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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

� Εισαγωγή του καπνίσµατος στο 

Ην.Βασίλειο τον 16ο αιώνα από τον Sir 

Walter Raleigh.  

� Χρήση του για ΄θεραπεία΄ πολλών 

ασθενειών ακόµα και των αναπνευστικών. 

� Για τη θεραπεία του άσθµατος µέχρι το 

1930 (εισαγωγή αδρεναλίνης). 

� 2ο µισό του 20ου αιώνα – αναγνώριση των 

επιβλαβών συνεπειών του. 

Επιπολασµός Καπνίσµατος µε Βάση 

το Φύλο σε Ολόκληρο τον Κόσµο 

1. Mackay J, et al. The Tobacco Atlas. Second Ed. American Cancer Society Myriad Editions Limited, Atlanta, 

Georgia, 2006. ∆ιατίθεται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.myriadeditions.com/statmap/. 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ 

� 1,1 δις καπνιστές παγκοσµίως, 800 εκατοµµύρια στις 
αναπτυσσόµενες χώρες  

 

� Μέχρι το 2030: 10 εκατοµµύρια θάνατοι/έτος και ο καπνός η 
κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσµίως (20/min) 

 

� Παγκοσµίως 80.000-100.000 νέοι ξεκινούν το κάπνισµα 
καθηµερινά 

 

� Οι καπνιστές δεν είναι ενήµεροι για τους κινδύνους από το 
κάπνισµα – έλεγχος σε κάθε ιατρική επίσκεψη 

 

 

                                                             Πηγή: Curbing the Epidemic, 1999 

                                                                    Emmons KM, Chest 1999; 116 
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ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ 

� 4 εκατοµµύρια θάνατοι ετησίως 

 

� Το περιβαλλοντικό κάπνισµα έχει ταξινοµηθεί ως καρκινογόνο 
(nasal route) 

 

� ∆ιάρκεια και βαρύτητα έκθεσης – γενετική προδιάθεση 

 

� “Have you ever smoked, how much, and for how long ?”  

 

� Σχετίζεται κυρίως µε 

   - ΧΑΠ 

   - Νοσήµατα καρδιαγγειακού 

   - Νεοπλάσµατα 

23 ασθένειες συνδεόµενες µε τον καπνό 
ΣΤΟΜΑ &  ΦΑΡΥΓΓΑΣ 

• καρκίνος 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

• αγγειακό επεισόδιο 

ΛΑΡΥΓΓΑΣ & ΤΡΑΧΕΙΑ 

• καρκίνος 

• φλεγµονή 

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ 

• καρκίνος 

• εµφύσηµα 

• χρόνια βρογχίτιδα  

ΠΑΓΚΡΕΑΣ 

• καρκίνος 

     ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

• καρκίνος του νεφρού  

• καρκίνος της κύστης 
ΟΣΤΑ    

• οστεοπόρωση 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

• αρτηρίτιδα 

ΟΡΧΕΙΣ 

• στειρότητα 

• ανικανότητα 

ΚΑΡ∆ΙΑ 

• στεφανιαία νόσος 

ΜΗΤΡΑ & ΩΟΘΗΚΕΣ 

•στειρότητα 

• αποβολή 

• καθηστέρηση αναπτυξης 

• πρώϊµη εµµηνόπαυση 

• καρκίνος του τραχήλου  

∆ΕΡΜΑ 

 •  ξηρό,ρυτιδωµένο 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΙ 

• καρκίνος 

• έλκη 
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ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ 

�Πολύπλοκο µείγµα από χηµικές ουσίες 

� Αέρια και σωµατιδιακή φάση 

�CO – καρβοξυαιµοσφαιρίνη (3-10 φορές 
υψηλότερη σε καπνιστές) 

�Νικοτίνη 

�Πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες (βενζοπυρένιο, 
νιτροσαµίνες) → µεταλλάξεις, µειωµένη 
ικανότητα διόρθωσης του DNA 

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ 

� Παρεµπόδιση της κίνησης των κροσσών, άµεση 
βλαπτική επίδραση στα κροσσωτά κύτταρα → 
επιρρέπεια σε λοιµώξεις 

