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Η ιστορία του καπνίσματος

 Ο καπνός κατάγεται από την Αμερική και ειδικότερα από 

περιοχές νοτιότερα από το Μεξικό. Αρχαιολογικές έρευνες 

διαπίστωσαν ότι εκεί η χρήση του καπνού ήταν γνωστή 500 

χρόνια πριν από την ανακάλυψη της Αμερικής 

 Ο καπνός είναι είδος του φυτού "Νικοτιανή", που οφείλει το 

όνομα της στον Γάλλο πρεσβευτή Joan Nicot, που την 

προσέφερε το 1560 στην Αικατερίνη των Μεδίκων ως δώρο 

για να «κατευνάσει» τους πονοκεφάλους της



Η ιστορία του καπνίσματος

 Το 1492 ο Κολόμβος και οι 
άνθρωποι της συνοδείας του 
εξερευνώντας την Κούβα 
συνάντησαν Ιθαγενείς, που 
εισέπνεαν τον καπνό από 
καιγόμενα φύλλα

 Οι Ιθαγενείς πολλές φορές 
χρησιμοποιούσαν ξύλινη 
σύριγγα σε σχήμα διχάλας 
(Υ), ώστε από τα δύο άκρα 

να εισπνέουν

http://www.bestrong.org.gr/pictures/original/b_4407_or_indians-smoking-pipe.jp
http://www.bestrong.org.gr/pictures/original/b_4407_or_indians-smoking-pipe.jp


Η ιστορία του καπνίσματος

 Το 1511 φθάνει στην Ευρώπη από το περιβάλλον του 

Κολόμβου η πρώτη είδηση για την ύπαρξη του 

καπνόφυτου και τη χρήση, από τους γηγενείς 

Αμερικανούς, του καπνού

 Στην Ελλάδα ο καπνός έφτασε στις αρχές του 17ου

αιώνα και καλλιεργήθηκε πρώτα στη Ξάνθη



Η ιστορία του καπνίσματος

 Οι πρώτες 

καπνοβιομηχανίες 

σημείωσαν μεγάλη άνοδο 

κατά την διάρκεια του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, όταν 

κάτω από το στρες της 

μάχης, οι στρατιώτες 

κάπνιζαν όλο και πιο πολύ 

με αποτέλεσμα να εθιστούν 

στην νικοτίνη



Η ιστορία του καπνίσματος

 Μετά τον πόλεμο και κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 20 το τσιγάρο πέρασε 

στον χώρο της διαφήμισης 

και έγινε το σύμβολο μιας 

λαμπρής ανέμελης ζωής

 Η συνήθεια αυτή έγινε 

τόσο διαδεδομένη που 

οδήγησε στη μαζική 

βιομηχανοποίηση



Η ιστορία του καπνίσματος

 Την δεκαετία του 1920 Γερμανοί επιστήμονες ανακάλυψαν 

ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για την υγεία, αλλά η 

παγκόσμια κοινότητα αναγνώρισε το πρόβλημα σταδιακά 

μόνο μετά το 1950

 Αργότερα οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος έγιναν 

πασίγνωστες και με το πέρασμα του χρόνου και με την 

αύξηση της κατανάλωσης, τα θύματά του άρχισαν να 

αυξάνονται δραματικά



Με τι συνδέεται το κάπνισμα στη 

σύγχρονη εποχή;

Παρατήρηση μέσα από διαφημίσεις:

Τα Τσιγάρα μάρκας  Marlboro δηλούν 

την έννοια του cow-boy και ό,τι αυτή υποδηλώνει:

 Αρρενωπότητα

 Αγωνιστικότητα

 Φυσική ζωή  και

 Δύναμη



Silk Cut

Η σουρεαλιστική διαφημιστική

εικόνα συνώνυμο του:

αισθησιασμού

του ελιτισμού

 της αριστοκρατικότητας

 του ισχυρού πνευματικού status



Η αλήθεια...



