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Κφρια μθνφματα για τον καπνιςτι 

 Ο κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ: περίπου μιςοί 
πεκαίνουν λόγω του καπνίςματοσ 

 Πολλοί καπνιςτζσ πεκαίνουν ςτθ μζςθ θλικία 
και χάνουν πολλά χρόνια ηωισ 

 Η διακοπι του καπνίςματοσ ζχει αποτζλεςμα 

• εκείνοι που διακόπτουν το κάπνιςμα κερδίηουν 
χρόνια ηωισ ανεξάρτθτα από τθν θλικία διακοπισ, 
αλλά όςο νωρίτερα τόςο μεγαλφτερο το κζρδοσ 
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Ιςτορικά ςτοιχεία 

 16οσ αιϊνασ 

• Αμερικι: Ινδιάνοι (tobacco) ςε Λευκοφσ 

• Αμερικι ςε Ευρϊπθ 

 17οσ αιϊνασ 

• Πίπα, ποφρο, μάςθςθ φφλλων 

 18οσ αιϊνασ 

• Τςιγάρο (Βραηιλία) 
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Ιςτορικά ςτοιχεία 

 20οσ αιϊνασ 

• Μεγάλθ διάδοςθ κατά τθ διάρκεια των 
Παγκόςμιων πολζμων 

• Πτϊςθ μετά το 1964 ςτισ ΗΠΑ 

• Συνεχισ αυξθτικι τάςθ ςτθν Ελλάδα 
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Κατανάλωςθ καπνοφ ςτισ ΗΠΑ  
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Κατανάλωςθ καπνοφ ςτισ ΗΠΑ  
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Κατανάλωςθ καπνοφ παγκοςμίωσ 1998  
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Θάνατοι από το κάπνιςμα, 1950-2000 
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Ελλάδα 
• 420.000 κάνατοι 
• Μιςοί (221.000) ιταν 
ςτθ μζςθ θλικία όταν 
πζκαναν   
• Ήταν το 1/5 όλων των 
κανάτων ςτθ μζςθ θλικία       

Η.Π.Α. 
• 15 εκ. κάνατοι 
• Μιςοί (8.5 εκ.) ιταν ςτθ 
μζςθ θλικία όταν 
πζκαναν   
• Ήταν το 1/4 όλων των 
κανάτων ςτθ μζςθ θλικία     

Μζςθ θλικία: 35-69 ζτθ Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Θάνατοι ανά ζτοσ από το κάπνιςμα 
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Ελλάδα 
• 14.000 κάνατοι 
• 6.000 κάνατοι ςτθ μζςθ 
θλικία   
• 22 χρόνια ηωισ χαμζνα 
από κάκε κάνατο ςτθ 
μζςθ θλικία       

Η.Π.Α. 
• 512.000 κάνατοι 
• 192.000 κάνατοι ςτθ 
μζςθ θλικία   
• 23 χρόνια ηωισ χαμζνα 
από κάκε κάνατο ςτθ 
μζςθ θλικία       

Μζςθ θλικία: 35-69 ζτθ Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Νοςογόνεσ ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ 
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Ελλάδα      Η.Π.Α. 
      

Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Θάνατοι από το κάπνιςμα 
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Ελλάδα 
• 1 ςτουσ 4 κανάτουσ από 
καρκίνο 
• Άνδρεσ >> Γυναίκεσ   
• Από 100 άνδρεσ 35 ετϊν 

- 24 πεκαίνουν ςτθ μζςθ θλικία 

-  8 ςτουσ 24 κανάτουσ λόγω 
καπνίςματοσ       

Η.Π.Α. 
• 1 ςτουσ 3 κανάτουσ από 
καρκίνο 
• Άνδρεσ >> Γυναίκεσ   
• Από 100 άνδρεσ 35 ετϊν 

- 27 πεκαίνουν ςτθ μζςθ θλικία 

-  8 ςτουσ 27 κανάτουσ λόγω 
καπνίςματοσ       

      

