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Súhrn 

Úvod: Problematika elektronických cigariet (e-cigariet) je veľmi populárna medzi 
užívateľmi tabaku, v Európe sú dostupné už desať rokov. V našej odbornej literatúre 
absentuje doposiaľ akákoľvek pôvodná či prehľadová práca na túto tému. 

Metodika: Realizovali sme vyhľadávanie literatúry venujúcej sa uvedenej téme 
pomocou kľúčových slov cez internetové vyhľadávače a vo vybraných databázach. 

Výsledky: Známe sú štyri generácie výrobkov, ktoré spadajú pod označenie e-ci
garety. Trend vo vývoji sa uberá k zvýšeniu ich výkonu, výdrže batérie, variabilite 
použitia, ale tiež k bezpečnosti a dizajnovej jedinečnosti. Výskumu a technického vý
voja sa ujali aj popredné svetové tabakové spoločnosti. Prevalencia užívania celosve
tovo prudko vzrastá, hlavne u mládeže. Po roku 2012 došlo aj k prudkému vzostupu 
odbornej literatúry. Pôvodné práce zahŕňajú najmä chemický a toxikologický vý
skum. Zatiaľ chýbajú dlhodobé klinické štúdie. Prehľady favorizujú užitie e-cigariet 
ako harm-reduction produktu, avšak bez definitívnych záverov. Ako prostriedok na 
ukončenie fajčenia sú štúdie registrované prevažne vo fáze 3 klinického skúšania. 

Diskusia: Stále ostáva najdiskutovanejšou témou bezpečnosť a potenciálne medi
cínske využitie v boji proti tabakizmu. Diskutované sú vo svete aj otázky zdaňova
nia, regulácie užívania, epidemiologická situácia a otázky technologické. 
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Záver: E-cigarety sú nielen prostriedkom pre fajčiarov či bývalých fajčiarov, ale 
čoraz viac predmetom hobby, čoraz viac predmetom určeným pre mládež, stali sa 
celkom nedávno predmetom legislatívy upravujúcej výrobu a distribúciu tabakových 
výrobkov v Európskej únii, no zatiaľ nie sú oficiálnym medicínskym prostriedkom 
v boji proti tabakizmu. Ich perspektíva spočíva najskôr v harm-reduction prístupe. 
Ide veľmi pravdepodobne o výrobky, ktoré sa môžu stať alternatívou k fajčeniu, prí
padne prostriedkom na redukciu množstva fajčenia, skôr než prostriedkom k absti
nencii. 

Kľúč o v é s 1 o v á: elektronická cigareta - e-cigareta - vaporizátor - vaping -
parenie - nikotínová závislosť - redukcia škôd - ukončenie 

fajčenia 

M. Grohol: ELECTRONIC CIGARETTES 

ANDVAPING 

Summary 

Introduction: The electronic cigarette (e-cigarette, e-cig) issue is very popular 
among tobacco users, as these products are available on European market since ten 
years already. So far there is missing any review or original paper on this topic in 
our country. 

Methods: We conducted literature search using key words related to the topic, in 
internet search engines and selected database systems. 

Results: Four generations of products described as electronic cigarettes can be di
stinguished. There is a trend toward a better performance, a longer battery life, va
riability of use, but also towards more safety and uniqueness of design in the deve
lopment of new products. Currently there is no legal framework for "a standard de
vice" use and manufacture. Leading world tobacco producers joined research and 
technical development. The e-cig use prevalence is steeply increasing worldwide, es
pecially in youth. After 2012 there is also a steep increase in the number of publica
tions on this topic. Original papers mainly pertain to chemical and toxicological re
search. Longitudinal clinical trials are missing. Existing reviews favour e-cigarettes 
use as a harm-reduction approach, with no definite conclusions, however. As a smo
king cessation aid, e-cigarettes are mostly registered in phase 3 clinical trials. 

Discussion: Among the most discussed issues remain safety and potential medi
cal use in the struggle against tobacco harm. Taxation, regulation of use, epidemio
logy and technological issues are also of interest. 

Conclusion: E-cigarettes are not designed solely for smokers or ex-smokers, but 
becoming increasingly a hobby, apparently more and more designed for youth, and 
became a subject to tobacco manufacture and sale regulation law in the European 
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Union recently, but still they are not officially concerned as medically relevant anti
tobacco products. Their perspective use is consistent with harm-reduction approach. 
These products are very likely to become an alternative to tobacco smoking, even
tually a means of reduction, rather than a way to complete abstinence. 

K e y w o r d s : electronic cigarette - e-cigarette - vaporizer - vaping - nicotine 
addiction - harm reduction - smoking cessation 

Úvod 

Autorovi sa inšpiráciou pre tento príspevok stala účasť na medzinárod
nom podujatí Global Forum on Nicotine (GFN 2016) organizovaného 
v dňoch 17. - 18. júna 2016 vo Varšave. Išlo o podujatie organizované na 
rovnakom mieste už po tretíkrát. Okrem odborníkov z oblasti medicíny boli 
prítomní hlavne zástupcovia samotných užívateľov, výrobcov a tiež rôznych 
univerzitných pracovísk, a to hlavne z anglicky hovoriacich krajín. Komuni
ta vaperov bola silno zastúpená nielen v auditóriu ale i medzi spíkrami. 

Prvé tzv. elektronické cigarety (e-cigarety) prišli do Európy v r. 2006 
a v tomto roku štáty Európskej únie boli povinné prijať novú legislatívu 
upravujúcu ich výrobu a predaj. Čo sú ale tie „elektronické cigarety" a čo 
znamená slovo „vaping"? Ide o vhodné a bezpečné produkty na odvykanie od 
fajčenia, tak ako to tvrdia viacerí ich výrobcovia? Odporúčať ich pacientom, 
ktorí odmietajú, resp. sa nedokážu zriecť nikotínu, ako „menej škodlivú" al
ternatívu fajčenia tabaku? Varovať ich pred rizikami? Akými? Skúsenosti zo 
zahraničia - napr. z Holandska (Van Gucht a Baevens, 2016) jasne ukazujú, 
že aj u profesionálov pracujúcich v protifajčiarskych poradniach sú 
prítomné predsudky a nedostatok informácií. 

Ciel 

Cieľom tohto príspevku je priniesť komplexný prehľad o problematike 
elektronických cigariet a otázkach súvisiacich s ich užívaním. Prehľad po
krýva terminológiu, históriu výroby a regulácie e-cigariet, prevalenciu 
užívania, technické aspekty prístrojov, rozdiely medzi fajčením tabaku a in
halovaním z elektronickej cigarety, otázky týkajúce sa bezpečnosti a rizík 
e-cigariet, ako aj ich potenciálneho medicínskeho využitia. 
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Metodika 

Vzhľadom na šírku problematiky nejde o systematický prehľad, sústredi
li sme sa na vybrané témy, ktoré sú spracované do osobitných častí príspev
ku. Preferované boli prehľadové práce a meta-analýzy, ďalej mali prednosť 
odborné publikácie pred inými zdrojmi. 

V mesiacoch jún až august 2016 bolo realizované vyhľadávanie zdrojov 
v databáze PubMed, následne v elektronickom katalógu Slovenskej le
kárskej knižnice a napokon individuálne prehľadávanie internetových 
stránok venujúcich sa uvedenej problematike. Kľúčovými termínmi pre vy
hľadávanie boli „elektronická cigareta" a „vaping" (v príslušných obmenách 
a jazykových mutáciách). 

V databáze PubMed bolo k 24.8.2016 identifikovaných 3269 publikácií po 
zadaní hesla „electronic cigarette", 2428 po zadaní „electronic" AND „ciga
rette", 2020 po zadaní hesla „e-cigarette", 53 po zadaní „e-cig", 2090 pu
blikácií po zadaní hesla „vaping" a 63 po zadaní „vape". Medzi rokmi 2009 
a 2012 bolo publikovaných rádovo niekoľko málo desiatok štúdií, v roku 
2013 bol zistený približne štvornásobný nárast počtu publikácií pre oba 
kľúčové termíny a následne v rokoch 2014 - 2016 ide každoročne približne 
o 5-násobné počty publikácií v porovnaní s rokom 2013, t. j. ročne asi 1000 
publikácií pre elektronické cigarety a 500 publikácií pre vaping (ostatné 
3 roky). 

V elektronickom katalógu Slovenskej lekárskej knižnice (SLK, 2016) je 
jediným u nás publikovaných prehľadovým textom venovaným elektronic
kým cigaretám príspevok Falťanovej (2014) z Národného toxikologického in
formačného centra a ďalej prevzatá správa z Českej republiky, ktorú spraco
vala Križanová (2015) - obe v časopise Lekárnik. V krátkosti sú elektro
nické cigarety spomenuté v kapitole o liečbe závislosti od tabaku (Turček, 
2016) v aktuálnej slovenskej publikácii Závislosti (Izáková a kol., 2016). 

Terminológia 

Podľa zákona č. 89/2015 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových 
výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
„elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie 
výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek 
zložka tohto výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásob
níka alebo nádržky; elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opa
kovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane 
použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov." Svetová zdravotnícka orga
nizácia pre širšiu skupinu týchto výrobkov, vrátane tých, ktoré imitujú kla-
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sickú alebo vodnú fajku (e-pipe, e-shisha, e-hookah) používa termín electro
nic nicotine delivery systems (ENDS) (FCTC, 2014). 

Pre užívanie elektronickej cigarety a príbuzných prítrojov nemáme v slo
venčine oficiálny preklad, v angličtine sa používa výraz ,paping, to vape", 
zodpovedá nášmu výrazu ,pariť". V nemčine jestvuje výraz ,P,ampfen", vo 
francúzštine bolo navrhnutých viacero slangových výrazov: v internetovom 
prieskume tesne vyhral výraz ,papoter" pred výrazmi „fluver", „smoguer", 
„humer" a ďalšími (Molina, 2014). 

