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 Η εξάρτηση από τη νικοτίνη είναι ένας νευροβιολογικός 

εθισμός και έχει ταξινομηθεί επίσημα ως ιατρική ασθένεια 

(Δέκατη Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης των 

Νόσων [ICD-10] / 4η Έκδοση του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών 

[DSM-IV])

http://www.care.gr/search/?q=%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B5%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


ΕΞΑΡΤΗΣΗ

 Κατάσταση εθισμού ενός ατόμου από μία ουσία, κατά την οποία 

κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη για τη λήψη της ουσίας

 Σωματικά συμπτώματα όταν σταματήσει την ουσία (στερητικό 

σύνδρομο)



Κάπνισμα: Εθιστική διαταραχή

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια της 

εθιστικής συνήθειας:

 Έντονη επιθυμία για χρήση καπνού

 Αδυναμία για έλεγχο της χρήσης καπνού

 Συμπτώματα στέρησης

 Ανάπτυξη ανοχής

 Προτεραιότητα στη χρήση καπνού σε σχέση με άλλες απολαύσεις

 Χρήση καπνού παρά τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς

 Χρήση καπνού παρά τις ενδείξεις για τη βλαπτική επίδραση του 

καπνού στην υγεία

 Υψηλά ποσοστά υποτροπής χρήσης καπνού μετά από επιτυχή 

διακοπή του καπνίσματος



ΕΞΑΡΤΗΣΗ

 Η εξάρτηση είναι μία πλήρης απώλεια ελέγχου όπου η χρήση της ουσίας γίνεται 

αυτοσκοπός

 Δεν μπορούμε πλέον να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτή τη χρήση (ψυχική 

εξάρτηση)

 Αποτελεί τέτοιο μέρος πλέον της λειτουργίας του οργανισμού που αν την 

σταματήσουμε, θα εμφανιστούν δυσάρεστα συμπτώματα, που εξαφανίζονται 

μόλις κάνουμε χρήση της ουσίας (σωματική εξάρτηση)



Νικοτίνη

 Ουσία άχρωμη και άοσμη, η οποία απορροφάται 

αμέσως από τους πνεύμονες και με την κυκλοφορία 

φθάνει στον εγκέφαλο εντός 6-7 sec.

 Ψυχοτρόπος ουσία με τονωτικές και κατευναστικές 

ιδιότητες.

 Προκαλεί ευφορία, διεγείρει τη μνήμη, αυξάνει την 

επαγρύπνηση, ενισχύει τις δυνατότητες γρήγορης 

αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα

 Ελαττώνει το stress, μειώνει την επιθετικότητα



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



Η νικοτίνη είναι κυρίως υπεύθυνη για τον 

εθισμό στο κάπνισμα

 Είναι η 3η πιο εθιστική ουσία μετά την κοκαΐνη και τα οποιοειδή

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

 Οι καπνιστές καπνίζουν για να διατηρούν τους υποδοχείς της νικοτίνης 
δεσμευμένους

 Το νευρικό σύστημα  αντιδρά προσπαθώντας να ανταγωνιστεί τη δράση της 
νικοτίνης →↑NAchR (Νικοτινικο ακετυλοχολινεργικοί Υποδοχείς στον 

εγκέφαλο) → ανοχή στη νικοτίνη, φυσική εξάρτηση και συμπτώματα στέρησης

 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 



Νικοτίνη και εγκέφαλος

 Σε νέους καπνιστές δημιουργεί ζαλάδα και πονοκέφαλο

 Η περιεκτικότητα της νικοτίνης στο αίμα:

πέφτει κατά 50% μισή ώρα μετά από μία ρουφηξιά 

και κατά 75% στα τρία τέταρτα της ώρας

 Από τη στιγμή που μειώνεται η περιεκτικότητα της νικοτίνης στο αίμα, ο 

καπνιστής νιώθει την ανάγκη να ανεβάσει εκ νέου τα επίπεδα της

 Με την πάροδο του χρόνου απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις νικοτίνης σε 

τακτικά διαστήματα

 Γι' αυτό οι περισσότεροι καπνιστές καπνίζουν περίπου ένα πακέτο την ημέρα -

δύο τσιγάρα την ώρα, αλλιώς….