Μζςθ θλικία: 35-69 ζτθ Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Θάνατοι από το κάπνιςμα ςε άνδρεσ ςτθ 
μζςθ θλικία (Η.Π.Α.) 
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Μζςθ θλικία: 35-69 ζτθ Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Θάνατοι από το κάπνιςμα ςε άνδρεσ ςτθ 
μζςθ θλικία (Ελλάδα) 
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Μζςθ θλικία: 35-69 ζτθ Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Θάνατοι από το κάπνιςμα ςτθ μζςθ θλικία 
(Ελλάδα, 2000) 
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Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Θάνατοι (ανά αιτία) από το κάπνιςμα 
(Ελλάδα, 2000) 
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Peto R, et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000 
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Κάπνιςμα και καρδιοαγγειακά 
νοςιματα 

 Οι καπνιςτζσ ζχουν 2-3 φορζσ μεγαλφτερθ 
πικανότθτα εμφάνιςθσ ΟΕΜ 

 Δοςοεξαρτϊμενθ ςχζςθ με τθν εμφάνιςθ 
εγκεφαλικϊν επειςοδίων 

 Το κάπνιςμα αυξάνει επίςθσ τθν επίπτωςθ 
αορτικϊν ανευρυςμάτων και περιφερικισ 
αρτθριοπάκειασ  
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Κάπνιςμα και καρδιοαγγειακά νοςιματα 
γυναίκεσ >> άνδρεσ 
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Huxley RR, et al. Lancet 2011;378:1297-305 
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Μθχανιςμοί δράςθσ για 
καρδιοαγγειακζσ νόςουσ 

 Εμφάνιςθ ακθρωματικϊν πλακϊν και 
επιτάχυνςθ εξζλιξθσ τθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ 

 Δθμιουργία κρόμβων ςε περιφερικά αγγεία 
(αςτάκεια πλακϊν και αυξθμζνθ λειτουργία 
αιμοπεταλίων) 

 Αυξθμζνοι δείκτεσ φλεγμονισ 

 Οξειδωτικό ςτρεσ 
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Κάπνιςμα και καρκίνοι 

 Περίπου 30% όλων των καρκίνων οφείλεται ςτο 
κάπνιςμα 
 Προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων (85%), 
ςτοματικισ κοιλότθτασ (50-90%), φάρυγγα, 
λάρυγγα (80-90%), ρινικισ κοιλότθτασ, οιςοφάγου 
(70%), ςτομάχου, παγκρζατοσ (30%), ιπατοσ, 
νεφρϊν (10-50%), ουρθτιρων, ουροδόχου κφςτθσ 
(30-40%), τραχιλου μιτρασ και μυελοειδοφσ 
λευχαιμίασ    
 Ενοχοποιείται και για άλλουσ καρκίνουσ 
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Μθχανιςμοί δράςθσ για καρνίνουσ 

 Γενετικζσ και επιγενετικζσ αλλαγζσ 
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Hanahan  D et al. Cell 2011;144:646-74 
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Μθχανιςμοί δράςθσ –  
Κάπνιςμα και καρκίνοσ πνεφμονα 
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Hecht  SS. JNCI 1999;91:1194-1210 
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Κάπνιςμα και άλλα νοςιματα 

 Προκαλεί εξάρτθςθ (νικοτίνθ) 
 Προκαλεί χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια, 
χρόνια βρογχίτιδα, εμφφςθμα και ςυχνζσ λοιμϊξεισ του 
αναπνευςτικοφ 
 Αυξάνει τθ ςυχνότθτα οςτεοπόρωςθσ και πεπτικοφ 
ζλκουσ  
 Ευκφνεται για το 5% των νεογνικϊν κανάτων, 7-10% 
των πρόωρων τοκετϊν 
 Αυξάνει τθν πικανότθτα γζννθςθσ παιδιϊν με μικρό 
βάροσ και με διανοθτικι κακυςτζρθςθ και τον κίνδυνο 
ζκτρωςθσ 
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Καπνόσ του τςιγάρου 

 3044 ουςίεσ ςτα φφλλα καπνοφ 

 3996 ουςίεσ ςτο κφριο ρεφμα του καπνοφ 

 69 από τισ 3996 ουςίεσ ζχουν αναγνωριςκεί 
ωσ καρκινογόνεσ 

 Παράπλευρο ρεφμα καπνοφ 
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Σφςταςθ κφριου ρεφματοσ καπνοφ 