História elektronických cigariet 

Súčasným e-cigaretám predchádzalo niekoľko patentov terapeutických 
vaporizačných jednotiek založených na analogickom princípe ako súčasné 
e-cigarety, ktoré si vr. 1934 patentoval F. E. Tiffany a vr. 1936 C. L. Whit
temore jr. (Farsalinos, 2015). Prvý prístroj explicitne nahrádzajúci princíp 
spaľovania v cigaretách zohriatým, vlhkým a aromatizovaným vzduchom si 
nechal patentovať v r. 1963 Američan Herbert Gilbert ako tzv. „Smokless 
non-tobacco cigarette" (patent US3200819A). Prístroj sa však nikdy nezačal 
produkovať priemyselne (Dunworth, 2013). História súčasných e-cigariet sa 
začína tým, ako Hon Lik (niekde prepisovaný ako Han Li), čínsky vedec 
pracujúci v tej dobe pre farmaceutickú firmu Golden Dragon Holdings 
(premenovaná neskôr na Ruyan Group Limited a neskôr na Dragonite In
ternational Limited), skonštruoval okolo r. 2001 ľahko použiteľný príručný 
piezoelektrický ultrazvukový nebulizátor, ktorý z prúdu propylénglyko
lového roztoku nikotínu vytvára aerosól (Sridi, 2013). Patent bol registro
vaný najprv v Číne v r. 2003, rok na to sa začali produkovať v Pekingu prvé 
e-cigarety, dodnes je Čína ich hlavným producentom. Patent bol pôvodne 
nazvaný ako ,,A flameless electronic atomization cigarette" (patent 
W02004095955A8), v súčasnosti ako „Electronic atomization cigarette" (pa
tent US8393331B2). Vlastníctvo patentu prešlo v r. 2013 pod spoločnosť 
Fontem Ventures, ktorá je dcérskou spoločnosťou Imperial Tobacco (Bose
leyová, 2015). Súčasné e-cigarety už využívajú prevažne princíp elektrickej 
špirály (cievky) namiesto ultrazvuku. V r. 2006 prišli prvé e-cigarety do 
Európy a USA. V r. 2007 bolo založené prvé internetové diskusné fórum 
(https://www.e-cigarette-forum.com/forum). Anglický termín „vape" je odvo
dený od slovesa „vaporize" (od lat. vapor =para), ktoré sa v angličtine obja
vilo prvý krát v 1 7. storočí, a paradoxne označovalo práve fajčenie tabaku, 
až neskôr v r. 1803 je evidované použitie v súčasnom zmysle „premeniť na 
paru" (etymonline.com). Skrátený termín „vape" („pariť"), resp. potenciálny 
nový zvyk označený ako „vaping", použil v dnešnom zmysle prvýkrát Rob 
Stepney už v r. 1983 v článku nazvanom „Why do people smoke" v britskom 
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časopise New Society, ale až okolo r. 2009 sa začal pravidelnejšie objavovať 
v mainstreamových zdrojoch a v roku 2014 sa v Oxfordských slovníkoch stal 
slovom roka (Oxford Dictionaries, 2014). 

Ako reakciu na rastúcu popularitu (a možno aj v dôsledku skrytého lob
bingu tabakového priemyslu) prijali niektoré krajiny (Turecko v r. 2008; 
Austrália, Kanada, Hong Kong, Jordánsko, Izrael, Panama a Brazília 
v r. 2009) legislatívne opatrenia, ktorými vaping de facto znemožnili (išlo 
spravidla o zákaz predaja a dovozu e-cigariet). Vr. 2010 sa pridali Thajsko 
a Singapur; Venezuela, Argentína a Holandsko v r. 2011 (CASAA, 2012). 
Aktuálnu situáciu mapuje stránka http://ecigintelligence.com. Napriek le
gislatívnym opatreniam sú e-cigarety čo raz populárnejšie a trh sa prudko 
rozrastá. V januári 2014 bolo na trhu evidovaných 466 značiek - každá 
s vlastnou webovou stránkou - a 7764 proklamovaných „originálnych" prí
chutí (Zhu a kol., 2014). Vr. 2014 vypracovala pracovná skupina Svetovej 
zdravotníckej organizácie správu, v ktorej okrem iného uvádza tieto poten
ciálne zdravotné riziká užívania e-cigariet: nikotínová závislosť, dráždivé 
účinky na dýchací trakt, oči, nos a hrdlo, a nežiaduce účinky v tehotenstve 
v súvislosti s expozíciou nikotínu (FCTC, 2014). Na druhej strane sa 
v r. 2014 tieto produkty stali v EÚ súčasťou legislatívy regulujúcej predaj 
a výrobu tabakových výrobkov (Smernica 2014/40/EU). Do 20. mája 2016 
boli členské štáty povinné adoptovať príslušnú legislatívu. 

V tejto súvislosti bol u nás prijatý Zákon NR SR č. 89/2016 Z.z. o výrobe, 
označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 20. mája 2016. Okrem sprís
ňovania tabakovej kontroly vo všeobecnosti, tento zákon v §15 veľmi pod
statne reguluje množstvo tekutiny v zásobníku na 2 ml a vo fľaštičke na 
10 ml, maximálnu koncentráciu nikotínu na 20 mg/ml, zakazuje pridávať 
látky ako sú napr. farbivá, vitamíny, kofeín, taurín, ktoré by mohli zvýšiť 
atraktivitu, toxicitu alebo návykovosť produktu, v podstate zakazuje rekla
mu a ukladá výrobcom a importérom viacero povinností, napríklad ohlaso
vať vopred každú zmenu produktu. 

E-cigarety spočiatku imponovali ako istá antitéza fajčenia tabaku, a tým 
hrozba pre tabakový priemysel. V súčasnosti tabakový priemysel sa naopak 
snaží využiť ich obrovský marketingový potenciál (príkladom sú viaceré ta
bakové spoločnosti, ktoré uviedli na trh vlastné produkty). Niektoré firmy 
sa dokonca snažia presadiť podobný princíp zohrievania namiesto spa
ľovania aj u tabakových výrobkov samotných (tzv. heat-not-burn tobacco 
products). Medzi výrobcami a užívateľmi e-cigariet propagované benefity 
v porovnaní s fajčením tabaku patrí pochopiteľne v prvom rade absencia 
tzv. tabakového dymu a z toho rezultujúci eventuálny prínos pre zdravie, 
avšak aj možnosť širšieho užívania, napr. v priestoroch, kde je inak fajčenie 
nemožné, nevhodné či zakázané, ďalej nižšie náklady (závisí samozrejme od 
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náročnosti užívateľa a konkrétneho výrobku), pestrejšie možnosti užívania 
(množstvo tvarov, nastavení, chutí, kvality aerosólu a pod.), a v neposled
nom rade ide aj o módne produkty, ktorých dizajn môže byť mimoriadne 
atraktívny a neustále sa vyvíja. Granová a kol. (2013) prirovnávajú ich mar
keting reklame na cigarety v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Treba upozorniť, 
že v súčasnosti sa vaping už netýka len nikotínu ale aj kanabisu (Giroud et 
al., 2015), nemožno teda vylúčiť riziko gateway efektu ako brány k ilegál
nym drogám. 

Trh je presiaknutý trendovými až zavádzajúcimi reklamnými termínmi, 
ktoré majú za cieľ bez pochyby zvýšiť atraktivitu produktov a vytvoriť do
jem technickej sofistikovanosti (slová ako „atomizer", „electronic", skratky 
ako „e-cig", „e-liquid", a rôzne neologizmy ako „clearomizer", „sub-ohming" 
a pod.). Ich používanie v odbornej literatúre preto musí byť vždy opatrné 
a opatrené podrobnou špecifikáciou použitých produktov. Do dnešného dňa 
totiž nejestvuje jednotný rámec pre technickú špecifikáciu týchto výrobkov 
a pre špecifikáciu ich využitia. 

Prevalencia užívania elektronických cigariet 

Prevalencia užívania e-cigariet celosvetovo rýchlo rastie. V mladej popu
lácii v USA už teraz začína vytláčať klasické fajčenie. Vr. 2014 bol v USA 
u adolescentov výskyt užitia e-cigariet za posledných 30 dní 13,4 %, a pre
výšil výskyt akéhokoľvek užívania tabakových výrobkov (Foulds, 2015). Na
proti tomu prieskumy z blízkeho Poľska ukazujú, že v populácii adolescen
tov rapídne stúpajúca prevalencia užívania e-cigariet zatiaľ nevytláča z trhu 
fajčenie tabaku, skôr zvyšuje pravdepodobnosť stretnutia sa s produktom 
obsahujúcim nikotín. Goniewicz a kol. (2014) robili výskum na takmer 
dvoch tisícoch stredoškolákov na približne dvadsiatke stredných škôl. Medzi 
rokmi 2010/11 a 2013/14 došlo u 15 - 19 ročných študentov k vzostupu ce
loživotnej skúsenosti s e-cigaretami (aspoň raz užil) z 16,8 % na 62,1 %, ďa
lej k vzostupu aktuálnych užívateľov e-cigariet (užil za posledných 30 dní 
aspoň raz, hoci jediný vdych) z 5,5 % na 29,9 %, taktiež k vzostupu duálne
ho užívania z 3,6 % na 21,8 % a prekvapivo aj k zvýšeniu počtu aktuálnych 
fajčiarov z 23,9 % na 38,0 % (Goniewicz a kol., 2014). 

Podľa prieskumu Európskej komisie v Európe aktuálne užíva e-cigaretu 
(a príbuzné produkty) asi 2 % populácie (Slovensko 1 %), pričom podiel tých, 
ktorí aspoň raz užili v živote e-cigaretu, stúpol medzi rokmi 2012 - 2014 zo 
7 % na 12 % a najvyšší podiel (13 %) je vo vekovej kategórii 15 - 24 rokov 
(European Commision, 2015). V Českej republike (Kralikova a kol., 2013) 
prebehol v uliciach 1 7 miest výskum na vzorke 2012 osôb, ktoré fajčili alebo 
kupovali si cigarety. Spomedzi 1738 respondentov (priemerný vek 34 rokov) 
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približne polovica už niekedy skúsila e-cigaretu, pričom 14 % z nich užívalo 
e-cigaretu denne a 18 % pravidelne. 