� Μείωση της φαγοκυτταρικής ικανότητας των 
κυψελιδικών µακροφάγων 

� Τροποποίηση του κολλαγόνου τύπου IV → 
αυξηµένη προσκόλληση και ενεργοποίηση 
µακροφάγων εντός του αυλού  

� Υπεροξείδωση λιπιδίων 
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ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ 

� Mainstream smoke – sidestream smoke 

� Environmental smoke: sidestream (85%) and a small 
fraction of exhaled mainstream smoke (15%) 

� Μη καπνιστές µε παθητική περιβαλλοντική έκθεση: 

 - νόσο µικρών αεραγωγών 

 - βρογχογενές καρκίνωµα (1 στις 10 στις ΗΠΑ) 

� 3000 θάνατοι από καρκίνο πνεύµονα και 62,000 θάνατοι 
από καρδιαγγειακά επισυµβαίνουν σε µη καπνιστές και 
αποδίδονται σε περιβαλλοντική έκθεση στο κάπνισµα 

                                

                               Morb Mortal Wkly Rep 2001; 50: 1101-6 

Οι σχετιζόµενοι µε το κάπνισµα 

θάνατοι αυξάνονται 

� Εκτός και εάν οι νέοι δεν 

ξεκινήσουν να καπνίζουν και οι 

ενεργοί καπνιστές δεν 

διακόψουν το κάπνισµα, ο 

καπνός µπορεί να σκοτώσει 1 
δισεκατοµµύριο ανθρώπους 
κατά τον 21ο αιώνα2 

 Αποδιδόµενοι στο Κάπνισµα Θάνατοι 

1. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. World Health Organization; 2002.  

2. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. World Health Organization; 2006.  
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Το κάπνισµα ευθύνεται για: 

 
� 90% του καρκίνου του πνεύµονα 

� 15-20% άλλων καρκίνων  

� 85% της ΧΑΠ 

� 32% των θανάτων εξαιτίας του καρκίνου 

� 25% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήµατα 

� 19% των συνολικών θανάτων / έτος 

 

   Όλοι αυτοί οι θάνατοι θα µπορούσαν να 

προληφθούν 

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

� ΧΑΠ (Χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια) 

� Καρκίνος πνεύµονα 

� Βρογχικό άσθµα 
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Ορισµός ΧΑΠ 

� Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι µια 

νοσολογική οντότητα, που µπορεί να προληφθεί και 

να θεραπευθεί, η οποία χαρακτηρίζεται από απόφραξη 

των αεραγωγών που δεν είναι πλήρως αναστρέψιµη. 

 

� Η απόφραξη συνήθως εµφανίζει προοδευτική 

επιδείνωση και σχετίζεται µε µια παθολογική 

φλεγµονώδη απάντηση των πνευµόνων σε βλαπτικά 

σωµατίδια ή αέρια, η οποία προκαλείται κατά κύριο 

λόγο από το κάπνισµα. 

 

� Η ΧΑΠ έχει επίσης συστηµατικές συνέπειες. 

ATS/ERS 2004 
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Συνοπτικά επιδηµιολογικά στοιχεία ΧΑΠ 

� Σε προηγµένες χώρες :              4η αιτία θανάτου 
       

 
 

� Επιπολασµός :                                       9.34%   
         

       

 

� Επιπολασµός στην Ελλάδα :                 8%         
(Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία) 
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΧΑΠ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ,  

1980–2000 

Mannino DM, et al. MMWR. 2002; 51(SS-6):1–20 

0

1

2

3

4

5

6

7

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Άνδρες Γυναίκες 

Εκατοµµύρια ενήλικες > 25 ετών 



19/5/2014 

11 

ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΧΑΠ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, 1980 –2000 

Mannino DM, et al. MMWR. 2002; 51(SS-6):1–20 
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ΧΑΠ: ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ, 1980 –2000 

Mannino DM, et al. MMWR. 2002; 51(SS-6):1–20 
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ 

Mannino and Buist, Lancet 2007; 370: 765–773 

Συµπτωµατολογία  ΧΑΠ 

    Βήχας 
 

Απόχρεµψη  
 

∆ύσπνοια 
Εύκολη  
κόπωση 

 

