептер жана ^лдер) жана таттуу кылчу заттарды камтыган 
маасаль же моассаль (араб тилинен - бал) сыяктуу тамеки аралашмасы. Бул азык тамекини патока жана 
жемиш эссенциясынын жардамы менен ферменттеенYн натыйжасында даярдалат, ошолордон улам азык 
колдонууга чейин нымдуу жана жумшак бойдон кала берет.
Элчеелерге ылайык, жыгач кемYPден тез кYЙYYЧY дисктерди кYЙгYЗYY менен маасаль тамекисинин 10 г 
чегYYHYн бир сеансында, жуткан тYTYнде 2,94 мг никотин, 802 мг «чайыр» жана 145 мг СО2 белYHYп 
чыгарылат. СТ тYTYHYHYн анализи курамында жогорку децгээлде канцерогендеруу жана уулуу заттарды, 
тамеки YЧYн спецификалуу нитрозаминдерди, полициклдик жыттуу кемYP суутектерди (бензопирен, 
антрацен), альдегиддерди (формальдегид, ацетальдегид, акролеин), оор металлдарды (мышьяк, хром 
жана коргошун) ж.б. аныкталган.
Буюмдардын айрым тYрлерYнде тамеки азыгын ысытуу же кYЙгYЗYY YЧYн тYTYктYн баш жагына орнотула 
турган жыгач кемYP колдонулат. Буга байланыштуу СТ тYTYHY истYY газдын жогорку децгээлин камтыйт. 
Ошондой эле ал канцерогендик полициклдик жыттуу кемYрсуутектерди чыгарууга кемектешет3.
СТ баары жацыланбай колдонула берет, бирок ар бир клиенттен кийин алар тийиштуу санитардык тазалоодон 
етпейт, ошону менен кургак учук жана хелико бакттерияларынын жугушуна ыцгайлуу жагдайларды жаратат. 
Идиштеги суу бул микроорганизмдердин топтолуу жана жайылуу YЧYн эц сонун резервуар. Кальян 
сунушталган тамактануу жайларынын казак жанан кыргыз санитардык-эпидемиологиялык кызматынын

2Shihadeh A, Saleh R. Polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, “tar”, and nicotine in the mainstream smoke aerosol o f the narghile water pipe. Food and Chemical Toxicology. 2005;43(5):655-61
3Monzer B, Septjian E, Saliba N, Shihadeh A. Charcoal emissions as a source of CO and carcinogenic PAH in mainstream narghilewaterpipe smoke. Food and Chemical Toxicology. 2008;46(9):2991-5. doi:10.1016/j.fct.2008.05.031.
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1-табл. уландысы
текшерYYCY кальяндардын тийиштYY санитардык тазалоосунун жоктугун аныктаган -  кальян тYTYктерY жана 
колбалар тийиштуу жуучу заттар менен жуулбайт (жылуулуктун жана суунун таасиринен улам жуучу 
заттардын химиялык элементтери оцой епкоге етет), мындан сырткары коптогон кафелер YЧYн тYTYктердY 
бир жолудан кебYреек тазалоо ыцгайлуу эмес, анткени жуулган тутуктер кеп убакытта кургашат. Ар бир 
бешинчи кальяндын тYTYГYнде каждой пятой трубке Pseudomonas aeruginosa таякчасы, стафилококк 
инфекциясы, кургак учук таякчасы, герпес таякчасы жана башка коопту жугуштуу ооруларды чакыруучу 
микрорганизмдер табылган. Жаштардын арасында кебYнесе бир кальян 5-6 адамдан турган топто колдонулат, 
ушинтип бир тYTYк баарын айланып келет, бул болсо жыныстык жугуштуу оорулардын булагы болушу 
мум^н.
ИзилдеелердYн билдирYYлерY кальяндын адамдын ден соолугуна тийгизген зыяны женекей сигареттерди 
чегYYHYн зыянынан аз эместигин кYбелендYPYп турушат. Суу аркылуу еткен кальяндын тYTYHYнде 
кемYртектин монооксиди кебейеруу тастыкталган, ал кан тамырларды жоонурак кылат. Бул кальян чегYY 
YЧYн аргумент сыяктуу керYнет, бирок тамыр жонуурак болгондон кийин нормалдуу абалдан да ичке болуп 
калат.
Эгер ылайыктуу чаралар кабыл алынбаса, Кыргызстанда кальян кез карандылыгы менен ооруган жаштардын 
ммуну пайда болушу мYмкYн.

