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Santrauka
Elektroninės cigaretės kiekvienais metais vis labiau po-
puliarėja visame pasaulyje. Jau ir dabar galima teigti, jog 
e. cigarečių vartojimas plinta tarsi epidemija. Jas vartoja 
tiek suaugusieji, tiek mokyklinio amžiaus vaikai ir tai 
kelia daug klausimų dėl saugumo ir ilgalaikio povei-
kio sveikatai. Nors duomenų apie e. cigarečių reliatyvią 
naudą yra nepakankamai, tačiau visuomeniniuose infor-
macijos sklaidos šaltiniuose galima rasti, kad e. cigaretės 
pateikiamos kaip saugi alternatyva tradiciniam rūkymo 
būdui, kai iš tiesų jų ilgalaikis poveikis nėra iki galo iš-
tirtas. Pagal turimas žinias galima daryti išvadą, jog e. 
cigaretės nesuteikia jokios naudos sveikatai, išskyrus 
atvejus, kai jos pasirenkamos metant rūkyti tradicines, 
remiantis mažesnės žalos principu. 

Įvadas 
Elektroninių cigarečių (e. cigaretės) vartojimas kie-

kvienais metais vis populiarėja, daugėja ir  su jų vartojimu 
susijusių tyrimų, tačiau ši tema išlieka kontroversiška dėl 
galimai patiriamos naudos ar žalos. Elektroninės cigaretės 
(dar vadinamos „vape“) – tai elektroniniai prietaisai, skirti 
nikotino inhaliavimui. Jų veikimo principas paremtas kai-
tinimo elementu garinant specialų skystį, kurį sudaro bazė 
(glicerolis, propileno glikolis), nikotinas ir skonio priedai ar 
kanapės. Reklamuojant elektronines cigaretes, pabrėžiamas 
jų saugumas. Jos siūlomos kaip sveikesnė tradicinių cigare-
čių rūkymo alternatyva bei puikus pasirinkimas metantiems 
rūkyti. Rūkantiems tradicines cigaretes, elektroninės gali 
sumažinti patiriamą žalą,   mažinant kenksmingų medžiagų, 
esančių tradicinių cigarečių įkvepiamuose dūmuose, ekspo-
ziciją. Perėję prie elektroninių cigarečių, vartotojai vis tiek 
patiria nikotino sukeliamą žalą, bei galimą žalą dėl e. ciga-
rečių skysčio sudėtyje esančių pridėtinių medžiagų poveikio 
ilgalaikėje perspektyvoje. Kol kas nėra ilgalaikių stebėjimo 
tyrimų, kadangi e. cigaretės išpopuliarėjo tik prieš maždaug 
dešimtmetį ir jų ilgalaikis poveikis kol kas neaiškus. Šiuo 

metu mokslinėje bendruomenėje nėra prieita prie bendros 
išvados dėl e. cigarečių vartojimo, tad ši tema išlieka itin 
kontroversiška. Šiame straipsnyje apžvelgsime naujausius 
mokslinius tyrimus, susijusius su e. cigarečių vartojimo įpro-
čiais, požiūriu ir poveikiu sveikatai. 

Tyrimo tikslas − apžvelgti ir išanalizuoti naujausias 
mokslines publikacijas, kuriose aprašomos elektroninės ci-
garetės ir su jomis susijusios problemos.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinių straipsnių paieška vykdyta PubMed, Clini-

calKey duomenų bazėse. Į literatūros apžvalgą įtraukta 12 
mokslinių publikacijų, kuriose aprašomos e. cigaretės ir su 
jomis susijęs poveikis sveikatai,  įpročiams.

Tyrimo rezultatai
Vartojimo įpročiai. Skaičiuojama, jog apie 48,5 mln. 

