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Produsele din tutun încălzit (PTÎ) sunt niște articole de tutungerie care se folosesc cu ajutorul unui
dispozitiv
electronic
pentru
încălzirea
stickului/cartușului/rezervei
din
tutun.
Stickul/cartușul/rezerva (în esență o țigaretă) din tutun presat este încălzit până la o temperatură
suficientă pentru formarea aerosolului de inhalat. Sistemele PTÎ sunt complet integrate, astfel că
dispozitivul de încălzire, țigaretele de încălzit ale fiecărui sistem trebuie să fie folosite împreună.
Utilizarea PTÎ
PTÎ sunt un produs relativ nou pe piața de consum, de aceea datele cu referire la utilizarea lor sunt
limitate.
TINERII
• În anul 2017 în România 3,1% din tineri, 3,8% băieți și 2,3% fete de vârsta 13-15 ani consumau activ PTÎ1.
• Un sondaj efectuat în Taiwan în anul 2018 a dedus că 2,33% adolescenți de 12-18 ani consumă IQOS (PTÎ produse
de compania Philip Morris International).2
ADULȚII
• Un chestionar aplicat în Republica Coreea în 2018 (la un an după lansarea PTÎ pe piața din țară), a constatat că
4,4% din adulți sunt consumatori activi de PTÎ, din ei 7,8% sunt bărbați și 0,9% femei3.
 În Japonia, unde PTÎ au fost introduse în perioada 2014-2016, consumul activ de asemenea produse s-a majorat de
la 0,2% printre adulți (de vârsta 15-69 ani) în 2015 până la 11,3% în anul 2019. Consumul activ constatat în anul
2019 a fost cel mai frecvent printre bărbați (17,2%) și persoanele tinere (17,0% adulți de vârsta 20-30 ani, 15,2%
adulți de vârsta 30-40 de ani)4.
 PTÎ au apărut în Kazahstan odată cu lansarea pe piață a IQOS la finele anului 2016. În 2019 era deja 1,0% de adulți
(de vârsta 15 ani și peste), inclusiv 1,4% bărbați și 0,6% femei, care consumau activ produse din tutun încălzit5.

Consumul dual de PTÎ și țigări obișnuite
Consumul concomitent de PTÎ și țigări simple a fost documentat în câteva țări. S-a consemnat și faptul
că consumul dual provoacă agitație, deoarece utilizatorii de PTÎ, care fumează și țigarete obișnuite se
expun unui atac crescut cu substanțe chimice nocive ce se conțin în produsele de tutun.
• În Republica Coreea, unde PTÎ au apărut pe piață la începutul lui 2017 și au devenit rapid foarte populare, câteva
sondaje efectuate în 2018 pe 21100 de intervievați adulți (de 19 ani și peste) dintr-o singură provincie a Republicii
Coreea, au fixat indicatori înalți de consum tabagic dual - 96,25% din consumatorii activi de PTÎ fumează regulat și
țigarete simple6.
◦ Un alt chestionar de nivel național asupra a 6182 persoane adulte (de 19 ani și peste) a constatat de asemenea că
90% din consumatorii activi de PTÎ fumează curent și țigări obișnuite și/sau țigarete electronice 3.
• Sondajul realizat în anul 2018 în Japonia pe 4684 persoane mature (de 15 - 69 de ani) a constatat la fel indicatori
elevați de fumat dual - 67,8% consumatori de PTÎ fumează curent și țigarete obișnuite7.
• 90% din consumatorii maturi de PTÎ din Republica Coreea fumează și țigări obișnuite și/sau țigarete electronice.

PTÎ și potențiala reducere a consumului de țigarete obișnuite
Sunt în curs de acumulare evidențele prin care utilizarea de PTÎ ar putea determina diminuarea
fumatului per ansamblu.
• Produsele IQOS și-au făcut apariția în diferite zone ale Japoniei pe parcursul a doi ani (2014-2016). Un studiu bazat
pe vânzări a constatat că vânzările de țigarete obișnuite s-au redus considerabil după lansarea pe piață a IQOS în
11 regiuni ale țării8.
• O serie de alți cercetători au analizat legitățile consumului tabagic dual și intențiile de abandonare a fumatului și
au ajuns la concluzia că PTÎ sunt consumate suplimentar și nu în locul țigaretelor obișnuite. În Japonia în anul 2018
93,9% dintre fumătorii care consumă concomitent și țigarete și PTÎ sunt fumători activi, iar jumătate dintre ei
(48,4% din eșantion) folosesc zilnic atât țigarete obișnuite, cât și PTÎ, ceea ce denotă că consumul de PTÎ nu are
relații cu abandonarea fumatului de țigări printre persoanele ce practică consumul dual de tutun9.
• În câteva studii se estimează cum că probabilitatea că fumătorii de PTÎ și de țigarete obișnuite din Japonia vor
intenționa sau vor încerca să se lase de fumat nu este mai înaltă decât printre fumătorii tradiționali 3 4 6 9 10.

