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Εἰσαγωγή
Η διακοπὴ τοῦ καπνίσματος θὰ μποροῦσε, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, νὰ ἐγκυμονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν
ὑγεία; Καθὼς τὸ κάπνισμα ἀποτελεῖ τὸν κυριότερο
τροποιήσιμο παράγοντα θανάτων παγκοσμίως, μὲ
περισσότερους ἀπὸ 6 ἑκατομμύρια θανάτους ἐτησίως νὰ ὀφείλονται σὲ αὐτό1, τὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα
ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ ἐξεταστεῖ καὶ νὰ ἀπαντηθεῖ. Τὰ
ὀφέλη γιὰ τὴν ὑγεία ἀπὸ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος
εἶναι πολλαπλὰ καὶ χωρὶς ἀμφιβολία μὲ σημαντικὴ
ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση. Συνολικὰ ἡ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος μειώνει τὴ θνησιμότητα καὶ τὴ νοσηρότητα καὶ αὐξάνει τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης τουλάχιστον κατὰ μία δεκαετία, ἀποτελώντας θεμελιῶδες συστατικὸ τῆς πρωτογενοῦς καὶ δευτερογενοῦς
πρόληψης γιὰ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα2-3. Λίγες
ὑγιεινοδιαιτητικὲς ἤ ἰατροφαρμακευτικὲς παρεμβάσεις συνοδεύονται ἀπὸ τόσο σημαντικὰ δυνητικὰ
ὀφέλη γιὰ τὴν ὑγεία καὶ συνολικὰ γιὰ τὴν ἐπιβίωση.
Μὲ βάση τὰ παραπάνω, θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυριστεῖ
κάποιος, ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τοῦ καπνίσματος μπορεῖ νὰ
εἶναι δυνητικὰ ἐπικίνδυνη;

Ἡ διακοπὴ αὐξάνει τὸ σωματικὸ βάρος;
Ἕνα συνηθισμένο πρόβλημα, ποὺ ἀντιμετωπίζει
ὁ καπνιστὴς καὶ ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴ διακοπὴ
τοῦ καπνίσματος, εἶναι ἡ πρόσληψη βάρους. Ἐκτιμᾶται, ὅτι στὸ 80% τῶν καπνιστῶν, ποὺ διακόπτουν
τὸ κάπνισμα, τὸ σωματικὸ βάρος (ΣΒ) αὐξάνεται
κατὰ 4 ἕως 5 κιλά, κατὰ μέσο ὅρο4, ὁ ρυθμὸς ποὺ
αὐξάνεται τὸ ΣΒ εἶναι μεγαλύτερος τοὺς τρεῖς πρώτους μῆνες (1 κιλὸ περίπου τὸ μῆνα)4 καὶ ἡ μεγα-

λύτερη αὔξηση παρατηρεῖται στοὺς ἕξι πρώτους
μῆνες μετὰ τὴ διακοπὴ4,5 (Εἰκόνα 1). Στοὺς ἕξι πρώτους
μῆνες φάνηκε ἐπίσης, ὅτι σὲ ἐκείνους ποὺ κάπνιζαν
τσιγάρα μὲ μικρότερη ἀπὸ τὴ συνηθισμένη συγκέντρωση νικοτίνης, τὸ ΣΒ αὐξήθηκε σὲ μικρότερο
βαθμὸ (κατὰ 1,2 κιλά), γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει,
ὅπως ἀναλύεται διεξοδικὰ παρακάτω, τὴ σημαντικὴ
ἐπίδραση ποὺ ἔχει ἡ νικοτίνη στὶς μεταβολὲς ποὺ
παρατηροῦνται στὸ ΣΒ, κατὰ τὸ κάπνισμα, ἀλλὰ
καὶ κατὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος6. Τὸ ποσοστὸ τῶν παχύσαρκων ἀτόμων, ποὺ ὀφείλεται σὲ
πρόσληψη βάρους κατὰ τὴν προσπάθεια διακοπῆς
τοῦ καπνίσματος, ἔχει ὑπολογισθεῖ ὅτι εἶναι σχετικὰ
μικρὸ (1,4%)7. Μεγαλύτερη αὔξηση τοῦ ΣΒ, μετὰ τὴ
διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, παρουσιάζουν τὰ ἄτομα
μὲ φυσιολογικὸ ΣΒ καὶ οἱ ὑπέρβαροι, συγκριτικὰ μὲ
τοὺς παχύσαρκους καπνιστές8.