συμπτώματα    ΣΤΕΡΗΣΗΣ



Νικοτίνη και εγκέφαλος

 Η νικοτίνη προκαλεί ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος 

με συνακόλουθη απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών, οι οποίοι 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάρτηση από την νικοτίνη 

και στην εμφάνιση συμπτωμάτων στέρησης

 Στους νευροδιαβιβαστές περιλαμβάνονται:

1) ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται 

με την πρόκληση ευχαρίστησης και ανορεξίας

2) ακετυλοχολίνη, που μπορεί να επιδρά στη βελτίωση της μνήμης 

3) β-ενδορφίνη, που είναι πιθανό να σχετίζεται με τη μείωση του 

άγχους και της νευρικότητας



Δράση Νικοτίνης και Εθισμός

Νικοτίνη στο αίμα

Αιματοεγκεφαλικός

φραγμός

Νικοτινικο-

ακετυλοχολινεργικοί Υποδοχείς 

Στον εγκέφαλο
Έκλυση 

Ντοπαμίνης 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ



Νικοτίνη και εγκέφαλος

 Ο εθισμένος εγκέφαλος είναι διαφορετικός από νευροβιολογικής 

απόψεως σε σχέση με έναν μη εθισμένο εγκέφαλο. Στην περίπτωση 

του εθισμού στη νικοτίνη, επέρχονται θεμελιώδεις και 

μακροχρόνιες αλλαγές στον εγκέφαλο. Οι επιδράσεις που επιφέρει 

ο εθισμός στη νικοτίνη στους νευρώνες και το σώμα εκδηλώνονται 

με τον ακόλουθο τρόπο:

 Με την πάροδο του χρόνου, τα εγκεφαλικά κύτταρα ενός καπνιστή 

προσαρμόζονται για να χειρίζονται τη χημική διαταραχή 

αυξάνοντας τον αριθμό υποδοχέων

 Το σώμα προσαρμόζεται στο να λαμβάνει δόσεις νικοτίνης και 

εξαρτάται από αυτήν

http://www.care.gr/search/?q=%CE%B5%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B5%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Νικοτίνη και εγκέφαλος

 Η συνεχής έκθεση των εγκεφαλικών κυττάρων στη νικοτίνη, με την 

πάροδο του χρόνου, δημιουργεί σε αυτά περισσοτέρους 

νικοτινικούς υποδοχείς, με αποτέλεσμα το αίσθημα «κορεσμού» 

των εγκεφαλικών νευρώνων από νικοτίνη να ικανοποιείται πλέον με 

όλο και μεγαλύτερο αριθμό τσιγάρων

 Η κατάσταση αυτή ονομάζεται νευροπροσαρμογή και με τη σειρά 

της οδηγεί στην ανοχή, τη μειωμένη δηλαδή ανταπόκριση στην 

ίδια ποσότητα ουσίας, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερη 

ποσότητά της ώστε να επιτευχθεί η ίδια επιθυμητή επίδραση



Σύνδρομο στέρησης

 Τα συμπτώματα στέρησης είναι τόσο οι σωματικές αλλαγές όσο 

και οι νοητικές αλλαγές που συμβαίνουν μετά από τη διακοπή ή 

τον τερματισμό της χρήσης μια ναρκωτικής ουσίας

 Συνήθως είναι προσωρινά και είναι προϊόν της σωματικής ή 

ψυχολογικής προσαρμογής στη μακροχρόνια χρήση της 

ναρκωτικής ουσίας

 Συνήθως απαιτείται μια περίοδος επαναπροσαρμογής όταν η 

ναρκωτική ουσία δε λαμβάνεται πλέον

 Αυτά τα συμπτώματα στέρησης μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 