Никотинди жеткирYYHYн электрондук 
системалары4 (НЖЭС), алардын эц жайылган 
варианты болуп электрондук сигареттер 
саналат (мындан ары-ЭС) — бул тамеки 
жалбырагын кYЙгYЗYYHYн же пайдалануунун 
ордуна, эритменин бууланусун дем алууга 
иштелип чыккан тYЗмек.
ЭС тамеки чегуу процессинин имитатору 
катары иштелип чыгарылган.
ЭСтердин тYЗYMYHYн негизин кебYнесе 
“атомайзер” (atomizer nozzle) деп аталган 
буугенератор (бууланткыч) тYзет, анын ичине 
суюктукту тамеки тYTYHYне окшош коюу бууга 
айланткан нихромдуу спираль 
жайгаштырылган.
Картридждер (же картомайзерлер) атайы 
суюктук менен толтурулат жана курамын 
тYЗгон никотинден улам: кYчтYY, орто, жецил, 
никотинсиз -  деп болYнет.

ЭСДН курамында никотин бар жана ал тамеки чегYY менен чакырылган никотиндик кез 
карандылыгын сактоого жардам берет. ЭСди чеккенде никотин кек кан тамыр аркылуу кетпей
(мисалы, пластырь, пастилка ж.б. колдонууда анын организмге жетиши акырындык менен жYрет жана 
контролдонуп турат), епкеге барат, артериялык тарамга тез жетип, мээге тез жана KYчтYY таасир берет 
(8 секунддан кийин мээге жетет). Ошондуктан никотинди епке аркылуу жутууну контролдоого такыр 
мYмкYн эмес.
ЭСтердин эритменисинин курамы: пропиленгликоль 55-62%, глицерин 30-35%, никотин 0-36 мг/мл, 
ароматизатор 2-4%, суу. Негизин тYЗген пропиленгликоль жана глицерин суу менен биригет, ал ысытылганда 
кочкул бууга айланат. Пропиленгликольду мунай заттарынан айдалуу ыкмасын колдонуу, тазалоо жана 
жандуулардын клеткаларына шайкештигин сыноо ыкмасын колдонуу менен алынат. Пропиленгликоль 
негизи токсиндуу эмес жана капысынан жутуп же ичип алууда коопсуз. Бирок атайы пропиленгликольдун 
буулары менен дем алуудан сак болууга кенеш берилет.
Тамак азыктарды жана дарыларды контролдоо боюнча администрациясы (FDA) АКШ электрондук 
сигареттердин импортуна тыю салган, анткени химиялык анализ курамындагы заттардын 
канцерогендYYЛYГYн керсеткен, лабораториялык изилдеелер ЭС курамында нитрозамин жана 
диэтиленгликоль (антифриздерде колдонулуучу зат)5 сыяктуу канцерогендерди жана зыяндуу химиялык 
заттарды аныкташкан.

ДССУ расмий жарыя жасаган: «Электрондук сигареттердин сатуучулары алардын дарылоо натыйжасы 
женYнде далилсиз айтууларын токтотушу керек».