Epidemiologické dáta teda jasne ukazujú, že e-cigarety sú atraktívne pre 
mládež, ktorá sa stáva dominujúcou cieľovou populáciou. Súčasne je možné 
predpokladať, že ich využitie ako pomôcky na ukončenie fajčenia u dlho
ročných fajčiarov bude hrať stále menšiu úlohu. Potvrdzuje to aj jeden z uží
vateľov (GrimmGreen, 2013), podľa ktorého je vaping pre väčšinu osôb, 
ktoré pozná a s ktorými komunikuje, nielen o nefajčení, ale je to zábava, je 
to vlastne hobby spojené s nakupovaním si jednotlivých súčastí, s ich mani
puláciou a pod. Vo všeobecnosti najobľúbenejšie sú náplne s koncentráciou 
nikotínu 18 mg/ml a príchuťou tabaku, mäty a ovocia (Hajek a kol., 2014). 
Ženy preferujú v porovnaní s mužmi viac čokoládové a sladké arómy, a je 
pre nich dôležitejšia podobnosť produktu s cigaretou (Dawkinsová a kol., 
2013). 

Technický princíp a konštrukcia elektronických cigariet 

E-cigarety sú technickým zariadením slúžiacim na výrobu aerosólu (ty
picky s obsahom nikotínu) a následne k jeho inhalácii. 

Inhalácia sa v medicíne používa od antických čias (Vlčková, 2016). Inha
lujú sa plyny a aerodisperzoidy (aerosóloterapia) - Kadlec (2011). Na vytvá
ranie aerosólu z kvapalného roztoku sa používajú tzv. nebulizátory (nebula 
- dym, hmla), ktoré pracujú na mechanickom princípe (využívajú tlak ply
nu) alebo na princípe ultrazvuku (analogicky ako súčasné domové zvlhčo
vače vzduchu), a vaporizátory (vapor - para), ktoré pracujú na princípe te
pla (zohrievania) a sú používané najmä na inhaláciu fytofarmák. Rozdiel 
oproti bežnému „naparovaniu" je v tom, že pri naparovaní vzniká para s po
merne veľkými časticami, ktoré sa ťažko dostávajú do distálnych častí 

dýchacieho systému. Aerosól vznikajúci nebulizáciou alebo vaporizáciou na
proti tomu tvoria častice mikrometrových rozmerov. Nejde však ani v jed
nom ani druhom prípade o paru v pravom zmysle slova, pretože para vo fy
zikálnej terminológii predstavuje plynné skupenstvo vody. 

Pôvodné e-cigarety imitovali klasické cigarety vzhľadom aj veľkosťou, ta
kisto jednoduchosťou užitia, a boli jednorazové. Moderné prístroje sú tech
nicky zložitejšie, majú výkonné batérie, a ich užívanie vyžaduje určitý 
zácvik. Vo všeobecnosti sa každá e-cigareta skladá z nasledovných štyroch 
funkčných častí: 

A- atomizer (atomizátor) - „srdce e-cigarety"; časť, v ktorej sa pomocou 
odporovej špirály (angl. coil) napojenej na batériu vytvára aerosól prudkým 
zohriatím tekutiny (angl. e-liquid) nasávanej knôtom (angl. wick); zodpo
vedá technicky pojmu vaporizátor prípadne nebulizátor; v niektorých prí
strojoch je oddeliteľná a vymeniteľná „hlava atomizátora" (časť s obsahom 
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špirály, ponorená do tekutiny) a „báza atomizátora" (časť, ktorou je hlava 
pripojená k batérii); v prebudovateľných modeloch (tzv. rebuildables, RBAs) 
je vymeniteľný samotný knôt a drôt, z ktorého je vytvorená špirála; 

B - battery (batéria) - v súčasnosti najčastejšie lítiová, ktorá je závitom 
pripojená k atomizátoru, užívatelia s vysokou spotrebou spravidla volia sil
nejšie batérie, občasní užívatelia naopak slabšie; 

C - cartridge; tank (zásobník, kartuša s vymeniteľnými náplňami) - ni
kotínová náplň, ktorá je jednorazová alebo vymeniteľná; alebo zásobník, do 
ktorého sa nalieva tekutina s obsahom nikotínu (e-liquid) predávaná v tzv. 
plniacich fľaštičkách; náplň spojená s atomizátorom sa označuje ako „carto
mizer" (kartomizátor), ak je priehľadný ako „clearomizer" (angl. clear = 
jasný); 

D - „dummy" (cumeľ) alebo „drip-tip"- náustok, ktorým sa vdychuje 
aerosól. 

Typy a generácie elektronických cigariet 

Z konštrukcie výrobkov vyplýva, či sú na jedno použitie („disposable") 
alebo s možnosťou výmeny náplní („replaceable"), resp. doplnenia tekutiny 
do nádržky („refillable"), obmeny či nabitia batérie („rechargeable"), či 

výmeny iných častí - ako je odporové vlákno či knôt („rebuildable"). Na trhu 
sa dajú identifikovať už štyri generácie produktov (Grana a kol., 2013, 2014; 
Farsalinos a Polosa, 2014; Farsalinos, 2015). Líšia sa veľkosťou, vzhľadom, 
výkonom a konštrukciou: 

1. generácia: „Cig-a-like" - veľkosťou aj tvarom pripomínajú cigaretu 
(sú opatrené jednorazovou alebo vymeniteľnou batériou); 

2. generácia: ,,Pen-style"- stredne veľké, vyzerajú ako väčšie plniace pe
ro (s výkonnejšou batériou eGO - nazývané preto niekedy aj ,f!GOs"; sme
niteľnými náplňami; v niektorých je možnosť meniť „hlavu" atomizátora 
s knôtom); 

3. generácia: „Tank-style" - tiež tzv. advanced persona[ vaporizers 
(AVPs) - sú ešte o niečo väčšie, rozmanitých tvarov, vyzerajú ako skrutko
vače, ako menšie vysielačky, diktafón, alebo nejaký módny doplnok; majú 
výkonnú batériu, ovládacie tlačidlá a dodatočné obvody na nastavenie napä
tia, resp. výkonu - odtiaľ ich skratka ,/Mods" (od slova modifications - modi
fikácie); mods sú alebo mechanické (neregulovateľné, tzv. „mechs") alebo 
elektrické (regulovateľné); 

4. generácia: Pokročilejšie výrobky, ktoré prišli po r. 2014 niektorí o
značujú aj ako 4. generáciu (Beltens, 2015; Farsalinos, 2015). Patria tu pro
dukty s kontrolou teploty (temperature control) a produkty pracujúce s níz
koodporovým vláknom (sub-ohm tanks). Tieto novšie produkty okrem nasta-
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venia výkonu (udávaného vo wattoch), alebo napätia (vo voltoch), umožňujú 
použitím odlišného materiálu odporového drôtu, z ktorého je vyrobená ciev
ka (namiesto napr. kanthalu niklové alebo titanové zliatiny), kontrolu žela
nej cieľovej teploty. Na získanie veľkej „pary" sa zasa používajú špeciálne 
clearomizery s nízkoodporovým vláknom, teda špeciálne atomizátory s vy
sokým výkonom (spravidla viac ako 30 W), ktorý dosahujú vďaka použitiu 
cievky s odporom nižším ako 1 ohm; výsledkom je mohutný oblak pary, 
vyššia teplota a teda teplejší pocit pary, a výraznejšia aróma. Takéto ato
mizátory používajú namiesto knôtu z keramických alebo kremičitých vláken 
prírodný bavlnený knôt. 

Bolo zistené, že užívatelia e-cigariet majú tendenciu začínať s produktmi 
prvej generácie o niečo častejšie (59 % vs. 41 %), z nich 64 % prejde neskôr 
na produkt vyššej generácie, opačne je to len 6 % (Yingstová a kol., 2015). 
Tomu zodpovedá zistenie, že prvá a druhá generácia výrobkov potláčajú 
túžbu po cigarete podobne, ale vyššiu spokojnosť udávajú užívatelia s dru
hou generáciou (Dawkinsová a kol., 2015). Pravdepodobne to súvisí s kvalit
nejším prísunom nikotínu produktmi novších generácií, ktorého plazma
tické hladiny sú o 35 - 72 % vyššie ako pri používaní produktov starších ge
nerácií (Farsalinos a kol., 2014). 

Technofilným vaperom nestačí možnosť početných nastavení alebo kom
binácie dielov, majú potrebu si osobne upraviť jednotlivé časti vlastného 
„srdca" e-cigarety, teda atomizátora (odtiaľ ich názov „rebuildable atomi
zers, RBAs", angl. rebuild = prestavať). Patria tu tzv. rebuildable dripping 
atomizers (RDAs alebo „drippers", angl. drip = kvapkať), ktoré umožňujú 
vlastnoručne vloženie knôtu a cievky do vopred pripraveného telesa ato
mizátora, ich názov je odvodený od nakvapkávania tekutiny na zhotovený 
knôt s cievkou a začali sa používať okolo r. 2011; ďalšiu skupinu tvoria tzv. 
rebuildable tank atomizers (RTAs), ktoré prišli na trh približne v r. 2014, 
v tomto prípade je atomizátor spojený s náplňou. Sú určené pre pokročilých 
užívateľov, ktorí nevyhnutne musia rozumieť jednotlivým používaným ve
ličinám a ich vzťahom, konkrétne Ohmovu zákonu, elektrickému výkonu 
a Joulovmu pravidlu (teplu), pokiaľ nechcú riskovať prehriatie alebo dokon
ca explóziu prístroja. Manipulácia s akoukoľvek veličinou vedie automaticky 
k zmenám ostatných veličín a teda k zmenám výkonu a množstva genero
vaného tepla. Napr. pri vymieňaní vlákna za vlákno s nižším odporom a po
užití tej istej batérie (rovnaké napätie) dochádza automaticky k zvýšeniu 
elektrického prúdu, každý užívateľ si tak musí sledovať na batérii maxi
málny údaj v ampéroch. Prekročenie limitu vedie k zahriatiu obvodov a ba
térie a riziku jej zničenia alebo aj explózie. 
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Rozdiely medzi vapingom (užívaním elektronickej 
cigarety) a fajčením tabaku 

E-cigarety slúžia k inhalovaniu aerosólu s obsahom nikotínu. Rovnaký 
princíp inhalácie je využívaný pri klasickom fajčení tabaku. Existujú však 
určité podstatné rozdiely, ktoré približujeme v nasledujúcom texte. 