4 εβδομάδες μετά τη διακοπή του καπνίσματος και παρόλο που 

βραχυπρόθεσμα είναι δυσάρεστα, παρουσιάζουν πολύ μικρό 

κίνδυνο για την υγεία

http://www.care.gr/search/?q=%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82




Συμπεριφορές (κοινωνικές/ψυχολογικές) που 

συνδυάζουμε με το κάπνισμα

 Σε έναν καπνιστή η ψυχοσωματική εξάρτηση μαζί με την 

τελετουργία που περιέχει η κίνηση του καπνίσματος (άναμμα, 

εισπνοή, κίνηση, σβήσιμο), βοηθούν στην εξέλιξη του καπνίσματος 

σε μια ισχυρά καταναγκαστική συμπεριφορά

 75-80% των καπνιστών δηλώνει ότι θέλει να διακόψει το κάπνισμα, 

όμως μόνο το 3-5% τα καταφέρνει μόνο του



Εθισμός στη νικοτίνη

 Η εκτίμηση του εθισμού στη νικοτίνη γίνεται από το πρώτο πρωινό 

τσιγάρο

 Όσο πιο άμεσα καπνίσει κάποιος μετά την αφύπνισή του, τόσο πιο 

μεγάλος ο βαθμός του εθισμού του



Ερωτηματολόγιο εξάρτησης Fagerström

0-2 χωρίς εξάρτηση

3-6 μέτρια εξάρτηση

7-10 μεγάλη εξάρτηση



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

 Συχνά Υποτροπή

 Συνεχής και 

επαναλαμβανόμενη 

αντιμετώπιση

 Κινητοποίηση ιατρών και 

καπνιστών

 Θεραπεία φαρμακευτική

και  ψυχ. υποστήριξη

Κάπνισμα Θεωρείται

 Χρονία νόσος

 Εξάρτηση

 Μπορεί να αντιμετωπισθεί

 Χρειάζεται ιατρική 

παρέμβαση



Κάπνισμα: Μια χρόνια νόσος

Θεραπευτική παρέμβαση

 Φάρμακα

 Συμβουλευτική παραίνεση και/ή ψυχολογική υποστήριξη

Καλύτερα αποτελέσματα από τον συνδυασμό και των δύο 

προσεγγίσεων

Fiore MC, Resp Care 2000, West R, Thorax 2000, Simon JA, Am J Med, 2003



ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

- Ενημέρωση - κινητοποίηση των καπνιστών

- Επιλογή τρόπου θεραπευτικής παρέμβασης 

- Πρόληψη υποτροπής 



ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 Βήμα 1. Ρώτησε (Ask)                  Ερωτώ 

 Βήμα 2. Συμβούλευσε (Advise) Ενημερώνω

 Βήμα 3. Αξιολόγησε (Assess) Εκτιμώ 

 Βήμα 4. Βοήθησε (Assist) Επεμβαίνω 

 Βήμα 5. Προγραμμάτισε (Arrange)  Επανεξετάζω

5  A 5  Ε



ΒΗΜΑ 1. ΡΩΤΗΣΕ

 Συστηματικός εντοπισμός όλων των καπνιστών σε κάθε 

επίσκεψη

 Καταγραφή των συνηθειών όσον αφορά το κάπνισμα

 Ο ιατρικός φάκελος να περιλαμβάνει:

√ τον αριθμό των τσιγάρων

√ τα έτη καπνίσματος

√ ηλικία έναρξης

√ ημερομηνία διακοπής



ΒΗΜΑ 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕ

Οι συμβουλές θα πρέπει να είναι:

 Σαφείς 

 Έντονες

 Προσωπικές



Κινητοποίηση

Οι γιατροί/ψυχολόγοι: 

 Συμβουλέυουν και ενημερώνουν για τους κινδύνους στην υγεία

 Τονίζουν το προσωπικό/ατομικό όφελοςτου καπνιστή από τη 

διακοπή

 Υποδεικνύουν τρόπους εκπαίδευσης για να αποσυνδεθούν από 

κάποιες συνήθειες



ΒΗΜΑ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ

Αξιολόγησε το κίνητρο

 Θέλει ο καπνιστής να διακόψει το κάπνισμα;

