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Εἰσαγωγὴ

Τ

ὸ κάπνισμα ἀποτελεῖ μία θανατηφόρo
ἑξαρτησιογόνο διαταραχή, καθὼς εὐθύνεται γιὰ τὸ θάνατο πάνω ἀπὸ 650.000 κατοίκων τῆς Εὐρώπης κάθε χρόνο. Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ τῶν καπνιστῶν σταδιακὰ ἐλαττώνεται τὰ
τελευταῖα ἔτη, ὡστόσο φαίνεται νὰ αὐξάνεται σὲ
ὁρισμένους πληθυσμούς, ὅπως γυναῖκες, ἐφήβους
καὶ κοινωνικὰ ἀπομονωμένες ὁμάδες.1 Ἡ Ἑλλάδα κατέχει τὴν πρώτη θέση μεταξὺ τῶν χωρῶν
τῆς Εὐρώπης σὲ ποσοστὸ καπνιστῶν, καθὼς αὐτὸ
φτάνει τὸ 38% ἐπὶ τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ. Καθίσταται λοιπὸν ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ χρησιμοποίηση ἀποτελεσματικῶν καὶ τεκμηριωμένων
μεθόδων, ποὺ θὰ συνεισφέρουν στὴ δραστικὴ
ἐλάττωση τοῦ παραπάνω ποσοστοῦ.