1. Rozdiely v spôsobe užívania e-cigarety a fajčenia tabakovej 
cigarety 

V porovnaní s fajčením tabaku vyžaduje inhalácia z e-cigariet spravidla 
vyššie úsilie - silnejšiu sukciu (Trtchounian a kol., 2010). Prechod z cigariet 
na vaping nie je vždy taký jednoduchý, hlavne čo sa týka zabezpečenia ade
kvátnych dávok nikotínu. Skúsení vaperi sú v získavaní nikotínu efektív
nejší a dosahujú vyššie plazmatické koncentrácie nikotínu (Farasalinos 
a kol., 2015a). Osoby, ktoré vyžadujú vyšší príjem nikotínu, majú tendenciu 
pri použití náplní s nižšou koncentráciou kompenzovať nedostatočný príjem 
tým, že predlžujú jednotlivé ťahy a zvyšujú ich frekvenciu, čím dochádza 
k zvýšeniu spotreby náplne (Dawkinsová a kol., 2016). Zatiaľ čo fajčiar 

ovplyvní silou ťahu množstvo inhalovaného nikotínu, vaper má výkon (auto
maticky alebo manuálne) prednastavený, a tak vyššia intenzita ťahu ne
prináša v zásade viac nikotínu. Navyše snaha o inhaláciu podobným štýlom 
ako pri fajčení môže viesť k podráždeniu dýchacích ciest (Granová a kol., 
2013). Topografia inhalácie (teda vzorec ako intenzívne, ako dlho a v akých 
intervaloch osoba inhaluje) je u e-cigariet zásadne odlišná aj v tom, že neli
mituje užívateľa dÍžkou cigarety ani jej hasnutím, len veľkosťou náplne 
(k aktivácii dochádza automaticky vtiahnutím vzduchu alebo stlačením 

tlačidla a to kedykoľvek), inhalácia je teda v priebehu dlhšieho úseku distri
buovaná rovnomernejšie, hoci so slabnutím batérie môže u niektorých mo
delov dochádzať k znižovaniu výkonu. DÍžka vdychu pri e-cigaretách varíru
je (1,9 až 8,3 s) a je dlhšia ako pri cigaretách (v priemere 4,3 vs. 2,4 sekun
dy) (Hua a kol., 2013). 

2. Rozdiely v procese vzniku aerosólu 

Základný proces vzniku aerosólu je z fyzikálno-chemického hľadiska od
lišný. Pri fajčení tabaku sa využíva princíp horenia (spaľovania), teda exo
termická reakcia látky v pevnom skupenstve (tabaku) s kyslíkom, pričom 
vznikajú nové látky. Pri vzniku e-cigaretového aerosólu sa uplatňuje zohrie
vanie tekutiny. Dochádza tu k nahriatiu cievky, ktorá je tvorená odporovým 
drôtom napojenom na batériu, pričom tekutina nasávaná knôtom do jej 

123 



M. GRO HOL/ ELEKTRONICKÉ CIGARETY A V APING 

blízkosti sa po zapnutí prístroja (stlačením tlačidla alebo automaticky pri 
aspirácii vzduchu) prudko zohrieva a odparuje. V prípade e-cigariet teda ne
dochádza k spaľovaniu, ak sa nezredukuje objem tekutiny na minimum ale
bo ak sa nenastaví privysoký výkon. Počas inhalácie tabakového aerosólu je 
v špičke cigarety dosahovaná teplota približne 900 °C (tu dochádza k reakcii 
s kyslíkom a tu vzniká C02 a CO). Hneď pod touto reaktívnou zónou je zóna 
pyrolýzy a destilácie, kde sú teploty okolo 200 až 600 °C, tu dochádza k de
stilácii nikotínu a vzniku monocyklických (benzén, toluén) a polycyklických 
(benzo[a]pyrén) aromatických uhľovodíkov a ďalších látok. V častiach ciga
rety, kde je menej kyslíka, sa horenie blíži skôr tleniu (Geiss a Kotzias, 
2007; USDHHS, 2010). Vaporizátory (používané inak hlavne v inhalačnej 
fytoterapii) naproti tomu pracujú pri teplotách nižších - okolo 100 až 250 °C 
(pre každú rastlinnú látku je vhodná trochu iná teplota), a podobný te
plotný rozsah sa používa aj pri e-cigaretách. Maximálne dosahované teploty 
závisia od techniky vapingu a nastaveného výkonu. Zvlášť pri vapingu spo
jenom s drippingom (priamym nakvapkávaním tekutiny na špirálu) boli 
namerané maximálne hodnoty cievky v rozmedzí 130 až 350 °C a viac (Talih 
a kol., 2016). To sú už teploty, pri ktorých môžu vznikať toxické emisie, 
konkrétne karbonylované zlúčeniny (aldehydy a pod.), ktorých význam
nejšie hladiny zistili Geiss a kol. (2016) u prístrojov tretej generácie pri hod
notách výkonu nad 15 W, čo približne zodpovedá 200 - 250 °C v cievke. 

3. Rozdiely v zložení základných produktov a inhalovaného 
aerosólu 

Tabakové výrobky sú upravené rastlinné produkty (Geiss a Kotzias, 
2007; USDHHS, 2010). Tabaková sušina pozostáva z celulózy (7 - 16 %), 
cukrov (O - 22 %), škrobu (2 - 7 %), bielkovín (3,5 - 20 %), minerálov tvoria
cich popol (9 - 25 %), organických kyselín (7 - 25 %), a ďalších látok, prí
tomné sú aj dve skupiny látok špecifických pre tabak - alkaloidy, hlavne 
nikotín (0,6 - 5,5 %) a izoprenoidy. Okrem samotných rastlinných častí ob
sahujú tabakové výrobky vodu a aditíva. Tabak pripravený na fajčenie ob
sahuje 12 - 14 % vody. Ako aditíva sú pridávané cukry (4 - 6 %), svojim 
kyslým pôsobením neutralizujú dusíkaté látky v dyme, humektanty -
zvlhčujúce látky (2,5 - 3,5 %), najčastejšie propylénglykol (1,2-propándiol) 
a glycerol (1,2,3-propántriol), obe hygroskopické látky, ktoré majú za cieľ 
zadržať vlhkosť, a arómy alebo chuťové korigenciá, prítomné môžu byť kon
taminujúce látky používané v poľnohospodárstve. 

Orientačne podľa štatistických podkladov jedna cigareta váži asi 1 gram, 
z toho tvorí tabak 65 až 100 % (OECD, 2016). Množstvo dechtu aj nikotínu 
v tabakových produktoch v posledných desaťročiach výrazne klesá (Geiss 
a Kotzias, 2007). Zatiaľ čo v minulosti bol obsah nikotínu v cigaretách veľmi 
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variabilný (Kozlowski a kol., 1998), podľa súčasných predpisov môže jedna 
cigareta obsahovať maximálne 1 mg nikotínu a 10 mg dechtu (zákon 
č. 89/2016 Z. z.). 

Tabakový dym je koncentrovaný aerosól pozostávajúci z tekutých častíc 
veľkosti cca 0,5 um rozptýlených v plyne pozostávajúcom hlavne z dusíka, 
kyslíka, CO a C02• Formálne ho teda tvoria dve fázy - partikulárna 
(čiastočkovitá) a plynná (tvorí asi 60 %), na oddelenie ktorých sa používa 
špeciálny filter zo sklených vláken, ktorý s 99 % účinnosťou zachytáva časti
ce väčšie ako 0,1 um. Zachytená časť, zbavená vody a nikotínu sa označuje 
ako decht. Aerosól je dvojakého druhu - tzv. mainstream, ktorý je vdycho
vaný fajčiarom a vzniká v špičke cigarety pri extrémne vysokých teplotách 
až okolo 900 °C, a tzv. sidestream, ktorý vzniká pri teplotách asi 600 °C 
a uniká zo zapálenej cigarety a cez póry v obale cigarety. Tento obsahuje 
minimum kyslíka a je zásaditejší, jeho častice sa rýchlejšie rozplývajú. 

Z chemického hľadiska obsahuje tabakový aerosól až 7357 rôznych che
mických zlúčenín, vznikajúcich ako výsledok destilácie, pyrolýzy a horenia 
tabaku (prehľad USDHHS, 2010). Z toxických látok prítomných v plynnej 
fáze je prítomný okrem spomínaných acetaldehyd, metán, kyanovodík, kyse
lina dusičná, acetón, akroleín, močovina, metanol, sulfán a ďalšie. V čiastoč
kách sú prítomné okrem vody najmä látky s vyššou molekulovou hmotnos
ťou, konkrétne karboxylové kyseliny, fenoly, zvlhčujúce látky, nikotín, 
terpenoidy, parafínové vosky, tabak-špecifické nitrozamíny (TSNA), poly
cyklické aromatické uhľovodíky (PAH) a katecholy. Najväčšie riziko rakovi
ny vyplýva z 1,3-butadiénu, dýchací trakt najvýraznejšie dráždia akroleín 
a acetaldehyd, kardiovaskulárne riziko vyplýva primárne z kyanidu, arzénu 
a krezolov, je tu potom aj viacero iných významných látok, napr. kovy (kad
mium, olovo a ďalšie). 