 Πόσο σημαντική είναι για τον καπνιστή η διακοπή του 
καπνίσματος;

 Είναι πρόθυμος να προσπαθήσει να διακόψει το 
κάπνισμα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες;  



ΒΗΜΑ 4. ΒΟΗΘΗΣΕ

 Φαρμακευτική Αγωγή 

 Συμβουλευτική και

 Ψυχολογική υποστήριξη

 Συνδυασμός



Διαδικασία προσέγγισης για τη θεραπευτική 

παρέμβαση

Προετοιμασία

Ημέρα 

διακοπής

Θεραπεία και Παρακολούθηση

NRTs (12 weeks )

Bupropion ( 7-9 weeks )

Συμβουλευτική  Υποστήριξη 

time

Varenicline ( 12  weeks )



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 Συμπεριφοριστική : εκμάθηση αποφυγής  συμπεριφορών 

που συνδέονται με το κάπνισμα (κατανάλωση αλκοόλ ή 

καφέ, συναναστροφή με καπνιστές κ.α.) 

 Γνωσιακή : αλλαγή τρόπου σκέψης για το κάπνισμα  και 

τεχνικές αντιμετώπισης των στερητικών συμπτωμάτων 

(τεχνικές χαλάρωσης, απόσπασης της προσοχής κ.α) 



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία παρεμβαίνει σε 

όλους τους παράγοντες- ερεθίσματα που συνδέονται με 

το κάπνισμα (συναισθηματικές καταστάσεις, ιδιαίτερες  

συνθήκες καθώς και πεποιθήσεις του καπνιστή  σχετικά 

με το κάπνισμα) με σκοπό να διακόψει την μεταξύ τους 

σχέση



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 Η συμβουλευτική παρέμβαση για να είναι 
αποτελεσματική πρέπει να προσαρμόζεται στα 
διαφορετικά στάδια της καπνιστικής κατάστασης 
(¨Στάδια Αλλαγής¨)

 Ο γιατρός πρέπει να αξιολογεί σωστά το στάδιο που 
βρίσκεται ο καπνιστής όσον αφορά τη διακοπή του 
καπνίσματος, ώστε να παρέχει ανάλογη υποστήριξη που 
θα τον βοηθήσει να περάσει στο επόμενο στάδιο



Διαφορετικοί Τύποι κανιστών

Εκτίμηση της 

Κινητοποιησης 

με Κλίμακα 1-10

Θέλει να σταματήσει 

το Κάπνισμα ??



Εκτίμηση Κινητοποίησης

 Πόσο σημαντικό είναι για σας να κόψετε το 

κάπνισμα ??    1-10

 Ενημέρωση 

 Αν αποφασίσετε να κόψετε το κάπνισμα πόσο είστε 

σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε??         1-10 

 Ενίσχυση Παρέμβαση



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

- στάδιο 1 (πριν τον προβληματισμό): αδιαφορία, άγνοια 
ή υποεκτίμηση των κινδύνων από το κάπνισμα 
(ενημέρωση   και ενίσχυση των κινήτρων για διακοπή)

- στάδιο 2 (προβληματισμός): συλλογισμός και 
αναποφασιστικότητα (ενδυνάμωση των θετικών στοιχείων 
της διακοπής του καπνίσματος) 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

- στάδιο 3 (σχεδιασμός): 

λήψη απόφασης διακοπής από τον καπνιστή          
(κατάρτιση σχεδίου παρέμβασης) 

- στάδιο 4 (δράση): 

υλοποίηση της διακοπής (επιβράβευση της 

προσπάθειας - αντιμετώπιση προβλημάτων)

- στάδιο 5 (διατήρηση): 

προσπάθεια διατήρησης της αποχής .

