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ИЗГРАЖДАМЕ
БЪДЕЩЕ БЕЗ
ДИМ
Нашата цел във Филип Морис Интернешънъл (ФМИ)
е да предложим бездимни алтернативи, които имат
потенциал за намаляване на риска от заболявания,
свързани с пушенето, в сравнение с продължаването му.
Напредъкът на науката и технологиите през последните
години направи възможно разработването на
иновативни продукти, които са приемливи за настоящите
пълнолетни пушачи и представляват по-малко вредни
алтернативи на продължителното пушене.
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БЕЗДИМНИ АЛТЕРНАТИВИ
ЗА ПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПУШАЧИ
Тютюнопушенето
причинява редица тежки
заболявания и увеличава
риска от преждевременна
смърт.
Стратегиите за контрол на тютюна
в повечето държави поставят
фокуса върху мерки, свързани
с намаляване на търсенето и
предлагането, които целят да се
предотврати започването, да се
намали потреблението и да се
насърчи спирането на пушенето.
Тези мерки доведоха до спад на
тютюнопушенето през последните
три десетилетия, но вероятността
пушенето да бъде бързо и напълно
елиминирано, е малка. Всъщност,
въз основа на демографските
тенденции в света може да се
направи прогноза, че към 2025 г. ще
има над 1 милиард пушачи по целия
свят. Това е почти същият брой
пушачи, какъвто има и днес.

Предвид броя на хората, които
ще продължат да пушат цигари,
и същевременно наличието и
продължаващото развитие на
технологиите, има смисъл на тези
пушачи да бъдат предложени
по-малко вредни бездимни
алтернативи.
В този смисъл, разумни политики
и регулации, които са основани
на оценка на нивото на риска,
ще осигурят възможност на
пълнолетните пушачи да имат
достъп до научно подкрепени
бездимни продукти, за да намалят
вредата от пушенето по-бързо и
по-ефективно, отколкото това се
постига с мерките, залегнали в
традиционните политики.

“ЗА ЯВЕНАТА ОТ НАС
АМБИЦИЯ Е Д А УБЕДИМ
ВСИЧКИ НАС ТОЯЩИ
ПЪЛНОЛЕТНИ ПУШАЧИ,
КОИТО ЩЕ ПРОДЪЛЖ АТ
Д А ПУШАТ, Д А ПРЕМИНАТ
НА БЕЗДИМНИ ИЗДЕЛИЯ
ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО.“
Андре Каланцопулос,
главен изпълнителен директор
на Филип Морис Интернешънъл
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ПУШЕНЕ И
СПИРАНЕ НА ПУШЕНЕ
От епидемиологията е известно, че тютюнопушенето
води до увеличен риск от
развитие на заболявания,
свързани с пушенето.
Епидемиологията също така
доказва, че ако един пушач спре
да пуши, рискът от развитие на
заболявания, свързани с пушенето,
намалява.
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Тъй като спирането на пушене е
„златният стандарт“ за оценка на
намаления риск за пълнолетните
пушачи, нашата цел е да
разработим продукти, при които
рисковият профил е максимално
сходен с този при спиране на
пушене, като в същото време те
са приемливи алтернативи на
цигарите за пълнолетните пушачи,
които в противен случай биха
продължили да пушат.

ТОЧКА НА
ИНТЕРВЕНЦИЯ

ВРЕМЕ

Концептуално схематично
изображение на кумулативния риск
при пушене, ефекта от спирането с
течение на времето и преминаване
на бездимно изделие.
Бележка: Правите линии,
използвани в графиката, са с
илюстративна цел, тъй като в
реалния живот натрупването на
риска от заболявания или ефекта
от спиране или преминаване на
бездимно изделие, са с вариращи
траектории в зависимост от
различните заболявания.
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ИНТЕГРИРАНЕ НА НАМАЛЕНИЯ РИСК
И ПРИЕМАНЕ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ПУШАЧИ
За да може една бездимна
алтернатива успешно
да намали вредата за
населението, тя трябва да
отговаря на два критерия: да
бъде научно доказано, че тя е
значително по-малко вредна
от цигарите и да отговаря на
потребностите на настоящите
пълнолетни пушачи.
Наред с вкуса и други сетивни
аспекти, осигуряващи приемането
на продукта от пълнолетните
пушачи, е и важно той да има
никотинов профил, сходен с този на
цигарите. Експертите, в т.ч. Главния
лекар на САЩ и Кралската лекарска
колегия в Обединеното кралство,
споделят мнението, че никотинът,
макар че води до пристрастяване,
не е основната причина за
заболяванията, свързани с пушенето.

Заболяванията, свързани с
пушенето, като рак на белия дроб,
сърдечно-съдови заболявания и
емфизем, се дължат основно на
вдишването на вредни вещества,
които в голямата си част се
образуват при горенето на тютюна,
а не са свързани с никотина.
Както посочва Агенцията по
храни и лекарства на САЩ (FDA),
„вдишването на никотин (т.е.
никотин без процес на горене)
представлява по-малък риск
в сравнение с вдишването на
никотин, съдържащ се в дима,
образуван при горенето на
тютюневите изделия“.

У РА В Н Е Н И Е З А Н А М А Л Я В А Н Е
Н А В Р Е Д АТА

Р Е А Л И З И РА Н И
ПОЛЗИ ЗА
ОБЩЕС ТВЕНОТО
З Д РА В Е

НАМА ЛЕН РИСК

ПРИЕМАНЕ И
УПОТРЕБА НА
П Р О Д У К ТА
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РЕГУЛАЦИЯ НА
БЕЗДИМНИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Модерните технологични и
научни решения изискват
модерни регулаторни
инструменти.
Предлагането на бездимни
алтернативи на пълнолетните
пушачи може да намали риска от
вредно въздействие. Подкрепа на
този подход от здравните власти
би допълнил техните усилия, които
са насочени към предотвратяване
на започването и насърчаване на
отказа от тютюнопушене.
Прогресивните регулаторни мерки
могат да допринесат за опазване
на общественото здраве, като
същевременно гарантират, че
пълнолетните пушачи ще имат
достъп до бездимни изделия,
както и че ще получават точна и
неподвеждаща информация за тях.