Za psychoaktívne účinky (osobitne adiktívny potenciál) je zodpovedný 
hlavne nikotín, ktorý tvorí 95 % alkaloidov v tabakovom liste. Z dvoch 
možných optických izomérov viac ako 99 % obsahu nikotínu v tabaku tvorí 
(S-)nikotín (Benowitz a kol., 2009). V závislosti od prítomnosti kyselín a zá
sad sa nikotín vyskytuje v diprotónovanej, monoprotónovanej a neprotóno
vanej (označovanej aj ako neionizovanej) forme. Vyššie pH prispieva k vyš
šiemu podielu tzv. neprotónovaného nikotínu, o ktorom sa predpokladá, že 
sa zvýšene ukladá v dýchacom trakte, lepšie sa vstrebáva a ľahšie vstupuje 
do mozgu, čím vykazuje „silnejší" účinok (Geiss a Kotzias, 2007; USDHHS, 
2010). V dyme jednej vyfajčenej cigarety, ktoré testovali Djordjevicová a kol. 
(2000), bolo zistené 1,54 až 2,60 mg nikotínu. Z nikotínu uvoľňovaného v ta
bakovom dyme sa pri klasickom fajčení napokon do tela dostáva iba časť, 
odhadom 1 - 1,5 mg (Benowitz a kol., 2009). Medzi tabakové alkaloidy pa
tria aj anatabín, anabazín, nornikotín, myosmín, nornikotín, B-nikotyrín, 
kotinín a ďalšie (USDHHS, 2010), okrem toho tabakový dym obsahuje aj 
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viacero iných látok, ktoré sa môžu podieľať na rozvoji závislosti a iných psy
chotropných účinkoch, napr. trimetylnaftochinón, B-naftylamín, norharman, 
harman, fernesol a farnesylacetón účinkujú ako inhibítory monoaminoo
xidázy (Turček, 2011). 

Tekutina v e-cigaretách (tzv. e-liquid) typicky nepochádza z tabaku. Ide 
o umelo vyrobenú zmes, ktorá obsahuje viac ako 75 % zvlhčujúcich látok 
používaných v potravinárstve: rovnako ako u tabakových výrobkov ide naj
mä o propylénglykol a glycerol/glycerín, prípadne etanol či iné látky; ďalej 
obsahuje podobné množstvo vody (menej ako 20 %) a nikotínu (asi 2 %), 
a napokon arómy a ďalšie látky (menej ako 10 %) (Tayyarahová a Long, 
2014). Používajú sa aj organické kyseliny (kyselina benzoová) na potlačenie 
dráždivého účinku v hrdle (Li a kol., 2016). 

Inhalovaný aerosól z e-cigariet približne zodpovedá zloženiu tekutiny aj 
proporčne (Tayyarahová a Long, 2014) a chemicky ho tvorí 1,2-propándiol, 
1,2,3-propántriol, diacetín (glyceroldiacetát), príchute (arómy), a stopy niko
tínu (Schripp a kol., 2013). Štúdie, v ktorých bola posudzovaná v náplniach 
či aerosóle prítomnosť a hladiny toxických látok - nitrozamínov, aldehydov, 
kovov (skúmané sú najmä nikel, kadmium, olovo, chróm a arzén), prcha
vých organických látok, fenolov, polycyklických aromatických uhľovodíkov 
(PAH), príchutí, nosičov, tabakových alkaloidov a ďalších, sú často zaťažené 
problémami v metodológii (Cheng, 2014). V zásade je ich množstvo nepo
merne nižšie, spravidla stopové alebo nulové (Tayyarahová a Long, 2014). 

Deklarované množstvo nikotínu v náplniach e-cigariet sa pohybuje od O 
do 34 mg/ml (Schroederová a Hoffmanová, 2013), podľa novej legislatívy je 
limitované hornou hranicou 20 mg/ml. Systematický prehľad však ukazuje, 
že medzi jednotlivými značkami a modelmi jestvujú rozdiely v nielen v de
klarovanom obsahu nikotínu, ale aj ich schopnosti ho efektívne uvoľňovať 
(Cheng, 2014). Aby bola dosiahnutá koncentrácia v plazme podobná vyfajče
niu 1 mg nikotínu v cigarete, je potrebné užiť náplne s koncentráciou 20 až 
24 mg/ml (Farsalinos a kol., 2013). 

Podobne, ako z tabaku sa neuvoľní do aerosólu všetok nikotín, aj pri va
pingu koncentrácia nikotínu v aerosóle tvorí len 21 až 85 % (priemer 50 -
60 %) koncentrácie v e-tekutine (Goniewicz a kol., 2013). V starších 
prehľadoch (Schroederová a Hoffmanová, 2013) sa vaping ukazoval byť me
nej účinný spôsob vpravenia nikotínu do organizmu ako fajčenie tabaku. 
Podľa Tayyarahovej a Longa (2014) vo vdychu z e-cigariet je dokonca až 
o 85 % menej nikotínu. Novšie práce (St.Helena kol., 2016) naopak tvrdia, 
že vaping je efektívny približne rovnako, a z objemu 15 vdychov (čo je pri
bližne jedna cigareta) sa uvoľní 1,33 mg nikotínu, z ktorého sa systémovo 
využije 1,22 mg (čo vlastne zodpovedá tiež jednej cigarete). Množstvo ni
kotínu je však zásadne ovplyvnené spôsobom vapingu, pričom hodnoty po
dľa štúdie, ktorú realizovali Talih a kol. (2015) môžu kolísať až 50-násobne, 
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a môžu byť nielen omnoho nižšie ale i vyššie ako pri fajčení cigarety. 
Jedna z hypotéz, ktorá sa snažila vysvetliť skutočnosť, že e-cigarety po

skytujú svojim užívateľom podobnú mieru uspokojenia nikotínu pri nižšej 
výťažnosti vapingových prístrojov, bola aj tzv. nikotyrínová hypotéza (Abra
movitz a kol., 2015). Podľa nej sú príčinou podobných hladín nikotínu pri 
nižšom udávanom príjme farmakokinetické interakcie s B-nikotyrínom. Ide 
o jednu z oxidovaných foriem nikotínu, ktorá vzniká už v tekutine. Aerosól 
obsahuje premenlivé množstvo tejto látky, ovplyvnené technikou vapingu 
a dÍžkou expozície tekutiny vzduchu. Uskladňovanie tekutiny jej hladiny 
zvyšuje. Predpokladá sa, že nikotyrín môže zvýšiť resorpciu nikotínu a inhi
bovať jeho metabolizmus (inhibuje rodinu CYP2A v pečeni a dýchacích 
cestách, teda enzýmov podieľajúcich sa na premene nikotínu na kotinín) 
a znížiť tak potrebu užívania nikotínu, resp. fajčenia (Martinez et al., 2015; 
Abramovitz a kol., 2015). 

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že aerosól e-cigariet neobsahuje látky 
špecifické pre tabak, je tu ale teoretická možnosť vzniku celého radu toxic
kých látok, ktoré buď kontaminujú samotnú náplň, alebo vznikajú pri va
pingu. Napr. Jensen a kol. (2015) zistili, že pri vapingu dochádza k premene 
propylénglykolu na formaldehyd, a že tejto reakcii podliehajú až 2 % mo
lekúl roztoku. Farsalinos a kol. (2015b) však reprodukovali výskum a zistili, 
že k významnej produkcii aldehydov dochádza len pri tzv. „suchom šluku" 
(angl. „dry hit", „dry pufľ'), čo je situácia blízka horeniu, ktorej sa skúsení 
vaperi vyhýbajú. Podobných kontroverzií je celý rad, a jediné, v čom sa 
zhodnú všetci, je, že definitívny záver aktuálne nie je možný. 

4. Rozdiely vo fyzikálnych vlastnostiach aerosólu a kvalite 
ovzdušia 

Dym v okolí fajčiara tabaku je zmesou dymu unikajúceho z cigarety (si
de-stream smoke) a dymu exhalovaného fajčiarom, v oboch sú určité rozdie
ly. Veľkosť častíc v aerosóle je premenlivá, počas koalescencie ich priemer 
narastá vzájomným zhlukovaním (kondenzáciou), čím vzniká viditeľný dym, 
počas odparovania prchavých látok naopak klesá. Častice exhalovaného ta
bakového dymu sú nepatrne väčšie (cca 150 - 200 nm) ako častice pri uží
vaní e-cigariet (100 - 150 nm) a sú stabilnejšie, takže ich prítomnosť 
v miestnosti po fajčení závisí do značnej miery od ventilácie (Martuzevicius 
a kol., 2016). Oproti tabakovému aerosólu čiastočky e-cigaretového aerosólu 
oveľa rýchlejšie (v priebehu maximálne 10 - 15 sekúnd) po exspirácii vo 
vzduchu miznú a premieňajú sa na plynnú fázu (Martuzevicius a kol., 
2016). Rozdiel je daný zrejme absenciou produktov spaľovania. Nikotín je 
pri fajčení tabaku obsiahnutý ako súčasť tzv. mainstream dymu hlavne 
v čiastočkách, ako súčasť sidestream dymu je viac súčasťou plynnej fázy 
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a má tendenciu sa rozplývať. V baroch, kde sa fajčí, boli namerané kon
centrácie nikotínu až 50 - 75 ug/m3 (Geiss a Kotzias, 2007). Koncentrácie 
nikotínu dosahované v ovzduší (tzv. expozícia z druhej ruky) pri užívaní 
e-cigariet sú v porovnaní s klasickým fajčením 10 krát nižšie (Czogala 
a kol., 2014). Nikotín má však vysokú tendenciu k adsorpcii na rôzne po
vrchy. 

Vzhľadom aj niektorými ďalšími vlastnosťami imituje inhalovaný aerosól 
z e-cigariet aerosól vznikajúci pri fajčení tabaku. Veľkosť častíc v aerosóle 
(120 - 165 nm) aj ich koncentrácia je blízka dymu z klasických cigariet 
(Fuoco a kol., 2014), v literatúre sú však na túto tému značné rozpory 
(Pisingerová, 2015), a bola zistená bimodálna distribúcia veľkosti - jedno 
menšie maximum sa nachádza na úrovni okolo 10 (Fuoco a kol., 2014), resp. 
30 nm (Schripp a kol., 2013). Častice zložené z vodného roztoku propylén
glykolu majú veľkosť okolo 120 nm, z roztoku vegetabilného glycerínu 
180 nm (Zhang a kol., 2013). Tí, čo chcú výraznú paru, teda volia roztoky 
s vyšším obsahom glycerínu. Počas inhalácie dochádza k miernej redukcii 
ich objemu, takže exspirovaný aerosól pozostáva z o niečo menších partikúl 
(Zhang a kol., 2013). K maximálnej depozícii partikúl v respiračnom trakte 
dochádza na úrovni lobárnych bronchov (Manigrasso a kol., 2015). 