- στάδιο 6 (υποτροπή): (αντιμετώπιση αιτίων) 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 Σημαντική αύξηση των ποσοστών αποχής στους 6 και 12 
μήνες, ιδιαίτερα με τις συστηματικές παρεμβάσεις, που 
φθάνουν  το 36% μέχρι και 45% 

 Υψηλότερα ποσοστά αποχής με τον συνδυασμό 
συμβουλευτικής και φαρμακευτικής θεραπείας   



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Συνιστάται σε όλους τους καπνιστές που επιθυμούν να 
διακόψουν το κάπνισμα λαμβάνοντας φαρμακευτική 
αγωγή (εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις ) 

 Προηγείται: ιατρικό ιστορικό, παρουσία

αντενδείξεων, λήψη άλλων φαρμάκων ,εκτίμηση 
καπνιστικής συνήθειας κ.λ.π. που θα καθορίσουν το είδος 
της θεραπείας  



Φαρμακευτική Αγωγή για τη Διακοπή 

Καπνίσματος

Α΄  Γραμμής

 Υποκατάστατα 
νικοτίνης

 Βουπροπιόνη

 Βαρενικλίνη

Β΄ Γραμμής

 Κλονιδίνη

 Νορτυπτριλίνη

Consensus Statement JAMA 2000 2008



Φαρμακευτική Θεραπεία

Νικοτίνη στο αίμα

Αιματοεγκεφαλικός

φραγμός 

Νικοτινικο

ακετυλοχινεργικοί Υποδοχείς 

Στον εγκέφαλο

Εκλυση 

Ντοπαμίνης

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ Αιματοεγκεφαλικός

φραγμόςX

XX



Βήματα παρέμβασης

για τη Διακοπή του Καπνίσματος

 Επιλογή θεραπευτικού προγράμματος που ταιριάζει στο 

συγκεκριμένο καπνιστή

 Καθορισμός της ημερομηνίας διακοπής καπνίσματος 7-14 

ημέρες από την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα 



ΒΗΜΑ 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ

Διαδικασία προσέγγισης

Παρακολούθηση

Διακοπή Αποτυχία Υποτροπή 

Ενίσχυση

Επιβράβευση

Πρόληψη 

Υποτροπής

Υποστήριξη

Κατανόηση αιτίας

Ελεγχος συμμόρφωσης

Κινητοποιηση

Αλλαγή θεραπείας



Πόσο συχνά;; 

παρακολουθείται ο ασθενής

 Guidelines
-Περίπου κάθε εβδομάδα τον πρώτο μήνα

-Στο τέλος της περιόδου θεραπείας

-3, 6, 12 μήνες μετά

 Μελέτες αναφοράς
-1,4,8 εβδομάδες --- 6,12 μήνες (New Engl J Med)

-1,7,12 εβδομάδες --- 6, 12 μήνες (Ann Inter Med)

 Ιδιαιτερότητες κάθε ιατρείου



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

- Αντικατάσταση της νικοτίνης των τσιγάρων ώστε να 
μειωθούν συμπτώματα στέρησης και επιθυμία για 
κάπνισμα

- Ανασταλτικός παράγοντας της ψυχολογικής εξάρτησης 
και μέσον αντιμετώπισης της έντονης επιθυμίας για 
κάπνισμα  

- Δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών σκευασμάτων 
αλλά και με άλλα φάρμακα για τη διακοπή του 
καπνίσματος



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ NRT

 Δοσολογία ανάλογα με την καπνιστική βαρύτητα και 
ιδιαιτερότητες του καπνιστή 

 Στην επιλογή του είδους του σκευάσματος σημαντική η 
επιθυμία του καπνιστή 

 Διακοπή της θεραπείας αν ο καπνιστής ξαναρχίσει το 
κάπνισμα 

 Διάρκεια θεραπείας : 8-12 εβδομάδες 

(μακροχρόνια θεραπεία 22-26 εβδομάδες)   



ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

 Τοποθέτηση σε άτριχο σημείο του δέρματος

 Διαφορετικό σημείο κάθε ημέρα. 

