
52

CONSUMUL DE ȚIGĂRI ELECTRONICE – O NOUĂ 
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Rezumat

Consumul de țigări electronice sau vapingul re-
prezintă un obicei tot mai popular în rândul tinerilor 
din întreaga lume. Promovarea intensă a dispozitive-
lor de vaping, utilizarea lor ca un surogat al țigărilor 
clasice de către cei care vor să renunțe la acest viciu 
și curiozitatea specifi că adolescenților au făcut din 
țigările electronice o nouă problemă de sănătate pu-
blică. Scopul acestui articol este să prezinte dispozi-
tivele de vaping într-o manieră obiectivă, cu accentul 
pe substanțele conținute și rolul pe care acestea pot să 

îl aibă asupra sănătății. Credem că epidemia cauzată 
de acest nou trend poate fi  oprită sau măcar încetinită 
printr-o informare corectă, din surse de specialitate și 
prin efortul comun al părinților, profesorilor, medici-
lor și tinerilor din România. Medicii pediatri, medicii 
de medicină școlară și psihologii trebuie să tragă un 
semnal de alarmă și să întreprindă acțiuni preventive 
pentru a crește conștientizarea riscurilor și a limita 
răspândirea vapingului în țara noastră.

Cuvinte cheie: vaping; țigări electronice; epi-
demie; sănătate publică; copii; adolescenți.

THE USE OF ELECTRONIC CIGARETTES – A NEW 
EPIDEMIC AMONG ROMANIAN CHILDREN AND 

TEENAGERS

Abstract 

The use of electronic cigarettes or vaping is an 
increasingly popular habit among the youths around 
the world. The intense promotion of vaping devices, 
their use as a surrogate for classical cigarettes by those 
who wish to give up the bad habit, and teenagers’ na-
tural curiosity have turned electronic cigarettes into 
a new public health problem. The aim of this article 
is to present the vaping devices in an objective way, 
focusing on containing substances and their impact on 

health. We believe that the epidemic caused by this 
new trend can be stopped or at least slowed down by 
getting the correct information from sources of ex-
pertise, and by the joint efforts of parents, teachers, 
doctors and youths in Romania. Paediatricians, school 
doctors and psychologists need to sound the alarm 
and take preventive action in order to raise the awa-
reness on the risks, and in order to limit the spread of 
vaping in our country. Key words: vaping; electronic 
cigarettes/ e-cigarettes, epidemic, public health, chil-
dren, teenagers.
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Ce sunt țigările electronice?

Țigările electronice reprezintă dispozitive cu 
ajutorul cărora diferite substanțe sunt încălzite pentru 
a produce vapori. Odată formați, aceștia conțin parti-
cule mici, numite aerosoli, care sunt inhalați mai apoi 
de către consumatori. Diferența fundamentală între 
țigările electronice și cele clasice este reprezentată 
de modul în care se produc aerosolii. Țigările clasice 
conțin tutun care prin intermediul combustiei elibe-
rează diferite substanțe care sunt mai apoi inhalate: 
hidrocarburi policiclice aromatice (benzopiren), nitro-
zamine specifice tutunului (nitrosonornicotina – NNN 
şi 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone – 
NNK), aldehide (acroleină, formaldehidă), monoxid 
de carbon, cianură de hidrogen, oxizi de azot, benzen, 
toluen, fenoli (fenol, crezol) și amine aromatice (ni-
cotină, 4-aminobifenil – ABP) [1]. Pe de altă parte, 
țigările electronice folosesc evaporarea lichidului ca 
mijloc de producere a aerosolilor.

La o privire superficială ar părea că mecanismul 
de evaporare are mai puține efecte patologice iar sub-
stanțele rezultate prin arderea tutunului sunt înlocuite 
cu o alternativă mai sănătoasă. În realitate însă lichidul 
din țigările electronice conține nicotină, polietilengli-
col, glicerină și alte substanțe cu efect nociv. Astfel se 
explică modul prin care țigările electronice creează de-
pendență. Sunt studii care arată că s-au găsit urme de 
nicotină și în produsele care ar fi fost mediatizate ca 
fiind sigure cu privire la efectul de dependență pe care 
l-ar fi putut induce în rândul copiilor [2].