Нашият принос досега
Изчерпателните научни
доказателства във връзка с
нашия водещ бездимен продукт,
Платформа 1*, са представени на
регулаторните органи в редица
държави.
Ние подадохме в Агенцията по
храни и лекарства в САЩ - FDA,
заявление за тютюнево изделие
с модифициран риск (ТИМР) през
декември 2016 г. и заявление за
тютюнево изделие преди пускане
на пазара (PMTA) през март 2017 г.
Нашите технически и научни
досиета бяха представени и на
регулаторните органи в редица
държави членки на ЕС.
През април 2019 г. след обстоен
научен анализ в рамките на
процедурата PMTA FDA на САЩ
се произнесе, че издаването
на разрешение за продажба
на Платформа 1 на пазара
в САЩ е подходящо за
опазване на общественото
здраве.

ПРЕЗ ЮЛИ 2020 Г. АГЕНЦИЯТА
ПО ХРАНИ И ЛЕК АРСТВА
НА САЩ - FDA ИЗДА ДЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДА ЖБА
НА ПЛАТФОРМА 1 К АТО
ТЮТЮНЕВО ИЗДЕЛИЕ С
МОДИФИЦИРАН РИСК С
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАМА ЛЕНО
ИЗЛАГАНЕ.
FDA КОНСТАТИРА, ЧЕ
ИЗД АВАНЕТО НА РЕШЕНИЕ
ЗА ТЮТЮНЕВО ИЗДЕЛИЕ
С МОДИФИЦИРАН РИСК
С ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НАМА ЛЕНО ИЗЛАГАНЕ ЩЕ Е
„ПОД ХОДЯЩО ЗА ПРОМОЦИЯ
НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
И СЕ ОЧАКВА Д А ДОНЕСЕ
ПОЛЗИ ЗА ЗДРАВЕТО НА
НАСЕЛЕНИЕТО К АТО ЦЯЛО“.

*Платформа 1 - Системата за
нагряване на тютюн – предлага
се на пазара като IQOS
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НАШАТА
ИНОВАТИВНА НАУКА
Нашата научна оценка се основава на колаборативен подход и експертни
познания в химията, биологията, информатиката, медицината и
изследванията на възприятията и поведението. Нашите практики са
разработени по модела на фармацевтичната индустрия и съответстват
на Проекта за указания на Агенцията по храни и лекарства в САЩ- FDA, за
тютюневи изделия с модифициран риск (2012 г.).

НАШИЯТ НАУЧЕН ПОД ХОД

РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПЛАТФОРМИТЕ

ТОКСИКОЛОГИЧНА
ОЦЕНК А

К ЛИНИЧНА
ОЦЕНК А

Оценката на потенциала
на бездимните изделия за
намален риск се базира на
качествата на първоначалния
дизайн на продукта и
на строгия контрол на
производствения процес,
така че да се гарантира, че
продуктът доставя аерозол с
постоянно добро качество.

Токсикологичната оценка
има за цел да потвърди дали
намаленото образуване
на ВПВВ води до намалена
токсичност и намален риск
от заболявания, свързани
с пушенето в лабораторни
модели.

Клиничните проучвания са
крайъгълен камък на нашата
програма за оценка. Те дават
възможност да се определи
доколко пълнолетните
пушачи възприемат продукта
като приемлива алтернатива
на цигарите.

Платформите са специално
разработени с цел да се премахнат
или намалят концентрациите на
вредни и потенциално вредни
вещества (ВПВВ) в аерозола в
сравнение с цигарения дим.

ФМИ провежда редица in vivo и in
vitro проучвания на бездимните
изделия при спазване на Добрата
лабораторна практика (ДЛП), за
да установи дали намалените
концентрации на ВПВВ водят до
намалена токсичност в сравнение с
цигарения дим.

И чрез тях се оценява дали
намаленото образуване на ВПВВ,
измерено в лабораторни модели,
води до намалено излагане на ВПВВ
в реални условия, когато пушачът
премине на продукта.

В тази начална фаза на проектиране
на продукта се проверява дали
дизайнът на изделието не създава
допълнителни рискове, различни
от известните за горимите цигари.
Само след тази проверка ние
преминаваме към следващите
проучвания.

Ние отиваме и една стъпка понапред в токсикологичната оценка
и прилагаме една нова научна
дисциплина, наречена токсикология
на системи. Токсикологията на
системите дава възможност да
се определи дали намалената
токсичност води до намален риск от
заболявания, свързани с пушенето
в лабораторни модели.

С тях също така се изследва дали
преминаването от цигари на
бездимно изделие има положителен
ефект за здравния профил на
пушача чрез намаляване на
риска от заболявания, свързани
с пушенето в сравнение с
продължаване на пушенето.
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К АК ФМИ ОСЪЩЕСТВЯВА
НАУЧНАТА СИ ОЦЕНК А?
ПРИНЦИПИ ЗА К АЧЕСТВО
Всяка стъпка се извършва с научна точност, така че да се
съберат данни, от които може да се изведе твърдение, че
бездимните изделия намаляват излагането на вредни и
потенциално вредни вещества и представляват по-малък
риск за здравето от продължаващото пушене.
За бездимните изделия е създадена Система да управление на качеството,
посредством която се координират и управляват дейностите, така че да се
гарантира качеството и целостта на продукта през целия му жизнен цикъл –
от създаването на концепцията до търговската реализация.

ВЪЗПРИЕМАНЕ И
ПОВЕДЕНИЕ

ДЪЛГОСРОЧНА
ОЦЕНК А

За да се постигне общ
положителен ефект за
общественото здраве от
бездимните изделия, е важно
непушачите да не започват да
ги употребяват, а пушачите,
които имат намерение да
спрат цигарите, да не бъдат
разколебани от наличието на
тези продукти.

Оценката на нашите
бездимни изделия
продължава и след като
продуктите са пуснати на
пазара.

Освен това, пушачите трябва
да са наясно, че отказът от
тютюнопушене е най-добрият
начин за намаляване на риска за
здравето, и че тези продукти са
предназначени само за пушачи,
които в противен случай ще
продължат да пушат.