 Έναρξη συνήθως με 15mg

 Σταδιακή μείωση της δοσολογίας: π.χ. 15 mg /16 ώρες 
Χ 8 εβδομάδες, 10 mg / 16ώρες Χ 4 εβδομάδες (25 mg
/ 16 ώρες ) 

- Ερεθισμός του δέρματος



ΤΣΙΧΛΕΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

 Κάθε 1-2ώρες  για 6-8 εβδομάδες  (μέγιστη ημερήσια 

δόση 24 τ./ προοδευτική μείωση)

 Διάρκεια 12-26 εβδ. μέχρι και ένα χρόνο

 Μάσηση όχι περισσότερο από μισή ώρα

 Έντονη γεύση ή/και ¨μούδιασμα¨ στη διάρκεια της 

μάσησης επιβάλλει διακοπή της μάσησης μέχρι την 

υποχώρηση τους

 Ναυτία , ερυγές, δυσπεψία κ.α.



ΠΙΠΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

 Με την εισπνοή απελευθερώνει νικοτίνη, ενώ μιμείται την 

κίνηση του καπνίσματος

 Χρήση επί έντονης επιθυμίας για τσιγάρο

 Όχι περισσότερες από 16 δόσεις νικοτίνης την ημέρα 

 Διάρκεια χρήσης συνήθως 12 εβδομάδες

 Ερεθισμός στοματοφάρυγγα, βήχας 



ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ

 2 ψεκασμοί/φορά, 4/ώρα και μέγιστη δόση 64 ψεκασμοί 

/ημέρα

 Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας  της χρήσης μέχρι 

και 6 μήνες με σταδιακή μείωση της δοσολογίας

 Ερεθισμός φάρυγγα και βήχας



ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ ( Zyban )

 Εκλεκτικός αναστολέας της νευρωνικής επαναπρόσληψης 
ντοπαμίνης και ΝΑ 

 Προκαλεί μείωση της δραστηριότητας των νευρώνων που 
απελευθερώνουν ντοπαμίνη με αποτέλεσμα την 
απενεργοποίηση  των ¨μηχανισμών ανταμοιβής¨ και την 
ελάττωση της επιθυμίας για κάπνισμα - δράση 
λειτουργικού αναστολέα  nAchR’s 



ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ

 Η χρήση ενός αντικαταθλιπτικού φαρμάκου όπως η 

βουπροπιόνη στη διακοπή του καπνίσματος ενισχύεται 

και από το ότι:

-η διακοπή του καπνίσματος συνοδεύεται συχνά από 

καταθλιπτική διάθεση

-η νικοτίνη έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες έτσι ώστε ένα 

αντικαταθλιπτικό φάρμακο μπορεί να υποκαταστήσει 

αυτή την ιδιότητά της



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗΣ

 150 mg Χ 1 1η-6η ημέρα

 150 mg Χ 2 7η ημέρα και στη συνέχεια 

 Μειωμένες δόσεις σε ηλικιωμένους και σε ηπατική ή 

νεφρική ανεπάρκεια 

 Διάρκεια θεραπείας : 7-12 εβδομάδες 

 Έναρξη θεραπείας 1-2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία 

διακοπής του καπνίσματος 



ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ

 Ανεπιθύμητες ενέργειες : 

-κεφαλαλγία, ξηροστομία, άγχος, αϋπνία, εξανθήματα  

-σπάνια (0,1%) αλλά σοβαρή παρενέργεια είναι οι 
σπασμοί (παράγοντες κινδύνου είναι:  ιστορικό 
επιληπτικών κρίσεων,  νευρογενής ανορεξία ή βουλιμία, 
ΚΕΚ ,  αλκοολισμός κ.α.)



ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ

Προσοχή σε :

- Ιστορικό επιληψίας

- Ιστορικό διπολικής διαταραχής 

- Νευρική ανορεξία ή βουλιμία 

- Όγκοι ή κακώσεις Κ.Ν.Σ.

- Σοβαρή ηπατική νόσος , αλκοολισμός . Σ.Δ. 

