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1. Άτμισμα (Vaping). Ασφαλέστερο δεν σημαίνει ασφαλές 
 

Μετά την εμφάνιση των ηλεκτρονικών συσκευών παροχής νικοτίνης (electronic nicotine delivery 

systems, eNDS) πριν από περίπου μία δεκαετία, η απήχηση του ατμίσματος έχει επεκταθεί δραματικά 

σε όλο τον κόσμο. Οι συσκευές αυτές, που ονομάζονται επίσης ατμοποιητές και Ηλεκτρονικά Τσιγάρα, 

διατίθενται με διάφορα σχήματα, μεγέθη και προδιαγραφές. Το υγρό αναπλήρωσης αποτελείται κατά 

κύριο λόγο είτε από προπυλενογλυκόλη (PG) είτε από φυτική γλυκερίνη (VG). Τα υγρά αναπλήρωσης 

διατίθενται σε ένα εύρος περιεκτικότητας νικοτίνης.   

  H αύξηση αυτή βασίστηκε στην παραδοχή πως οι eNDS είναι ασφαλέστερες από τα συμβατικά 

τσιγάρα. Η σύγκριση αυτή είναι ταυτόχρονα προβληματική και παραπλανητική, οδηγώντας σε ένα 

ψευδές αίσθημα ασφάλειας. Το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους πλέον θανατηφόρους εθισμούς.  

Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα που σχετίζεται με τι 

κάπνισμα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως πιο ασφαλές δεν σημαίνει ασφαλές. 

 Δεύτερον, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατμίσματος είναι βασικά άγνωστες. Χρειάστηκαν 

δεκαετίες προκειμένου να διαπιστωθούν οι θανατηφόρες επιπτώσεις του καπνίσματος. Η δήλωση πως 

το άτμισμα είναι ασφαλές είναι πρόωρη και ανεύθυνη.  

Τρίτον, είναι πλέον σαφές πως το άτμισμα μπορεί να οδηγήσει σε δυνητικά θανατηφόρα οξεία 

πνευμονική βλάβη γνωστή διεθνώς ως EVALI (e-cigarette associated lung injury) γεγονός που 

αποδεικνύει πως το άτμισμα δεν είναι ασφαλές.  
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Η αγορά των eNDS είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα, με τζίρο στις ΗΠΑ που έφτασε τα 11.3 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.  Οι πωλήσεις των eNDS αναμένεται να ξεπεράσουν αυτές των 

τσιγάρων ως το 2023. Η διαφήμιση των eNDS είναι επιθετική ιδιαίτερα στους εφήβους. Στις ΗΠΑ το 

2017 το 11% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών ανέφεραν πως άτμισαν τον τελευταίο μήνα. Το ποσοστό 

αυτό εκτοξεύθηκε στο 20.9% το 2018 και στο 25.4% στο 2019.  

Οι συσκευές eNDS παρέχονται σε διάφορα σχέδια. Σε γενικές γραμμές αποτελούνται από 3 μέρη, τον 

ατμοποιητή, την μπαταρία και το επιστόμιο. Ο ατμοποιητής αποτελείται από το δοχείο που περιέχει το 

υγρό, βαμβάκι (συνήθως) που είναι εμποτισμένο στο υγρό το οποίο περιέχει προπυλενογλυκόλη, 

φυτική γλυκερίνη, νικοτίνη και διάφορα αρώματα. Το βαμβάκι περιβάλλεται από μεταλλικό έλασμα. Η 

πίεση ενός κουμπιού από το χρήστη οδηγεί στο κλείσιμο ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, οπότε ρεύμα 

(παρεχόμενο από την μπαταρία) διέρχεται δια του μεταλλικού ελάσματος με αποτέλεσμα την 

σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας. Το αποτέλεσμα είναι η μετατροπή του υγρού σε αερόλυμα το 

οποίο εισπνέεται διά του επιστομίου. Επομένως, ο όρος «άτμισμα» είναι κατ’ ουσίαν λάθος. Ο όρος 

«ατμός» αναφέρεται στην αέρια φάση μιας ουσίας. Οι χρήστες eNDS στην πραγματικότητα εισπνέουν 

ένα διάλυμα και συγκεκριμένα ένα αερόλυμα, δηλαδή ένα μίγμα μικροσκοπικών ουσιών σε στερεή 

ή/και υγρή φάση εγκλωβισμένων στον όγκο ενός αέριου μέσου.  