Μὲ ποιό τρόπο;
Γιὰ νὰ κατανοήσουμε μὲ ποιό τρόπο ἡ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος αὐξάνει τὸ ΣΒ, θὰ πρέπει νὰ γνωρίσουμε
μὲ ποιούς μηχανισμοὺς τὸ κάπνισμα ἐπιδρᾶ στὸ ΣΒ.
Οἱ μηχανισμοὶ μὲ τοὺς ὁποίους τὸ κάπνισμα μειώνει
τὸ ΣΒ εἶναι πολύπλοκοι καὶ ὄχι πλήρως κατανοητοί5.
Οἱ σημαντικότερες ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ καπνίσματος στὸ ΣΒ ὀφείλονται στὴ νικοτίνη, παρόλο ποὺ τὸ
κάπνισμα ἑνὸς τσιγάρου, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις,
δρᾶ ὡς ὑποκατάστατο τῆς πρόσληψης τροφῆς, ἐπιδρώντας στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς τοῦ καπνιστῆ.
Ἡ σύνδεση τῆς νικοτίνης μὲ τοὺς ὑποδοχεῖς της στὸ
κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπελευθέρωση μίας σειρᾶς νευροδιαβιβαστῶν, ποὺ θὰ
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Εἰκόνα 1. Δεδομένα ἀπὸ μετα-ανάλυση 62 μελετῶν, ποὺ
δείχνει ὅτι τὸ σωματικὸ βάρος αὐξάνεται μετὰ τὴ διακοπὴ
τοῦ καπνίσματος, κατὰ 4-5 κιλά κατὰ μέσο, ὅρο στοὺς 12
μῆνες, μὲ τὸ μεγαλύτερο ρυθμὸ αὔξησης νὰ παρατηρεῖται
τοὺς τρεῖς πρώτους μῆνες ἀπὸ τὴ διακοπή. Ἀπὸ Aubin HJ,
et al. BMJ 2012;345:e4439.

ἐπηρεάσουν τὴν ὄρεξη γιὰ πρόσληψη τροφῆς9. Ἔχει
ἐνδιαφέρον, ὡστόσο, ἡ δράση τῆς νικοτίνης στὴν
περιφέρεια, ὅπου ἐνεργοποιώντας τὸ συμπαθητικὸ
νευρικὸ σύστημα αὐξάνει τὴ λιπόλυση στὸ «λευκὸ
λιπώδη ἱστό», μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπελευθέρωση
ἐλεύθερων λιπαρῶν ὀξέων, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἰνσουλινοαντίσταση καὶ μείωση τοῦ ΣΒ10. Παράλληλα, τὸ
κάπνισμα αὐξάνει τὴν 24ωρη κατανάλωση ἐνέργειας
καὶ λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὴ μείωση τῆς πρόσληψης
τροφῆς, ἐκτιμᾶται ὅτι τὸ βάρος μπορεῖ νὰ μειωθεῖ
περίπου 10 κιλὰ σὲ ἕνα χρόνο5. Ἡ ὀφειλόμενη στὸ
κάπνισμα ἰνσουλινοαντίσταση ἔχει ἰσχυρὰ συσχετιστεῖ μὲ τὴν ἐκδήλωση ἰσχαιμικῆς καρδιακῆς νόσου.
Ἐπιπλέον, τὰ αὐξημένα ἐπίπεδα ἐλεύθερων λιπαρῶν
ὀξέων, ποὺ απελευθερώνονται, θὰ προκαλέσουν
δυσλειτουργία τοῦ μυοκαρδίου, ποὺ θὰ ὁδηγήσει
μελλοντικὰ σὲ ἀνεπάρκεια τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
καὶ ὀξέα στεφανιαῖα συμβάματα11.
Ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, μπορεῖ νὰ προκαλέσει αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε «παράδοξο τῆς παχυσαρκίας», κατὰ τὸ ὁποῖο θὰ αὐξηθεῖ μὲν τὸ ΣΒ, ἀλλὰ
θὰ βελτιωθεῖ ἡ εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη καὶ θὰ
μειωθεῖ ὁ καρδιαγγειακὸς κίνδυνος11. Ἡ ἐπίδραση,
λοιπόν, στὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία καὶ στὴν εὐαι-