Τὸ κάπνισμα ἀποτελεῖ ἕναν μείζονα παράγοντα κινδύνου γιὰ τὴν ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν
νοσημάτων καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὸν ἑπταπλασιασμὸ τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης περιφερικῆς ἀγγειοπάθειας καὶ τουλάχιστον τὸ διπλασιασμὸ τοῦ
κινδύνου ἐμφάνισης στεφανιαίας νόσου.2 Ἐπιπρόσθετα, θεωρεῖται ὅτι εἰκοσαπλασιάζει τὸν
κίνδυνο ἀνάπτυξης καρκίνου τοῦ πνεύμονα, ἐνῶ
ἕνας καπνιστὴς ἔχει 50% πιθανότητα νὰ πεθάνει
λόγῳ παθήσεων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ κάπνισμα
καὶ κατὰ μέσο ὅρο θὰ χάσει 10 ἔτη ζωῆς. Ἐπίσης,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διάρκεια, ὁ κίνδυνος ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ κάπνισμα συσχετίζεται καὶ μὲ τὴν ποσότητα, χωρὶς τὴν ὕπαρξη κατώτερου ὁρίου στὴν
ἐμφάνιση δυσμενῶν συνεπειῶν, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ
μέτρια ἢ χαμηλὰ ἐπίπεδα καπνίσματος φαίνεται
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ὅτι αὐξάνουν τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.3,4
Τὰ ὀφέλη τῆς διακοπῆς τοῦ καπνίσματος εἶναι
ἀποδεδειγμένα μέσῳ πολλῶν μελετῶν. Μερικὰ
εἶναι ἐμφανῆ σχεδὸν ἄμεσα, ἐνῶ ἄλλα ἐμφανίζονται μακροχρόνια. Ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος
μετὰ ἀπὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο φαίνεται ὅτι
ἀποτελεῖ τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ μέτρο δευτερογενοῦς πρόληψης, ἐνῶ ἡ σημαντικὴ ἐλάττωση τῆς
νοσηρότητας ἐμφανίζεται μέσα στοὺς πρώτους
6 μῆνες. 5,6 Ἐπίσης, τυχαιοποιημένες μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος ὁδηγεῖ στὴ
μείωση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης καρδιαγγειακοῦ
θανάτου στὰ ἐπίπεδα τῶν μὴ καπνιστῶν σὲ 10 15 χρόνια, χωρὶς ὅμως ποτὲ ὁ κίνδυνος αὐτὸς νὰ
ἐξισώνεται ἀπόλυτα. Ὅλοι οἱ καπνιστὲς πρέπει
νὰ ἐνθαρρύνονται νὰ διακόψουν τὸ κάπνισμα,
ἀφοῦ τὸ ὄφελος τῆς διακοπῆς εἶναι ὁρατὸ σὲ ὅλες
τὶς ἡλικιακὲς ὁμάδες. Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς ἡλικιωμένους, τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα ἐλαττώνονται σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη
προληπτικὴ θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης τῆς
ἄσκησης, τῆς δίαιτας, τῆς χρήσης ἀσπιρίνης καὶ
στατίνης.7
Περίπου τὸ 70% τῶν καπνιστῶν θέλουν νὰ
διακόψουν τὸ κάπνισμα κάποια στιγμὴ στὸ μέλλον, ἐνῶ τὸ 32% ἔχει προσπαθήσει νὰ τὸ διακόψει
τὸ προηγούμενο ἔτος. Παρόλα αὐτά, μόνο τὸ 6%
αὐτῶν τό ἐπιτυγχάνει.8,9 Ἡ ὑποστήριξη τῆς προσπάθειας διακοπῆς ἀπὸ ἐπαγγελματίες ὑγείας (μὲ
συμβουλευτικὴ ψυχικὴ ὑποστήριξη καὶ φαρμακοθεραπεία) φαίνεται νὰ αὐξάνει τὴν πιθανότητα
ἐπιτυχίας.10,11 Ὅμως τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν διεθνῆ
βιβλιογραφία δείχνουν πὼς ἡ τεκμηριωμένη θεραπεία γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος ὑποχρησιμοποιεῖται, καθὼς μόνο 10% τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ
προσπάθησε νὰ διακόψει τὸ κάπνισμα τὸ περασμένο ἔτος, χρησιμοποίησε φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Τὰ φάρμακα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ αὐτὸ τὸ
σκοπὸ εἶναι τὰ ὑποκατάστατα νικοτίνης (μασώμενα δισκία, ὑπογλώσσιες ταμπλέτες, διαδερμικὰ
ἔμπλαστρα, ρινικὰ ἐκνεφώματα, εἰσπνεόμενα), ἡ
βουπροπιόνη καὶ ἡ βαρενικλίνη.12 Ἡ βαρενικλίνη, συγκρινόμενη μὲ τὰ ὑποκατάστατα νικοτίνης
καὶ τὴ βουπροπιόνη, φαίνεται νὰ ὑπερέχει ἀπὸ
δεδομένα τῆς διεθνοῦς βιβλιογραφίας.15-18 Τὰ παραπάνω φάρμακα μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν
σὲ συνδυασμὸ μεταξύ τους, αὐξάνοντας τὴν ἀπο-
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τελεσματικότητά τους, ἐνῶ τὰ ὑποκατάστατα νικοτίνης καὶ ἡ βουπροπιόνη αὐξάνουν τὸ ποσοστὸ
ἐπιτυχοῦς διακοπῆς κατὰ 50–70%.13,14
Ἂν καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν διαφόρων
μεθόδων διακοπῆς καπνίσματος ἔχει σαφῶς φανεῖ
σὲ κλινικὲς μελέτες, ὑπάρχουν λίγα δεδομένα γιὰ
ἀσθενεῖς τοῦ “πραγματικοῦ κόσμου” καὶ ἰδιαίτερα στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ὅπου τόσο τὸ ποσοστὸ
τῶν καπνιστῶν ὅσο καὶ οἱ συνέπειες τοῦ καπνίσματος εἶναι ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες διεθνῶς. Ἐπίσης,
μέχρι σήμερα, λίγα στοιχεῖα ἔχουν παρουσιασθεῖ
ποὺ νὰ ἀφοροῦν στὴ μακροχρόνια ἀποτελεσματικότητά τους (μεγαλύτερη τοῦ ἑνὸς ἔτους).
Ἀκόμη, ἀπουσιάζουν μελέτες παρατήρησης, στὶς
ὁποῖες χρησιμοποιεῖται ἀμιγῶς ἡ βαρενικλίνη ὡς
φαρμακοθεραπεία. Ἡ παροῦσα μελέτη ἀποτελεῖ
μία προοπτικὴ μελέτη παρατήρησης, ποὺ ἔχει ὡς
σκοπὸ νὰ καλύψει τὰ κενὰ αὐτὰ ποὺ προαναφέρθηκαν. Ἔτσι λοιπόν, ὡς βασικὸς σκοπὸς τῆς μελέτης ἦταν ἡ ἐκτίμηση τῆς μακροχρόνιας ἀποτελεσματικότητας τῆς βαρενικλίνης, σὲ συνδυασμὸ μὲ
συμβουλευτικὴ ψυχικὴ ὑποστήριξη, σὲ ἀσθενεῖς
ἰατρείου διακοπῆς καπνίσματος τῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας (ΠΦΥ) σὲ μιὰ εὐρύτερη
ἡμιαστικὴ περιοχὴ τῆς Β. Ἑλλάδας.