 Νικοτίνθ, πίςςα, νερό 

 CO, HCN, πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνκρακεσ, άλλοι υδρογονάνκρακεσ, 
οξείδια αηϊτου, αρωματικζσ αμίνεσ, 
νιτροηαμίνεσ, άλλεσ αμίνεσ, αλδεφδεσ, αρςενικό, 
μπερφλλιο, νικζλιο, χρϊμιο, κάδμιο, πολϊνιο 
κ.ο.κ 
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Σφςταςθ παράπλευρου ρεφματοσ καπνοφ 

 Κδια ςφςταςθ  

 Διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ 

 Λιγότερο HCN 

 Περιςςότερα οξείδια αηϊτου και νιτροηαμίνεσ 

 Πακθτικό κάπνιςμα  
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Νοςογόνεσ ςυνζπειεσ πακθτικοφ 
καπνίςματοσ 

 Παράπλευρο ρεφμα, εκπνεόμενο κφριο 
ρεφμα, ατμοςφαιρικόσ αζρασ 

 Αυξάνει τθ ςυχνότθτα καρκίνου πνεφμονοσ 
κατά 20-30% 

 Αυξάνει τον κίνδυνο κανάτου από ςτεφανιαία 
νόςο και εγκεφαλικά επειςόδια 

 Κάποιεσ ενδείξεισ ςυςχζτιςθσ με εμφάνιςθ 
καρκίνων κατά τθν παιδικι θλικία 
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Συνζργεια καπνίςματοσ και άλλων 
εκκζςεων 

 Εκκετικι αφξθςθ ςυχνότθτασ καρκίνου του 
αναπνευςτικοφ και ανωτζρου γαςτρεντερικοφ 
ςυςτιματοσ, εάν το κάπνιςμα ςυνοδεφεται με 
λιψθ αλκοόλ, ζκκεςθ ςε αμίαντο, ραδόνιο, 
αρςενικό ι άλλα βαρζα μζταλλα. 

 Συνζργεια καπνίςματοσ με άλλουσ 
παράγοντεσ κινδφνου για καρδιοαγγειακά 
νοςιματα  
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Κάπνιςμα και αλκοόλ και καρκίνοσ 
οιςοφάγου (λόγοι αναλογιϊν) 
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Αλκοόλ (γρ/μζρα) Κάπνιςμα (γρ/μζρα) 

0-9 10-19 20-29 30+ 

0-40 1.0 3.4 3.2 7.8 

41-80 7.3 8.4 8.8 35.0 

81-120 11.8 13.6 12.6 83.0 

121+ 49.6 65.9 137.6 155.6 

Saracci R. Epidemiol Rev 1987;9:175 
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Κάπνιςμα και αμίαντοσ και καρκίνοσ 
πνευμόνων (κνθςιμότθτεσ) 
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Hammond et al. Ann NY Acad Sci 1979;330:473 

Κάπνιςμα Έκκεςθ ςε αμίαντο 

Όχι  Ναι  

Όχι  11 58 

Ναι  123 602 

http://www.uoi.gr/oldsite/main.html
http://www.uoi.gr/oldsite/main.html


Κάπνιςμα, χολθςτερόλθ, υπζρταςθ και 
καρδιοαγγειακά νοςιματα 
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Οφζλθ διακοπισ καπνίςματοσ 

 Σε 1 ζτοσ, μείωςθ κινδφνου κανάτου από 
ςτεφανιαία νόςο κατά 50% 

 Σε 5-15 χρόνια ίδιοσ κίνδυνοσ με μθ-
καπνιςτζσ για ΣΝ και ΑΕΕ 

 Κίνδυνοσ καρκίνου πνεφμονα ςτο μιςό ςε 10 
χρόνια 

 Σθμαντικά κζρδθ ςε κερδιςμζνα ζτθ ηωισ και 
ποιότθτα ηωισ 
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British Doctors Study (1951-2001) 
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BMJ 2004 
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British Doctors Study (1951-2001) 
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Οι καπνιςτζσ πεκαίνουν κατά μζςο 
 όρο 10 χρόνια νωρίτερα από τουσ 
 μθ καπνιςτζσ 
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British Doctors 
Study (1951-2001) 
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Η διακοπι του καπνίςματοσ ςτα 60, 50, 40 
 ι 30 ζτθ οδιγθςε ςε 3, 6, 9 ι 10 κερδιςμζνα 
χρόνια ηωισ, αντίςτοιχα 
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British Doctors Study (1951-2001) 
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“Death in old age is inevitable, 
but death before old age is not” 