σθησία στὴν ἰνσουλίνη ἀντιρροποῦν τὸν ὑποθετικὸ
κίνδυνο, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν πρόσληψη βάρους
αὐτὴ καθ’ αὐτή. Κατὰ συνέπεια, ἕνας παχύσαρκος
καπνιστὴς ἤ πρώην καπνιστής, μετὰ τὴ διακοπὴ
τοῦ καπνίσματος, ἔχει αὐξημένη εὐαισθησία στὴν
ἰνσουλίνη καὶ πιθανῶς χαμηλότερο καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο, σὲ σχέση μὲ ἕνα παχύσαρκο ἄτομο ποὺ δὲν
κάπνισε ποτέ. Ὑποθετικά, λοιπόν, ἐὰν ἐξαιρέσουμε
ἀπὸ τοὺς ὑπολογισμούς μας τοὺς παχύσαρκους
πρώην καπνιστές, διαπιστώνουμε ὅτι ὁ αὐξημένος
καρδιαγγειακὸς κίνδυνος, ποὺ συσχετίζεται μὲ τὴν
παχυσαρκία, ἐπηρεάζεται κατὰ βάση ἀπὸ τοὺς παχύσαρκους ἀσθενεῖς ποὺ δὲν κάπνισαν ποτέ.

Τὰ ὀφέλη γιὰ τὴν καρδιὰ μετριάζονται;
Ἡ πρόσληψη βάρους φαίνεται ὅτι εἶναι μικρὸ
πρόβλημα, συγκριτικὰ μὲ τὰ πολλαπλὰ ὀφέλη ποὺ
ἔχει ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, ὡστόσο αὐτὸ δὲν
τό ἀντιλαμβάνονται οἱ καπνιστές12. Ὁ φόβος πρόσληψης βάρους εἶναι ἀποτρεπτικὸς παράγοντας γιὰ
κάποιους ποὺ θὰ προσπαθήσουν νὰ τό διακόψουν,
καὶ αἰτία νὰ ξανακαπνίσουν ἄλλοι ποὺ τό ἔχουν διακόψει. Ὁ προβληματισμός, γιὰ ὅσους ἀσχολοῦνται
μὲ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, ἀφορᾶ στὸν δυνητικὰ αὐξημένο κίνδυνο ἐμφάνισης παχυσαρκίας καὶ
σακχαρώδη διαβήτη, ποὺ πιθανῶς νὰ μετριάζει τὸ
σημαντικότερο ὄφελος ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ μείωση
τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης καρδιαγγειακῶν νοσημάτων.
Στὸν πληθυσμὸ τῆς Framingham βρέθηκε ὅτι,
ἀκόμα καὶ ἂν ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν ἡ μεταβολὴ τοῦ ΣΒ,
ἡ μείωση στὸ συνολικὸ score γιὰ καρδιαγγειακὲς
παθήσεις, μειώνεται κατὰ 53%, σὲ σχέση μὲ ἐκείνους ποὺ συνεχίζουν αὐτὴ τὴ βλαπτικὴ συνήθεια13.
Ἀκόμα πιὸ ἐντυπωσιακὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ
δύο πολὺ πρόσφατες δημοσιεύσεις14,15. Σὲ πληθυσμὸ 6.000 περίπου ἀνδρῶν, ἄνω τῶν 40, ποὺ δὲν
εἶχαν ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς νόσου καὶ διέκοψαν
τὸ κάπνισμα, βρέθηκε ὅτι ὁ κίνδυνος γιὰ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου μειώθηκε σημαντικὰ μόνο σὲ
ἐκείνους ποὺ αὐξήθηκε τὸ ΣΒ (μείωση κατὰ 67%)
ἤ δὲν μεταβλήθηκε (μείωση κατὰ 45%) στὰ ὀκτὼ
ἔτη παρακολούθησης, σὲ σχέση μὲ ἐκείνους ποὺ
συνέχισαν νὰ καπνίζουν. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις
ὁ κίνδυνος γιὰ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια ἐλαττώθηκε κατὰ 25%. Ἀντίθετα, σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχασαν
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Εἰκόνα 2. Κίνδυνος θανατηφόρων συμβαμάτων ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, μὲ βάση τὴ χρονικὴ διάρκεια παρακολούθησης ἀπὸ τὴν ἡμέρα διακοπῆς τοῦ καπνίσματος καὶ τὸ
βαθμὸ πρόσληψης βάρους μετὰ ἀπὸ ἕξι ἔτη ἀπὸ τὴ διακοπὴ. Ἡ σύγκριση γίνεται μὲ τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουν
τὰ ἄτομα ποὺ συνεχίζουν νὰ καπνίζουν. Ἀπὸ Hu Y et al. N
Engl J Med 2018.