Μέθοδοι
O πληθυσμὸς τῆς μελέτης ἀποτελεῖται ἀπὸ
ἐνεργοὺς καπνιστές, ποὺ ἐντάχθηκαν στὸ πρόγραμμα διακοπῆς καπνίσματος στὸ ἀντίστοιχο
ἰατρεῖο τοῦ Κέντρου Ὑγείας Πύργου, τοῦ Δήμου
Δέλτα τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης. Ἡ περίοδος
ἔνταξης ἦταν ἀπὸ τὸ 2011 ἕως καὶ τὸ 2013, μὲ καθορισμὸ τῆς μακροχρόνιας παρακολούθησης τὰ
δύο ἔτη ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἔνταξη. Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς
ἐνημερώθηκαν ἐγγράφως γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς μελέτης καὶ ὑπέγραψαν τὴν ἀνάλογη συγκατάθεση.
Τὰ κριτήρια εἰσόδου στὴ μελέτη ἦσαν τὰ ἑξῆς:
ἡλικία ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, ἐνεργὸς καπνιστὴς ≥10
τσιγάρα τὴν ἡμέρα γιὰ διάστημα ≥6 μῆνες καὶ βούληση γιὰ προσπάθεια διακοπῆς τὸν ἑπόμενο μῆνα.
Κριτήρια ἀποκλεισμοῦ ἀποτελοῦσαν ἡ ὕπαρξη ψυχιατρικοῦ, καρδιαγγειακοῦ ἢ ἄλλου σοβαροῦ νοσήματος. Πιὸ συγκεκριμένα, ἀποκλείσθηκαν οἱ ἀσθενεῖς ἐκεῖνοι μὲ πρόσφατο ἱστορικὸ
καρδιακῶν ἀρρυθμιῶν ἢ ἐμφράγματος μυοκαρδίου ἢ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου (τὶς
τελευταῖες 30 ἡμέρες), ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ ἀνε-

263

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

πάρκεια τελικοῦ σταδίου, κατάχρηση ἀλκοὸλ ἢ
ἐνεργὸ ψυχιατρικὴ νόσο. Ἐπίσης ἀποκλείστηκαν
γυναῖκες ἔγκυες ἢ ὑποψήφιες γιὰ ἐγκυμοσύνη ἢ
γυναῖκες ποὺ θηλάζουν.
Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ἔλαβαν βαρενικλίνη μὲ
βάση τὸ πρωτόκολλο 12 ἑβδομάδων, σύμφωνα
μὲ τὸ ὁποῖο τὶς πρῶτες 3 ἡμέρες ἡ ἡμερήσια δόση
ἦταν 0,5 mg, ἐνῶ ἀπὸ τὴν 4η μέρα ἕως καὶ τὴν
7η μέρα αὐξανόταν σὲ 0,5 mg δύο φορὲς τὴ μέρα.
Ἡ δόση αὐξανόταν περαιτέρω τὴν 8η μέρα σὲ 1
mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα ἕως καὶ τὸ τέλος τῶν
12 ἑβδομάδων. Στὸν ἀσθενῆ ἐπιτρεπόταν νὰ καπνίσει, ἐαν τὸ ἐπιθυμούσε, ἕως καὶ τὴν 7η ἡμέρα
θεραπείας. Ἡ παραπάνω θεραπεία συνδυάστηκε
μὲ συμβουλευτικὴ ψυχικὴ ὑποστήριξη ἀπὸ τοὺς
ἰατροὺς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐπισκέψεων. Τὸ
πρωτόκολλο παρακολούθησης περιλάμβανε 5
ἐπισκέψεις, ἀρχικὰ μία πρὶν τὴν ἔνταξη, μία ἀνὰ
15θήμερο τὸν πρῶτο μῆνα καὶ μία ἀνὰ μῆνα μέχρι
τὸ πέρας τῆς χορήγησης τῆς βαρενικλίνης. Ἐπιπρόσθετα ὑπῆρχε ἐνθάρρυνση γιὰ ἐπικοινωνία μὲ
τοὺς συμβούλους ὑποστήριξης ὁποιαδήποτε στιγμὴ τοὺς πρώτους μῆνες. Ἀκολούθησαν 3 τηλεφωνικὲς ἐπικοινωνίες στοὺς 6,12 καὶ 24 μῆνες.
Καταγράφηκαν τὰ δημογραφικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν συμμετεχόντων (ἡλικία, φῦλο), ὁ βαθμὸς ἐξάρτησης στὴ νικοτίνη (μέσῳ τοῦ Fageström
score σὲ κλίμακα 1-10)18, ἡ παρουσία συννοσηροτήτων (ὅπως ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, βρογχικὸ
ἆσθμα, σακχαρώδης διαβήτης), οἱ ἀλλαγὲς στὸ
σωματικὸ βάρος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ προγράμματος, ἡ συμμόρφωση στὴ θεραπεία καὶ ἡ χρήση ἢ
μὴ καπνοῦ στοὺς 3, 6, 12 καὶ 24 μῆνες. Ἡ διακοπὴ
τοῦ καπνίσματος ὁρίσθηκε ὡς ἡ ἀποχὴ γιὰ 4 συνεχόμενες ἑβδομάδες καὶ ἐκτιμήθηκε μέσῳ αὐτοαξιολόγησης τῶν συμμετεχόντων.