Bezpečnosť a riziká pri užívaní elektronických cigariet 

Podľa viacerých prehľadov e-cigarety nemôžu byť označené ako bezpečné 
a neškodné (Granová a kol., 2013; Granová a kol., 2014; Pisingerová, 2015). 
Potenciálne riziká vyplývajú z technického aspektu prístrojov a z chemic
kého zloženia náplní. Z technického hľadiska je tu najmä riziko explózie 
batérie (Granová a kol., 2013). Z chemického hľadiska by sme mali odlíšiť 
dve odlišné skupiny škôd (otázka nikotínovej závislosti je pojednaná osobit
ne). 

Akútna intoxikácia nikotínom (úmyselná alebo náhodná) vyplývajúca 
z perorálneho požitia náplne predstavuje závažné zdravotné riziko. Nikotín 
je silným parasympatomimetikom, ktorého letálna dávka (LD50) sa uvádza 
v rozmedzí 0,8 - 1,0 mg/kg, resp. 50 až 60 mg/osobu (Falťanová, 2014; 
Mayer, 2014). Riziko je možné redukovať acidifikáciou žalúdočného obsahu 
(vysoké pH naopak zrýchli vstrebávanie, kontraindikované sú preto anta
cidá). Riziko smrteľnej otravy je reálne hlavne u detí (fľaštička môže mať až 
10 ml, čo je pri aktuálne povolenej maximálnej koncentrácii až 200 mg ni
kotínu), u dospelých boli zaznamenané prípady intoxikácií aj vyššími dávka
mi bez smrteľného vyústenia (Mayer, 2014). Riziko otravy nikotínu pri sa
motnom vapingu je nepravdepodobné (Farsalinos a Polosa, 2014). 
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Tabuľka 1. Základné rozdiely medzi tabakovou 
a elektronickou cigaretou 

Charakteristika Tabaková cigareta 

Hmotnosť 1 cigarety/objem 1 náplne 0,65 -1,00 g 

Obsah tzv. dechtu v 1 cig./1 náplni lOmg 

Obsah nikotínu v produkte ( %) 0,6-5,5 % 

Koncentrácia nikotínu v základnom 6-18 mg/g 
produkte (a maximum určené (max. lmg/cigareta) 
zákonom) 

Množstvo nikotínu v 1 vdychu 194-232 µg 

Množstvo nikotínu v 15 vdychoch 0,025 - O, 77 mg 
(dávka zodpovedajúca jednej (resp. 1,33 mg) 
cigarete) 

Obsah humektantov 2,5-3,5 % 
(propylénglykol, glycerín) 
v pôvodnom produkte 

Obsah vody v pôvodnom produkte 12-14 % 

Obsah vody v aerosóle 20% 

Stredná veľkosť exhalovaných častíc 150-200 nm 
v aerosóle 

Obsah príchutí (a iných látok - 41 % 
splodín) v aerosóle 

Obsah CO v aerosóle áno 
(14 - 23 mg/cigareta) 

Obsah iných toxických látok významné množstvá 
v aerosóle (cca 300 µg/vdych) 

E-cigareta 

1-2 ml 

Omg 

2% 

0-34 mg/ml 
(max. 20 mg/ml) 

8-33 µg 

1,54 - 2,60 mg 

>75% 

<20% 

15 % 

100-150 nm 

11 % 

nie 
(< 1,0 µg/vdych) 

spravidla stopové 
množstvá 

(< lµg/vdych) 
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Ďalším potenciálnym rizikom sú vplyvy ostatných látok obsiahnutých 
v e-liquide a aerosóle, najmä ich dlhodobejšie užívanie. K štúdiám bez
pečnosti patrí chemický výskum zloženia tekutiny určenej na vaping a ae
rosólu, ktorý uvoľňujú e-cigarety, toxikologický výskum účinkov aerosólu na 
bunkové kultúry a výskum patofyziologických účinkov v animálnych a v kli
nických experimentoch, a napokon klinické a populačné štúdie nežiaducich 
účinkov (prierezové štúdie, longitudinálne štúdie a kazuistiky). Prvé che
micko-toxikologické rozbory prezentoval Laugesen (2008, 2009) z Nového 
Zélandu, ktorý potvrdil, že aerosól produkovaný vtedajšími e-cigaretami 
(pôvodné produkty firmy Ruyan) neobsahuje žiaden tabakový dym, a odha
dol ich bezpečnosť na 100 - 1000 násobne vyššiu v porovnaní s fajčením ta
baku. Postupne počet štúdií sa rozrástol. Prvotné prehľady (Etter a kol., 
2011) konštatovali stále veľa otvorených otázok týkajúcich sa bezpečnosti 
a využiteľnosti ENDS. Vzhľadom na relatívne krátku dobu, akú sú e-ci
garety na trhu, známe sú zatiaľ nežiaduce účinky len krátkodobého vapin
gu. Najčastejšie sú: iritácia ústnej dutiny a hrdla, nauzea, bolesť hlavy a su
chý kašeľ (Gualano a kol., 2015). 

Dá sa povedať, že dosiaľ väčšina prehľadov je vo svojich záveroch, čo sa 
týka ich neškodnosti, veľmi opatrná (Callahanová-Lyonová, 2014; Ur
Rahman a kol., 2015; Kaisar a okol., 2016), niektoré sú veľmi kritické 
(Pisingerová a D0ssing, 2014; up-date Pisingerová, 2015), poukazujúc na 
vysoký podiel štúdií so závažným konfliktom záujmov (spolu 34 %, v tom 
26 % štúdií sponzoroval tabakový priemysel) a množstvo metodologických 
problémov a rozporných výsledkov, niektoré však aj pri všetkej opatrnosti 
mierne (Hajek a kol., 2014) či celkom jednoznačne (Farsalinos a Polosa, 
2014) favorizujú užívanie e-cigariet pred fajčením tabaku. Niektorí autori 
zastávajú názor, že závislosť od e-cigariet je „ľahkou vedľajšiou škodou" 
s minimálnym vplyvom na zdravie užívateľa v porovnaní s inak obrovským 
benefitom v podobe eliminácie ostatných škodlivín spojených s fajčením, 
a argumentujú aj pozitívnym účinkom nikotínu pri Parkinsonovej chorobe, 
depresii, demencii a ulceróznej kolitíde (Farsalinos a Polosa, 2014). Na po
rovnanie uvádzame v tab. 2 aj ďalšie formulácie autorov reprezentujúcich 
favorizujúci postoj (Farsalinos a Polosa, 2014) a na druhej strane vyjadrenia 
autorky zastupujúcej kritický pohľad (Pisingerová, 2015). 
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Tabuľka 2. Porovnanie polarizovaných postojov autorov 
prehľadových prác o bezpečnosti elektronických 

cigariet (EC) 

Kritický poklad 
(Pisingerouá, 2015) 

N = 149 štúdií 

- nejestvuje „štandardná EC" 
- nejestvuje „štandardný vapingový 

prístroj" 
- často štúdie s nízkym počtom 

probandov 
- výskumy sa týkajú často len veľmi 

úzkeho počtu vybraných značiek 
- expozičné štúdie trvajú veľmi krátko, 
pričom v animálnych je expozícia 
veľmi intenzívna 

- nedoriešená otázka prehrievania 
- rozporné výsledky v otázke veľkosti 

a koncentrácie častíc 
- zavádzajúce/ chýbajúce informácie 

o obsahu produktov 
- štúdie sa porovnávajú s fajčením, EC 

je však odlišný produkt 
- viac ako 1/3 štúdií má konflikt 

záujmov 
- selekčný bias pri štúdiách nežiaducich 
účinkov 

- chýbajú dlhodobé štúdie účinkov 
- štúdie sponzorované tabakovým 

priemyslom typicky nikdy nezistia 
negatívne účinky 

- EC sotva môžu byť označované ako 
„bezpečné", sú ale pravdepodobne 
menej škodlivé ako cigarety 

Fauorizujúci poklad 
(Farsalinos a Polosa, 2014) 

N = 97 štúdií 

- toxikologické štúdie ukázali 
signifikantne menej nežiaducich 
účinkov EC aerosólu oproti 
tabakovému dymu 

- klinické (krátkodobé) štúdie zamerané 
na vybrané kardiovaskulárne 
a respiračné funkčné výsledky 
poukázali, že hoci sú prítomné nejaké 
škodlivé účinky, tie sú nepomerne 
nižšie ako pri klasickom fajčení 

- účinky pasívneho vapingu sú 
minimálne v porovnaní 
s konvenčnými cigaretami 

- adiktívny potenciál by mal by 
považovaný za miernu „vedľajšiu 
škodu" s minimálnym dopadom 
na zdravie ... 

- nikotín môže mať pozitívne účinky 
pri Parkinsonovej chorobe, depresii, 
demencii a ulceróznej kolitíde 

- EC sú revolučným produktom 
v redukcii škôd spôsobených tabakom 

- EC sú nepomerne menej škodlivou 
alternatívou než fajčenie 

- u tých, čo prejdú z fajčenia tabaku 
na EC sa očakáva signifikantný 
zdravotný benefit 
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Pisingerová (2015) navrhla kategorizovať potenciálne prínosy a negatíva 
e-cigariet (tab. 3). 