Συχνά   
κρυολογήµατα  
ή λοιµώξεις 
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Προφίλ ασθενούς µε ΧΑΠ 

� Καπνιστής άνω των 40 ετών 

� Συχνές λοιµώξεις αναπνευστικού  

� Καθηµερινός βήχας 

�Έντονη απόχρεµψη  

�∆ύσπνοια  

�Παροξυσµοί 

Αποφυγή δύσπνοιας στην πρώιµη 
ΧΑΠ 

Witek. Eur Respir Reviews 2002;12(82):43 
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ΥΠΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  ΧΑΠ  

 

�Τσιγαρόβηχας 

 

 

 

� Απόχρεµψη 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΙΜΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

� ∆οκιµασία µεταχολίνης µπορεί να αποκαλύψει 
ΒΥ που σχετίζεται µε αυξηµένη πιθανότητα 
προόδου πρώιµης βλάβης των αεραγωγών σε 
ΧΑΠ σε καπνιστές 

                             Tashkin DP et al, Am J Respir Crit Care Med 1996 

� Lung Health Study (5-year) mild COPD, η 
αύξηση της ΒΥ ήταν µεγαλύτερη σε εκείνους 
που συνέχιζαν να καπνίζουν και σχετιζόταν µε 
µεγαλύτερη έκπτωση της FEV1 

                                                   Wise RA et al, Chest 2003  
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ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

βήχας βήχας 

πτύελα πτύελα 

δύσπνοια δύσπνοια 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

κάπνισµα κάπνισµα 

επάγγελµα επάγγελµα 

ρύπανση ρύπανση 

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

∆ιάγνωση της ΧΑΠ ∆ιάγνωση της ΧΑΠ 

�
 
�
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∆ραστηριότητα 

Pitta et al. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 972-977 



19/5/2014 

17 

∆ραστηριότητα 

� Οι ασθενείς µε ΧΑΠ 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΑΠ 

� Η διακοπή καπνίσµατος αρχίζει να µειώνει τον κίνδυνο 
θανάτου από ΧΑΠ (σε σχέση µε εκείνους που 
συνεχίζουν να καπνίζουν) σε 1-2 χρόνια µετά τη διακοπή 
και ο συνολικός κίνδυνος φτάνει αυτόν των µη 
καπνιστών σε 15-20 χρόνια αποχής  

                                    LaCroix AZ et al, Clin Geriatr Med 1994 

� 22,000 άνδρες που αλλάζουν σε πίπα ή καπνό µειώνουν 
κατά 46% τον κίνδυνο θανάτου από ΧΑΠ, καρκίνο και 
ισχαιµική αγγειακή νόσο σε σύγκριση µε καπνιστές. 
Ωστόσο, έχουν 51% µεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση µε 
εκείνους που δεν κάπνιζαν παλαιότερα τσιγάρα και 68% 
σε σχέση µε εκείνους που δεν κάπνισαν ποτέ 

                                                              Wald NJ et al, BMJ 1997 
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ΧΑΠ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Holguin et al, Chest  
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 

 

 

 

� Το κάπνισµα είναι υπεύθυνο για 9 στις 10 περιπτώσεις καρκίνου του 
πνεύµονα (850,000 θάνατοι από καρκίνο πνεύµονα το 2000) 

� Ένας καπνιστής 20 τσιγάρων την ηµέρα έχει 20 φορές µεγαλύτερη 
πιθανότητα για ανάπτυξη καρκίνου του πνεύµονα από ότι ένας µη 
καπνιστής.  

� Λιγότεροι από το 10% των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα επιβιώνουν 
πάνω από 5 έτη. 

