
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
(Καρκίνος πνεύμονα κ.ά.) 

 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 

•  Φαίνεται ότι ο καπνός πάει αντάμα με τον 
άνθρωπο. 

•  Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις χαλαρωτικές 
ιδιότητες του καπνού ήταν οι ινδιάνοι! 

•  15ος αιώνας: Περνάει στην Ευρώπη. Αρχίζει η   
άνθιση του, πρώτα με απαγορεύσεις και μετά η 
εξάπλωση. 



 
 

•  Ο Γάλλος πρεσβευτής στην Πορτογαλία Ζαν Νικό είναι 
αυτός που έδωσε το όνομα του στη Νικοτίνη (Νικοτιανή ο 
Ταμπάκος).  

•  Στην Ελλάδα έφτασε στις αρχές του 17ου αιώνα και 
καλλιεργήθηκε πρώτα στην Ξάνθη και μετά στην 
Μακεδονία. 

•  Η πρώτη «επιστημονική» παρατήρηση έγινε το 1604 από 
τον Βασιλιά της Αγγλίας Ιάκωβο Α’ , καταγγέλοντας τον 
καπνό ως απαίσιο για τα μάτια, μισητό για τη μύτη, 
καταστροφικό για το μυαλό και επικίνδυνο για τα 
πνευμόνια 



 
 
 

• Ο Καρκίνος του Πνεύμονα ευθύνεται για 
περισσότερους θανάτους απ, ό,τι  κάθε άλλη 
κακοήθεια. 
 
 

 
Spiro et al 

“One hundred years of 
Lung Cancer” 

Am. J. Resp. 2005  



 
 
 
 

    1912: Ο Adler συγκέντρωσε 374 περιπτώσεις 
Καρκίνου Πνεύμονα στην παγκόσμια βιβλιογραφία. 
 
 

Adler I 
Primary Malignan… 

New York 1912 



 
 

•   1910: Ο Alton Ochsner παρακολούθησε 
νεκροτομή ενός ασθενούς με καρκίνο πνεύμονα 
(σπάνια περίπτωση). 

• 17 χρόνια μετά είδε το επόμενο περιστατικό. Και 
τους επόμενους 6 μήνες, 8 ακόμη περιστατικά. 

• Ο ίδιος τα χαρακτηρίζει αφετηρία μιας νέας 
επιδημίας. 

     
Ochsner A. 

   “Cancer of History” 
     Prev. Med.  1973 



 
 

• 1950: Οι Doll & Hill κάνουν την πρώτη και ίσως την 
πιο σημαντική αναφορά της σχέσης καπνίσματος 
και καρκίνου του πνεύμονα 
 
 

 
Doll, Hill A.B. 

“Smoking and Carcinoma  of the lung” 
BMJ  1950 



 
 

• 1964:  Η U.S. Surgeon General δηλώνει ότι το 
κάπνισμα προκαλεί προβλήματα και θα πρέπει να 
γίνει προσπάθεια μη έναρξης ή διακοπής. 
 

• 2004: Η ίδια εταιρία επανέρχεται λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τεράστιο όγκο αναδρομικών και προοπτικών 
μελετών συσχετίζοντας το κάπνισμα με τον καρκίνο 
του πνεύμονα 



 
 

• 2019: Ο Καρκίνος του Πνεύμονα είναι συχνή νόσος 
του πνεύμονα. Το δε κάπνισμα είναι ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος για νεοπλάσματα. Εμπλέκεται στο 85% 
των θανάτων όλων των καρκίνων. 
 
 
 

Wood, Kazetooni et al 
“Clinical Practice in Oncology”  2018 



 
 

• Ο κίνδυνος αυξάνει με την ημερήσια κατανάλωση 
και τη διάρκεια (χρόνια, πακέτα). 
 

• Δεν υπάρχει όριο, κάτω του οποίου θεωρείται το 
κάπνισμα ασφαλές. 
 

Flanders, Lally et al 
“Lung Cancer …” 

Cancer Res.  2003 



 
 

• Η διακοπή μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
κακοήθειας αλλά σε πρώην καπνιστές ο κίνδυνος 
παραμένει υψηλός σε σύγκριση μη καπνιστών 
 
 
 

Tindle, Stevenson et al 
“Lite Time Smoking History…” 

J.Natl Cancer  2018 



 
• Επιδημιολογικές μελέτες εστιάζουν στο κάπνισμα 

(με λιγότερο ισχυρές ενδείξεις) και για άλλα 
προϊόντα καπνού (πίπες, πούρα) και βέβαια το 
παθητικό κάπνισμα (second hand) συσχετίζοντας το 
με το Neo Πνεύμονος. 
 