βάρος δὲν παρατηρήθηκε μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ
καρδιαγγειακὰ συμβάματα14. Τὴν ἴδια χρονικὴ στιγμή, μία ἄλλη σημαντικὴ μελέτη ἔδειξε ὅτι, ἂν καὶ ὁ
κίνδυνος γιὰ διαβήτη τύπου ΙΙ αὐξάνεται ἀναλογικὰ
μὲ τὸ βάρος ποὺ προσλαμβάνεται, ἡ συνολικὴ καὶ ἡ
καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα μειώνονται σημαντικὰ
μόνο σὲ ἐκείνους ποὺ πῆραν βάρος, μὲ τὴ μεγαλύτερη
μείωση νὰ διαπιστώνεται 10-15 ἔτη μετὰ τὴ διακοπὴ
(Εἰκόνα 2). Ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς αὐτῆς τῆς μελέτης
ἐπισημαίνεται ἡ ἀποφυγὴ πολὺ μεγάλης αὔξησης
τοῦ βάρους κατὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος15.

Πῶς περιορίζεται
ἡ ὑπέρμετρη πρόσληψη βάρους;
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὸ τσιγάρο, παράλληλα μὲ τὸ μετριασμὸ τῆς πρόσληψης
βάρους, ἔχει ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἔρευνας τὰ
τελευταῖα χρόνια καὶ πρόκληση γιὰ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος. Ἡ φυσικὴ ἄσκηση, μακροπρόθεσμα καὶ ὄχι στὴν ἀρχή,
μπορεῖ νὰ βοηθήσει16. Γιὰ τὰ φαρμακευτικὰ σκευάσματα, ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος, δὲν ἔχουμε ἀρκετὰ δεδομένα, ὅσον
ἀφορᾶ στὴ μακροχρόνια ἀποτελεσματικότητά τους
στὸν περιορισμὸ τῆς πρόσληψης βάρους. Ἡ πρώτη
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φαρμακευτικὴ οὐσία, ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὸ
σκοπὸ αὐτό εἶναι ἡ rimonabant, ἕνας ἀνταγωνιστὴς
τοῦ κανναβινοειδοῦς ὑποδοχέα, ποὺ φαίνεται ὅτι
ἔχει συμμετοχὴ στὸ μηχανισμὸ ἀνταμοιβῆς στὴ νικοτίνη καὶ τὸ φαγητό. Κλινικὲς μελέτες ἔδειξαν, ὅτι ἡ
rimonabant εἶναι ἀποτελεσματικὴ τόσο γιὰ τὴ διακοπὴ
τοῦ καπνίσματος ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀπώλεια ΣΒ καὶ τὸν
ἔλεγχο τοῦ μεταβολικοῦ συνδρόμου17. Δυστυχῶς,
λόγῳ τῶν ἀναφερόμενων ψυχιατρικῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν, ἡ ἔγκριση γιὰ χρησιμοποίησή της
δὲν δόθηκε στὶς ΗΠΑ. Ἡ βουπροπιόνη, ποὺ εἶναι
ἀποτελεσματικὴ στὴν προσπάθεια διακοπῆς τοῦ
καπνίσματος, ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴ μείωση
τοῦ ΣΒ. Ἡ βουπροπιόνη, ὅπως ἡ νικοτίνη, αὐξάνει
τὰ ἐπίπεδα τῆς ντοπαμίνης καὶ τῆς νορεπινεφρίνης
στὸν ἐγκέφαλο. Ἡ βαρενικλίνη, ποὺ δρᾶ ὡς ἀνταγωνιστὴς καὶ ὡς μερικὸς ἀγωνιστὴς τῶν α4β2 νικοτινικῶν ὑποδοχέων, ἀποτελεῖ θεραπεία πρώτης
γραμμῆς γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, μὲ μικρῆς
ἔκτασης καὶ μικρῆς χρονικῆς διάρκειας ὡστόσο
ὄφελος, ὅσον ἀφορᾶ στὴν πρόσληψη βάρους18,
ὅπως φάνηκε σὲ πρόσφατη μετα-ανάλυση 10 μελετῶν σὲ Μ. Βρετανία καὶ Κίνα19. Τὰ ὑποκατάστατα
τῆς νικοτίνης μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν δυνητικὰ
πολύτιμη φαρμακευτικὴ προσέγγιση γιὰ τὸν ἔλεγχο