� Ένας παθητικός καπνιστής που ζει  ή εργάζεται µε έναν καπνιστή έχει ο 
ίδιος αυξηµένο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύµονα. 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

� Κυτταροπλασµατική και πυρηνική υπερέκφραση της 
cyclin D1 σε βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα έχει 
συσχετισθεί µε το κάπνισµα 

� Πολυµορφισµοί γονιδίων για την επιδιόρθωση του DNA 
(DNA repair genes) 

� Παράγωγα της οξειδωτικής βλάβης και επιδιόρθωσης 
του DNA 

� Μειωµένη δραστηριότητα του ενζύµου 8-oxoguanine 
DNA N-glycolase 

� Αρτηριακή υπέρταση + κάπνισµα αυξάνουν τον κίνδυνο 
καρκίνου του πνεύµονα 

                                 Lindgren A et al, Am J Epidemiol 2003  

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

� Η συνέχιση του καπνίσµατος µετά τη διάγνωση καρκίνου 

του πνεύµονα µειώνει την επιβίωση  

                                Schnoll RA et al, Patient Educ Couns 2002 

� Ασθενείς µε SCLC που επιβιώνουν για > 2 χρόνια και 
συνεχίζουν να καπνίζουν έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να 
αναπτύξουν δεύτερο πρωτοπαθή καρκίνο 

                                               Kawahara M et al, Br J Cancer 1998 

� Όταν σκεπτόµαστε επιθετική θεραπεία για 
χιερουργήσιµο καρκίνο πνεύµονα, η πιθανότητα 
ασυµπτωµατικής στεφανιαίας ή/και αγγειακής 
αρτηριακής νόσου θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται 
υπόψη  
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Μείωση κινδύνου καρκίνου του πνεύµονα µετά 
διακοπή καπνίσµατος 1.4 

 
1.2 

 
1.0 

 
0.8 

 
0.6 

 
0.4 

 
0.2 

 
 

Χρόνια µετά διακοπή 
�Πηγή : Doll R et Peto R.  British Medical Journal 

θάνατοι

ανά 
1 000 

καπνιστές 

Πρώην καπνιστές 

Κίνδυνος 
µη 
καπνιστών 

0 25 20 15 10 5 

      

(% που αποδίδεται µεταξύ ανδρών) 

� • Καρκίνος του λάρυγγα (87%) 

� • Καρκίνος του στόµατος  (74%) 

� • Καρκίνος του οισοφάγου (53%) 

� • • Καρκίνος της ουροδόχου κύστης (50%) 

� • Καρκίνος του νεφρού (39%) 

� • Καρκίνος του παγκρέατος (38%) 

� • Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας (6%  

�    των γυναικών) 

΄Αλλοι καρκίνοι που αποδίδονται ή 
συσχετίζονται µε τον καπνό   

Πηγή : Hill Conf Consensus, 1998 
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Καπνός, οινόπνευµα και καρκίνος του 
οισοφάγου  

Πηγή : CRDP Nice 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

30 τσιγ/ηµ 20 τσιγ/ηµ 10 τσιγ/ηµ 

40g/d 

80g/d 

120g/d 

Οινόπνευµα 

Κίνδυνος καρκίνου 

του οισοφάγου 

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ 

Κλινική εικόνα: 

�Βήχα 

�Συριγµό 

�Συσφιχτικό αίσθηµα στο στήθος 

�∆ύσπνοια  

�∆ιαδράµει µε εξάρσεις και υφέσεις ή και µεγάλα διαστήµατα 

ελεύθερα συµπτωµάτων  

 

�Πολύ λιγότερες πληροφορίες για τη συχνότητα των καπνιστών 

ανάµεσα στους ασθενείς µε άσθµα (συχνότητα καπνίσµατος 

παρόµοια σε ασθµατικούς και µη ασθµατικούς) 

�Οι καπνιστές παραδέχονται ότι το κάπνισµα επιδεινώνει τα 

συµπτώµατά τους 
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Κάπνισµα και Άσθµα 

Έλεγχος της νόσου: 

�Σοβαρότερα συµπτώµατα 

�Συχνότερη εµφάνιση συριγµού 

�Συχνότερα επεισόδια δύσπνοιας 

�Συχνότερη παραγωγή πτυέλων 

�Συχνότερες νυχτερινές αφυπνίσεις 

�Χειρότερους δείκτες παραµέτρων υγείας 

�Συχνότερη ανάγκη επείγουσας αντιµετώπισης στα ΤΕΠ 

                                                         Suzuki et al, J Asthma 2003 

                                                    Silverman RA et al, Chest 2003 

                         