Tabuľka 3. Potenciálne prínosy a negatíva e-cigariet (EC) 

Potenciálny prínos Potenciálne negatíva 

- zdravotný benefit pre fajčiarov ktorí - riziko re-normalizácie fajčenia 
prejdú na EC v spoločnosti 

- zdravotný benefit pre fajčiarov ktorí - zvýšené riziko u fajčiarov, ktorí prejdú 
podstatne redukujú fajčenie užívaním na EC namiesto ukončenia fajčenia 
EC - zvýšené riziko pre duálnych 

- podstatný zdravotný benefit užívateľov 

pre fajčiarov, ktorí vďaka EC prestanú - zvýšené riziko pre bývalých fajčiarov, 
fajčiť ktorí užívajú EC 

- zvýšené riziko pre tých, čo nikdy 
nefajčili a užívajú EC 

Elektronické cigarety a nikotínová závislosť 

Osobitnú skupinu „škôd" alebo „rizík" predstavuje zvýšenie prevalencie 
nikotínovej závislosti a de facto renormalizácia fajčenia, s rizikom akéhosi 
„gateway efektu", teda prechodu od vapingu k fajčeniu, namiesto toho, aby 
to bolo opačne. Vaping je v súčasnosti promovaný podobne, ako to bolo 
v prípade cigariet v 50. - 60. rokoch 20. storočia (Granová a kol., 2013); čas
tokrát s tým, že ide o produkty zdravšie, čistejšie, vhodné na skoncovanie 
s fajčením, ekologickejšie, či dokonca nabádajú k možnosti obchádzania pro
tifajčiarskych zákonov (Granová a Lingová, 2014; Payne a kol., 2016). Pro
pagačne môžu vyznievať aj niektoré odborné správy, napr. zistenie Fouldsa 
a kol. (2015), podľa ktorých bývalí fajčiari v populačnej vzorke spätne hod
notili svoju fajčiarsku závislosť intenzívnejšie ako tú súčasnú na elektro
nických cigaretách, čo bolo reinterpretované samotnými autormi tak, že 
elektronické cigarety sú menej adiktívne (Abbasiová, 2014). K podobnému 
zisteniu došli aj Etter a Eissenberg (2015). V animálnych experimentoch bo
lo u myší preukázané, že e-cigaretový aerosól je schopný indukovať zmeny 
analogické závislosti na úrovni neurochemickej, fyziologickej a behaviorál
nej, určité rozdiely oproti klasickému fajčeniu v animálnom modeli však 
predsa len napovedajú tomu, že na závislosti od tabaku sa podieľajú aj iné 
látky ako nikotín (Ponzoni a kol., 2015). 
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Obzvlášť u mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadnu skúsenosť s niko
tínom, sa môže v budúcnosti uberať vzájomný vzťah medzi klasickým faj
čením a vapingom rôznou cestou. Verron a kol. (2016) navrhli odlišovať šty
ri teoretické formy tohto vzťahu: 

- alternatíva - označuje situáciu, kde osoba nenahrádza jeden produkt 
druhým, ale užíva ich s podobnou preferenciou (alternatívne) 

- substitúcia - označuje jav, kedy sa e-cigareta stáva akceptovanejšou 
náhradou za tabakovú cigaretu, dôvodom môže byť obava zo zdravotných 
následkov, ale aj možnosť konzumácie v miestach, kde je fajčenie z nejakého 
dôvodu nemožné 

- tranzícia - produkt dočasne slúži ako prechod ku konvenčným ciga
retám u tých, ktorí sa pôvodne fajčeniu nebránili (sprvoti napr. ako tá „me
nej škodlivá" alebo „ľahšie inhalovateľná" či „zábavnejšia" možnosť) 

- fenomén vstupnej brány („gateway" efekt) - v tomto prípade označu
je fenomén, kedy osoba, ktorá neplánovala fajčiť tabakovú cigaretu (na roz
diel od tranzície teda primárne negatívny postoj k fajčeniu), stratí po uži
tí/užívaní e-cigarety zábrany a prejde na fajčenie tabaku 

Potenciálne využitie elektronických cigariet v medicíne 

Redukcia škôd spôsobených tabakom 

Redukcia škôd sa ukázala byť účinným postupom v adiktológii. Polosa 
a kol. (2013) považujú práve e-cigarety za najsľubnejší prostriedok v reduk
cii škôd spôsobených fajčením tabaku. Predpoklad je založený logicky na ab
sencii viacerých škodlivín charakteristických pre spaľovanie tabaku. V ta
kom prípade by malo fungovať v prípade plného prechodu na e-fajčenie ako 
aj pri signifikantnej redukcii fajčenia. 

Zo Škandinávie (Švédsko, Nórsko), kde je v tejto indikácii používaný 
snus (druh tabakového produktu na orálne užitie), sú jasné dôkazy o zdra
votných benefitoch prechodu z klasického fajčenia tabaku na produkty, 
ktoré sú užívané bez spaľovania (smokless tobacco). Ide hlavne o redukciu 
rizika nádorov a kardiovaskulárnych ochorení (Lee a kol., 2013). Snus 
v Nórsku získal už 40 % podielu na trhu, u mladých už predbehol cigarety 
(Lund, 2016). Zatiaľ stále platí, že väčšina užívateľov snusu sa regrutuje 
spomedzi bývalých fajčiarov, hoci podiel tých, ktorí už snus skúsili, ale nik
dy ešte nevyskúšali cigaretu alebo inú formu fajčenia mierne narastá (za 
posledných asi 10 rokov z 21 % na 37 %). Historická úloha, ktorú už de facto 
snus splnil, spočíva vlastne v skutočnosti, že ide o dlhodobú alternatívu 
k fajčeniu, a túto funkciu bude plniť i naďalej pokiaľ by nedošlo k rádovému 
nepomeru (cca 20:1) (Lund, 2016). 
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Tabakový priemysel prišiel aj s niekoľkými výrobkami, ktoré sa snažia, 
podobne ako e-cigarety, využiť mechanizmus zohrievania namiesto spa
ľovania, avšak tabakových produktov (tzv. heat-not-burn tabakové produk
ty). Patria tu výrobky Premier (zač. výroby v r. 1988), Eclipse (zač. 

v r. 1996) a Reva (r. 2015) od firmy R. J. Reynolds Tobacco a Accord (od 
r. 1998) a najnovšie THS 2.2 (Tobacco Heating System, verzia 2.2), komer
cionalizovaný od r. 2014 ako iQOS Marlboro Blue, obe od firmy Philip Mor
ris International (prehľad Baker, 2006; Smith a kol., 2016). Toxikologické 
klinické štúdie sú zatiaľ sľubné čo sa týka zníženia obsahu škodlivín o pri
bližne 95 % a viac v porovnaní s klasickými cigaretami (Gilchristová, 2016). 

Zvládanie odvykacieho stavu a pomoc pri ukončovaní fajčenia 

Aktuálne je na portáli ClinicalTrials.gov registrovaných niekoľko štúdií 
vo fáze 3 a 4 klinického skúšania posudzujúcich efektivitu e-cigariet v tejto 
indikácii (NCT01925781, NCT02417467, NCT02521662, NCT01195597), 
pričom väčšina štúdií (spomedzi 100 rovných k 23.8.2016) sa zaoberá skôr 
toxikologickou stránkou ich užívania. Nateraz sú dostupné správy o me
dicínsky asistovanom prechode z klasického fajčenia na užívanie e-cigariet, 
s benefitom poklesu hladín CO vo vydychovanom vzduchu aj u duálnych 
užívateľov; plný prechod sa podaril u polovice z 34 pacientovµ> 4 a 8 mesia
coch (Pacificiová a kol., 2015). Viaceré štúdie preukázali zníženie počtu vy
fajčených cigariet pri súčasnom užívaní e-cigarety (prehľady Granová a kol., 
2014; McRobbie a kol., 2014 a ďalší). Je preukázané, že užívanie e-cigarety 
môže znižovať príznaky z odňatia a craving (Malas a kol., 2016). 

Naproti tomu, v záveroch systematických prehľadov a meta-analýz vply
vu na ukončenie fajčenia (smoking cessation) sú určité rozdiely. Rahman 
a kol. (2015), ktorí porovnávali 7 klinických štúdií, zistili, že užívanie e
cigariet s nikotínom je spojené s vyššou pravdepodobnosťou (RR=2,29) 
ukončenia fajčenia ako užívanie e-cigariet bez nikotínu. Analyzovali ďalej 
len štúdie, ktoré zisťovali vplyv produktov obohatených nikotínom, na 
ukončenie fajčenia bol však zistený veľmi variabilný vplyv, celkovo veľkosť 
účinku nebola veľká (cca 0,20). Naopak je na populačnej úrovni podľa Gra
novej a kol. (2014) užívanie e-cigariet (tak ako je bežne v populácii praktizo
vané) spojené jednoznačne s nižšou šancou ukončenia fajčenia (OR=0,61, 
5 štúdií), rovnako podľa novšej meta-analýzy Kalkhoranovej a Glantza 
(2016), ktorí pre analýzu vybrali 20 kontrolovaných štúdií spomedzi cel
kového počtu 38 (OR=0,72). Meta-analýzy, ktoré analyzovali aj štúdie v Co
chranovej databáze (McRobbie a kol., 2014; Malas a kol., 2016) síce v záve
roch uvádzajú, že väčšina štúdií zistila pozitívny súvis medzi užívaním e-ci
gariet a ukončením fajčenia, poukázali však ešte výraznejšie na nízku až 
veľmi nízku kvalitu štúdií, ktoré posudzovali efektivitu užívania e-cigariet 
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s cieľom ukončenia fajčenia, podobne veľmi nízku až strednú kvalitu štúdií, 
ktoré skúmali redukciu fajčenia. V konečnom dôsledku aj mnohé ďalšie 
prehľady konštatujú, že dlhodobý efekt na ukončenie fajčenia nie je celkom 
jasný, dlhodobá miera abstinencie (6 až 18 mesiacov) sa pohybuje okolo 
29 % (Orellana-Barriosová a kol., 2016), a skôr sa zhodujú v tom, že počas 
užívania e-cigariet dochádza k redukcii fajčenia (Orr a Asal, 2014; Allehebi 
a kol., 2015; Gualano a kol., 2015). 

Diskusia 

Problematika vapingu je vo svete široko diskutovaná. Do tejto diskusie 
vstupujú bežní užívatelia (tzv. „vaperi"), propagátori elektronických cigariet 
(tzv. „advokáti vapingu"), výrobcovia, tabakový priemysel, politici, regulačné 
orgány a napokon aj medicínska obec. Do konfliktu sa tu dostávajú parti
kulárne, často skryté záujmy. Uvedieme niektoré diskutované témy. 