Καπνιστική Συνήθεια

 Μάστιγα των μοντέρνων 

καιρών

 Είναι νόσος και έτσι πρέπει 

να αντιμετωπίζεται

 Χρόνια μορφή και συχνά 

υποτροπιάζουσα 

 Ο εθισμός στην νικοτίνη 

είναι τόσο δυνατός όσο και 

ο εθισμός σε ουσίες όπως η 

κοκαϊνη, η ηρωίνη και οι 

αμφεταμίνες 



Κάπνισμα και προβλήματα υγείας

 Αναπνευστικό σύστημα (Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ)

 Καρδιαγγειακό 

 Σκελετός 

 Πεπτικό

 Ουροποιητικό

 Δέρμα

 Στοματική κοιλότητα

 Οφθαλμός

 Παθητικό κάπνισμα

 Τριτογενές κάπνισμα



Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ)

 Η συντριπτική πλειοψηφία (85-90%) οφείλεται στο 
κάπνισμα



Ορισμός της ΧΑΠ

 Η ΧΑΠ, μια συχνή πάθηση που μπορεί να 

προληφθεί και να αντιμετωπιστεί, χαρακτηρίζεται από 

εμμένουσα απόφραξη των αεραγωγών (περιορισμό της ροής 

του αέρα) που είναι συνήθως προοδευτική και οφείλεται σε 

μια υπερβολική χρόνια φλεγμονώδη απάντηση των αεραγωγών 

και των πνευμόνων σε βλαπτικά σωματίδια ή αέρια

 Οι παροξύνσεις και οι συνυπάρχουσες παθήσεις 

(συνοσηρότητες) συμβάλλουν στην εξέλιξη και την βαρύτητα 

της νόσου



ΧΑΠ

 Καταστροφή των 

κυψελίδων και παραγωγή 

βλέννης λόγω της συνεχούς 

και χρόνιας φλεγμονώδους 

απάντησης σε βλαπτικά 

σωματίδια και αέρια



Διάγνωση της ΧΑΠ

 Ιστορικό καπνίσματος

 Συμπτώματα:

Βήχας

Πτύελα

Δύσπνοια

 Επίσκεψη στον ειδικό 

(Πνευμονολόγο)

Κλινική εξέταση

Σπιρομέτρηση



Διάγνωση- Ταξινόμηση της ΧΑΠ βάσει 

της σπιρομέτρησης

 Αναφερόμενη δύσπνοια, χρόνιος βήχας ή απόχρεμψη 
και αναφερόμενο ιστορικό έκθεσης σε παράγοντες 
κινδύνου για τη νόσο ή οικογενειακό ιστορικό

 Απαραίτητη η σπιρομέτρηση στο παραπάνω κλινικό 
πλαίσιο 

 FEV1/FVC < 0.70 μετά από βρογχοδιαστολή
επιβεβαιώνει την παρουσία μόνιμου περιορισμού 
της ροής των αεραγωγών και άρα της ΧΑΠ 

 Απλό και σταθερό διαγνωστικό εργαλείο που 
βοηθάει ιδιαίτερα τον μη ειδικό κλινικό γιατρό 



Ταξινόμηση της ΧΑΠ με βάση τη μετά 

βρογχοδιαστολή FEV1 κατά GOLD





ΧΑΠ με Συμπτώματα

 Χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΧΑΠ: 

χρόνια και προοδευτική δύσπνοια 

βήχας και παραγωγή πτυέλων

• Συνήθως προηγούνται της στένωσης των αεραγωγών 
για πολλά χρόνια

• Αυτό το κλινικό πρότυπο παρέχει μία μοναδική 
δυνατότητα αναγνώρισης των καπνιστών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο για ΧΑΠ, ώστε να είναι 
εφικτή η πρώιμη παρέμβαση



ΧΑΠ χωρίς Συμπτώματα

 Αντιστρόφως, μπορεί να αναπτυχθεί σημαντική 

στένωση των αεραγωγών χωρίς χρόνιο βήχα και 

παραγωγή πτυέλων

 Παρόλο που η ΧΑΠ ορίζεται με βάση τη στένωση 

των αεραγωγών, στην πράξη η παρουσία 

συγκεκριμένου συμπτώματος οδηγεί τον ασθενή 

στην απόφαση να αναζητήσει ιατρική βοήθεια και 

επομένως μπορεί να τεθεί η διάγνωση

 Η ΧΑΠ μπορεί να διαγνωστεί σε οποιοδήποτε στάδιο 

της νόσου



Στόχος της εκτίμησης της ΧΑΠ από τον 

γιατρό:

 Ο καθορισμός

-της σοβαρότητας της νόσου

-της σοβαρότητας του περιορισμού της ροής 

-της επίδρασης στην κατάσταση της υγείας του 
ασθενούς 

-του κινδύνου για μελλοντικά γεγονότα, όπως 
παροξύνσεις, νοσηλείες σε νοσοκομεία ή ακόμη και 
θάνατο 