Дългосрочната оценка,
включително проучвания след
пускането на пазара, ще потвърди
дали тези продукти намаляват
риска от заболявания, свързани
с пушенето, като хронична
обструктивна белодробна болест,
сърдечносъдови заболявания и рак
на белия дроб.
Ние съчетаваме няколко подхода, в
т.ч. наблюдение на безопасността,
клинични проучвания и
епидемиологични проучвания, за
да придобием все по-ясна картина
за потенциала за намален риск на
нашите продукти
.
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НАШИТЕ
РЕЗУЛТАТИ
ОСНОВНИ МОМЕНТИ
В този раздел представяме много от нашите ключови резултати. От значимото
постижение, че при Платформа 1 не протича процес на горене до резултатите,
свързани с въздействието върху здравето на пушачите и моделите на
употреба на Платформа 1 при пускане на продукта на пазара.

ПРИ ПЛАТФОРМА 1
НЯМА ГОРЕНЕ
Научните изследвания,
извършвани от десетилетия,
показват, че основната
причина за заболяванията,
свързани с пушенето, са
високите концентрации
на вредни и потенциално
вредни вещества (ВПВВ) в
цигарения дим, който се
образува при изгарянето на
тютюна.

При дръпване от цигарата
температурата се покачва до над
800°C в горящия край. Горенето
на тютюна води до образуване
на дим (който съдържа високи
концентрации на ВПВВ), топлина и
пепел.

>1500
>850
800
750
И З ГА Р Я Н Е
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700
650
600
550
500
450

350
300
250

Изображенията показват типичния
температурен профил на запалена
цигара при самоподдържащо
се горене на тютюн (вляво) в
сравнение с температурния
профил на Платформа 1.

200
150
<100

НАГРЯВАНЕ БЕЗ ГОРЕНЕ

400

Т Е М П Е РАТ У РА ( ° C )
Ц И ГА РА

П Л АТ Ф О Р М А 1
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Осъществихме редица
проучвания, за да докажем
отсъствие на горене
при Платформа 1, в т.ч.
измерване на температурата,
експерименти, които
показват липса на нетен
екзотермичен процес и
измерване на съставни
вещества, които са типични
маркери за горене.

Нашите проучвания потвърждават
също така, че аерозолът на
Платформа 1 не съдържа твърди
частици, които се формират при
горенето на тютюна. Освен това,
тъй като за горенето е нужен
кислород, ние проведохме
изпитване на Платформа 1 в
безкислородна атмосфера.
Резултатите показват, че кислородът
няма важна роля за термо-химичния
разпад на тютюна в Платформа 1
или за формирането на аерозол.
При употреба на Платформа 1 не
протича процес на горене.

Температурен профил на Платформа 1

СЕК ТОР НА НАГРЯВАНЕ

(не надвишава 350°C)

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
Димът се образува в резултат на горенето
ГОРЕНЕ

Ц И ГА Р И

Гориво

НАГРЯВАНЕ НА
ТЮТЮН

ТОПЛИНА,
СВЕТЛИНА
И ПЕПЕЛ

O2
Кислород

ДИМ

Топлина

За да протече процес
на горене, трябва да са
налични три неща: гориво,
което да гори, източник на
кислород и източник на
топлина.

Горенето при цигарата
протича при температури
от над 400°C, които
достигат и до над 800°C и
така се формират пепел,
топлина и светлина
(енергия), както и дим.

Димът съдържа високи
концентрации на вредни
вещества, повечето от
които се образуват при
горенето.

Нагреваемите тютюневи
изделия не изгарят
тютюна и следователно
не се образува дим.
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РЕФЕРЕНТНА
ЦИГАРА

100%

НАМА ЛЕНИ ЕМИСИИ
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕС ТВА
Измерихме концентрациите
на редица вредни вещества
в аерозола на Платформа
1 и ги сравнихме с тези
в дима от стандартна
референтна цигара (3R4F).
Бе наблюдавано средно
намаление от 95% на
концентрациите на ВПВВ в
аерозола на Платформа 1.

Намалени емисии на ВПВВ при
употреба на Платформа 1. Средните
концентрации на ВПВВ в аерозола
на Платформа 1 са показани в
червената колона и са сравнени със
средните концентрации на ВПВВ
в дима от стандартна референтна
цигара (3R4F), която е обозначена
на графиката като 100%.

95% *

средно
намаление

5%

ЦИГАРА

КЕЙМБРИДЖ ФИЛТЪРНА
ПОДЛОЖКА ОТ
СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА

ПЛАТФОРМА 1

0

ПЛАТФОРМА 1

На изображението е
показана визуално разликата
между твърдите частици
в цигарения дим (вляво) и
твърдите частици в аерозола
на Платформа 1 (вдясно) след
улавяне върху филтърни
подложки (5 стика за продукт).

ЧРЕЗ ЕЛИМИНИРАНЕ
НА ГОРЕНЕТО
КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА
ВРЕДНИ ВЕЩЕС ТВА СА
НАМА ЛЕНИ СРЕДНО
С 95% В АЕРОЗОЛА
НА ПЛАТФОРМА 1 В
СРАВНЕНИЕ С ТЕЗИ В
ЦИГАРЕНИЯ ДИМ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?
Отдавна се говори за
катраните в цигарите, но
дори и днес често се задава
въпросът „Какво точно
е катрани?“ и около този
въпрос има много митове.
Катраните са теглото на твърдите
и течни утайки в цигарения дим
след премахване на никотина
и водата. Това не са добавени
химикали, нито асфалт, а е просто
измерване на тегло. Полезно ли
е измерването на съдържанието
на катрани? Ако вземаме предвид
само теглото - не, не е.