europiečių bent kartą gyvenime yra bandę e. cigaretes, o  
7,5 mln. jas vartoja nuolat [1]. Pastaruoju dešimtmečiu e. 
cigarečių vartojimas pasaulyje vis populiarėja. Naujausiais 
Eurobarometer 2020 metų apklausos duomenimis, apėmu-
siais 28 tūkst. respondentų iš ES ir UK, nustatyta, jog net 1 
iš 7 (14 proc.) respondentų yra bandęs e. cigaretes. 2 proc. 
atsakiusiųjų jas vartoja nuolat, 3 proc. vartojo, tačiau metė, 
9 proc. vartojo vieną ar du kartus. Lietuvoje 3 proc. atsakiu-
siųjų jas vartoja nuolat, 2 proc. vartojo, tačiau metė, 11proc. 
vartojo vieną ar du kartus. Apklausas analizavę mokslinin-
kai teigia, jog rezultatai reikšmingai nesiskyrė nuo 2017 m. 
vykdytos  Eurobarometer apklausos. Prieita prie išvados, 
jog kuo jaunesni respondentai, tuo labiau tikėtina, jog jie 
bus išbandę e. cigaretes. Nors kartą bandžiusių e. cigaretes 
15-24 m. amžiaus grupėje buvo 25 proc., o per 55 m. – 8 
procentai. Daugiau nei pusė e. cigarečių vartotojų (55 proc.) 
jas vartojo kasdien, tik 10 proc. vartotojų − be nikotino. E. 
cigaretes daugiausia išbandė rūkantieji tradicines (36 proc.), 
o nerūkančiųjų – tik 8 procentai [2]. Kitoje 2019 m. studijoje, 
apėmusioje 14 tūkst. studentų iš 5 Centrinės ir Rytų Europos 
šalių, gauti rezultatai rodo, jog nors kartą e. cigaretes yra 
bandę 44 proc. respondentų (Lietuvoje 57 proc.). Nuolat e. 
cigaretes vartoja tik 1,1 proc., o kartu su tradicinėmis ciga-
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retėmis 1,8 procento. Tik 6 proc. visų atsakiusiųjų nurodė 
neabejojantys e. cigarečių saugumu. 76 proc. teigė, jog jos 
yra nesaugios ir gali kelti grėsmę sveikatai. Didžioji dalis 
(65proc.) teigia, jog vartojant e. cigaretes yra galimybė tapti 
priklausomu [3]. 

Tradicinių cigarečių atsisakymo alternatyva. Elek-
troninės cigaretės viešojoje erdvėje vis plačiau ir drąsiau 
reklamuojamos kaip priemonė, siekiant mesti tradicinių 
cigarečių rūkymą. Šiam reklaminių kampanijų teiginiui 
pagrįsti publikuota nedaug svarių įrodymų. Naujausioje 
2021 m. metaanalizėje, apėmusioje 55 stebėjimo studijas 
ir 9 randomizuotus klinikinius tyrimus,  prieita prie išva-
dos, jog stebėjimo studijose e. cigarečių vartojimas nebuvo 
reikšmingai susijęs su didesniu tradicinių cigarečių rūkymo 
metimu. Analizuojant randomizuotus klinikinius tyrimus, 
e. cigaretės, kaip intervencinė terapinė priemonė, buvo su-
sijusios su didesniu tradicinių cigarečių rūkymo metimu, 
lyginant su grupėmis, kuriose e. cigaretės nebuvo vartojamos. 
Autoriai nerekomenduoja e. cigarečių vartoti kaip priemonės 
atsisakyti tradicinių cigarečių, tačiau jų nauda gali būti svars-
tytina pasitelkiant jas intervencinėse terapijose [4]. Kitos, 
antrinės analizės metu, apdorota 50 studijų, apėmusių 12 
tūkst. rūkančių suaugusiųjų. Gauti rezultatai, jog e. cigare-
čių su nikotinu vartojimas metant tradicines cigaretes buvo 
efektyvesnis, nei pakaitinė nikotino terapija (šansų santykis, 
ŠS - 1,69), e. cigarečių be nikotino vartojimas (ŠS – 1,71), 
elgesio terapija, ar nesant palaikymo (ŠS – 2,5). Prieita prie 
išvados, kad e. cigarečių su nikotinu efektyvumas metant 
rūkyti buvo patikimai įrodytas, lyginant su e. cigaretėmis be 
nikotino ar pakaitine nikotino terapija. Lyginant su įprastine 
terapija ar jos nebuvimu, matomas teigiamas efektas, tačiau 
šis ryšys nėra toks patikimas. Autoriai pabrėžia, jog norint 
gauti tikslesnius duomenis, reikia daugiau randomizuotų 
klinikinių tyrimų, įtraukiant ir modernesnius e. cigarečių 
prietaisus [5]. Apžvelgiamas vienas iš didesnių randomizuotų 
tyrimų, atliktas Jungtinėje Karalystėje ir apėmęs 886 daly-
vius. Pastarieji buvo suskirstyti į dvi grupes: pirmoji grupė 
gavo standartinę pakaitinę nikotino terapiją, o antroji vartojo 
e. cigaretes. Abiejose grupėse papildomai buvo taikoma elge-
sio terapija. Vertinant abstinencijos rodiklį po vienerių metų, 
e. cigaretes vartojusių grupėje metė rūkyti 18 proc., grupėje 
su pakaitine nikotino terapija beveik perpus mažiau – 10 
procentų. Studija apėmė tradicines cigaretes rūkančius asme-
nis, kurie kreipėsi dėl metimo rūkyti. Ši studija yra mažiau 
pritaikoma bendrai populiacijai, kadangi tiriamiesiems viso 
stebėjimo metu buvo suteikta reikiamų žinių ir taikoma elge-
sio terapija. Šios studijos metu prieita prie išvados, jog esant 
tinkamai aplinkai, taikant papildomą elgesio terapiją, daug 
rūkantys pacientai gali gauti geresnius rezultatus, vartodami 
e. cigaretes su nikotinu vietoj pakaitinės nikotino terapijos 
ir sumažinti nepageidaujamus tradicinių cigarečių rūkymo 