Στατιστικὴ ἀνάλυση
Οἱ συνεχεῖς μεταβλητὲς μὲ κανονικὴ κατανομὴ καταγράφηκαν ὡς μέσες τιμὲς ± σταθερὰ
ἀπόκλιση (mean ± SD). Οἱ μὴ συνεχεῖς μεταβλητὲς
καταγράφηκαν ὡς ποσοστὰ % καὶ συγκρίθηκαν
μὲ τὴν μέθοδο χ2. Οἱ διάφορες συσχετίσεις τῶν
μεταβλητῶν ἔγιναν μὲ τὴν μέθοδο Spearman ἢ
Fisher. Χρησιμοποιήθηκε μοντέλο λογαριθμικῆς
παλινδρόμησης, προκειμένου νὰ συσχετιστoῦν
διάφορες μεταβλητὲς μὲ τὴν ἐπιτυχῆ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος στοὺς 3,6,12 καὶ 24 μῆνες. Πιθανό-

Μεταβλητή
Ἠλικία σὲ ἔτη (μέση + SD)

49+7

Φῦλο (Ἄνδρες/Γυναῖκες)

54/46

Fageström score (μέσο+SD)

6,09+1,3

Ἐνεργός καπνιστής (%)

100

Προηγούμενη προσπάθεια διακοπῆς (%)

96

Παρουσία συννοσηρότητος (%)

49

Διακοπὴ βερενικλίνης < 3 μῆνες (%)

7,2

Διακοπὴ καπνίσματος 3 μῆνες (%)

82,1

Διακοπὴ καπνίσματος 6 μῆνες (%)

57

Διακοπὴ καπνίσματος 12 μῆνες (%)

37,3

Διακοπὴ καπνίσματος 24 μῆνες (%)

20,5

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικὰ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς μελέτης.
τητα <0.05 θεωρήθηκε στατιστικὰ σημαντική. Γιὰ
τὴν στατιστικὴ ἀνάλυση χρησιμοποιήθηκε τὸ λογισμικὸ πακέτο SPSS 20.0 (Chicago, IL, USA).

Ἀποτελέσματα
Στὴν μελέτη ἐντάχθηκαν καὶ ἀξιολογήθηκαν
ἀρχικὰ 280 καπνιστές. Ἑπτὰ ἀπὸ αὐτοὺς ἀποκλείστηκαν λόγῳ ἱστορικοῦ ἀναφερόμενων ἀρρυθμιῶν. Ἐπίσης δέκα ἄτομα διέκοψαν μὲ δική
τους εὐθύνη τὴν παρακολούθηση καὶ δὲν ὁλοκλήρωσαν τὸ πρωτόκολλο τῶν 2 ἐτῶν. Τελικὰ ἐντάχθηκαν στὴ μελέτη καὶ ἀκολούθησαν πλήρως τὸ
πρωτόκολλο 263 καπνιστὲς (143 ἄνδρες καὶ 120
γυναῖκες), ποὺ ἀποτέλεσε καὶ τὸν πληθυσμὸ τῆς
μελέτης.
Ὁ πληθυσμὸς τῆς μελέτης εἶχε μέση ἡλικία
49±7 ἔτη καὶ Fageström score 6.09±1.3, ἐνῶ οἱ ἄνδρες ἀποτελοῦσαν τὸ 54% τοῦ συνόλου. Τὸ 96%
τῶν συμμετεχόντων εἶχαν ξαναπροσπαθήσει στὸ
παρελθὸν νὰ διακόψουν τὸ κάπνισμα, ἐνῶ ἐμφάνιζαν συννοσηρότητες σὲ ποσοστὸ 49% (Πίνακας 1).
Τὸ 7,2% (19 ἀσθενεῖς) τῶν συμμετεχόντων διέκοψε πρόωρα τὴ θεραπεία (πρὶν τοὺς 3 μῆνες),
λόγῳ ἐμφάνισης ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν ἢ γιὰ
προσωπικοὺς λόγους. Τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχοῦς διακοπῆς καπνίσματος ἦταν 82,1% στοὺς 3 μῆνες ἀπὸ
τὴν ἔναρξη τῆς θεραπείας καὶ μειωνόταν σταδια
κὰ σὲ 57%, 37,3% καὶ 20,5% στοὺς 6, 12 καὶ 24
μῆνες παρακολούθησης, ἀντίστοιχα (Σχῆμα 1).
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Μεταβλητὴ