Извадено от контекст, теглото
не дава информация за
съдържанието на утайките или
за риска от вредно въздействие,
защото концентрациите на
токсични вещества в това тегло
не са известни и Световната
здравна организация (СЗО)
е съгласна с това: „Въпреки
че няколко страни включват
катраните в регулаторните си
политики, те не са включени
в приоритетния списък на
токсичните вещества от емисиите
на тютюневия дим, защото
съставът на катраните варира от
качествена и количествена гледна
точка за всеки отделен продукт,
което ограничава възможността
за валидирани тестове и
измервания.“

Иначе казано, СЗО отбелязва:
„Съдържанието на катрани не
трябва да се измерва, защото то не
е надеждна основа за регулация
и концентрациите може да са
подвеждащи“.
Когато хората преценяват риска
от вредно въздействие от даден
продукт във връзка с катраните,
по-важно е да се разгледа съставa
на утайките, а не тяхното тегло.
Когато анализираме съдържанието
на цигарения дим, се установява,
че се отделят хиляди химикали и
93 от тях са включени в списъка на
Американската агенция по храни
и лекарства - FDA, на известните
токсични вещества. Именно
наличието или излагането на тези
химични вещества играе роля
за развитието на заболяванията,
свързани с пушенето, а не теглото
на катраните.

Изграждаме бъдеще без дим | НАУКАТА ОТБЛИЗО
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НЯМА ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХ У
К АЧЕС ТВОТО НА ВЪЗДУ Х А НА ЗАКРИТО
Измерването на маркери
за качество на въздуха
в съответствие с
международните изисквания
дава възможност да се оцени
качеството на въздуха на
закрито.

Измерихме 24 съединения,
включително карбонили,
специфични за тютюна
нитрозамини и летливи органични
съединения, в условия, които
симулират жилищна среда.
При употреба на Платформа 1
концентрациите на 21 от тези
съединения не надвишават
установените фонови концентрации
в специална стая за оценка на
качеството на въздуха. Единствено
никотин, ацеталдехид и глицерин се
измерват в по-високи концентрации
от фоновите, макар че те са
много под праговете за излагане,
предвидени в нормативните
изисквания за качество на въздуха.

УПОТРЕБАТА НА
ПЛАТФОРМА 1 В
ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ,
К ЪДЕТО СЕ СПА ЗВАТ
НОРМАТИВНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПОД ХОДЯЩ А ВЕНТИЛАЦИЯ,
НЯМА НЕБЛАГОПРИЯТНО
ВЪЗДЕЙС ТВИЕ ВЪРХ У
К АЧЕС ТВОТО НА ВЪЗДУ Х А
НА ЗАКРИТО.

Н Я М А Н Е Б Л А Г О П Р И Я Т Н О В Ъ З Д Е Й С Т В И Е В Ъ Р Х У К АЧ Е С Т В О Т О Н А
В Ъ З Д У Х А Н А З А К Р И Т О ( К В З)
ЦИГАРА

ПЛАТФОРМА 1

*

При употреба на Платформа 1 на
закрито, от 24-те измерени съединения,
само никотин, ацеталдехид и глицерин
са в концентрации по-високи от
фоновите, но те са под праговете за
излагане, предвидени в изискванията
за качество на въздуха. При спазване
на нормативните изисквания за
подходяща вентилация употребата на
Платформа 1 в затворени помещения
няма неблагоприятно въздействие
върху качеството на въздуха на закрито.

* Класификацията на токсичните вещества се основава на списъка на Международната агенция за изследване на
рака и установения от Агенцията по храни и лекарства FDA списък на вредните и потенциално вредни вещества
(ВПВВ), 2012 г. Освен това бяха измерени и други съединения.
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НАМА ЛЕНА ТОКСИЧНОС Т

Проведохме серия от
регулаторни токсикологични
тестове, за да сравним
токсичността на аерозола от
Платформа 1 с тази на дима
от стандартна референтна
цигара (3R4F).

ПРОУЧВАНИЯТА
ПОК А ЗВАТ
ЗНАЧИТЕЛНО
НАМА ЛЕНИЕ НА
ТОКСИЧНОС Т ТА
НА АЕРОЗОЛА
ОТ ПЛАТФОРМА
1 В СРАВНЕНИЕ С
ЦИГАРЕНИЯ ДИМ.

В нашите лаборатории
наблюдавахме значително
намаление на токсичността
на аерозола от Платформа 1 в
сравнение с цигарения дим.

ЦИТОТОКСИЧНОСТ

Графиката показва резултатите
във връзка с относителната in
vitro токсичност на аерозола от
Платформа 1 в сравнение с дима от
референтна цигара 3R4F посредством
трите in vitro теста (тест с поглъщане
на неутрално червено, тест на
Еймс и тест с миши лимфом), които
обичайно се използват за оценка на
цитотоксичност и генотоксичност.

БАКТЕРИАЛНА
МУТАГЕННОСТ

ГЕНОТОКСИЧНОСТ
ПРИ БОЗАЙНИЦИ

РЕФЕРЕНТНА
ЦИГАРА

100%

>90%

средно
намаление

10%
5%
0

Няма
мутагенност

95%

средно
намаление

ПЛАТФОРМА 1
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ЕФЕКТИ ВЪРХ У РИСК А
ОТ ХОББ И ССЗ
ФМИ осъществи проучване
по метода токсикология
на системи в животински
модел (Apoe-/- мишки), който
развива атеросклеротична
плака и емфизем при
излагане на цигарен дим.

В това проучване мишките се
излагат или на дим от референтна
цигара 3R4F, или на аерозол от
Платформа 1 за 8 месеца. Една
група мишки първо се излага
на дим от 3R4F и след това се
разпределя на случаен признак
или за аерозол от Платформа
1 (преминаване), или за чист
въздух (спиране). Преминаването
на аерозол от Платформа 1
след двумесечно излагане на
цигарен дим води до намалено
въздействие върху биологичните
механизми и крайните точки,
свързани с хроничната
обструктувна белодробна болест
(ХОББ) и Сърдечно-съдови
заболявания (ССЗ) по начин,
сходен с този при спиране на
пушене.

ПРЕМИНАВАНЕТО НА
ПЛАТФОРМА 1 ВОДИ ДО
НАМА ЛЕНО ВЪЗДЕЙС ТВИЕ
ВЪРХ У БИОЛОГИЧНИТЕ
МЕХ АНИЗМИ И КРАЙНИТЕ
ТОЧКИ, СВЪРЗАНИ С ХОББ
И ССЗ, В СРАВНЕНИЕ С
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ПУШЕНЕ
В ЛАБОРАТОРНИ МОДЕЛИ.