Γενικά έχουν αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα 

�Αδρή δοσοεξαρτώµενη σχέση: µεγαλύτερη επιβάρυνση σε 

βαρείς καπνιστές σε σύγκριση µε πιο ήπιους 

ΑΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

�RB-ILD (Respiratory bronchilitis 
associated interstitial lung disease) 

� Σχεδόν αποκλειστικά σε καπνιστές 

�HRCT: πάχυνση τοιχώµατος αεραγωγών, 
εικόνα θολής υάλου, κεντρολοβιδιακά 
οζίδια και σπανιότερα κεντρολοβιώδες 
εµφύσηµα άνω λοβών 

� ∆ιακοπή καπνίσµατος 

�DIP (Desquamative interstitial pneumonia) 
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ΑΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

� Ιστιοκύττωση Langerhans (pulmonary 

Langerhans histiocytosis) 

� 58-97% είναι νυν ή πρώην καπνιστές 

� Βελτίωση πνευµονικών και 

εξωπνευµονικών αλλοιώσεων µε τη 

διακοπή του καπνίσµατος 

         Youkeles LH et al, Am J Respir Crit Care Med 1996 

               Sudou A et al, Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 2002 

ΑΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

� Πνευµονία της κοινότητας 

� Σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για την 
ανάπτυξη πνευµονίας της κοινότητας 

                                             Farr BM et al, Respir Med 2000 

                                                                       Luna CM et al, Chest 2000 

                                     Kaplan V et al, Am J Respir Crit Care Med 2002 

� Σήµερα, αναγνωρίζεται ως σοβαρός 
παράγοντας κινδύνου για την εξωνοσοκοµειακή 
πνευµονία 

                                        ATS/IDSA guidelines for CAP, 2006 
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ΑΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

�Φυµατίωση ?? 

� Στην Ινδία το κάπνισµα φαίνεται να 

αυξάνει τον κίνδυνο της κλινικά ενεργού 

φυµατίωσης 

� 700,000 θάνατοι ετησίως από το κάπνισµα 

στην Ινδία  

                 Gajalakshmi V et al, Lancet 2003 

  

Καρδιαγγειακές παθήσεις 

•  Αύξηση των 
καρδιαγγειακών θανάτων 
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� Ο κίνδυνος θροµβοφλεβίτιδας και πνευµονικής 

εµβολής είναι επίσης αυξηµένος όταν το 

κάπνισµα συνδέεται µε τη λήψη οιστρογόνων. 

� Ο κίνδυνος αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων 

αυξάνει σε νέες γυναίκες που συνδυάζουν το 

κάπνισµα µε λήψη οιστρογόνων.  

� Λήψη του χαπιού και κάπνισµα δεν πρέπει να 

συνδυάζονται. 

                                 Scarabin PY et al, Thromb Haemost 1999                                   

                             Barton M et al, Expert Opin Investig Drugs 2002  

Αλληλεπίδραση καπνού/αντισυλληπτικών 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ 

� Σε µεσήλικες άνδρες το κάπνισµα (> 15 

τσιγάρα/ηµέρα) και η κοιλιακή παχυσαρκία 

αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες 

κινδύνου για εν τω βάθει φλεβική 

θρόµβωση και πνευµονική εµβολή 

                      Hannson PO et al, Arch Intern Med 1999 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

� Πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου στεφανιαίας και αγγειακής 
εγκεφαλικής νόσου σε άνδρες και γυναίκες  

� Επιδρά στη µεταφορά οξυγόνου στο µυοκάρδιο, ελαττώνει τη χρήση 
ATP από το µυοκαρδιακό κύτταρο, αυξάνει την δραστηριότητα των 
αιµοπεταλίων και προάγει την ανάπτυξη αθηροσκληρωτικών 
βλαβών 

� Συµβολή και άλλων παραγόντων κινδύνου (σακχ. ∆ιαβήτης, 
υπέρταση, υπερχοληστερολαιµία) 

� Στη µελέτη NHANES III µε 18,000 συµµετέχοντες µετά από 
προσαρµογή για άλλους γνωστούς παράγοντες, το κάπνισµα 
βρέθηκε να σχετίζεται µε αυξηµένα επίπεδα CRP, ινωδογόνου και 
οµοκυστείνης 