OR (95% CI)

P value

Διακοπὴ στοὺς 3 μῆνες

1.03 (0.98-1.08)

ΝS

Διακοπὴ στοὺς 6 μῆνες

0.95 (0.91-0.98)

0.005

Διακοπὴ στοὺς 12 μῆνες

0.96 (0.92-0.99)

0.031

Διακοπὴ στοὺς 24 μῆνες

0.93 (0.89-0.97)

0.001

Πίνακας 2. Συσχέτιση ἡλικίας μὲ ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς
διακοπῆς καπνίσματος στοὺς 3,6,12 καὶ 24 μῆνες.

Συζήτηση
Σχῆμα 1. Ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς διακοπῆς καπνίσματος
στοὺς 3,6,12 καὶ 24 μῆνες.

Δὲν παρουσιάσθηκε στατιστικὰ σημαντικὴ
διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο φύλων στὰ ποσοστὰ
ἐπιτυχοῦς διακοπῆς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς
μελέτης. Ἐπίσης, ἡ ὕπαρξη συννοσηρότητας δὲν
ἐμφάνιζε συσχέτιση μὲ τὰ ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς δια
κοπῆς τοῦ καπνίσματος. Ἀντίθετα, ἡ ἡλικία τοῦ
πληθυσμοῦ συσχετιζόταν μὲ τὰ ποσοστὰ διακοπῆς τοῦ καπνίσματος στοὺς 6, 12 καὶ 24 μῆνες, ἐνῶ
δὲν ὑπῆρχε συσχέτιση στοὺς 3 μῆνες (Πίνακας 2).
Ὅταν ὁ πληθυσμὸς τῆς μελέτης χωρίστηκε σὲ δύο
ὁμάδες μὲ ὅριο τὴν ἡλικία τῶν 55 ἐτῶν, ἡ ἡλικία
κάτω τῶν 55 ἐτῶν συσχετιζόταν μὲ αὐξημένα ποσοστὰ ἐπανέναρξης καπνίσματος μετὰ ἀπὸ 1 καὶ
2 χρόνια παρακολούθησης [OR: 1.97 (95% CΙ 1.093.56, p=0.02) καὶ 2.65 (95% CΙ 1.38- 5.10, p=0.004)
ἀντίστοιχα].
Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ στὸ Fageström score, ὁ
μεγαλύτερος βαθμὸς ἐξάρτησης ἀπὸ τὴ νικοτίνη
σχετιζόταν ἐπίσης μὲ ἐλαττωμένα ποσοστὰ διακοπῆς (στὰ 2 χρόνια παρακολούθησης: OR 2.76,
95% CI 1.96-3.89, p<0.001). Χαρακτηριστικά, ὅσο
μεγάλωνε ἡ περίοδος παρακολούθησης, τὸ ὑψηλότερο Fageström score συσχετιζόταν μὲ αὐξημένη πιθανότητα ἐπανέναρξης τοῦ καπνίσματος
(Σχῆμα 2).
Στοὺς 12 μῆνες παρακολούθησης ὁ ὑποπληθυσμὸς τῆς μελέτης, ποὺ εἶχε διακόψει τὸ κάπνισμα, παρουσίαζε αὐξημένο βάρος κατὰ μέσο ὅρο
4.6±1.3 κιλά. Ὁ βαθμὸς αὔξησης τοῦ σωματικοῦ
βάρους δὲν βρέθηκε νὰ συσχετίζεται μὲ τὸ φῦλο ἢ
μὲ τὸ βαθμὸ ἐξάρτησης στὴ νικοτίνη.