Substanțele emanate de PTÎ și riscurile potențiale pentru sănătate
Efectele pe termen imediat și îndepărtat ale consumului de PTÎ asupra sănătății umane nu sunt încă
cunoscute. Există însă numeroase probe care invocă riscul pentru sănătate legat de substanțele
chimice ce se conțin în fumul de țigară, multe dintre acestea se conțin și în vaporii emanați de PTÎ,
iar efectul prezenței acestora în fumul de țigară se poate aplica și pentru estimarea prognostică a
efectului PTÎ asupra sănătății celor care le consumă (vezi tabelul)11-19. Până la moment toate
cercetările independente s-au referit doar la utilizarea articolelor iQOS produse de compania Philip
Morris International și la produsele GLO ale companiei British American Tobacco.
 Compușii din grupul carbonil determină o serie de efecte destructive asupra sănătății, mulți dintre aceștia,
cum ar fi formaldehida și acetaldehida, sunt cancerigene dovedite și fac plămânii mai vulnerabili la infecții 21.
Alți compuși din acest grup cum este acroleina favorizează formarea de plăci vasculare și trombi, majorând
riscul de afecțiuni cardiace și de ictus. Acțiunea acroleinei scade capacitatea pulmonilor de a rezista la atacul
infecțiilor21.
 Compușii organici volatili - benzolul, toluolul și izoprenul - sunt toxici la inhalare, mulți dintre ei produc
neoplasme maligne, au efecte degradante asupra sistemului respirator, cardiovascular și deteriorează funcția
reproductivă20.
 Impactul nitrozaminelor specifice tutunului este relaționat cu apariția cancerului de plămân, nazal,
esofagian, pancreatic și a celui de col uterin20. Oxidul de carbon din fumul tabagic reduce aportul de oxigen
spre inimă și alte țesuturi, ceea ce în timp poate crește riscul de formare a trombilor, boli cardiace și ictus. Prin
aceleași efecte cardiovasculare este atacată dezvoltarea normală a fătului și evoluția normală a sarcinii 21.
 Nicotina este o substanță chimică capabilă să producă o dependență puternică, iar contactul cronic cu aceasta
sporește riscul afecțiunilor cardio-vasculare. În timpul sarcinii nicotina este dăunătoare atât pentru sănătatea
mamei, cât și a fătului, ceea ce poate contribui la producerea nașterilor premature și a morților fetale. Efectele
destructive ale nicotinei asupra dezvoltării fetale și contactul cu aceasta la vârsta pubertară sunt de rezonanță
îndelungată pentru dezvoltarea cerebrală21.

Substanțele chimice, prezente în vaporii
emiși de PTÎ

Compuși carbonilici11, 14, 16, 17,18,19

Exemple

Acertaldehida

Cancer, afecțiuni respiratorii

Formaldehida

Cancer, afecțiuni respiratorii

Acroleina

Afecțiuni respiratorii și cardiovasculare

Benzolul
Alți compuși organici volatili11, 14, 17

Izoprenul
Toluolul

Nitrozaminele specifice tutunului
13, 14, 15, 17

Oxid de carbon11, 12, 17

(ТSNА)12,

Efectele de contact posibile.20

NNN, NNК, NАВ, NAT

Cancer, maladii cardiovasculare, efecte defavorabile asupra
sistemului de reproducere și dezvoltarea intrauterină
Cancer
Afecțiuni respiratorii, efecte defavorabile asupra funcției de
reproducere și a dezvoltării
Cancer
Distructiv pentru funcția reproductivă, dezvoltarea intrauterină și
pasibil de afectări cardiovasculare21

Nicotina11, 12, 14, 17, 18
Adicție, efecte nocive asupra funcției reproductive și dezvoltării
intrauterine, maladii cardiovasculare21

Date clinice preliminare
• Cercetările de laborator asupra substanțelor emise de PTÎ au detectat semne de intoxicare și inflamație în
celulele pulmonare expuse, injurii care pot induce leziuni organice22.
◦ Există cel puțin 2 cazuri fixate de pneumonie eozinofilică acută ce s-a corelat cu obișnuința de a consuma
PTÎ23, 24.
• O altă cercetare de laborator a demonstrat că prin expunerea la substanțele emise de iQOS este dereglată buna
funcționare a sistemului cardiovascular25.
• Unele studii presupun că utilizarea PTÎ poate dezechilibra funcția sistemului imunitar 26 și poate crește
receptivitatea la infecții bacteriene27.
• Un studiu ce s-a axat pe efectele iQOS a găsit dovezi pentru intoxicația hepatică pe acest fundal, efect care
anterior nu s-a asociat cu fumatul de țigarete obișnuite28.

Publicitatea lansată de compania Philip Morris pentru produsul iQOS anunță că acesta este un
produs de tutun care nu arde, deși există probe pentru efectul de piroliză (etapa critică de ardere)
în timpul consumului11,16,29. Indiferent de terminologia tehnică invocată pentru descrierea
procesului de utilizare a iQOS, este clar că vaporii iQOS conțin nicotină, cancerigene și alte subs
tanțe chimice dăunătoare.
Informația de esență
• Produsele din tutun încălzit prezintă riscuri importante pentru sănătate.
• Sunt necesare studii suplimentare pentru a descifra plenar și concret daunele pe care le
aduc sănătății noastre articolele din tutun încălzit.
• Guvernele au sarcina de a întreprinde acțiuni de interdicție a produselor din tutun încălzit
sau de aplicare a măsurilor care să contracareze atât consumul de tutun, cât și de produse
din tutun încălzit și a dispozitivelor adiacente acestora, măsuri care să corespundă
întocmai prevederilor Convenției Cadru a OMS privind controlul al tutunului.
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