                                                   Bazzano LA et al, Ann Intern Med 2003 

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

� Women’s Health Study: ο κίνδυνος 
αιµορραγικού ΑΕΕ αυξηµένος σε γυναίκες 
καπνίστριες (RR: 3.29 για > 15 τσιγάρα/ηµέρα)  

                                                                         Kurth T et al, Stroke 2003 

 

� Το κάπνισµα αυξάνει τον κίνδυνο ΑΕΕ και ο 
κίνδυνος αυτός µειώνεται ταχέως µετά τη 
διακοπή του καπνίσµατος  

                                        Hankey GJ, J Cardiovasc Risk 1999 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

� Ενδείξεις ισχυρότερης επίδρασης του καπνίσµατος στο 
περιφερικό αγγειακό δίκτυο 

  

� Περιφερική αγγειακή νόσος: σακχ. διαβήτης και 
τρέχουσα καπνιστική συνήθεια (> 25 τσιγάρα/ηµέρα) οι 
κυριότεροι παράγοντες κινδύνου 

 

� Το κάπνισµα αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης ή/και 
επέκτασης ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής 

                                          Lindholt JS et al, Eur J Endovasc Surg 2001 

                                                       Lindholt JS et al, Eur J Endovasc Surg 2003 

 

  

Μείωση θανάτων από παθήσεις των 
στεφανιαίων αγγείων µετά διακοπή καπνίσµατος 
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�πηγή : Health Minister USA 
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Κίνδυνος 
µη 
καπνιστών 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ 

� ∆υσλειτουργία αγγειακού τόνου (πρώιµη εκδήλωση, τόσο από 
ενεργητικό όσο και από παθητικό κάπνισµα, ↓ αγγειοδιασταλτικής 
λειτουργίας, ↓ ΝΟ και πειραµατικά σε HUVECs και σε human 
coronary artery endothelial cells µέσω µεταβολών της έκφρασης της 
ενδοθηλιακής ΝΟ συνθετάσης) 

� Φλεγµονή (ουσιώδες στοιχείο, ↑ WBC, CRP, IL-6, TNF-α σε 
καπνιστές, προσκόλληση λευκοκυττάρων στην επιφάνεια του 
ενδοθηλίου και αυξηµένη έκφραση µορίων προσκόλλησης όπως 
ICAM-1, VCAM-1, E selectins σε καπνιστές) 

� Τροποποίηση του προφίλ λιπιδίων (↑ χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, 
LDL και ↓HDL σε καπνιστές, αντίσταση στην ινσουλίνη, αύξηση της 
οξειδωτικής µετατροπής της LDL) 

� Γενετική προδιάθεση (για να εξηγηθεί η ποικιλία στην 
αθηροσκληρωτική διεργασία από καπνιστή σε καπνιστή, 
πολυµορφισµοί στην ενδοθηλιακή ΝΟ συνθετάση και σε άλλα 
ένζυµα, άγνωστος ο ακριβής ρόλος των) 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ 

� Free radical-mediated oxidative stress 

  - από τον καπνό  

  - από κυκλοφορούντα ή ενεργοποιηµένα in situ 
µακροφάγα και ουδετερόφιλα 

  - από ενδογενή παραγωγή ROS  

� Επιπλέον, αντιοξειδωτικά και παράγοντες που 
ελαττώνουν το οξειδωτικό stress ή αυξάνουν το 
ΝΟ έχει δειχθεί ότι ελαττώνουν ή αναστρέφουν 
τις προαθηρωµατικές, προφλεγµονώδεις και 
προθροµβωτικές δράσεις του καπνίσµατος 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

� ∆υσλειτουργία αιµοπεταλίων (αυξηµένη 

συγκόλληση) 

�Μεταβολή προθροµβωτικών και 

αντιθροµβωτικών παραγόντων (↑ επίπεδα 

ινωδογόνου σε νυν καπνιστές, TF, TFPI-1) 

�Μεταβολή στην ινωδόλυση (↓ t-PA σε 

καπνιστές) 

     
Καπνός και κύηση : τα δεδοµένα 

1- Αυτόµατη αποβολή 
 

2- Ενδοµήτρια καθυστέρηση 
ανάπτυξης 

 
 