Ἡ συγκεκριμένη μελέτη, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἕνα
χαρακτηριστικὸ δεῖγμα Ἑλληνικοῦ ἡμιαστικοῦ
πληθυσμοῦ, ἀνέδειξε ὅτι ἡ χρήση τῆς βαρενικλίνης σχετίζεται μὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ διακοπῆς τοῦ
καπνίσματος στoὺς 3 μῆνες καὶ προοδευτικὴ σημαντικὴ ἐλάττωση τοῦ ποσοστοῦ αὐτοῦ στοὺς 6
καὶ 12 μῆνες καὶ ἀκόμη περισσότερο στὰ 2 ἔτη.
Ἐπιπρόσθετα, ἐπιβεβαιώθηκαν ἡ καλὴ ἀνοχὴ καὶ
ἀσφάλεια στὴ χρήση τῆς βαρενικλίνης καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ στενὴ συσχέτιση τῆς ἡλικίας τοῦ καπνιστῆ καὶ ὁ βαθμὸς ἐθισμοῦ του στὴν νικοτίνη μὲ τὴν
ἐπιτυχῆ προσπάθεια διακοπῆς τοῦ καπνίσματος.
Βασικὸ συμπέρασμα τῆς μελέτης εἶναι ἡ προοδευτικὴ πτώση τῶν ποσοστῶν τῆς ἐπιτυχοῦς διακοπῆς μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ ἕως τὰ δύο
ἔτη παρακολούθησης. Ὡστόσο, τὰ παρατηρούμενα βραχυχρόνια καὶ μακροχρόνια ἀποτελέσματα
ποὺ καταγράφηκαν εἶναι ὑψηλότερα, συγκριτικὰ
μὲ αὐτὰ τῆς βιβλιογραφίας. Σὲ ἕναν ἀντίστοιχο
Ἑλληνικὸ ὑποπληθυσμὸ μιᾶς παλαιότερης μελέτης, τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχοῦς διακοπῆς καπνίσματος
μετὰ ἀπὸ 3 μῆνες ἦταν 70.4% , ἐνῶ σὲ μία ἄλλη
μελέτη παρατήρησης τὸ ποσοστὸ ἦταν 71.1%, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὸ ποσοστὸ 82.1% ποὺ καταγράφηκε στὸν δικό μας πληθυσμὸ.19,20 Στὸν ἕναν χρόνο
καταγράψαμε ποσοστὸ 37.3% ἔναντι 23% ποὺ
ἔχει ἀναφερθεῖ στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία.16,17 Οἱ
διαφορὲς αὐτὲς θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδοθοῦν
στὰ διαφορετικὰ δημογραφικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν πληθυσμῶν, στὸν ἀποκλεισμὸ ἀσθενῶν
μὲ σοβαρὲς ψυχιατρικὲς νόσους, οἱ ὁποῖοι, ὅπως
εἶναι γνωστό, εἴτε δύσκολα διακόπτουν τὸ κάπνισμα εἴτε ὑποτροπιάζουν γρήγορα, στὶς μικρὲς
διαφορὲς τῶν πρωτοκόλλων παρακολούθησης,
καθὼς καὶ στὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἐπιπλέον κινήτρου
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Σχῆμα 2. Fageström score καὶ διακοπὴ καπνίσματος στοὺς 3,6,12 καὶ 24 μῆνες.
στὸν δικό μας πληθυσμό, ποὺ ἦταν ἡ οἰκονομικὴ ὕφεση καὶ ἡ προσπάθεια περικοπῆς περιττῶν
δαπανῶν σὲ κάθε νοικοκυριό. Οἱ λόγοι τώρα τῆς
προοδευτικῆς πτώσης τῶν ποσοστῶν ἐπιτυχοῦς
διακοπῆς εἶναι πολλοί, μὲ κυριότερο, ποὺ ἀφορᾶ
καὶ στὸν δικό μας πληθυσμό, τὴν ἔλλειψη ἱκανοποιητικῆς συμβουλευτικῆς καὶ ψυχολογικῆς
ὑποστήριξης γιὰ τὸ διάστημα μετὰ τὴν διακοπὴ
τῆς χορήγησης τῆς βαρενικλίνης, ποὺ ἔχει σχέση
μὲ τὴν δομὴ καὶ λειτουργία τῶν Κέντρων Ὑγείας
στὴν Ἑλλάδα.20,21
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς θεραπείας μὲ βαρενικλίνη παρουσιάζουν θετικὴ συσχέτιση μὲ τὴν ἡλικία
τῶν ἀσθενῶν σὲ μία σειρὰ μελετῶν.21-23 Στὴν παροῦσα μελέτη ἐπιβεβαιώνεται ἡ παραπάνω παρατήρηση, ἀφοῦ ἡ μεγαλύτερη ἡλικία τῶν ἀσθενῶν
φάνηκε νὰ ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα ἐπιτυχοῦς διακοπῆς. Πιὸ συγκεκριμένα, στὴ μελέτη μας
καταγράφηκε μιὰ στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ
ἐπανέναρξης τοῦ καπνίσματος σὲ ἡλικίες κάτω