De asemenea, țigările electronice conțin hi-
drocarburi policiclice aromatice, polietilenglicol și 
glicerină. Acestea pot cauza inflamație la nivelul al-
veolelor și al căilor pulmonare. Studii experimentale 
efectuate pe animale de laborator au arătat o creștere 
a citokinelor proinflamatorii şi dezechilibre ale me-
canismelor de oxido-reducere în urma expunerii la 
vaporii produși de țigările electronice [3-6]. Sunt de-
scrise de asemenea afectări ale epiteliului respirator, 
funcției pulmonare, clearance-ului mucociliar și his-
tologiei pulmonare.

Aceste date au fost confirmate și de studii efec-
tuate pe țesut pulmonar uman, care au evidențiat un 
nivel crescut al inflamației și totodată și o creștere a 
expresiei receptorilor ACE2 (enzima de conversie a 
angiotensinei 2) cu potențial efect nociv în cazul infec-
ției cu virusul SARS-CoV-2 la cei care consumă țigări 
electronice [5,6]. Este binecunoscut deja mecanismul 

prin care coronavirusul responsabil de COVID-19 folo-
sește ca poartă de intrare în organism receptorii ACE2. 
Asistăm așadar la un cumul de factori negativi pe care 
cele două epidemii (cea cauzată de COVID-19 și cea 
cauzată de consumul de țigări electronice) îl pot avea 
asupra sănătății tinerilor din România. Astfel, infecția 
cu SARS-CoV-2 a dus nu doar la amânarea unei cam-
panii sociale active și puternice împotriva vaping-ului 
în țara noastră, ci și la potențarea efectelor fiziopatolo-
gice negative cauzate de vaping. 

Tipuri de dispozitive

Produsele de vaping sunt variate, clasifi cate în 
funcție de mai multe caracteristici:

1) Dispozitivele de tip rezervor, modificabile, 
permit utilizatorului să regleze tensiunea bateriei sau 
puterea dispozitivului, împreună cu alte setări. 

2) Dispozitivele de tip „stilou“ sau rezervor de 
„a doua generație“ sunt reîncărcabile și au un buton 
activare.

3) Dispozitivele reîncărcabile „ciga-like“ func-
ționează prin același mecanism ca și modelul prece-
dent doar că au aspectul unei țigări clasice. 

4) Dispozitivele de unică folosință „ciga-like“ 
nu sunt destinate să fie reumplute sau reîncărcate și 
sunt aruncate după utilizare.

Un studiu recent a arătat că mai mult de jumă-
tate dintre tinerii intervievați au preferat dispozitivele 
modifi cabile în detrimentul celor tip „stilou“ sau celor 
asemănătoare țigărilor clasice [7].

Sunt țigările electronice atât de 
populare în rândul tinerilor?

Între 2011 și 2015 studiile efectuate în Statele 
Unite au arătat o creștere a consumului de țigări 
electronice de la 1,5 % la 16% în rândul tinerilor li-
ceeni. Procentul a ajuns la 20,8% în anul 2018 [8]. 
Numeroase alte studii confi rmă o creștere alarmantă 
a vaping-ului în rândul țărilor din vestul Europei, cât 
și la nivel mondial [9,10]. De asemenea, studiile încep 
să descrie cazuri de afectare pulmonară asociată con-
sumului de țigări electronice și în Europa [11].