- Συγχορήγηση με ΜΑΟ , αντιαρρυθμικά ,  αντιψυχωσικά
, θεοφυλλίνη κ.α .



ΒΑΡΕΝΙΚΛΙΝΗ ( Champix )

Συνδέεται στους nAchR(εκλεκτικά α4β2): 

-Εμποδίζει τη πρόσδεση της νικοτίνης και παρεμποδίζει 
την αύξηση συγκέντρωσης της ντοπαμίνης μειώνοντας το 
¨μηχανισμό ανταμοιβής ¨ (δράση ανταγωνιστή ) 

-Μειώνει τα συμπτώματα στέρησης και την επιθυμία για 
κάπνισμα (δράση μερικού αγωνιστή του υποτύπου α4β2 
των nAchR)



ΒΑΡΕΝΙΚΛΙΝΗ

 Ανεπιθύμητες ενέργειες : 

- ναυτία ( η συχνότερη )

- δυσπεπτικά ενοχλήματα 

- δυσκοιλιότητα ή/και μετεωρισμός  

- κεφαλαλγία 

- διαταραχές ύπνου , έντονα όνειρα κ.α .

- ψυχιατρικές διαταραχές 



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΕΝΙΚΛΙΝΗΣ

 0,5 mg Χ1 1η-3η ημέρα

 0,5 mg Χ2 4η-7η ημέρα

 1 mg Χ2  8η ημέρα και μετά .

 Διάρκεια θεραπείας 12 εβδομάδες .

 Δυνατότητα επιπρόσθετης αγωγής 1mg Χ2 για ακόμη 12 
εβδομάδες .

 Έναρξη θεραπείας 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία 
διακοπής του καπνίσματος 



ΒΑΡΕΝΙΚΛΙΝΗ

 Προσοχή σε :

- Μεταβολές συμπεριφοράς  ή σκέψης ,

άγχος , καταθλιπτική διάθεση κ.α. 

- Ιστορικό ψυχιατρικής νόσου 

- Σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις 

- Ιστορικό επιληψίας .

- Νεφρική ανεπάρκεια ( μείωση δόσης )  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Υποκατάστατα νικοτίνης : σε συνδυασμό 

με συμβουλευτική από 15-20% μέχρι και 31% σε κάποιες 

μελέτες

 Βουπροπιόνη και Βαρενικλίνη: 

- εβδομάδες 9-12 : Βουπροπιόνη 30%       

Βαρενικλίνη 44%                         

- εβδομάδα 52:       Βουπροπιόνη 16,1%  

Βαρενικλίνη 21,9%    



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1) Συγκριτική μελέτη Βαρενικλίνης έναντι συνδυασμού 

Βαρενικλίνης- Βουπροπιόνης:

- Υπεροχή του συνδυασμού στις 12 και τις 

26 εβδομάδες 

- Μη σημαντική διαφορά στις 52 εβδομάδες 

2) Υπεροχή συνδυασμού Βαρενικλίνης-NRTs έναντι 

μονοθεραπείας με βαρενικλίνη



ΑΠΟΧΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 Προσωπική προσπάθεια         3% - 5%

 Συμβουλευτική                        5% -13%

 Συμβουλευτική και NRT > 20%

 Θεραπεία σε ειδικά κέντρα με συνδυασμό

συμβουλευτικής και φαρμάκων φθάνει το 30%-50% και 

ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά αναφέρονται από ορισμένα 

κέντρα



ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

1. Φάρμακα 2ης γραμμής :   νορτριπτυλίνη , κλονιδίνη .

2. Εναλλακτικές θεραπείες  ( δεν υπάρχει    τεκμηριωμένη 
αποτελεσματικότητα ) 

- Βελονισμός

- Υπνοθεραπεία

3. Νέες θεραπείες : σε φάση μελέτης αρκετά

καινούρια φάρμακα και εμβόλια 



ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 Φάρμακα 2ης γραμμής : επί αντενδείξεων     ή αποτυχίας 
φαρμάκων 1ης γραμμής 

- Νορτριπτυλίνη ,  Κλονιδίνη

 Νέα φάρμακα : ανταγωνιστές υποδοχέων  5-ΗΤ , 
ανταγωνιστές κανναβινοειδών υποδοχέων , ντοπαμινικών
υποδοχέων κ.α.