τῶν 55 ἐτῶν. Ὁ κυριότερος λόγος, ποὺ μπορεῖ νὰ
ἐξηγήσει τὴν παρατήρηση αὐτή, εἶναι μεγαλύτερη
ἐπίπτωση συννοσηροτήτων στὴν ἡλικιακὴ ὁμάδα
ἄνω τῶν 55 ἐτῶν, παρατήρηση ποὺ καταγράφηκε
καὶ σὲ προηγούμενες μελέτες.19-21
Ὅσον ἀφορᾶ στὴ σημασία τοῦ φύλου στὴν
ἐπιτυχῆ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, φαίνεται ὅτι
ἡ βαρενικλίνη ἔχει καλύτερα βραχυχρόνια ἀποτελέσματα (μῆνες) στὶς γυναῖκες, ἐνῶ τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν ὅμοια καὶ στὰ δύο φῦλα στὸν ἕνα
χρόνο.22 Οἱ γυναῖκες παρουσιάζουν μικρότερα
ποσοστὰ διακοπῆς μὲ τὴ βουπροπιόνη καὶ τὰ
ὑποκατάστατα νικοτίνης. Λόγῳ καλύτερης ἀποτελεσματικότητας, συγκριτικὰ μὲ ἄλλα φάρμακα,
ἡ βαρενικλίνη συστήνεται ὡς πρώτη ἐπιλογὴ γιὰ
τὴ θεραπεία γυναικῶν. Στὴν παροῦσα μελέτη δὲν
παρουσιάσθηκε στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ
μεταξὺ τῶν δύο φύλων στὰ ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς
διακοπῆς, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς μελέτης.
Ὁ αὐξημένος βαθμὸς ἐθισμοῦ στὴ νικοτίνη,