ЕФЕКТИ ВЪРХ У РИСК А
ОТ РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ
Проведено е проучване
за сравняване на
канцерогенните ефекти от
аерозола на Платформа 1 и
цигарения дим от 3R4F през
целия живот (18 месеца) на
A/J мишки.
А/J мишките развиват спонтанно
тумори в белите дробове, но те се
появяват по-често и броят им е
по-голям при мишките, изложени
на цигарен дим. В това проучване
броят на мишките, развили тумори
(възникване) и броят на туморите
при едно животно (мултиплициране)
са значително по-малки при
мишките, изложени на аерозол
от Платформа 1, отколкото при
мишките, изложени на цигарен дим.
Възникването и мултиплицирането
са сходни при мишките, изложени
на чист въздух и тези, изложени на
аерозол от Платформа 1.

ЗА РА ЗЛИК А ОТ
ЦИГАРЕНИЯ ДИМ,
В МИШИ МОДЕЛИ
АЕРОЗОЛЪТ ОТ
ПЛАТФОРМА 1 НЕ ВОДИ
ДО УВЕЛИЧЕНА ПОЯВА
И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА
БЕЛОДРОБНИ Т УМОРИ.
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ПО-МА ЛКО ОЦВЕТЯВАНЕ
ПО ЗЪБИТЕ
Ц И ГА Р Е Н Д И М

Нашите проучвания върху
човешки зъби показаха, че
аерозолът на Платформа 1
води до ефекти на намалено
оцветяване в сравнение с
дима от цигара 3R4F.
Запълнени с дентални смоли зъбни
кариеси бяха изложени на цигарен
дим или аерозол от Платформа
1 в продължение на четири дни
седмично, като след излагането те
се почистват и инкубират. След три
седмици на излагане по описания
начин, в резултат на излагането
на цигарен дим се наблюдава
обща и по-голяма промяна в
цвета в сравнение с излагането
на аерозол от Платформа 1.
Излагането на цигарен дим също
така води до разминаване между
цвета на зъба и денталната смола,
докато излагането на аерозол от
Платформа 1 не води до такова
разминаване.

А Е Р О З О Л ЪТ О Т П Л АТ Ф О Р М А 1

ЕМАЙЛ

КОМПОЗИТНА
СМОЛА

АЕРОЗОЛЪТ ОТ
ПЛАТФОРМА 1
ПРИЧИНЯВА
ЗНАЧИТЕЛНО
ПО-СЛАБО
ОЦВЕТЯВАНЕ
НА ЗЪБИТЕ ОТ
ЦИГАРЕНИЯ ДИМ.

ДЕНТИН

След триседмично излагане
аерозолът от Платформа 1 не води
до видимо оцветяване на зъбите
и до разминаване между цвета на
зъба и денталната смола, за разлика
от цигарения дим.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?
Никотинът е естествена
съставка на тютюневото
растение и присъства
в значително по-ниски
концентрации и в други
растения. При горенето
на тютюна, никотинът
преминава в дима.
При поглъщане или абсорбиране на
никотин в концентрации, много повисоки от тези, на които са изложени
потребителите, когато употребяват
тютюн или продукти, съдържащи
никотин, той може да бъде остро
токсичен, да ускори сърдечния
ритъм и да доведе до увеличено
кръвно налягане.

При вдишване на тютюнев дим,
никотинът се абсорбира през белите
дробове в кръвообращението и
достига до мозъка за около 10-20
секунди. Там той се свързва със
специални молекули рецептори,
като имитира действието на
химичното вещество ацетилхолин,
естествено произвеждан от мозъка.
В резултат на това активираните
рецептори влияят на „центъра на
удоволствието“ в мозъка, което
обяснява субективното усещане за
удоволствие при пушене, а също
така е свързано с възможността за
пристрастяване.
Никотинът влияе и на други части на
тялото, като сърцето и кръвоносните
съдове. Физиологичните ефекти от
никотина върху мозъка и организма
са краткосрочни и обратими.

Основно токсините и
канцерогенните вещества
в тютюневия дим, а не
никотинът причиняват
болести, свързани с
пушенето, и смърт.
Национален институт
за качество на
здравеопазването и
здравните грижи на
Обединеното кралство
(NICE), Пушене: намаляване
на вредата; Указания във
връзка с общественото
здраве (2013 г.)
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НАМА ЛЕНО ИЗЛАГАНЕ
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕС ТВА
В нашите 5-дневни и
90-дневни клинични
проучвания за намалено
излагане измерихме
биомаркери в кръвта и
урината за излагане на
избрани вредни вещества.
Установихме, че нивата на 15
биомаркера за излагане при
участниците, преминали напълно
на Платформа 1, са съпоставими
с тези на хората, които са спрели
да пушат за срока на проучването.
И в двата случая нивата остават
значително по-ниски от тези,
наблюдавани при хората, които
продължават да пушат цигари за
срока на проучването

Ефекти от преминаване на
Платформа 1 или въздържане
от пушене върху нивата на
биомаркерите за излагане за 4
избрани ВПВВ. Изследвахме общо
15 биомаркера и при всички се
наблюдава една и съща тенденция.
Подобни резултати бяха получени
и при провеждане на същото
проучване в САЩ (NCT01989156).

Никотинът, използван във
лекарствените продукти (никотин
заместваща терапия (НЗТ)), както и
в електронните цигари, обикновено
се извлича от тютюн. Възможно
е производството на синтетичен
никотин, но този процес е много
скъп. Някои хора не трябва да
употребяват изделия, съдържащи
никотин. Непълнолетните лица
не трябва да употребяват или
да имат достъп до тютюн или
никотин съдържащи продукти.
Никотиновите продукти не трябва
да се употребяват от хора, които не
употребяват никотин.

Изделията, съдържащи никотин,
не трябва да бъдат употребявани
и по време на бременност или
кърмене. Те не трябва да се
употребяват от хора, които имат
сърдечни заболявания или са
изложени на риск от развитие на
сърдечни заболявания, диабетици,
епилептици или хора, които имат
припадъци. Експертите, в т.ч.
главният лекар на САЩ и Кралската
лекарска колегия в Обединеното
кралство, споделят мнението,
че макар никотинът да води до
пристрастяване, той не е основната
причина за заболяванията, свързани
с пушенето.

