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Τ

ὸ κάπνισμα τοῦ τσιγάρου ἀποτελεῖ τὴν,
κύρια ἀποτρέψιμη αἰτία πρώιμου θανάτου
ἀπὸ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, καρκίνο
πνεύμονα καὶ χρόνια ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια. Ὡς ἕνα ἀποτελεσματικὸ μέσο μείωσης τοῦ
καπνίσματος ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας
προτείνει ἑφέτος τὴν ἁπλῆ συσκευασία τῶν τσιγάρων, ποὺ ἀποδείχθηκε ἀποτελεσματικὸ μέτρο
στὴν Αὐστραλία. Στὴν πατρίδα μας, ποὺ παραμένει πρωταθλήτρια στὴ συνήθεια τοῦ καπνίσματος, δὲν εἶναι σίγουρο ἂν αὐτὸ τὸ μέτρο ἀποδώσει, ἀφοῦ καὶ ἡ αὔξηση τῆς τιμῆς του, κάτι ποὺ
σ’ ὅλες τὶς χῶρες ἔχει ἀποτέλεσμα, στὴν Ἑλλάδα
ἀποδίδει ἐλάχιστα.
Ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος δύσκολα ἐπιτυγχάνεται, γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ πρόληψη σὲ νεαρὲς
ἡλικίες ἔχει τὸν κύριο λόγο. Γιὰ τὶς περιπτώσεις
ποὺ ὁ καπνιστὴς ἔχει τὴ βούληση νὰ τό διακόψει,
ὡς βοήθεια προτείνεται ἡ θεραπεία συμπεριφορᾶς
καὶ τὰ φάρμακα.1,2 Ἀπὸ τὰ φάρμακα ποὺ εἶναι διαθέσιμα γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, τρία
εἶναι αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἀδειοδοτηθεῖ καὶ ἔχουν
ἀποδεδειχθεῖ ἀποτελεσματικά:
 ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης νικοτίνης (NRT),
ποὺ εἶναι διαθέσιμη ὡς διαδερμικὰ ἔμπλαστρα ἢ ὡς βραχύτερης δράσης μορφὲς ἀπὸ

τοῦ στόματος (ταμπλέτες, μασώμενες τσίχλες)
ἢ spray.
 ἡ βαρενικλίνη ἀπὸ τοῦ στόματος, ποὺ εἶναι
ἕνας μερικὸς ἀγωνιστὴς τῶν νικοτινικῶν ὑποδοχέων, ποὺ προσδένεται λιγότερο ἀποτελεσματικὰ ἀπὸ τὴ νικοτίνη.
 ἡ βουπροπιόνη ἀπὸ τοῦ στόματος εἶναι ἕνας
ἀνταγωνιστὴς τῶν νικοτινικῶν ὑποδοχέων μὲ
ντοπαμινεργικὲς καὶ ἀδρενεργικὲς δράσεις, ὁ
ὁποῖος πιθανῶς δρᾶ μπλοκάροντας τὶς δράσεις τῆς νικοτίνης, ἐλαττώνοντας τὰ συμπτώματα στέρησης ἢ μειώνοντας τὴν καταθλιπτικὴ διάθεση.
Ἡ βαρενικλίνη καὶ ὁ συνδυασμὸς θεραπείας ὑποκατάστασης νικοτίνης (ἕνα διαδερμικὸ
ἔμπλαστρο σὲ συνδυασμὸ μὲ μιὰ μορφὴ βραχείας
δράσης) εἶναι οἱ πιὸ ἀποτελεσματικὲς θεραπεῖες.
Ὁ βελονισμός, ἡ ὑπνοθεραπεία, τὸ ἠλεκτρονικὸ
τσιγάρο καὶ ἄλλες συσκευὲς χορήγησης νικοτίνης,
καθὼς καὶ ἡ κυτισίνη, χρησιμοποιοῦνται, ἐπίσης,
γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ ἡ χρήση
τους δὲν εἶναι εὐρέως ἀποδεκτή.
Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο προτείνεται ὡς ἕνας
ἑλκυστικὸς τρόπος γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀντιφατικά.
Ἔτσι ἡ χρήση του δὲν μπορεῖ νὰ συστήνεται ὡς
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θεραπεία διακοπῆς ἢ μείωσης τοῦ καπνίσματος.
Πρόσφατα ὁ FDA ἐξέδωσε ἀπαγορευτικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴ χρήση καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τσιγάρου
στὶς ἡλικίες κάτω τῶν 18 ἐτῶν.
Πρὶν τὴ συνταγογράφιση τῶν παραπάνω
φαρμάκων, θὰ πρέπει νὰ τονίζεται ἡ σημασία τῆς
ἀποχῆς ἀπὸ τὸ κάπνισμα ἀπὸ τὴν ἡμέρα διακοπῆς καὶ μετά. Ἡ φαρμακευτικὴ ὑποστήριξη βοηθάει τοὺς καπνιστές, ποὺ καπνίζουν περισσότερα
ἀπὸ 10 τσιγάρα ἡμερησίως, καὶ ἔχουν τὴ βούληση
νὰ τό διακόψουν.
Ἡ βαρενικλίνη καὶ ἡ βουπροπιόνη συνήθως
λαμβάνονται μιὰ ἑβδομάδα πρὶν τὴν ἡμερομηνία
διακοπῆς, ἐνῶ ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης νικοτίνης συνήθως ξεκινᾶ κατὰ τὴν ἡμέρα διακοπῆς.
Ἡ ἀνάγκη γιὰ κάπνισμα ὑποχωρεῖ μετὰ ἀπὸ μιὰ
περίοδο ἀποχῆς, ἔτσι τὰ φάρμακα χρειάζεται νὰ
λαμβάνονται γιὰ λίγους μόνο μῆνες (συνήθως διαρκεῖ 8-10 ἑβδομάδες). Ἡ δοσολογία καὶ ἡ διάρκεια τῆς ἀγωγῆς καθορίζονται ἀπὸ τὶς ὁδηγίες
χρήσης ἑκάστου φαρμάκου.
Ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης νικοτίνης εἶναι
ἀσφαλὴς σὲ ἄτομα μὲ σταθερὴ καρδιαγγειακὴ
νόσο, ἐνῶ λόγῳ τῆς πιθανῆς πρόκλησης θωρακικοῦ ἄλγους καὶ αἰσθήματος παλμῶν θὰ πρέπει
νὰ ἀποφεύγεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξέα στεφανιαῖα
σύνδρομα ἢ σοβαρὲς ἀρρυθμίες. Τὰ διαδερμικὰ
ἔμπλαστρα μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἐρεθισμὸ τοῦ
δέρματος, ποὺ σπάνια ὁδηγεῖ σὲ διακοπή, ἐνῶ οἱ
μορφὲς ἀπὸ τοῦ στόματος καὶ οἱ ρινικὲς μπορεῖ
νὰ προκαλέσουν βῆχα, στοματαλγία, φαρυγγαλγία καὶ λόξυγκα.
Ἡ βαρενικλίνη μπορεῖ νὰ ἔχει ψυχολογικὲς
παρενέργειες καὶ ἀπαιτεῖται ἐκτίμηση τοῦ ἀσθενοῦς γιὰ αὐτοκτονικὸ ἰδεασμό, ἰδιαίτερα ἂν πρόκειται γιὰ ἄτομο ποὺ πάσχει ἢ ἔπασχε στὸ παρελθὸν ἀπὸ κατάθλιψη. Μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ
μὲ ἀσφάλεια σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ καρδιακὴ
νόσο, ὅπως δείχνουν τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα.
Ἄλλες παρενέργειες εἶναι ναυτία, δυσκοιλιότητα,
κεφαλαλγία, αϋπνία, ζωηρὰ ὄνειρα.
Ἡ βουπροπιόνη μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἐπιληπτικὲς κρίσεις (1/1000), ὁπότε θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ κρίσεων καὶ παράγοντες ποὺ προδιαθέτουν σὲ κρίσεις. Ἐπίσης,
μπορεῖ νὰ προκαλέσει αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, ὁπότε χρειάζεται παρακολούθηση αὐτῆς.