Ενώ οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του «ατμίσματος» είναι εν πολλοίς άγνωστες, είναι σαφές πως 

μπορεί να προκαλέσει οξεία πνευμονική βλάβη. Στις ΗΠΑ έως τις 20 Νοεμβρίου 2019 είχαν δηλωθεί 

2.290 περιστατικά EVALI και 47 θάνατοι. Η επιπλοκή αυτή είναι επικίνδυνη, η συντριπτική πλειονότητα 

των ασθενών (95%) χρειάστηκε νοσηλεία. Οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν νεαρά άτομα, κάτω των 

35 ετών (77%) με ενδιάμεση ηλικία τα 24 έτη και εύρος ηλικίας 13 με 78 έτη. Τα συχνότερα 

συμπτώματα ήταν βήχας, δύσπνοια, άτυπο θωρακικό άλγος με οξεία ή υποξεία εμφάνιση. Μπορεί να 

παρατηρηθεί πυρετός και κακουχία. Ορισμένες φορές συνυπάρχουν συμπτώματα από το 

γαστρεντερικό όπως ναυτία, έμετοι, διάρροιες, κοιλιακό άλγος.  

Είναι σημαντικό σε κάθε νεαρό ασθενή με αμφοτερόπλευρα πνευμονικά διηθήματα να λαμβάνεται 

λεπτομερές ιστορικό όσον αφορά στην ατμιστική συνήθεια.  

Από παθολογοανατομικής σκοπιάς έχουν αναφερθεί διάφορα πρότυπα, όπως διάχυτη κυψελιδική 

βλάβη (diffuse alveolar damage, DAD), οξεία ινοποιός οργανούμενη πνευμονία (acute fibrinous 

pneumonitis, AFOP), οργανούμενη πνευμονία (organizing pneumonia, OP), γιγαντοκυτταρική διάμεση 

πνευμονία (giant cell interstitial pneumonia, GIP) και διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία (diffuse alveolar 

hemorrhage, DAH). 

Τα ακριβή αίτια EVALI δεν έχουν καθορισθεί επακριβώς. Ουσίες που κρίνονται ασφαλείς για λήψη από 

του στόματος μπορεί να αποβούν εξαιρετικά βλαπτικές όταν εισπνευσθούν.  Η προπυλενογλυκόλη και 

η φυτική γλυκερίνη χαρακτηρίζονται από τον FDA ως σχετικά ασφαλή για λήψη από του στόματος 

(GRAS, generally recognized as safe). Η προπυλενογλυκόλη χρησιμοποιείται ευρέως ως αντιψυκτικός 

παράγοντας καθώς και στη βιομηχανία φαγητών, πλαστικών, στην αρωματοποιία, στην κατασκευή 

πλαστικών και στη φαρμακοβιομηχανία. Πρέπει όμως να τονιστεί πως ασφαλές για βρώση δεν 

σημαίνει και ασφαλές για εισπνοή. Υπάρχει σημαντική έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις 
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μακροχρόνιες επιπτώσεις της εισπνεόμενης προπυλενογλυκόλης και φυτικής γλυκερίνης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της βιταμίνης Ε, η οποία χρησιμοποιείται ως προσθετικό όταν στο 

ατμιστικό υγρό περιέχεται τετραϋδροκανναβινόλη (tetrahydrocannabinol, THC).   Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διακετύλιο, το οποίο χρησιμοποιείται για να προσδώσει 

βουτυρώδες άρωμα στο pop-corn. Όταν όμως εισπνευσθεί, το διακετύλιο μπορεί να προκαλέσει 

αποφρακτική βρογχιολίτιδα γνωστή ως πνεύμονας pop-corn. Διακετύλιο έχει ανευρεθεί σε υγρά 

ατμίσματος.  Η θέρμανση της προπυλενογλυκόλης και της γλυκερίνης μπορεί να οδηγήσει στο 

σχηματισμό ακρολεΐνης και άλλων τοξικών αλδεϋδών. Είναι άκρως επικίνδυνη η τροποποίηση των 

eNDS ή η χρήση αυτοσχέδιων υγρών πέραν των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή 

Υπάρχει η εσφαλμένη άποψη πως η χρήση eNDS δεν σχετίζεται με δευτερογενή βλαπτική έκθεση. 