Заболяванията, свързани с
пушенето, като рак на белия дроб,
сърдечно-съдови заболявания и
емфизем, се дължат предимно на
вдишването на вредните вещества,
които се образуват най-вече
при горенето на тютюна, а не на
никотина сам по себе си.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХ У
ЗДРАВЕТО НА ПУШАЧИТЕ
В 6-месечно клинично
проучване за реакция на
излагане с допълнителен
6-месечен период оценихме
крайните точки за клиничен
риск (т.е. показатели за
биологичен отговор), за които
е известно, че се влияят
негативно от пушенето и които
според научната литература
се очаква да се подобрят при
спиране на пушене.
Наблюдавахме, че при преминаване
от тютюнопушене на Платформа 1
за шест месеца всички тези крайни
точки се подобряват, така както при
спиране на пушене (според научната
литература), като за мнозинството от
тях подобрението е статистически
значимо. Данните от допълнителните
6 месеца в момента се разглеждат.

Подобрения на крайните точки
за клиничен риск, показателни за
заболявания свързани с пушенето
при преминаване на Платформа 1.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
К ЛИНИЧНИТЕ
ПРОУЧВАНИЯ
ПОК А ЗВАТ, ЧЕ
ПРЕМИНАВАНЕТО
НА ПЛАТФОРМА 1
ИМА ПОЛОЖИТЕЛНО
ВЪЗДЕЙС ТВИЕ
ЗА ЗДРАВЕТО НА
ПУШАЧИТЕ.

Ф Е О 1*
Увреждане на
дихателните пътища
ХОББ
О б щ о N N A L*
Генотоксичност
Рак
8 - e p i - P G F 2α
Оксидативен стрес
ССЗ, ХОББ, Pак
Бели кръвни
к летки*
Възпаление
ССЗ, ХОББ, Pак

COHb*
Остър ефект
ССЗ
s l C A M -1
Ендотелна дисфункция
ССЗ
11 - D T X - B 2
Кръвосъсирване
ССЗ
HDL- C*
Липиден метаболизъм
ССЗ

Промени, сходни с тези, наблюдавани
след спиране на пушене.

* Статистически значимо изменение

в сравнение с продължителното пушене.
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ЕКСКЛУЗИВНА УПОТРЕБА НА ПЛАТФОРМА 1
ОТ БОЛШИНС ТВОТО, ПРЕМИНА ЛИ
НА ПРОДУК ТА
В рамките на дългосрочната
оценка бяха проведени
проучвания на моментното
състояние в четири
вълни годишно на
пълнолетните лица в Япония
– най-развитият пазар за
Платформа 1.
Тези проучвания показват, че над 70%
от потребителите на Платформа 1
или използват само продукта, или го
употребяват в комбинация с други
бездимни изделия. Освен това,
процентът на започващите употреба
сред непушачите и на повторно
започване на употреба сред
бившите пушачи е незначителен
(едноцифрено число).
Постоянно следим сигналите от
потребители, за да идентифицираме
възможни проблеми с безопасността
и нежелани реакции, свързани със
здравето, дължащи се на употребата
на бездимни изделия.

Към 31 декември 2020 г. близо

17.6 МИЛИОНА СА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
ПЛАТФОРМА 1,
от които близо

12.7 МИЛИОНА СА
ПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ПУШАЧИ ПО СВЕТА,
КОИТО СА ПРЕМИНА ЛИ
ИЗЦЯЛО НА НЕЯ И СА
СПРЕЛИ Д А ПУШАТ.

Брой на пушачите в света
преминали на Платформа 1
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НЕЗАВИСИМИ ПРОУЧВАНИЯ
И АНА ЛИЗИ
Много държавни органи и здравни агенции извършиха преглед на наличната научна
литература или проведоха научни изследвания на научно доказаните нагреваеми тютюневи
изделия и установиха, че при тях излагането на потребителите на вредни вещества е
значително по-ниско.

АГЕНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО
ЗДРАВЕ НА АНГЛИЯ
2018: Агенцията за обществено здраве
на Англия (PHE) публикува преглед на
доказателствата във връзка с електронните
цигари и нагреваемите тютюневи изделия
и посочва, че нагреваемите тютюневи
изделия вероятно намаляват излагането
на потребителите и хората около тях на
вредни вещества в сравнение с цигарите.
PHE също така отбелязва, че събраните
доказателства сочат, че нагреваемите
тютюневи изделия може да са значително
по-малко вредни от цигарите и по-вредни
от електронните цигари.

КОМИТЕТ ПО ТОКСИЧНОСТ НА
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (COT)
2017: Комитетът по токсичност на
Обединеното кралство извършва преглед
на събраните доказателства за две
нагреваеми тютюневи изделия, едното от
които IQOS*, и достига до заключението, че
тези изделия „вероятно намаляват риска за
пушачите“.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ОКОЛНА
СРЕДА НА НИДЕРЛАНДИЯ (RIVM)
2018: RIVM публикува информационен
документ относно новите тютюневи изделия
с нагряване и резюме на английски език.
Техният извод е, че „Употребата на
тютюневи стикове с IQOS има вредна за
здравето, но тази вреда е вероятно по-малка
от пушенето на горими цигари“ и този извод
се базира на измервания на химичния
състав на аерозола, които „съответстват на
данните на Филип Морис.“
2020: RIVM публикува резултати от
своето проучване „Метод за сравнение
на въздействието на канцерогенността
на тютюневите изделия: нагреваемите
тютюневи изделия в сравнение с цигарите“.
RIVM разработва метод за оценка на
риска или оценка на потенциалната
степен на въздействие върху здравето на
различните тютюневи изделия.