simptomus [6]. Viename Italijoje atliktame tyrime buvo sie-
kiama nustatyti e. cigarečių poveikį sveikatai ir palyginti 
jį su cigarečių rūkymu 6 metų laikotarpiu. Iš viso įtraukta 
912 dalyvių, kurie buvo suskirstyti į grupes: rūkantieji tra-
dicines cigaretes, vartojantys e. cigaretes (buvę rūkaliai) ir 
vartojantys abi išvardintas priemones. Po 6 metų stebėjimo 
nei vienoje iš grupių reikšmingai nesiskyrė su rūkymu su-
sijusių ligų dažnis. Prieita prie išvados, jog nei e. cigaretės, 
nei jų vartojimas kartu su tradicinėmis,  nesumažina rūkymo 
žalos. Perėjimas nuo tradicinių prie e. cigarečių gali padėti 
mesti rūkymą (64% metė rūkymą ir pasiliko e. cigaretes), 
tačiau e. cigarečių vartojimas kartu su tradicinėmis nepadeda 
sumažinti rūkymo ar jo mesti [7]. Apibendrinant aukščiau 
aptartus tyrimus galima teigti, jog medicinos bendruomenėje 
vis dar trūksta vienodų duomenų apie e. cigarečių teikiamą 
naudą, metant rūkyti tradicines cigaretes. Tam įrodyti reikia 
detalesnių ir nuoseklesnių  tyrimų  šia  tema. 