Χαρακτηριστική είναι μελέτη που έλαβε χώρα σε συνεδριακό κέντρο κατά τη διάρκεια συνεδρίου 

σχετικά με το άτμισμα. Η 24ωρη μέση συγκέντρωση σωματιδίων PM10 βρέθηκε αυξημένη κατά 12 

φορές ως προς το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο βάση του υπουργείου προστασίας περιβάλλοντος των 

ΗΠΑ (150 μg/m3). Μάλιστα, η μέγιστη συγκέντρωση PM10 ήταν μεγαλύτερη από 10.000 μg/m3 για 

περισσότερο από το 50% του χρόνου που διήρκεσε το συνέδριο. Σημαντικός είναι και ο κίνδυνος 

δηλητηρίασης παιδιών από υγρά ατμίσματος βάση αναφορών από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Υπάρχουν site στο διαδίκτυο που δίνουν οδηγίες σχετικά με την παραγωγή αυτοσχέδιων υγρών 

ατμίσματος. Σε μεγάλο ποσοστό, η επιδημία EVALI στις ΗΠΑ φαίνεται πως οφείλεται σε αυτόν ακριβώς 

τον «πειραματισμό». Οι καπνοβιομηχανίες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 40% της αγοράς 

προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές και 

πωλητές. 

Η Αγγλία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως μέρος του 

επίσημου σχεδίου ελέγχου κατά του καπνίσματος.  Το σχέδιο διαφέρει κατά πολύ από τις αμερικανικές 

προσπάθειες ελέγχου του καπνίσματος. Ο FDA στην Αμερική αλλά και το TPD στην Ευρώπη απαγορεύει 

στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών τσιγάρων να ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλέστερα 

από το κάπνισμα. 

Συμπερασματικά, ο πνεύμονας εξελικτικά, μέσα από χιλιετίες, προσαρμόστηκε ώστε να εισπνέει 

ατμοσφαιρικό αέρα, περίπου 10.000 λίτρα την ημέρα και όχι μειωμένα επίπεδα τοξινών και 

καρκινογόνων. Η εισπνοή κάθε επιπρόσθετης ουσίας είναι δυνητικά επικίνδυνη.  Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία  (ERS), τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) αλλά και τον FDA, θεωρεί  ότι το άτμισμα είναι μία άλλη μορφή 

καπνίσματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία και εθισμό.  Δεν 

αποτελεί τεκμηριωμένη μέθοδο διακοπής καπνίσματος αντίθετα υπονομεύει την  διακοπή 

καπνίσματος αλλά και την αποχή από το κάπνισμα, προσελκύοντες νεαρά άτομα με ελλιπή ενημέρωση. 

Το εκπνεόμενο νέφος περιέχει πολλές επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να έχουν συνέπειες  σε άτομα 

που τις εισπνέουν παθητικά και είναι ευαίσθητα. Πρώιμα συμπεράσματα για την ασφάλεια της 

ατμιστικής συνήθειας μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. Περίπου 40 χώρες 

έχουν ήδη απαγορεύσει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα διαλύματα νικοτίνης (e cigarettes and/or 

nicotine e liquid). Ο Ιπποκρατικός όρκος «ωφελέειν η μη βλάπτειν» παραμένει διαχρονικός.  
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2. ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 

Τι είναι τα θερμαινόμενα προιόντα καπνού  

 Είναι ένα νέο σύστημα χορήγησης νικοτίνης, «θερμαινόμενο  μη καιόμενο», όπως αναφέρεται από 
την καπνοβιομηχανία, με παραδείγματα το ‘Iqos’ και το  ‘glo’. 