Richard Doll (1912-2005), who stopped smoking cigarettes at 
age 37, photographed aged 91 at the 2004 BMJ press conference 

on the 50-year results from his study of British doctors 
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Στρατθγικζσ μείωςθσ τθσ χριςθσ καπνοφ 

 Μείωςθ προςφοράσ καπνοφ 
• Περιοριςμόσ πρόςβαςθσ (απαγόρευςθ ςε ανιλικουσ, 
φόροι, απαγόρευςθ ςε κλειςτοφσ και δθμόςιουσ 
χϊρουσ) 
• Δικαςτικζσ αποηθμειϊςεισ 
 

 Μείωςθ ηιτθςθσ καπνοφ 
• Περιοριςμόσ διαφιμιςθσ 
• Πρόλθψθ ζναρξθσ καπνίςματοσ 
• Διακοπι καπνίςματοσ  
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Πρόλθψθ 

 Πρωτογενισ πρόλθψθ 
• Σαφϊσ αποτελεςματικότερθ 
• π.χ. ςχολικά προγράμματα ςυμβουλευτικισ παρζμβαςθσ 
• Περιοδικι ενίςχυςθ 
 

 Δευτερογενισ πρόλθψθ 
• Συμβουλευτικζσ παρεμβάςεισ 
• Σκευάςματα νικοτίνθσ (τςίχλα, ρινικά νεφελϊματα, 
αυτοκόλλθτα) 
• Φαρμακο-κεραπεία (βουπροπριόνθ, νορτριπτυλίνθ, 
κλονιδίνθ, βαρενικλίνθ)  
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Αποτελεςματικότθτα δευτερογενοφσ 
πρόλθψθσ 
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Erhardt L. Atherosclerosis 2009;205:23-32 

Η κεραπεία διακοπισ του καπνίςματοσ ζχει το καλφτερο προφίλ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ 
για τθν πρωτογενι πρόλθψθ καρδιοαγγειακϊν νοςθμάτων ακολουκοφμενθ από τθν αςπιρίνθ, 
τα αντι-υπερταςικά φάρμακα και τελευταίεσ τισ ςτατίνεσ 
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Τςιγάρα με φίλτρο ι χωρίσ 
 (ελαφριά ι βαριά); 

 Μθχανικι μζτρθςθ των ουςιϊν ςτον καπνό 
 Η πραγματικι ειςπνοι ουςιϊν από τον καπνιςτι είναι 
ελαςτικι και εξαρτάται από τον τρόπο που καπνίηει 
 Δεν υπάρχει καμία τεκμθριωμζνθ διαφορά ςτθ 
ςυχνότθτα νόςων με τθ χριςθ ελαφριϊν vs. βαριϊν 
τςιγάρων 
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Φίλτρο Άφιλτρα 

Πίςςα, mg 8-20 16-36 

Νικοτίνθ, mg  0,6-1,4 1,7-2,7 

Βενηοπυρζνιο, ng 26 47-59 

Ν-νιτροηαμίνθ (NNN), ng 390 300 
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Συςτάςεισ για τον επαγγελματία υγείασ 

 Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ πρόλθψθσ του 
καπνίςματοσ επαφφεται ςτισ δράςεισ των 
επαγγελματιϊν υγείασ  

 Χρθςιμοποίθςε τον αλγόρικμο με τα 5 As 
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Erhardt L. Atherosclerosis 2009;205:23-32 
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Κφρια μθνφματα για τον καπνιςτι 

 Ο κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ: περίπου μιςοί 
πεκαίνουν λόγω του καπνίςματοσ 
 Πολλοί καπνιςτζσ πεκαίνουν ςτθ μζςθ θλικία 
και χάνουν πολλά χρόνια ηωισ 
 Η διακοπι του καπνίςματοσ ζχει αποτζλεςμα 

• εκείνοι που διακόπτουν το κάπνιςμα κερδίηουν 
χρόνια ηωισ ανεξάρτθτα από τθν θλικία διακοπισ, 
αλλά όςο νωρίτερα τόςο μεγαλφτερο το κζρδοσ 

 Ο ςυνδυαςμόσ κεραπειϊν για τθ διακοπι του 
καπνίςματοσ είναι αποτελεςματικόσ 
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“Cigarette smoking is the chief, single avoidable 
cause of death in our society and the most 
important public health issue of our time” 

      

     C. Everett Koop 
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