Najdôležitejšou z pohľadu užívateľov a biznisu je regulácia dostupnosti. 
Kľúčovou otázkou je to, či má byť užívanie obmedzené v rovnakom rozsahu 
ako fajčenie tabaku, a v prípade, že áno, čo bude uvedené ako oficiálny 
dôvod. U fajčenia je argument pomerne jasný, ide o tzv. „second-hand smo
ke" a ochranu nefajčiarov, pri užívaní elektronických cigariet je však úroveň 
environmentálnej expozície škodlivinám všeobecne aj nikotínu osobitne 
nižšia. Reštaurácie, hotely, školy, zástavky a stanice, letiská, pracoviská, 
parlament, zdravotnícke zariadenia sa môžu stať výnimkou a tak napomôcť 
zvýhodneniu elektronických cigariet pred tabakovými výrobkami. Rétorika 
sa postupom času mení, pôvodne išlo o skromné výrobky na skoncovanie 
s fajčením, teraz ide o celkom nový atraktívny fenomén s propagovaným 
nízkym zdravotným rizikom. Výrobcovia už nemajú v súčasnosti záujem, 
aby išlo o farmaceutické produkty, prísne regulované a obmedzené na le
kármi indikovanú populáciu, s dostupnosťou týchto produktov len na pred
pis a len na obmedzenú dobu. Namiesto toho advokáti vapingu presadzujú 
akési „slobodné právo" každého jedinca sa rozhodnúť, či bude alebo nebude 
v a perom. 

Sloboda je aktivistami spomedzi vaperskej obce často zneužívaná téma. 
Slúži k mobilizácii pocitu krivdy, v zásade k prehlbovaniu racionalizácie 
u závislých a podvedome k ich sociálnej izolácii. Samotná závislosť je pre 
zmenu v tejto obci prísne skotomizovaná, sama o sebe je len vedľajší prob
lém, nehodný zreteľa. Domnievame sa, že spojenie slobody a užívania ni
kotínu je (aspoň u regulárnych nikotinistov) oxymorón s nádychom príkreho 
sarkazmu. Hádam netreba pripomínať, že slobodu získa závislý až v prípade 
dlhodobejšej abstinencie, no pochopí to, až keď uspeje. 

Z pohľadu štátu môžu byť tieto výrobky nahliadané ako skvelá príležitosť 
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rozšíriť zvýšiť príjem z daní, pokiaľ sa bude na tieto výrobky nazerať iden
ticky ako na tabak. Taxácia má však svoje úskalia. Zatiaľ čo tabakové 
výrobky sú už v dnešnej dobe jasne vyprofilované (ich podobu veľkosť, tvar 
a ďalšie vlastnosti čas vykresal) a tiež pomerne jednotné čo do obsahu škod
livín, pre výrobu a užívanie elektronických cigariet nejestvujú žiadne štan
dardy a ich podoba je stále vo vývoji. Pokiaľ by boli osobitne zdaňované, nie 
je jasné, či určujúcim by mal byť objem tekutiny alebo skôr obsah nikotínu 
či iných látok v nej, či by zdaňované mali byť aj prístroje. 

Zo strany inštitúcií verejného zdravotníctva aj časti medicínskej obce sú 
tu najmä obavy z renormalizácie fajčenia a zo zvyšovania počtu závislých od 
nikotínu. Obavy sú aj z duálneho užívania, ktoré sa nemusí s odstupom ča
su ukázať ako menej škodlivé, ale naopak, sú tu obavy zo vzájomne synger
gického účinku vapingu a fajčenia tabaku. 

Bezpečnosť produktov tak ostáva stále jednou z najdôležitejších tém, 
a asi aj najviac zneužívanou v argumentácii všetkých strán. Váhavá akcep
tácia e-cigariet odbornou obcou ako prostriedkov v redukcii škôd spôsobe
ných fajčením bez definitívnych dôkazov má aj svoje úskalia. Otázka bez
pečnosti nie je dodnes uzavretá, najmä pre množstvo metodologických 
problémov a relatívnu krátkosť času, ktorý sú e-cigarety na trhu, hoci štú
die v zásade potvrdzujú aspoň v toxikologickom výskume priaznivejší profil 
u e-cigaretového aerosólu. V konečnom dôsledku to však vyzerá tak, akoby 
bol známy nepriateľ akceptovanejší ako ešte nie dostatočne preverený spoje
nec. Extrémne bázlivý postoj pochopiteľne dáva čas producentom tabaku, 
aby ho ďalej úspešne predávali, čas na lobbing, prípadne čas na prispôsobe
nie svojich stratégií, na diverzifikáciu výroby, na preorientovanie sa na 
nové produkty a nový druh reklamy; no a vládam zasa dôvod nekonať a ďa
lej inkasovať dane. 

Medicínske využitie je stále aktuálnou otázkou, ale tak trochu v úzadí 
vyššie zmienených tém. Otázka, či majú byť produkty predovšetkým pred
metom skúšania EMA alebo FDA v medicínskych indikáciách alebo majú 
ostať predmetom „voľno-časovej aktivity" či „zábavného priemyslu" je pál
čivá, ale najskôr ostane nerozhodnutou. Skutočnosť, že sú elektronické ciga
rety v klinickom skúšaní napr. na redukciu či ukončenie fajčenia, a súčasne 
v trafikách je konštatovaním status quo, ktoré sa najskôr nezmení. Či by 
tieto produkty získali aj úhradu zo strany poisťovní, to je už zaujímavejšia 
otázka. 

Nakoniec už len jedna osobná poznámka autora k terminológii. Považu
jem za trochu nešťastné, že v našej legislatíve boli automaticky adoptované 
termíny používané v angličtine. Mám na mysli samotný výraz elektronická 
cigareta, hoci v nej nie je žiadna elektronika. Výrobcovia operujú pri komu
nikácii s potenciálnymi zákazníkmi používaním módnych slov a skratiek 
(začínajúcich na e-... ), patria tu aj slová ako atomizátor, sub-ohming akoby 
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šlo o vysoko sofistikovanú modernú technológiu. Na jednej strane je to lo
gické a možno nevyhnutné, ak chceme harmonizovať domácu legislatívu 
s legislatívou Európskej únie a ak sa chceme dorozumieť s kolegami zo zah
raničia, na druhej strane sme svedkami legalizácie zavádzajúcich termínov, 
ktoré boli vytvorené kvôli reklame. 

Záver 

Článok prináša prehľad problematiky tzv. elektronických cigariet. Ide 
o technické prostriedky na inhaláciu aerosólu, typicky s obsahom nikotínu, 
ktorých cieľom pôvodne bolo nahradiť klasické cigarety. Správnejšie pome
novanie by však bolo elektrické (batériou poháňané) nikotínové vaporizáto
ry. V širšom zmysle zahŕňajú aj blízke produkty imitujúce užívanie klasik
kej alebo vodnej fajky. Ich užívanie sa nazýva v anglickom jazyku „vaping" 
(v doslovnom preklade „parenie"). 

Autorom moderného patentu z r. 2003 nazvaného „nehorľavá elektro
nická atomizačná cigareta" je Hon Lik (Han Li). V Číne sa začali e-cigarety 
vyrábať v r. 2004 a už v r. 2006 prišli prvé výrobky do Európy a USA 
V niektorých krajinách ako je Austrália sú dodnes zakázané, niektoré kraji
ny Európskej únie vrátane Slovenskej republiky adoptovali smernicu, ktorá 
upravuje ich výrobu a distribúciu podľa podobných pravidiel ako tabakové 
výrobky (u nás zákon č. 89/2015 Z.z.). Naďalej sa však diskutuje obmedzenie 
ich užívania. 

E-cigarety prešli značným vývojom od produktov pripomínajúcich kla
sické cigarety, cez produkty pripomínajúce väčšie plniace perá až po sú
časné výrobky, ktoré stále otvorenejšie priznávajú svoju inakosť a pre ich 
užívateľov predstavujú novú formu hobby. Postupne aj najväčší tabakoví 
producenti diverzifikujú svoju výrobu týmto smerom. Súčasťou každého prí
stroja je batéria, ktorá elektrickým prúdom zohrieva špirálu uloženú v časti 
nazývanej atomizátor. Tá nasadá na náplň, z ktorej je knôtom nasávaná do 
blízkosti špirály tekutina s obsahom nikotínu, prípadne je s ňou spojená 
v jeden celok. Základný princíp je oproti klasickému fajčeniu teda odlišný, 
ide o zohrievanie, nie spaľovanie, dosahované teploty v špirále sú oveľa niž
šie ako v špičke tabakovej cigarety. Nikotín je v náplniach limitovaný zo 
zákona hornou hranicou 20 mg/ml (čiže 2 %). Najväčšiu časť tekutiny (viac 
ako 75 %) tvoria látky, ktoré sú v potravinárstve používané ako humektan
ty (propylénglykol, glycerín), ďalej voda (do 20 %) a arómy (do 10 %). Vzni
kajúci aerosól tvoria častice veľkosti cca 100 - 200 nm s tendenciou k rých
lej disperzii vo vzduchu, koncentrácie nikotínu sú v ovzduší asi 10-krát 
nižšie ako pri fajčení tabaku. 

Otázka bezpečnosti a rizík e-cigariet dodnes nie je vyriešená. Neobsa
hujú tabak a pri riadnej prevádzke prístroja nedochádza k spaľovaniu, tak-
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že aerosól typicky neobsahuje látky prítomné v tabakovom dyme alebo ich 
obsahuje úplné minimum, spravidla rádovo nižšie koncentrácie (ide najmä 
o oxid uhoľnatý, pre tabak špecifické nitrozamíny, polycyklické aromatické 
uhľovodíky, aldehydy a ďalšie). Predpokladá sa teda, že by mohli byť využi
té v harm-reduction prístupe. Medicínske využitie ako pomôcky na ukonče
nie fajčenia ostáva otvorené, v 3. fáze klinického skúšania je registrovaných 
viacero štúdií. V metaanalýzach sa čiastočne potvrdzujú obavy, že prítom
nosť alternatívy skôr odrádza osoby od úplnej abstinencie od nikotínu a úpl
né vzdanie sa cigariet je dokonca menej pravdepodobné, ale na druhej stra
ne často dochádza k redukcii počtu vyfajčených cigariet, bežným je tzv. 
duálne užívanie. Výskum je zatiaľ zaťažený diskrepanciou výsledkov a mno
hými metodologickými problémami, častý (až u tretiny štúdií bezpečnosti) je 
konflikt záujmov, najmä finančná podpora tabakového priemyslu. Napriek 
tomu vyjadruje autor určitú podporu týmto výrobkom, a to predovšetkým 
v zmysle redukcie škôd spôsobených tabakom. 

Vyhlásenie autora o konfiikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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