 Εμβόλια : με παθητική και ενεργητική ανοσοποίηση 
έναντι της νικοτίνης



ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

 Παθητική: χορήγηση προσχηματισμένων αντισωμάτων 

κατά της νικοτίνης.

 Ενεργητική: νανοσωματίδια αποτελούμενα από μόρια 

νικοτίνης συνδεδεμένα με ειδική πρωτείνη-φορέα, που 

επάγουν την παραγωγή αντινικοτινικών αντισωμάτων.

 Θεωρητικά χρήσιμα σε:  διακοπή, αποφυγή υποτροπής 

και πρωτογενή πρόληψη. 



ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

 Μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα.

 Προκαλεί απέχθεια για τον καπνό.

 Μειώνει τα στερητικά συμπτώματα.

 Η είσοδος της βελόνας σε ειδικά σημεία προκαλεί 

απελευθέρωση ¨ενδορφινών¨.

 Υψηλά ποσοστά επιτυχίας άμεσα (65% στον ένα μήνα) με 

γρήγορη όμως μείωση.



Ηλεκτρονικό τσιγάρο

 Ηλεκτρονική συσκευή διανομής νικοτίνης (electronic

nicotine delivery device, ENDD) που λειτουργεί με 

μπαταρία και μοιάζει με συμβατικό τσιγάρο

 Μετατρέπει ένα υγρό που περιέχει νικοτίνη σε ατμό 

(vapour) που μπορεί να εισπνευσθεί

 Δημιουργήθηκε με σκοπό να μιμηθεί το συμβατικό 

τσιγάρο χωρίς τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος 

τσιγάρων



Ηλεκτρονικό τσιγάρο

 Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων

Πολιτειών (FDA) εξέφρασε την ανησυχία πως εκτός από τη 

διανομή νικοτίνης, ο καπνός ίσως να μεταφέρει και άλλα πιθανώς

επιβλαβή συστατικά

 Αναλύσεις έδειξαν πως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν 

καρκινογόνες ουσίες, όπως νιτροζαμίνες, φορμαλδεΰδη, 

ακεταλδεΰδη, στοιχεία του καπνού επιβλαβή στον άνθρωπο, όπως 

και τοξικά χημικά, όπως η διεθυλενική γλυκόλη



Ηλεκτρονικό τσιγάρο

 Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν έχουν εγκριθεί από τον 

FDA στις ΗΠΑ, αλλά ούτε και στην Ευρώπη γιατί δεν 

έχει αποδειχθεί η ασφάλειά τους

 Ωστόσο εκκρεμεί η νομοθεσία σχετικά με την 

επισήμανση των πληροφοριών επάνω στα προϊόντα, 

καθώς και όσον αφορά στην αποθάρρυνση της πώλησης 

των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ανηλίκους



 Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (E.R.S) 

ανακοίνωσε πρόσφατα την επίσημη θέση της αναφορικά 

με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Με βάση τις 

τρέχουσες πληροφορίες και τη διαθέσιμη έρευνα, η E.R.S 

δεν ταξινομεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως ασφαλή 

εναλλακτική λύση στο κάπνισμα, ούτε τα θεωρεί ένα 

εγκεκριμένο εργαλείο για τη διακοπή του καπνίσματος ή 

κατάλληλα για να χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου το 

συμβατικό κάπνισμα απαγορεύεται



Οι καπνιστές πρέπει να 

καταλάβουν ότι 

Δεν υπάρχουν 

μαγικές λύσεις

Χρειάζεται απόφαση και 

συντονισμένη προσπάθεια

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΟΗΘΑ

Θεραπεία για Διακοπή Καπνίσματος