Συμπεράσματα
Ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος μπορεῖ νὰ μειώσει τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης παθήσεων, ποὺ
σχετίζονται μὲ τὸ κάπνισμα καὶ τὴ νικοτίνη, ἀλλὰ
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει παράλληλα σὲ αὔξηση τοῦ
ΣΒ. Ὁ κίνδυνος θανατηφόρων συμβαμάτων, ἀπὸ
ὅλες τὶς παθήσεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ κάπνισμα,
εἶναι ὑψηλότερος γιὰ τὰ ἄτομα μὲ φυσιολογικὸ
βάρος ποὺ συνεχίζουν νὰ καπνίζουν, σὲ σχέση
μὲ τοὺς ὑπέρβαρους καὶ παχύσαρκους ποὺ τό
ἔκοψαν. Ἡ πρόσληψη βάρους, ἑπομένως, εἶναι
σαφῶς λιγότερο ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὴ συνέχιση
τοῦ καπνίσματος. Οἱ παχύσαρκοι ποὺ σταματοῦν τὸ κάπνισμα ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη
νὰ περιορίσουν τὴν περαιτέρω αὔξηση τοῦ ΣΒ.
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τοῦ ΣΒ, ὡστόσο ἡ ἀποτελεσματικότητα καὶ ἡ ἀσφάλεια
κατὰ τὴ μακροχρόνια χρήση τους δὲν ἔχει διερευνηθεῖ5. Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἔχει ἀμφισβητηθεῖ
ἀρκετά, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀποτελεσματικότητά
του στὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος. Δὲν φαίνεται
νὰ παρατηρεῖται αὔξηση τοῦ ΣΒ σὲ ἐκείνους ποὺ
μείωσαν σημαντικὰ τὴν κατανάλωση κανονικῶν
τσιγάρων, κάνοντας συστηματικὰ χρήση τοῦ ἠλε-
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κτρονικοῦ τσιγάρου, ἐνῶ μέτρια πρόσληψη βάρους
μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ σὲ ὅσους χρησιμοποιοῦν
μόνο ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο20. Ἡ lorcaserin, τέλος,
ποὺ εἶναι ἀγωνιστὴς τῆς σεροτονίνης, μπορεῖ, μὲ
κατάλληλη συμβουλευτικὴ ὑποστήριξη, νὰ αὐξήσει
μὲ δοσοεξαρτώμενο τρόπο τὰ ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς
διακοπῆς, παράλληλα μὲ τὸν περιορισμὸ στὴν αὔξηση τοῦ ΣΒ21. z