Η καπνοβιομηχανία υποστηρίζει ότι μειώνει κατά 90-95% τις βλαπτικές ουσίες και την τοξικότητα, 
όπως την πίσα. Ωστόσο,  αυτό που δεν αναφέρουν είναι ότι μελέτες έδειξαν αυξημένες 
συγκεντρώσεις εκπομπών, όπως σωματίδια, πίσα, ακεταλδεύδη (καρκινογόνος), ακρυλαμίδη 
(δυνητικά καρκινογόνος), ακρολείνη (τοξική και ερεθιστική) και φορμαλδεύδη (δυνητικά 
καρκινογόνος).  

 Ανεξάρτητοι ερευνητές βρήκαν ότι 22 βλαπτικές ή δυνητικά βλαπτικές ουσίες ήταν >200 % 
περισσότερο και 7 >1000% στο θερμαινόμενο καπνό. Ακόμη 23 από 24 βιοδείκτες δεν διέφεραν 
στατιστικά μεταξύ χρηστών θερμαινομένου καπνού και καπνιστών τσιγάρου. Μελέτες της 
καπνοβιομηχανίας έδειξαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της πνευμονικής λειτουργίας σε 
καπνιστές που στη συνέχεια κάπνιζαν θερμαινόμενο τσιγάρο, ενώ υπήρχε η πιθανότητα 
ηπατοτοξικότητας από αυτόν.  

Επίσης ανεξάρτητοι ερευνητές βρήκαν ότι ο θερμαινομένος καπνός εκπέμπει καρκινογόνες  
νιτροζαμίνες  καθώς και άλλες τοξικές και ερεθστικές ουσίες. Η νικοτίνη και η πίσα βρέθηκαν σε 
παρόμοιες συγκεντρώσεις, ενώ η δυνητικά καρκινογόνος acenaphthene ήταν 3 φορες περισσότερο. 
Ακόμη οι χρήστες αυτοί μπορεί να αναγκάζονται να εισπνέουν ταχύτερα που μπορεί να οδηγεί στην  
εισπνοή καρβονιλίων (δυνητικά καρκινογόνων) και νικοτίνης που οδηγεί σε μεγαλύτερη εξάρτηση.  

Τι συνιστά η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία? 

Αν και  τα προιόντα θερμαινόμενου καπνού μπορεί να είναι λιγότερο βλαπτικά, όμως παραμαίνουν 
να είναι και βλαπτικά και εθιστικά με αποτέλεσμα να μην διακόπτεται το κάπνισμα. Η ERS δεν 
συνστά κανένα προιόν το οποίο βλάπτει τους πνεύμονες και την υγεία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 
θερμαινόμενα τσιγάρα βοηθούν στην διακοπή καπνίσματος. Πολλοί καπνίζουν συγχρόνως και άλλα 
μειωμένου κινδύνου προιόντα, όπως το ηλεκρονικό τσιγάρο (70-80%) ενώ δεν αποκλείεται και η 
σύγχρονη χρήση τσιγάρου. Επίσης δεν αποκλείεται οι πρώην καπνιστές και η οι μη καπνιστές να 
μπουν στον πειρασμό χρήσεως «ακινδύνων» πρόιόντων. Βρέθηκε ότι οι μη καπνιστες στο 45% 
καπνίζουν θερμαινόμενα τσιγάρα. Οι ΕΕ υπγραμμίζει την εφαρμογή και σε αυτά τα προιόντα ότι 
ισχύει και για το κάπνισμα. Το FDA δεν δέχεται ότι τα προιόντα αυτά μειώνουν κατά  95% τον 
κίνδυνο,  για την υγεία  σε σχέση με την συνέχιση του καπνίσματος, όπως ισχυρίζεται η 
καπνοβιομηχανία.   

Συμπέρασμα  

Τα θερμαινόμενα προιόντα καπνού, το κάπνισμα καθώς και η μάσηση καπνού είναι όλα εθιστικά 
και καρκινογόνα. Η αμφισβήτιση γύρω από αυτά δεν πρέπει να μας παρασύρει από το κύριο έργο 
που είναι η εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων τα οποία είναι αποτελεσματικά για τη μείωση του 
καπνίσματος καθώς και η υποστήριξη όσων θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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