• έτσι ώστε να καθοδηγηθεί η θεραπεία



Παρόξυνση-ορισμός 

 Οξύ συμβάν που χαρακτηρίζεται από την επιδείνωση 

των αναπνευστικών συμπτωμάτων του ασθενούς, 

που είναι πέρα από τις συνήθεις καθημερινές 

διακυμάνσεις και οδηγεί σε αλλαγή της 

φαρμακευτικής αγωγής 



Παροξύνσεις

 Η συχνότητα που επισυμβαίνουν οι παροξύνσεις 
ποικίλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των ασθενών 

 Η επιδείνωση του λειτουργικού ελέγχου της 
αναπνοής σχετίζεται σημαντικά με αυξημένη 
επίπτωση των παροξύνσεων και αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου



Συνοσηρότητες της ΧΑΠ

1) εξωπνευμονικές (συστηματικές) εκδηλώσεις λόγω       
συστηματικής φλεγμονής: 

-απώλεια βάρους, διατροφικές διαταραχές και    

ανωμαλίες σκελετικών μυών 

2) αυξημένος κίνδυνος για:

- έμφραγμα του μυοκαρδίου, στηθάγχη

-οστεοπόρωση, κατάγματα οστών

-λοιμώξεις του αναπνευστικού

-κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο 

-διαβήτη, αναιμία και γλαύκωμα 



Εξέλιξη της ΧΑΠ

 Δύσπνοια κοπώσεως 

 Παροξύνσεις που επιβαρύνουν την αναπνευστική 

λειτουργία

 Δύσπνοια ηρεμίας

 Συνεχής οξυγοθεραπεία στο σπίτι



ΧΑΠ

 3.000.000 άτομα πεθαίνουν από ΧΑΠ ετησίως

 Π.Ο.Υ.: Μέχρι το 2020 θα αποτελεί την 3η κατά 

σειρά αιτία θανάτου παγκοσμίως 

 Υπάρχει μία τάση εξίσωσης μεταξύ των δύο φύλων



ΧΑΠ

 Οι καπνιστές έχουν 50% κίνδυνο να αναπτύξουν 

ΧΑΠ κατά την διάρκεια της ζωής τους

 O βαθμός εξέλιξης της ΧΑΠ μειώνεται όταν οι 

ασθενείς που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν την 

νόσο σταματήσουν το κάπνισμα 

 Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική θεραπεία της ΧΑΠ



Κάπνισμα και Λοιμώξεις

 Αυξημένα κρούσματα γρίππης σε καπνιστές σε 

σχέση με μη καπνιστές

 Νοσηρότητα βαρύτερη στους καπνιστές

 Η πνευμονία ως επιπλοκή της γρίππης είναι 

συχνότερη στους καπνιστές με μεγαλύτερο ποσοστό 

θνητότητας 

 Συνιστάται εμβολιασμός κατά του ιού της γρίππης

και του πνευμονιοκόκκου (ομάδα υψηλού κινδύνου)



Κάπνισμα και 

Kαρδιαγγειακά νοσήματα

 Παθήσεις των αγγείων της καρδιάς (στεφανιαία), του 

εγκεφάλου και των αγγείων των άκρων του σώματος

 Ο καπνός στενεύει τα τοιχώματα των αγγείων και 

δυσκολεύει την αιμάτωση των κυττάρων. Είναι η 

κύρια αιτία πρόκλησης εμφραγμάτων, εγκεφαλικών 

επεισοδίων και γάγγραινας των άκρων



Κάπνισμα και 

Kαρδιαγγειακά νοσήματα

 Ο καπνός φαίνεται ότι αυξάνει το ιξώδες του αίματος και 
οδηγεί σε ρήξη της αθηρωματικής πλάκας και σχηματισμό 
μεγάλων θρόμβων, που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του 
αίματος προς την καρδιά ή άλλα όργανα 

 Οι θρόμβοι αποτελούνται από τμήματα της αθηρωματικής
πλάκας, δηλαδή του στρώματος λιπιδίων που καλύπτει την 
εσωτερική επιφάνεια των αγγείων και προκαλεί 
αρτηριοσκλήρυνση



Κάπνισμα και 

Kαρδιαγγειακά νοσήματα

1  Οι καπνιστές έχουν:

-τουλάχιστον 2πλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης

ισχαιμικής καρδιοπάθειας σε σχέση με 

τους μη καπνιστές

-2πλάσιο με 4πλάσιο κίνδυνο αιφνιδίου 

θανάτου

2 Οι καπνιστές:

-παθαίνουν έμφραγμα μία δεκαετία πριν από τους 

μη καπνιστές



Κάπνισμα και 

Kαρδιαγγειακά νοσήματα

 Ο κίνδυνος ανάπτυξης εμφράγματος του μυοκαρδίου 

μειώνεται ταχύτατα μετά την διακοπή του 

καπνίσματος 

 Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στο επίπεδο των 

μη καπνιστών μετά από πέντε χρόνια 



Κάπνισμα και Σκελετός

 Αρνητική σχέση μεταξύ του καπνίσματος και της 

οστικής πυκνότητας: 

1. Η νικοτίνη μειώνει την παραγωγή κολλαγόνου 

2. Εμποδίζει την επαρκή οξυγόνωση των ιστών   

 Οι καπνιστές που παθαίνουν κάταγμα χρειάζονται 

62% περισσότερο χρόνο να αναρρώσουν απ' ότι οι μη 

καπνιστές



Κάπνισμα και Πεπτικό

 Πεπτικά έλκη (φαίνεται να επουλώνονται βραδύτερα 
και έχουν την τάση να υποτροπιάζουν συχνότερα)

 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (μειώνει την 
παραγωγή σιέλου, διεγείρει την γαστρική έκκριση, 
μειώνει την πίεση του κατώτερου οισοφαγικού 
σφιγκτήρα και μειώνει την κινητικότητα του 
στομάχου) 

 Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης νόσου Crohn

 Παγκρεατίτιδα

 Καρκίνος οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέρου, 
παγκρέατος



Κάπνισμα και Ουροποιητικό σύστημα

 Το 50% των καρκίνων της ουροδόχου κύστεως 

οφείλεται στο κάπνισμα



Κάπνισμα και Δέρμα-Νύχια

 Το δέρμα γερνάει πιο 
γρήγορα λόγω αφυδάτωσης

 Οι βαρείς καπνιστές έχουν 
σχεδόν 10 φορές 
περισσότερες ρυτίδες σε 
σχέση με τους μη καπνιστές 
της ίδιας ηλικίας, τόσο γύρω 
από τα μάτια όσο και γύρω 
από το στόμα 

 Τα νύχια είναι πιο 
ευαίσθητα και συχνά 
χρωματίζονται με κίτρινο 
χρώμα από το τσιγάρο



Κάπνισμα και Στοματική-ρινική 

κοιλότητα

 Κακοσμία στόματος

 Δυσχρωμίες δοντιών

 Τερηδόνα, ουλίτιδα ή/και 

περιοδοντίτιδα 

 Απώλεια δοντιών

 Απώλεια γεύσης και όσφρησης

 Οξεία ή χρόνια ιγμορίτιδα και 

επιβράδυνση δράσης της 

θεραπείας

 Καρκίνος στόματος, λάρυγγος



Κάπνισμα και Οφθαλμός

 επιτάχυνση εμφάνισης καταρράκτη 

 εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

 γλαύκωμα 

 ξηροφθαλμία 

 αίσθημα καύσου, φαγούρα, αίσθημα ξένου σώματος



Παθητικό κάπνισμα και Παιδιά



Τριτογενές κάπνισμα

 Ο όρος περιγραφεί το αόρατο και 

τοξικό μείγμα αερίων και μορίων 

που επικάθεται στα μαλλιά και 

στα ρούχα των καπνιστών, αλλά 

και στα  έπιπλα και στο πάτωμα. 

Στα κατάλοιπα περιλαμβάνονται 

βαρέα μέταλλα, καρκινογόνα 

ακόμα και ραδιενεργά υλικά τα 

οποία μπορούν να αγγίξουν τα 

παιδιά, να τα μεταφέρουν στο 

στόμα τους και να τα καταπιούν, 

ειδικά εάν μπουσουλάνε ή 

παίζουν στο πάτωμα



Παθητικό κάπνισμα και Ενήλικες

 Ενοχοποιείται για:

1) καρδιακές νόσους

2) καρκίνο πνεύμονος

3) οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού

4) παροξύνσεις άσθματος



Συμπεράσματα

-Το κάπνισμα είναι ασθένεια

-Είναι ο σημαντικότερος αναστρέψιμος παράγοντας 
κινδύνου 

-Οι συνέπειές του είναι καταστροφικές 

-Διακοπή τώρα μόνοι ή με βοήθεια



Ευχαριστώ!