Ἐπιπλέον ὑπάρχει πιθανὴ συσχέτισή της μὲ ψυχολογικὲς παρενέργειες (ὅπως ἀλλαγὲς στὴ συμπεριφορά, ἐπιθετικότητα, καταθλιπτικὴ διάθεση
καὶ αὐτοκτονικὸ ἰδεασμό), γι’ αὐτὸ χρειάζεται
παρακολούθηση. Ἄλλες πιθανὲς παρενέργειες τῆς
βουπροπιόνης εἶναι ἀϋπνία (30-40%), ξηροστομία (10%) καὶ ναυτία. Χρειάζεται προσοχὴ στὶς
ἀλληλεπιδράσεις τῆς βουπροπιόνης μὲ φάρμακα
ὅπως ἡ φαινυντοΐνη, τὸ βαλπροϊκὸ νάτριο καὶ ἡ
κλοπιδογρέλη.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν κύηση καὶ στὴ γαλουχία, ἡ
βαρενικλίνη καὶ ἡ βουπροπιόνη θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγονται, καθὼς δὲν ὑπάρχουν δεδομένα ἀσφαλείας1, ἐνῶ ἡ θεραπεία ὑποκατάστασης νικοτίνης,
πλὴν τῶν διαδερμικῶν ἐμπλάστρων, φαίνεται νὰ
εἶναι ἀσφαλής, ὡστόσο θὰ πρέπει νὰ σταθμίζεται ἡ
ἀποτελεσματικότητα μὲ τοὺς πιθανοὺς κινδύνους.
Τέλος, ἂν εἶναι διαθέσιμη, θὰ πρέπει νὰ προσφέρεται στοὺς ἀσθενεῖς συμπεριφορική ψυχοθεραπεία μαζὶ μὲ τὰ φάρμακα, καθὼς φαίνεται νὰ
αὐξάνει τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἀγωγῆς.
Οἱ καπνιστές, ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει νὰ διακόψουν τὸ κάπνισμα, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσουν τὶς μεθόδους διακοπῆς τοῦ καπνίσματος ποὺ
ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀσφαλεῖς καὶ ἀποτελεσματικές.
Ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος εἶναι μιὰ συνεχὴς διαδικασία, ποὺ ἀπαιτεῖ τὸν συνδυασμὸ συμ
περιφορικῆς ψυχοθεραπείας καὶ φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς μὲ ὑποκατάστατα νικοτίνης, βουπροπιόνη ἢ βαρενικλίνη. Οἱ γιατροὶ πρέπει σὲ κάθε περίπτωση νὰ ἐνθαρρύνουν τοὺς ἀσθενεῖς τους νὰ
διακόψουν τὸ κάπνισμα καὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὶς
προσπάθειές τους. Ἕνας καπνιστὴς ἔχει περίπου
10 χρόνια λιγότερο προσδόκιμο ζωῆς ἀπὸ ἕναν μὴ
καπνιστὴ καὶ περίπου 12 χρόνια λιγότερα ὑγιοῦς
ζωῆς ἀπὸ ἕναν μὴ καπνιστή. Τἀ ἄτομα ποὺ τό δια
κόπτουν πρὶν τὴν ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν, ζοῦν περίπου τὸ ἴδιο μ’ αυτοὺς ποὺ δὲν κάπνισαν ποτέ.
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