3- εξωµήτριος κύηση 
 
 

4- Πρόωρος τοκετός 

 

κίνδυνος X 1,5 

 

 

- 450g για > 20 τσιγ/ηµ 

 

   20τσιγ. : κίνδυνος X 3 

> 30τσιγ. : κίνδυνοςX 5 

 

Κίνδυνος X 2 

1 = Kline NEJM 1977; 297 : 793-796  
2 = Liberman Am J Public Health 1994; 84 : 1127-1131 
3 = Coste Am J Epidemiol 1991, 133, 839-849 
4 = Williams Am J Epidemiol 1992, 135 : 895-903 

Η νικοτίνη 
συγκεντρώνε-
ται στο 
αµνιακό υγρό 
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 

� In utero and postpartum exposure 

� Επηρεάζει τους αναπνευστικούς όγκους 
ανεξάρτητα από την µετέπειτα ατοµική 
καπνιστική συνήθεια (αντίστροφη συσχέτιση µε 
FVC και FEV1) 

� 10 τσιγάρα/ηµέρα από την µητέρα αυξάνουν τον 
επιπολασµό της ΧΑΠ κατά 1.7 φορές 

                         Upton MN et al, Am J Respir Crit Care Med 2004 
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Πρότυπα… 

     
� Το κάπνισµα προκαλεί βλάβη στις ελαστικές 
ίνες του δέρµατος. 

� Οι ελαστικές ίνες είναι  πυκνότερες, κοντύτερες 
και λιγότερες στο δέρµα των καπνιστών. 

� Η ρυτίδωση του δέρµατος συµβαίνει νωρίτερα. 

� Με τη διακοπή του καπνίσµατος το δέρµα 
ανακτά γρήγορα τη σφριγιλότητα του και 
γίνεται λιγότερο γκριζωπό. 

� Το κάπνισµα κάνει τη φωνή βραχνή  ιδιαίτερα 
στις γυναίκες. 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
∆ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΩΝΗ 
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Η νικοτίνη είναι κυρίως υπεύθυνη 

για τον εθισµό στο κάπνισµα  

� Είναι η τρίτη πιο εθιστική ουσία µετά την κοκαϊνη και τα 
οπιοειδή 

 

� Συνδέεται µε τους υποδοχείς νικοτίνης στο ΚΝΣ και πυροδοτεί 
την έκλυση ντοπαµίνης και νοραδρεναλίνης 

 

� Οι καπνιστές καπνίζουν για να διατηρούν τους υποδοχείς 
νικοτίνης «δεσµευµένους» 

 

 

� Επιπλέον της εθιστικής δράσης της νικοτίνης, κάποιοι 
καπνιστές καπνίζουν για τη διέγερση που προκαλεί το 
κάπνισµα (καλύτερη συγκέντρωση, ↑↑↑↑ ενεργητικότητας) 
αντίστοιχα π.χ. µε την κατανάλωση καφεΐνης 

 
Fagerström & Balfour, 2006 

Πόσο δύσκολο είναι να διακόψει 

κανείς το κάπνισµα;  
Σύνολο  

καπνιστών 

~2–3% το 
επιτυγχάνουν µόνοι 

τους 

~70% 
Επιθυµούν να  

διακόψουν το κάπνισµα 

~30% 
Προσπαθούν να 

διακόψουν 

1. Bridgwood et al, General Household Survey 1998. 2. West, Getting serious about stopping smoking 1997. 3. Arnsten, Prim Psychiatry 1996. 
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Γιατί είναι τόσο δύσκολο να 

διακόψει κανείς το κάπνισµα; 

� Γιατί υπάρχει ο εθισµός στη νικοτίνη 

 

�Υπάρχουν συµπτώµατα στέρησης 

 

�Αναπτύσσονται συµπεριφορές 

(κοινωνικές/ψυχολογικές) που µαθαίνουµε 

να συνδυάζουµε µε το κάπνισµα  

Ερωτηµατολόγιο εξάρτησης 

Fagerström 

0-2 χωρίς εξάρτηση 

3-6 µέτρια εξάρτηση 

7-10 µεγάλη εξάρτηση 
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Πρόγραµµα διακοπής καπνίσµατος 