Malhotra et al 
“Assosiaton between cigar or pipe…” 

Cancer Pre Res 2017 
 

Hoti et al 
“Second Hand Smoke…” 

Jpn S … Oncology 2016 

 



 
 

• Ηλεκτρονικό τσιγάρο και συνέπειες, ειδικότερα η 
καρκινογένεση, παραμένουν άγνωστες. 

• Υπάρχουν εμπειρικά μοντέλα που δείχνουν βλάβη 
του DNA in vitro & in vivo 
 
 

Lee et al 
“E Cigarette Smoke… “ 

Proc. Matl. A… USA 2018 



    
 
 

Η αυξημένη πιθανότητα νεοπλάσματος 
του πνεύμονα οφείλεται μόνο στο 

κάπνισμα; 



 
• Η επαγγελματική έκθεση συχνά αγνοείται ως 

παράγοντας κινδύνου για τον Καρκίνο του Πνεύμονα. 
 

• Αμίαντος 
• Πυρίτιο 
• Αιθάλη 

• Βυρύλλιο 
• Χρώμιο 

• Αρσενικό 
• Νικέλιο 
• Κάδμιο 
• Ράδιο 

 
Pukkala et al  

“Occupation and lung cancer… 
Acta Oncol  2009 

 



 
• Η επαγγελματική έκθεση σε καπνιστές δρα 

συνεργικά και αυξάνει επιπλέον τον κίνδυνο 
νεοπλάσματος. 

• Σε μη καπνιστές εκτεθειμένους σε αμίαντο είναι 
δυο φορές υψηλότερο συγκριτικά από τους 
εκτεθειμένους. 

• Σε καπνιστές είναι εννιά φορές υψηλότερο! 
 
 

Ngamwong et al 
“Additive Synergism between asbestos….. 

PLOSONE 2015 



 
 
 

Ιστορικό προηγούμενης κακοήθειας 
• Οι επιβιώσαντες από Νεo Πνεύμονος έχουν 

αυξημένο κίνδυνο για δεύτερο πρωτοπαθές 
νεόπλασμα πνεύμονος. 
 
 

Surapaneni R. et al 
“Risk of Second Malignancies … 

J. Thor. Oncol.  2012 



 
 
 

Οικογενειακό ιστορικό 
• Οι πρώτοι βαθμού συγγενείς με Nεo Πνεύμονος 

φαίνεται ότι έχουν δύο φορές υψηλότερο κίνδυνο 
για ανάπτυξη νεοπλάσματος πνεύμονος. 
 

Nitadori J. et al. 
Assosiation Between Lung Cancer….” 

J Natl Cancer  2006 



 
 
 

Συνοσηρότητα Χρόνιων Πνευμονικών Νοσημάτων 
 
     ΧΑΠ:  Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν συσχέτιση 

μεταξύ ΧΑΠ και Καρκίνου Πνεύμονα πέραν της 
συνήθους αιτιολογίας του καπνίσματος 

 
Young R.P. et al. 

“COPD prevalence is increased…...” 
ERJ 2009 

 
 



 
 

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση (IPF) 
 
• Εκτίμηση επίπτωσης του Καρκίνου του Πνεύμονα 

είναι 10% σε αυτούς τους ασθενείς. 
• Το γεγονός του καπνίσματος είναι ο υψηλός 

κίνδυνος και στα δυο νοσήματα. Η IPF per se είναι 
υπεύθυνη για την καρκινογένεση, με μηχανισμό 
άγνωστο. 
 

Antoniou KM, et al 
“ IPF and Lung Cancer…. 

Cur Opin. Pul. Med. 2015. 