В своята публикация те оценяват осем
канцерогенни вещества, за да установят
какъв е вероятният здравен ефект за отделни
хора - пушачи, преминаващи на Платформа
1, в сравнение с хора, които продължават да
пушат. В своите заключения те посочват, че,
макар и не без риск, употребата на IQOS носи
до 10 до 25 пъти по-ниски нива на излагане
на тези канцерогенни вещества и това може
да доведе до значително подобрен рисков
профил.“

2020: FDA на САЩ издаде решение по заявлението за „тютюнево изделие с модифициран
риск“ (ТИМР) за системата за нагряване на
тютюн IQOS. Така Агенцията се произнесе, че
издаването на решение за „ТИМР“ с твърдения
за намалено излагане е „подходящо за промоция на общественото здраве и се очаква да
донесе ползи за здравето на населението като
цяло“. Това решение е взето след преглед на
пълния набор от научни доказателства, представени на FDA от ФМИ през декември 2016 г.
в подкрепа на заявленията за “ТИМР“.

ФЕДЕРАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА
ОЦЕНКА НА РИСКА НА ГЕРМАНИЯ
(BFR)

Към днешна дата са излезли
резултати от 50 проучвания
в независими лаборатории,
които съответстват на
нашите резултати за
Платформа 1.

2018: Федералният институт за оценка
на риска на Германия (BfR) публикува
лабораторни анализи на Платформа
1 в Archives of Toxicology, като в тях е
установено, че намалението на избрани
токсични вещества, измерени от
Института, „е вероятно да води съответно
до намаление на излагането на тези
токсични вещества.“

АГЕНЦИЯ ПО ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА
НА САЩ (FDA)
2018: FDA на САЩ представи в свой
информационен документ извършения
преглед на данните на ФМИ за Платформа
1 и на наличната научна литература
съдържаща независими изследвания
на Платформа 1. Документът включва
раздел, в който са обяснени резултатите
от измерванията на химичния състав на
аерозола на IQOS от FDA на САЩ.
2019: След обстойно разглеждане на
заявлението на ФМИ за получаване на
разрешение за тютюневото изделие
преди пускането му на пазара, FDA на САЩ
потвърди, че Платформа 1 e подходящ за
опазване на общественото здраве и издаде
разрешение за продажбата му в САЩ.
„Подходящ за опазване на общественото
здраве“ означава, че по отношение на
населението като цяло новите продукти не
биха нанесли същата или по-голяма вреда
върху общественото здраве като пушенето.
FDA публикува подробен доклад, в който е
описана проведената оценка и направените изводи, включително и резултатите от
изследване на химичния състав на аерозола, токсикологични анализи и проучвания
за евентуална употреба от лица, за които
продуктът не е предназначен.

Изследователите, работещи за
Американското общество за рака,
потвърждават, че пускането на Платформа
1 на пазара е единствената вероятна
причина за спада в продажбата на цигари
в Япония.
В изследване на Агенцията за здраве
и околна среда на Националния
институт за обществено здраве на
Япония, е извършено сравнение на
избрани химични вещества в аерозола,
генериран от Платформа 1, и в дима от
референтни цигари. Изследването показва
значително намаление на концентрациите
на няколкото избрани вещества, което
съответства на намалението, установено в
проучванията на ФМИ.
Националният център за изпитвания
и контрол на качеството на тютюна
на Китай, член на Мрежата от
лаборатории за тютюна на СЗО
(TobLanNet), публикува независимо
проучване, в което се прави сравнение
на вредните вещества в аерозола на
Платформа 1 и в цигарения дим, като
резултатите като цяло са сходни с тези на
ФМИ.
Един от водещите научни институти
на Украйна проведе 6-месечно клинично
проучване за Платформа 1, което е
публикувано в уважаваното медицинско
издание Ukrainian Health и което не
отчита значителни вредни ефекти за
потребителите на бездимни изделия.
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ФАКТИ С ЦИФРИ

НАШАТА МИСИЯ
Да ускорим момента, когато ще настъпи края на
тютюнопушенето.
Изследователите от Университета
„Сейнт Андрюс“ в Шотландия
изчисляват, че „аерозолът на Платформа
1 има по-малък потенциал да причинява
рак в сравнение с тютюневия дим, като
разликата е поне от един порядък (at least
one order of magnitude), но с по-висок
потенциал в сравнение с електронните
цигари“.
Първото независимо проучване за
нивата на издишан въглероден окис
след употреба на две наскоро пуснати на
пазара нагреваеми тютюневи изделия
(НТИ) е проведено от Паскуале Капонето,
Марилена Малия, Гаетано Просперини,
Барбара Буша и Рикардо Полоса и е
публикувано в специализираното издание
„Respiratory Research“. Целта на това
рандомизирано кръстосано проучване е да
се измерят нивата на излагане на маркера
за горене, издишаният въглероден окис
след употреба на два вида нагреваеми
тютюневи изделия (НТИ), и да се сравнят
въпросните нива с тези от марка цигари,
която участниците обичайно пушат. В
проучването не се установяват повишени
нива на издишан въглероден окис по време
на инхалационните тестове с изследваните
НТИ при нито един от участниците в
проучването.
В журнала Addiction е публикувано
проучване за Платформа 1 на кардиолога
и водещ изследовател в областта на
електронните цигари д-р К. Фарсалинос,
което показва, че Платформа 1 отделя
по-ниски концентрации на карбонили от
предлаганите на пазара цигари, но повисоки от електронните цигари.

К АКВО ПРАВИМ
Замяна на конвенционалните цигари с по-малко вредни
тютюневи и никотинови изделия в полза на пълнолетните
пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат.

+940

учени, инженери,
лаборанти и
специализиран помощен
персонал работят по
нашите бездимни
изделия.

30

научни и инженерни
дисциплини, в т.ч.
наука за материалите,
потребителска
електроника, клинични
проучвания и
токсикология на системи.

+700

издадени патента, 2 500
подадени заявления
за патенти в процес на
разглеждане в ключови
юрисдикции. Европейската
патентна служба включва
ФМИ на 45-то място в
списъка на компаниите
с най-много подадени
заявления за 2019 г., като
ФМИ е единствената
тютюнева компания сред
първите 50 в класацията.
Данни към 2019

120 млн.
долара

8.1 млрд.
долара

465 млн.
долара

30

общи разходи за научна и
развойна дейност.