4http://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic cigarettes/ru/
5 Matthew L. Myers. 22.07.2009. FDA Acts to Protect Public Health from Electronic Cigarettes. URL: 
http://www.tobaccofreekids.org/Script/DisplavPressRelease.php3?Displav= 1166
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Ысытылуучу тамекинин буюмдары —
курамында никотин жана башка химимялык 
заттар ошондой эле ароматизацияланган 
кошуундар бар, чегYYЧYлер ооз аркылуу 
жуткан аэрозолду белYп чыгарган тамеки 
буюмдары.

Аккумулятор менен иштеп никотиндин коюу буусун алыш YЧYн тамекини ысыткан (350 С) шаймандан 
турат.

Ысытуучу шайман, атайы тYЗYлген сигареттерден никотинди тартып алган ысыктын булагындай (мисалы, 
iQOS жана Glo буюмдарда) же никотинди тYЗ тамеки жалбырагынан аэролизацияга арналган бекем 
бекитилYYЧY ысытыла турган камера катары тYЗYлген (мисалы, Ploom жана Pax буюмдары).

Ысытуучу шайман электр ток менен кубаттоону талап кылат; колдонуу учурунда чегYYЧY маалы менен 
мундштук менен ооз аркылуу дем алуу органдарына тарап кете турган аэрозольдун кээ бир келемYн жутуп 
турат.

Насвай -  Борбордук Азия елкелерYнде кецири 
жайылган чегилбеген (тYTYнсYз) тамеки 
буюмдарынын бири, никотин кез 
карандылыкты пайда кылып жана колдоп 
турат, анын курамындагы заттар токсиндYY 
жана ете канцерогендуу болуп саналат.

University of Minnesota6 Masonic Cancer Center ЖYргYЗген Кыргызстандын насвайынын химиялык 
анализини теменкYлердY керсеттY:
1) жогорку концентрациядагы pH - 8.7 ± 0.03, бул ооз кендеЙYнде ткандардын жабыркоосун чакырат, ал 

насвайдан ар кандай токсиндуу жана канцерогендуу заттардын тезирек сицирYYCYне кемектешет;
2) 1 грамм насвайда 5,5 мг никотин, анын 81% биологиялык жеткиликтуу формада берилген тактап 

айтканда протондолбогон никотин (ПН). ПН ооздон клеткалардын мембраналары аркылуу оцой 
кирип, канга тез сицип кетет, ушундан улам, никотиндин кеп елчемY мээге жетип, никотиндик кез 
карандылыкты чакырат жана колдоп турат;

3) N-нитрозамин тобундагы канцерогендердин жогорку концентрациясы: N'-нитросонорникотин(NNN), 4- 
(метилнитрозамин)-1-(3-пиридил)-1-бутанон(NNK), 4-( метилнитрозамин)-1-(3- пиридил)-1-бутанол 
(NNAL);

4) жогорку токсиндYY заттар, мисалы толуол, этилбензол жана п-, м, o-ксилолдор;
Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинин ардактуу академик Н.Ф.Гамалей атындагы 
Эпидемиология жана микробиологиянын федералдык илимий-изилдее борборунда 2016-жылдын 24- 
мартында ЖYргYЗYлген санитардык-бактериологиялык анализ керсеткендей, “Насвай” чегилбеген 
тамеки буюмунун продукциясынын YлгYCY санитардык-микробиологиялык керсеткYчтерY боюнча 
адам коопсуздугунун талаптарына ылайык келбейт. Изилдееде ооруларды чакыруучу 
микроорганизмдердин жогорку децгээлде камтылуусу аныкталган, алар: Staphylococcussaprophyticus, 
Bacilluscereus гемолитикалык касиеттери менен, Bacilluscereusmesentericus, Aspergillusspp.
По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также гортани, легких 
были связаны с потреблением насвая. Поскольку насвай содержит экскременты животных и птиц, то при 
его потреблении очень легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными 
заболеваниями, включая вирусный гепатит, сальмонеллез и птичий грипп.

6Irina Stepanov, Joshua Abrams, Vipin Jain et all.- Published by group.bmj.com7o6 Control published online June 2, 2016
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