266

ποὺ καθορίζεται μὲ τὸ Fageström test, ἀποτελεῖ
ἕναν ἰσχυρὸ δυσμενῆ παράγοντα γιὰ τὴ διακοπὴ
καπνίσματος.18,20,21,23 Στὴ μελέτη ποὺ παρουσιάζεται, ἐπιβεβαιώνεται ἡ παραπάνω συσχέτιση καὶ
ἐνισχύεται ἔτσι ὁ ρόλος τοῦ προσδιορισμοῦ του
στὴν φάση ἔνταξης τῶν ἀτόμων σὲ ἀντίστοιχα
προγράμματα διακοπῆς καπνίσματος. Ἔτσι, λοιπόν, καπνιστὲς μὲ ὑψηλὲς τιμὲς αὐτοῦ τοῦ δείκτη
θὰ πρέπει νὰ θεωροῦνται ὑψηλῆς πιθανότητας
γιὰ ὑποτροπὴ καὶ θὰ πρέπει νὰ ὀργανώνεται
ἀνάλογα ἡ συμβουλευτικὴ τοῦ προγράμματος.
Τὰ δεδομένα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς χρήσης
τῆς βαρενικλίνης, σὲ προγράμματα διακοπῆς
καπνίσματος, ἔχουν εὐρέως δημοσιευθεῖ.24-26 Οἱ
ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, ποὺ περιγράφονται συνήθως ἀπὸ τὴ χρήση τῆς βαρενικλίνης, εἶναι στὴ
συντριπτικὴ πλειοψηφία ἡ ναυτία, ἡ κεφαλαλγία,
ἡ ἀϋπνία καὶ οἱ ἐφιάλτες. Ἀποτελοῦν τὸ λόγο διακοπῆς τῆς θεραπείας σὲ ποσοστὸ περίπου 3%.
Στὴν συγκεκριμένη μελέτη τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ
πρώιμης διακοπῆς τῆς ἀγωγῆς ποὺ καταγράφηκε
ἦταν 7,2%, ποὺ ἀφοροῦσε τόσο σὲ ἀνεπιθύμητες
ἐνέργειες ὅσο καὶ σὲ ἄλλους “προσωπικούς” λόγους. Μετὰ τὴν κυκλοφορία τοῦ φαρμάκου στὴν
ἀγορά, ὑπῆρξαν προβληματισμοὶ σχετικὰ μὲ τὴν
ἐμφάνιση ἐνδεχόμενων νευροψυχιατρικῶν καὶ
καρδιακῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν. Πιθανοὶ
μηχανισμοί, μὲ τοὺς ὁποίους συσχετίζεται ἡ βαρενικλίνη μὲ καρδιαγγειακὰ συμβάντα, εἶναι ἡ
τροποποίηση τοῦ παρασυμπαθητικοῦ ἐλέγχου
τῆς καρδιᾶς, ἡ ἔκλυση κατεχολαμινῶν καὶ οἱ προθρομβωτικὲς ἐπιδράσεις. Ἂν καὶ ἀπαιτεῖται περαιτέρω μελέτη στὸ πεδίο αὐτό, ὑπάρχουν ἰσχυρὰ στοιχεῖα, ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ βαρενικλίνη εἶναι
ἀσφαλὴς καὶ ἀποτελεσματικὴ στὴ θεραπεία τῆς
ἐξάρτησης ἀπὸ τὸ κάπνισμα, ἀκόμα καὶ σὲ ἄτομα
ποὺ βρίσκονται σὲ ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη νευροψυχιατρικῶν καὶ καρδιαγγειακῶν
συμπτωμάτων. Στὴν παροῦσα μελέτη καὶ γιὰ τὸν
χρόνο παρακολούθησης τῶν 2 ἐτῶν δὲν καταγράφηκε κάποια σημαντικὴ ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια
ποὺ νὰ συσχετίστηκε μὲ τὴν λήψη βαρενικλίνης.
Στὴ μελέτη μας καταγράφηκε μιὰ μικρὴ αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους τῶν ἀτόμων ἕνα χρόνο
μετὰ τὴν ἔνταξη στὸ πρόγραμμα, φαινόμενο ποὺ
ἔχει ἀποτυπωθεῖ καὶ σὲ προηγούμενες ἀναφορές.
Ἡ ἀναμενόμενη αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους
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κατὰ περίπου 5 κιλά, ποὺ παρατηρεῖται μετὰ τὴ
διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀποθαρρύνει τοὺς καπνιστές, καθὼς τὸ ὄφελος ποὺ
ἀναμένεται ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ τοὺς ἐνδεχόμενους κινδύνους.
Πιθανὸ περιορισμὸ τῆς μελέτης ἀποτελεῖ ὁ
τρόπος ἐκτίμησης τῆς διακοπῆς τοῦ καπνίσματος, καθὼς χρησιμοποιήθηκε ἡ αὐτοαξιολόγηση
τῶν συμμετεχόντων καὶ ὄχι κάποια ἀντικειμενικὴ
μέτρηση (ὅπως ἐπίπεδα μονοξειδίου τοῦ ἄνθρακα στὸν ἐκπνεόμενο ἀέρα). Τέτοιες μετρήσεις δὲν
χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πρακτική. Ἐπίσης, τὰ δεδομένα ἀφοροῦν στὸν
πληθυσμὸ μιᾶς συγκεκριμένης περιοχῆς τῆς Ἑλλάδας καὶ τὰ συμπεράσματα ποὺ προκύπτουν δὲν
μποροῦν νὰ γενικευτοῦν γιὰ πληθυσμοὺς εὐρύτερων περιοχῶν.
Συμπερασματικά, ἡ παροῦσα μελέτη προσφέρει νεότερα δεδομένα “πραγματικοῦ κόσμου” ἀπὸ
τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὰ προηγηθέντα θετικὰ ἀποτελέσματα τῶν κλινικῶν δοκιμῶν καὶ δείχνουν, ὅτι ἡ βαρενικλίνη παραμένει
ἕνα ἀποτελεσματικὸ καὶ ἀσφαλὲς φάρμακο γιὰ
τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος στὴν Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Ὑγείας. Ὅμως, ἡ τακτικὴ καὶ συστηματικὴ παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν τὰ πρῶτα ἔτη
καὶ ἡ συνοδὸς συμβουλευτικὴ ψυχικὴ ὑποστήριξη
ἀπὸ ἐπαγγελματίες ὑγείας ἀποτελοῦν ἐπιπρόσθετους καθοριστικοὺς παράγοντες γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ
ἔκβαση τῆς θεραπείας.
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