Poveikis sveikatai ir vartojimo įpročiams. Elektroninės 
cigaretės atsirado ir paplito vos prieš porą dešimtmečių, todėl 
nežinoma, koks yra jų ilgalaikis poveikis sveikatai. Nors 
ištirti ilgalaikį poveikį dar reikia laiko, šiuo metu medikų 
bendruomenėje daugėja įrodymų apie e. cigarečių neigiamą 
poveikį sveikatai. Naujai atliktame tyrime Kalifornijoje, 
apėmusiame 2 tūkst. 11-12 klasių paauglių, buvo vertinamas 
ryšys tarp elektroninių cigarečių vartojimo ir švokštimo bei 
lėtinio bronchito simptomų (lėtinio kosulio, skrepliavimo). 
Rezultatai parodė, jog bronchito simptomai buvo beveik 
dvigubai dažnesni tarp anksčiau vartojusių e. cigaretes, nei 
tarp niekada nevartojusių (ŠS 1,85) ir dvigubai dažnesni tarp 
dabartinių vartotojų ir niekada nevartojusių (ŠS 2,02). Sie-
kiant tikslesnių rezultatų, buvo įvertintas  prieš tai surūkytų 
cigarečių kiekis ir pasyvusis rūkymas. Perskaičiavus pagal 
šiuos duomenis buvo nustatyta, jog vartojant e. cigaretes 
atsiranda lėtinio bronchito simptomų rizika (ŠS 1,7). Tarp 
e. cigarečių vartojimo ir švokštimo statistiškai reikšmingo 
ryšio nebuvo rasta [8]. 2019 metais gydytojai iš JAV pradėjo 
pranešti apie vis dažnėjančius kvėpavimo sutrikimo atvejus, 
susijusius su elektroninių cigarečių vartojimu. Ženklūs plau-
čių pažeidimai buvo stebimi jauniems pacientams (amžiaus 
vidurkis 21 metai), kurie anksčiau buvo visiškai sveiki, tačiau 
vartojo e. cigaretes su tetrahydrokanabinoliu ar kitomis pri-
dėtinėmis medžiagomis. Iš 98 aprašytų atvejų net 26 pacien-
tams prireikė intubacijos ir mechaninės ventiliacijos, o 2 iš 
jų mirė. Autorių teigimu, tiksli medžiaga, sukėlusi šį naują 
sindromą, lieka nenustatyta ir kelia susirūpinimą dėl e. ci-
garečių priedų saugumo užtikrinimo ir reguliacijos [9]. Nors 
daugelio e. cigarečių skysčio sudedamųjų dalių ilgalaikis 
poveikis lieka neišaiškintas, žinant pagrindinę e. cigarečių 
veikliąją medžiagą, t.y. nikotiną, galime įvertinti jo poveikį 
sveikatai, kadangi jis tiriamas jau seniai dėl įprastinių ciga-
rečių poveikio sveikatai. Nikotinas koreliuoja su neigiama 
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kardiovaskuline baigtimi (arterine hipertenzija, vainikinių 
arterijų liga, širdies nepakankamumu) [10]. Vienoje studijoje, 
apėmusioje 400 tūkst. respondentų, buvo tiriamas ryšys tarp 
e. cigarečių ir kardiovaskulinių ligų. Iš visų apklaustųjų, 70 
tūkst. teigė vartojantys e. cigaretes ir šioje grupėje, lyginant 
su nevartojančiais e. cigarečių tiriamaisiais, nustatyta padidė-
jusi rizika: insulto − 71 proc., ūminio miokardo infarkto − 59 
proc., vainikinių arterijų ligos − 40 procentų [10]. Panašūs 
rezultatai gauti ir kitoje studijoje, kurioje  kasdienis e. ci-
garečių vartojimas buvo susietas su padidėjusia miokardo 
infarkto rizika (79 proc.) [11]. Susirūpinimą kelia jaunimo e. 
cigarečių vartojimas. Vienoje iš neseniai atliktų metaanalizių, 
apėmusioje 9 tyrimus, rašoma, jog e. cigarečių vartojimas 
kelia didelę riziką tolesniam tabako vartojimui, tiek jauni-
mui, tiek suaugusiems. Ryšys tarp e. cigarečių vartojimo 
ir padidėjusios rizikos pereiti prie rūkymo buvo pastovus 
ir stiprus. Rezultatai buvo pritaikyti pagal žinomus demo-
grafinius, elgsenos ir psichosocialinius veiksnius. Pacientai 
grupėse, kuriose buvo vartojamos e. cigaretės, patyrė 3,5 
karto didesnę riziką pradėti rūkyti įprastines cigaretes, nei 
grupėse, kuriose tiriamieji niekada nevartojo e. cigarečių. 
Visose 9 studijose buvo stebimas vidutinio lygio duomenų 
heterogeniškumas. Tyrėjai užtikrinti šia asociacija ir teigia, 
jog tinkamas e. cigarečių teisinis reguliavimas padėtų suma-
žinti rūkančiųjų įprastines cigaretes skaičių [12].

Išvados
1. Elektroninių cigarečių vartojimo, kaip tinkamos al-

ternatyvos tradiciniam rūkymo būdui, saugumas ir nauda 
nėra įrodyti.

2. Elektroninių cigarečių vartojimas nesuteikia jokios 
naudos sveikatai, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos me-
tant rūkyti tradicines cigaretes ir kartu lankant intervencines 
grupes, remiantis mažesnės žalos principu.
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Summary
Within years, electronic cigarettes are becoming more and 

more popular in the whole world. At this moment we can say that 
there is an epidemic of electronic cigarettes. It is being used not 
only by adolescents but as well as children. Young electronic ci-
garrete user age and insufficient data about long-term safety cause 
a lot of discussions in scientific community. Although there are not 
enough data about positive effect of electronic cigarettes, popular 
media tries to instill that these devices are safe to use and recom-
mend to switch from tobacco cigarettes to nicotine inhalation de-
vices. As we conducted this research, we found that electronic ci-
garettes does not have any positive effect on users physical health 
and that it’s using is only justified when switching from traditio-
nal cigarettes in controlled environment.  
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