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Електронні сигарети для припинення куріння: 
новий Кокранівський огляд
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Мета роботи – оцінити ефективність 
і безпеку використання ЕС, щоб допомогти 
людям, які курять, досягти довготривалого 
утримання від куріння. Це оновлення ог-
ляду, вперше опублікованого у 2014 році.
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У спеціалізованому реєстрі Кокранівської 

групи тютюнозалежності (CTAG), Кокранів-
ському центральному реєстрі контрольо-
ваних досліджень (CENTRAL), базах даних 
MEDLINE, Embase та PsycINFO шукали від-
повідні дослідження, опубліковані до січня 
2020 року; крім того, перевіряли посилання 
та зв’язувалися з авторами досліджень.
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В огляд включали рандомізовані конт-

рольовані дослідження (РКД) і рандомізо-
вані перехресні дослідження, в яких кур-
ців рандомізували на використання ЕС або 
контроль. Також залучали неконт рольовані 
інтервенційні дослідження, в  яких усі 
учасники використовували ЕС. Критерієм 
включання була наявність звіту щодо утри-
мання від куріння сигарет протягом ≥6 міс 
та/або даних щодо небажаних подій (НП) 
чи інших показників безпеки при викорис-
танні ЕС упродовж ≥1 тиж.
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Автори дотримувалися стандартних мето-

дів Кокранівської співпраці щодо скринінгу 
й вилучення даних. Головними показниками, 
що оцінювалися, були утримання від куріння 
після 6 міс спостереження, НП і серйозні 
НП (СНП). Додатковими  показниками були 

 зміни рівня монооксиду вуглецю, артері-
ального тиску, частоти серцевих скорочень, 
насичення крові киснем, легеневої функції, 
рівні канцерогенів і токсикантів. Для роз-
рахунку відношення ризиків (ВР) із 95% до-
вірчим інтервалом (ДІ) для дихотомічних 
результатів використовували модель із фіксо-
ваним ефектом Мантеля-Гензеля. Для безпе-
рервних результатів розраховували різницю 
середніх. Якщо це було доречно, дані дослі-
джень об’єднували в метааналізи.
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В огляд включили 50 завершених до-

сліджень (зокрема, 26 РКД), у яких узяли 
участь 12 430 осіб. Із  них 35  досліджень 
не  оцінювалися в  попередньому огляді. 
З-поміж включених досліджень 4 загалом 
мали низькій ризик упередженості (дані 
всіх цих досліджень використали для роз-
рахунку головних порівнянь), 37 – загалом 
високий ризик (включно з 24 нерандомі-
зованими дослідженнями); ризик решти 
досліджень був невизначеним.

Докази помірної достовірності свідчили, 
що частота припинення куріння була вищою 
в осіб, рандомізованих на нікотинові ЕС, 
аніж у рандомізованих на нікотинозамісну 
терапію (НЗТ) (ВР  1,69; 95%  ДІ  1,25-2,27; 
I2=0%; 3 дослідження, 1498 учасників). В аб-
солютних показниках це може забезпечити 
4 додаткові припинення куріння на кожні 
100 осіб (95% ДІ  2-8). Докази низької досто-
вірності вказували на відсутність різниці 
в НП (ВР 0,98; 95% ДІ  0,80-1,19; I2=0%; 2 до-
слідження, 485  учасників). Серйозні НП 
траплялися рідко, зі статистично  однаковою 

 частотою в групах нікотинових ЕС і НЗТ, але 
через дуже значну неточність цей результат 
має низьку достовірність (ВР 1,37; 95% ДІ 
 0,77-2,41; 2 дослідження, 727 учасників).

Також докази помірної достовірності за-
свідчили, що частота припинення куріння 
була вищою в осіб, рандомізованих на ніко-
тинові ЕС, аніж у рандомізованих на безні-
котинові ЕС (ВР 1,71; 95% ДІ  1,0-2,92; I2=0%; 
3 дослідження, 802 учасники). В абсолютних 
показниках це може дати 4 додаткові при-
пинення куріння на кожні 100 осіб (95% ДІ 
 0-12). Слід зазначити, що в цих дослідженнях 
використовувалися ЕС із відносно низькою 
доставкою нікотину. Докази низької досто-
вірності вказували на однакову частоту НП 
в обох групах (ВР 1,0; 95% ДІ 0,73-1,36; І2=0%; 
2 дослідження, 346 учасників). Для порів-
няння частоти СНП між групами доказів 
було недостатньо (ВР 0,25; 95% ДІ  0,03-2,19; 
4 дослідження, 494 учасники).

Порівняно з лише поведінковою підтрим-
кою чи відсутністю підтримки частота при-
пинення куріння була вищою в осіб, рандо-
мізованих на нікотинові ЕС (ВР 2,5; 95% ДІ 
 1,24-5,04; І2=0%; 4 дослідження, 2312 учас-
ників). В абсолютних показниках це відпо-
відає 6 додатковим припиненням куріння 
на 100 осіб. Доказів різниці в частоті НП 
не було, натомість деякі докази свідчили, що 
несерйозні НП частіше траплялися в осіб, ран-
домізованих на нікотинові ЕС (НП: ВР 1,17, 
95%  ДІ 1,04-1,31, І2=29%, 3 дослідження, 
516 учасників; СНП: ВР 1,33, 95% ДІ  0,25-6,96, 
І2=17%, 5 досліджень, 842 учасники).

Дані з нерандомізованих досліджень уз-
годжувалися з даними РКД.  Найчастішими 

НП були подразнення горла чи рота, го-
ловний біль, кашель і нудота, котрі мали 
тенденцію до зникнення з часом за умови 
постійного використання ЕС. Інші дані 
та результати порівнянь були наявні в надто 
малій кількості досліджень, тому докази для 
них є обмеженими.
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Докази помірної достовірності свід-

чать, що ЕС із нікотином підвищують час-
тоту припинення куріння порівняно з ЕС 
без нікотину та порівняно з НЗТ. Докази, 
що порівнюють нікотинові ЕС зі звичай-
ним доглядом або відсутністю лікування, 
також свідчать про користь, але є менш 
достовірними. Для підтвердження ступеня 
ефекту необхідні подальші дослідження, 
особливо в разі використання сучасних 
ЕС. Для даних щодо НП, СНП й інших по-
казників безпеки довірчі інтервали були 
доволі широкими. Загальна частота СНП 
була низькою в усіх групах досліджень. 
Не було виявлено жодних чітких доказів 
шкоди від нікотинових ЕС, але варто взяти 
до  уваги,  що найдовше спостереження 
тривало 2 роки й загальна кількість дослі-
джень є малою.

Головним обмеженням доказової бази 
залишається неточність через малу кіль-
кість РКД, часто з низькою частотою подій. 
Подальші РКД наразі тривають. Щоб пе-
реконатися, що огляд продовжує надавати 
актуальну інформацію для осіб, які прийма-
ють рішення, наразі він є «живим» система-
тичним оглядом. Із грудня 2020 року автори 
проводитимуть пошукові запити щомісяця, 
й огляд оновлюватиметься з появою відпо-
відних нових доказів.
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КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
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