La nivel mondial, datele sugerate în diferite 
chestionare arată prevalența crescută a consumului de 
țigări electronice, termenul de „epidemie“ descris de 
către unii fi ind caracteristic situației actuale. (Figura 1) 
[12-14]
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Afecțiuni asociate consumului de țigări 
electronice

Pe lângă efectul proinfl amator, afectarea func-
ției pulmonare și pericolul asocierii vaping-ului cu 
COVID-19, discutate în primul paragraf, patologia 
asociată consumului de țigări electronice este tot mai 
variată, noi asocieri fi ziopatologice fi ind descoperite 
în prezent.

Una dintre afecțiunile cel mai des întâlnită în 
fumatul convențional este cancerul bronhopulmonar. 
Riscul malign nu pare însă să dispară la „noii-fumă-
tori“. Dispozitivele pentru țigări electronice și fl uidele 
din produsele de vaping conțin în mod demonstrabil 
o serie de substanțe oncogene, unele cu efect incon-
testabil, inclusiv derivați de nicotină (de exemplu ni-
trosonornicotină, nitrozamină cetonă), hidrocarburi 
aromatice policiclice, metale grele (inclusiv compuși 
organo-metali) și aldehide / alți compuși organici 
complecși. Acestea apar atât ca constituenți ai e-li-
chidului (cu multe aldehide și alte substanțe organice 
complexe utilizate ca arome), cât și ca rezultat al piro-
lizei / reacțiilor organice complexe din dispozitivul de 
țigări electronice [15].

Alte studii experimentale efectuate pe animale 
de laborator expuse la vaporii din țigările electronice 
au demonstrat asocierea cu afecțiuni maligne cum ar 

fi  adenocarcinomul pulmonar și hiperplazie urotelială 
a vezicii urinare [16].

De asemenea, sunt descrise cazuri izolate de 
carcinom cu celule scuamoase (SCC) al cavității bu-
cale apărut în urma consumului de țigări electronice. 
Factorii de risc pentru dezvoltarea SCC includ infec-
ția cu papilomavirusul uman (HPV), consumul de tu-
tun și consumul de alcool. Carcinomul cu celule scu-
amoase HPV-negativ este mai răspândit la pacienții 
vârstnici cu antecedente de consum de alcool și tutun. 

Cu toate acestea, un studiu din Statele Unite a descris 
cazul unui tânăr adult consumator de țigări electro-
nice care a fost diagnosticat cu SCC HPV negativ 
care din nefericire a avut o evoluție rapid progresivă 
și fatală [17].

Cum poate fi  oprită această pandemie?

Un studiu efectuat în 2019 a urmărit să analize 
decizia fumătorilor de a înlocui țigările clasice cu cele 
electronice. Factorii importanți în procesul de luare a 
deciziilor au fost: percepția riscurilor și benefi ciilor 
țigărilor electronice în comparație cu cele clasice, ten-
dința socială de a susține consumul de țigări electro-
nice și încrederea în informațiile oferite [18].

Așadar, în primul rând este nevoie de o conști-
entizare a pericolelor consumului de țigări electronice 
la nivelul întregii societăți. Implementarea de proiecte 

Figura 1. Procentul respondenților la sondaj care folosesc țigări electronice în funcție de țară în 2020. Au 
existat 1000-4000 de respondenți în fi ecare țară în care a fost realizat sondajul (sursă: Studiul sta  s  c Global 

Consumer Survey) [14]
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sociale și acțiuni de sănătate publică promovate la ni-
velul platformelor sociale online, TV și media cât și 
implicarea organizațiilor non-guvernamentale care 
să cuprindă părinți, elevi, profesori pot să diminueze 
efectul acestei pandemii în rândul tinerilor din țara 
noastră [19]. De asemenea, este nevoie ca medicii 
de familie împreună cu medicii pediatri, medicii de 
medicină școlară și psihologi să atragă un semnal de 
alarmă la nivelul ariei lor de interacțiune socială. Este 
timpul ca medicina din România să se concentreze 
mai mult pe aspectele preventive iar medicii pediatrii 
să abordeze o orientare centrată pe familie și pe impli-
cațiile sociale ale afecțiunilor pacienților [20].
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