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
1. Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, et al. 21st-century
hazards of smoking and benefits of cessation in the United States.
N Engl J Med 2013;368:341–350.
2. Rigotti NA, Clair C. Managing tobacco use: the neglected
cardiovascular disease risk factor. Eur Heart J 2013;34:3259–3267.
3. Nakanishi R, Berman DS, Budoff MJ, et al. Current but not past
smoking increases the risk of cardiac events: insights from
coronary computed tomographic angiography. Eur Heart J.
2015;36(17):1031-40.
4. Aubin HJ, Farley A, Lycett D, Lahmek P, Aveyard P. Weight gain in
smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. BMJ 2012;345:e4439.
5. Audrain-McGovern J, Benowitz NL. Cigarette smoking, nicotine,
and body weight. Clin Pharmacol Ther. 2011;90(1):164-8.
6. Rupprecht LE, Koopmeiners JS, Dermody SS, et al. Reducing nicotine
exposure results in weight gain in smokers randomised to very low
nicotine content cigarettes. Tob Control. 2017;26(e1):e43-e48.
7. Flegal KM. The effects of changes in smoking prevalence on
obesity prevalence in the United States. Am J Public Health
2007;97:1510–1514.
8. Krukowski RA, Bursac Z, Little MA, Klesges RC.The Relationship
between Body Mass Index and Post-Cessation Weight Gain in
the Year after Quitting Smoking: A Cross-Sectional Study. PLoS
One. 2016;11(3):e0151290
9. Seeley RJ, Sandoval DA. Neuroscience: weight loss through
smoking. Nature. 2011;475(7355):176-7.
10. Harris KK, Zopey M, Friedman TC. Metabolic effects of smoking
cessation. Nat Rev Endocrinol. 2016;12(5):299-308.
11. Yu XY, Song P, Zou MH. Obesity Paradox and Smoking Gun: A
Mystery of Statistical Confounding? Circ Res. 2018;122(12):16421644.
12. Klesges RC, Brown K, Pascale RW, Murphy M, Williams E, Cigrang

JA. Factors associated with participation, attrition, and outcome
in a smoking cessation program at the workplace. Health Psychol
1988;7:575–589.
13. Clair C, Rigotti NA, Porneala B, et al. Association of smoking
cessation and weight change with cardiovascular disease among
adults with and without diabetes. JAMA 2013;309:1014–1021.
14. Kim K, Park SM, Lee K. Weight gain after smoking cessation
does not modify its protective effect on myocardial infarction
and stroke: evidence from a cohort study of men. Eur Heart J.
2018;39(17):1523-153.
15. Hu Y, Zong G, Liu G, et al. Smoking Cessation, Weight Change,
Type 2 Diabetes, and Mortality. N Engl J Med. 2018;379(7):623-632.
16. Farley AC, Hajek P, Lycett D, Aveyard P. Interventions for preventing
weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst
Rev. 2012;1:CD006219
17. Ioannides-Demos LL, Piccenna L, McNeil JJ. Pharmacotherapies for
obesity: past, current, and future therapies. J. Obes. 2011;2011:179674.
18. Davies NM, Taylor GMJ, Taylor AE, et al. The effects of prescribing
varenicline on two-year health outcomes: an observational
cohort study using electronic medical records. Addiction.
2018;113(6):1105-1116.
19. Sun Y, Duan W, Meng X, Li H, Jia C. Varenicline is associated
with a modest limitation in weight gain in smokers after smoking
cessation: a meta-analysis. J Public Health (Oxf). 2018;40:e126-e132.
20. Russo C, Cibella F, Mondati E, et al. Lack of Substantial Post-Cessation
Weight Increase in Electronic Cigarettes Users.Int J Environ Res
Public Health. 2018;15(4). pii: E581. doi: 10.3390/ijerph15040581
21. Shanahan WR, Rose JE, Glicklich A, Stubbe S, Sanchez-Kam
M. Lorcaserin for Smoking Cessation and Associated Weight
Gain: A Randomized 12-Week Clinical Trial. Nicotine Tob Res.
2017;19(8):944-951.