 



ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

   ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ: 

 
• ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) 
• ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
• ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ  



 
• Νικοτίνη 
• Πίσσα και τουλάχιστον 3000 χημικές ουσίες 
• Περισσότερα από 50 καρκινογόνα 





ΧΑΠ 



Αύξηση της φλεγμονης στη ΧΑΠ 

Barnes PJ. Personal Communication. 
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Καπνιστές Μη καπνιστές Μέτρια ΧΑΠ Σοβαρή ΧΑΠ Παρόξυνση 

Βακτήρια  Ιοί 

↑ Φλεγμονωδών κυττάρων  
↑ Κυτοκινών 
↑ Μεσολαβητών 
↑ Πρωτεασών 



Χρόνια βρογχίτιδα 



Εμφύσημα  
 



Φυσιολογικοί κροσσοί του 
βρογχικού βλεννογόνου 

Φυσιολογικά κροσσωτά επιθηλιακά 
κύτταρα – η βλέννη αναδύεται από 
ένα λαγηνοειδές κύτταρο 

Φυσιολογικοί κροσσοί με 
ομοιόμορφη εμφάνιση – η κίνηση 
τους παρουσιάζει κανονικότητα 



Διαταραχή των κροσσών του 
βρογχικού επιθηλίου στους καπνιστές 

Στους καπνιστές οι κροσσοί είναι 
παραμορφωμένοι με οιδαλέα 
άκρα και οι κινήσεις τους είναι 
ακανόνιστες 

Στη ΧΑΠ οι κροσσοί 
παραμορφώνονται, αποδιοργανώνονται 
και δεν μπορούν να απομακρύνουν την 
περίσσεια της βλέννης 



Η ΧΑΠ θα είναι η τρίτη αιτία θανάτου το  2020 

Murray CJ & Lopez AD. Lancet 1997;349:1498–1504. 

Ισχαιμική καρδιοπάθεία 

Καρδιοαγγειακές παθήσεις 
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού 

Διαρροϊκό Σύνδρομο  

Perinatal disorders 

ΧΑΠ 

Φυματίωση 

Παρωτίτιδα 

Τροχαία ατυχήματα 

Καρκίνος Πνεύμονα 

Ισχαιμική καρδιοπάθεία 

Καρδιοαγγειακές παθήσεις 

ΧΑΠ 
Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού 

Καρκίνος Πνεύμονα 

Τροχαία ατυχήματα 

Φυματίωση 

Καρκίνος στόμαχου 

HIV 
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Συμπτωματολογία   
ΧΑΠ 

    Βήχας 
 

Απόχρεμψη  
 

Δύσπνοια Εύκολη  
κόπωση 
 

Συχνά   
κρυολογήματα  
ή λοιμώξεις 



ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 



ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 



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 Λοιμώξεις 



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 για ανάρρωση απ' ότι οι μη καπνιστές 
 
 



Κάπνισμα και ενδοκρινικό σύστημα 
 

• Οστεοπόρωση: αυξάνει το ρυθμό απώλειας οστικής 
μάζας, μειώνει την απορρόφηση ασβεστίου από το 
έντερο. 

• Σακχαρώδης Διαβήτης ΙΙ: προκαλεί αντίσταση στην 
ινσουλίνη πιθανά μέσω άμεσης τοξικής επίδρασης 
στο πάγκρεας. 
 



Κάπνισμα και γαστρεντερικό 
σύστημα 

• Πεπτικό έλκος: 
• Αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης 
• Δυσκολία ίασης 
• Αυξημένες πιθανότητες υποτροπής 



Κάπνισμα και Ουροποιητικό σύστημα 

 
• Το 50% των καρκίνων της ουροδόχου κύστεως οφείλεται 

στο κάπνισμα 



Κάπνισμα και Οφθαλμός 

• επιτάχυνση εμφάνισης καταρράκτη  
• εκφύλιση της ωχράς κηλίδας  
• γλαύκωμα  
• ξηροφθαλμία  
• αίσθημα καύσου, φαγούρα, αίσθημα ξένου σώματος 

 
 





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 …Δέρμα 
 

• Πρόωρη γήρανση 



 
Κάπνισμα και … 

 Στοματική κοιλότητα 
 • Τερηδόνα 

• Περιοδοντίτιδα 
• Χρώμα 





 
    Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει 
    Ανδρική ανικανότητα 



Παθητικό κάπνισμα και Παιδιά 



ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

• Αυξημένη επίπτωση παιδικού άσθματος. 
• Αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων. 
• Μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν και 

τα ίδια καπνιστές. 
• Χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο. 
• Αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο 

πνεύμονα ή ΧΑΠ. 



Κάπνισμα και κύηση 
 

• Ελλειποβαρή νεογνά 
• Αποκόλληση πλακούντα 
• Πρόωροι τοκετοί 
• Αυτόματες αποβολές 
• Ενδομήτριος θάνατος 
• Νοητική υστέρηση 



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 
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