�Στόχοι προγράµµατος 

   - Ενηµέρωση και κινητοποίηση των 

       καπνιστών 

   - Επιλογή τρόπου θεραπευτικής  

       παρέµβασης 

  - Υποστηρικτική ψυχολογική αγωγή 

      - Πρόληψη υποτροπής 

 

Φαρµακοθεραπεία για την Εξάρτηση  

από τον Καπνό 

� Θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης (NRT)1 

� Μακράς δράσης1-3 

• Επίθεµα  

� Βραχείας δράσης1-3 

• Τσίκλα  

• Συσκευή εισπνοών  

• Ρινικό εκνέφωµα  

• Υπογλώσσια δισκία/παστίλιες 

� Αντικαταθλιπτικά4 

� Βουπροπιόνη SR4  

� Νορτριπτυλίνη3 (δεν έχει εγκριθεί για τη διακοπή του καπνίσµατος) 

� Αναστολείς νικοτινικών υποδοχέων 

        - Βαρενικλίνη 
1. Silagy C, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD000146. 2. Stead L, et al. Int J Epidemiol. 2005;34:1001–1003. 3. 

Henningfield JE, et al. CA Cancer J Clin. 2005;55:281-299.  

4. Hughes JR et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4):CD000031.  
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Εµπειρία από τα  

ιατρεία διακοπής καπνίσµατος στην 

Ελλάδα 

� Τα προγράµµατα διακοπής καπνίσµατος βοηθούν αποτελεσµατικά τους 

καπνιστές στην προσπάθειά τους (2 στους 3 διακόπτουν το κάπνισµα στο 

τέλος της θεραπείας, 1 στους 3 εξακολουθεί να µην καπνίζει µετά από ένα 

χρόνο) 

 

� Οι επισκέψεις παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος 

είναι εξαιρετικά σηµαντικές!!! 

 

 

Αύξηση βάρους: ΠΟΣΟ 
 

Συνήθως 2 ως 4 κιλά  

 

(µπορεί να φτάσει στο 10% του αρχικού 

βάρους στους άνδρες και στο 13% 

στις γυναίκες µακροπρόθεσµα) (µέσος 

χρόνος 2-6 έτη) 
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Αύξηση βάρους: ΓΙΑΤΙ; 

� Αύξηση θερµιδικής πρόσληψης  
Η νικοτίνη  

� ελαττώνει την όρεξη 

� Καθυστερεί την τροφή στο στοµάχι 

� Αυξάνει τη δίοδο της τροφής από το λεπτό έντερο.  

� Το κάπνισµα ελαττώνει την πρόσληψη τροφής 

� Επίσης, συνήθως σηµατοδοτεί το τέλος του γεύµατος  

� Ελάττωση του µεταβολικού ρυθµού 

� Η νικοτίνη διεγείρει το µεταβολισµό 

Και πιθανά: 

� Αλλαγή στο µεταβολισµό του λίπους 

 

Αύξηση βάρους µετά τη διακοπή !! 
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Μετά τη διακοπή του καπνίσµατος ο πρώην 
καπνιστής ξαναβρίσκει: 

 - την ευχαρίστηση της φυσιολογικής 
αναπνοής 

 - καλύτερη γεύση και οσµή του φαγητού 

 - ελευθερία από τη νικοτίνη (τέλος της 
εξάρτησης από τη νικοτίνη)  

 - εξαφάνιση της µυρωδιάς του τσιγάρου 

 - ευχαρίστηση από το ότι δεν δηµιουργεί 
περιβάλλον µε καπνό στους φίλους,στην 
οικογένεια… 

 - ευχαρίστηση από την καλύτερη υγεία 

Ποιότητα ζωής 
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ΑΣ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ 

Κάπνισµα και τέχνη 

Skull with a burning cigarette 

(Schedel van een skelet met 

brandende sigaret) 

Vincent van Gogh 1885, oil on 

canvas  
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              ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 

… και χρειάζονται πολύ περισσότερες παρεµβάσεις για να αντιµετωπισθεί 

εκτός από τον εκφοβισµό των καπνιστών    