изследователски центъра
и технологични партньори
по света.

98%

425

са инвестирани в
изграждането на научноизследователския център на
ФМИ, наречен “Кубът”. Нашия
научноизследователски
център в Нюшател,
Швейцария.

от общите разходи
за научна и развойна
дейност през 2019 г. са за
бездимни изделия.

са инвестирани от
ФМИ от 2008 г. насам в
разработването, научната
оценка, производството,
търговската реализация и
непрекъснатата иновация на
бездимните изделия.

рецензирани публикации
(повечето с отворен
достъп) и раздели
в издания с научна
литература, свързани с
нашите бездимни изделия
от 2008 г. насам.
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ВИЖ ТЕ САМИ ФАКТИТЕ
2015

2014
2012

2013

2011
2010
2009
Придобиване на
технологията P3*.

2008

Открива се
нова научна
лаборатория в
Сингапур.
Открива се новият
научноизследователски център в
Швейцария с фокус
единствено върху
бездимните изделия.

С отделянето си от
Алтрия Груп ФМИ
засилва научната
и развойната
си дейност с цел
разработване
на бездимни
алтернативи на
цигарите.

Стартира sbv
IMPROVER,
краудсорсинг
инициатива за
насърчаване на
взаимната оценка
на научните
методи. Към 2020
г. повече от 850
експерти от над
500 институции,
базирани в 65
държави са
участвали в 11
конкурса и
дататони на sbv
IMPROVER.

*P1: Платформа 1 (нагряване на тютюн) – предлага се на пазара
като IQOS. P2: Платформа 2 (нагряване на тютюн). P3:
Платформа 3 – изделие на база никотин без електроника.
P4: Платформа 4 (електронен изпарител) - предлага се на
пазара като, VEEV
**ТИМР: тютюнево изделие с модифициран риск

Публикуван е проектът за указания
на FDA на САЩ
във връзка с подаването на заявления за ТИМР**
като подходъг за
оценка на ФМИ е
до голяма степен
съобразена с тях.

Великобритания
Приключва проучвателно изследване на фармакокинетичния профил
и безопасност на
никотина при P1.
Полша
Приключва проучвателно изследване за намалено
излагане при P1.

Сключено е
споразумение
между ФМИ
и Алтрия за
търговска
реализация
на P1* и P2* в
САЩ след като
бъде издавано
решение за
продажба от
FDA.

P1* е пуснато
на пазара в
Нагоя (Япония)
и Милано
(Италия).

САЩ/
Великобритания/
Япония
Приключва
проучване за
фармакокинетика
и безопасност
при P1.
Япония/Полша
Приключват
5-дневните
и 90-дневни
проучвания
за намалено
излагане за P1.

Стартира
PMIscience.com,
където с научната
общност се
споделят
методологиите
и резултатите,
свързани с
бездимните
изделия на ФМИ.
САЩ
Приключват
90-дневните проучвания за намалено излагане за
ментоловите P1.
Япония
Приключва
проучването на
фармакокинетичния профил и
безопасността на
ментоловите P2.
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2016

2017
2018
2019

ФМИ обявява своята
„амбиция да убеди
всички настоящи
пълнолетни
пушачи, които
имат намерение
да продължат да
пушат, да преминат
на бездимни
изделия възможно
най-скоро“.
Подадено е заявление
за ТИМР за P1 във
FDA на САЩ, като
след издаване на
решение за продажба,
продукта ще може да се
предлага с твърдения
за относителния риск в
сравнение с цигарите.

Стартира нов
корпоративен
уебсайт, който
отразява
ангажимента на
ФМИ за преход
от цигари към
бездимни
изделия.
Пилотни
изпитвания на P2
в Доминиканската
Република.
САЩ

2020
P4 е пуснато на
пазара в Лондон
(Великобритания).
92% от всички
разходи за научна и
развойна дейност и
60% от търговските
разходи на ФМИ са
за бездимни изделия.
Стартира INTERVALS,
онлайн платформа за
сътрудничество между
независими трети
страни при анализа на
данните и оценката на
проучванията.

Оценката на P1 е
публикувана в притурка
на журнала Regulatory
Toxicology and
Pharmacology.

Приключва
26-седмично
проучване с
26-седмично
продължение
за оценка на
функционалните
промени при здрави
пушачи, преминали
на P1.

Полша

Полша

Швейцария

Приключва 5-дневно
проучване за намалено
излагане за P2.

Приключва 90-дневно
проучване за
намалено излагане
за P2.

Проучване на
фармакокинетиката и
фармакодинамиката,
безопасността и
поносимостта на P3.

Нова Зеландия
Приключва проучвателно
изследване на
фармакокинетичния
профил и безопасността
на никотина.
САЩ
Приключва тест за
възприемане от
потребителите на P3.

САЩ
Приключва
проучвателно
изследване на
фармакокинетичния
профил и
безопасността на P4.

Япония
Приключва проучване
за оценка на
пасивното излагане в
реални условия за P1.

до 2025

FDA на САЩ
разрешава
продажбата на
P1 в САЩ.
Япония
Приключва
проучване
за ефекта от
преминаването
от цигари на P1
върху лечението
на пародонтита.

Над 17,6 милиона
потребители на P1
в света, от които
около 12.7 милиона
(72%) са спрели
напълно да пушат
цигари.
FDA на САЩ
издава решение за
продажба на Р1 като
Тютюнево изделие
с модифициран
риск и заключава,
че пълното
преминаване
на Р1 намалява
излагането
на организма
на вредни и
потенциално
вредни химични
вещества.

Нашата цел е
40 милиона
пушачи на цигари
да са преминали на
нашите бездимни
изделия.
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Научният бюлетин на ФМИ представя обзор на най-актуалните данни и новостите, които стоят в основата
на подхода на компанията за изграждане на бъдеще без дим чрез широка гама от бездимни алтернативи
на цигарите, при които няма горене. На страниците му има информация за нашата работа по
разработката и научната оценка на продуктите, за нашите инициативи за представяне на методологиите
и резултатите, както и за независими научни изследвания и доклади на държавни институти.
По-подробна информация е публикувана на www.pmiscience.com.

