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ΕιδικέςΕιδικές ΟμάδεςΟμάδες ΚαπνιστώνΚαπνιστών

ΑσθενείςΑσθενείς μεμε αναπνευστικάαναπνευστικά
νοσήματανοσήματα

ΑσθενείςΑσθενείς μεμε καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά
νοσήματανοσήματα

ΑσθενείςΑσθενείς μεμε ψυχιατρικάψυχιατρικά
νοσήματανοσήματα

Nico-hosp-ad. 5.10Smoke-free hospital  European Training guide



The Problem of COPDThe Problem of COPD

ERS/ELF. European Lung White Book 2003
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ΔιακοπήΔιακοπή ΚαπνίσματοςΚαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ΑναπνευστικάΑναπνευστικά ΝοσήματαΝοσήματα

ΔιεθνείςΔιεθνείς κατευθυντήριεςκατευθυντήριες οδηγίεςοδηγίες γιαγια τηντην διακοπήδιακοπή τουτου
καπνίσματοςκαπνίσματος::

US Agency for Health Care Policy (1996, 2000,2008 US Agency for Health Care Policy (1996, 2000,2008 
update)update)

ACCP 2002ACCP 2002

ERS 1995,2007ERS 1995,2007

American psychiatric Association 1996American psychiatric Association 1996



ERS Task Force  ERJ 2007 ERS Task Force  ERJ 2007 



ΔιακοπήΔιακοπή ΚαπνίσματοςΚαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ΑναπνευστικάΑναπνευστικά ΝοσήματαΝοσήματα

ΣυσχέτισηΣυσχέτιση καπνίσματοςκαπνίσματος μεμε αναπνευστικάαναπνευστικά νοσήματανοσήματα::
ΣυσχετίζεταιΣυσχετίζεται αιτιολογικάαιτιολογικά μεμε τηντην ΧΑΠΧΑΠ καικαι τοντον καρκίνοκαρκίνο τουτου
πνεύμοναπνεύμονα
ΕπηρεάζειΕπηρεάζει τοντον έλεγχοέλεγχο τουτου άσθματοςάσθματος ((σοβαρότερασοβαρότερα
συμπτώματασυμπτώματα, , συχνότερεςσυχνότερες παροξύνσειςπαροξύνσεις))
ΣυμβάλλειΣυμβάλλει στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη σπάνιωνσπάνιων παθήσεωνπαθήσεων

( ( ιστιοκύττωσηιστιοκύττωση ΧΧ, , έλλειψηέλλειψη αα1 1 αντιθρυψίνηςαντιθρυψίνης))
ΕπηρεάζειΕπηρεάζει τηντην εμφάνισηεμφάνιση καικαι τηντην καικαι τηντην εξέλιξηεξέλιξη τηςτης
πνευμονίαςπνευμονίας καικαι τηςτης πνευμονικήςπνευμονικής φυματίωσηςφυματίωσης
ΣυμβάλλειΣυμβάλλει στηνστην πρωϊμότερηπρωϊμότερη καικαι ταχύτερηταχύτερη έκπτωσηέκπτωση τηςτης
αναπνευστικήςαναπνευστικής λειτουργίαςλειτουργίας

ERS TASK FORCEERS TASK FORCE
EurEur RespirRespir J 2007J 2007



ΒασικάΒασικά ΣημείαΣημεία

ΗΗ διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος πρέπειπρέπει νανα θεωρείταιθεωρείται
αναπόσπαστοαναπόσπαστο μέροςμέρος τηςτης αντιμετώπισηςαντιμετώπισης τωντων
αναπνευστικώναναπνευστικών ασθενώνασθενών

ΑυτόΑυτό περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::
ΤακτικήΤακτική εκτίμησηεκτίμηση τουτου επιπέδουεπιπέδου καπνίσματοςκαπνίσματος
χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας αντικειμενικέςαντικειμενικές μεθόδουςμεθόδους όπωςόπως τοτο εκπνεόμενοεκπνεόμενο
COCO
ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή γιαγια τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση τηςτης εξάρτησηςεξάρτησης
στηνστην νικοτίνηνικοτίνη, , ηη οποίαοποία περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::
----βουπροπιόνηβουπροπιόνη ήή//καικαι
---- υποκατάσταταυποκατάστατα νικοτίνηςνικοτίνης ήή συνδυασμόσυνδυασμό διαφορετικώνδιαφορετικών μορφώνμορφών
υποκαταστάτωνυποκαταστάτων νικοτίνηςνικοτίνης

---- βαρενικλίνηβαρενικλίνη



ΒασικάΒασικά ΣημείαΣημεία

ΣτουςΣτους καπνιστέςκαπνιστές πουπου δενδεν είναιείναι κινητοποιημένοικινητοποιημένοι νανα
διακόψουνδιακόψουν τοτο κάπνισμακάπνισμα θαθα πρέπειπρέπει προτείνεταιπροτείνεται
τουλάχιστοντουλάχιστον μείωσημείωση μεμε τηντην βοήθειαβοήθεια τωντων NRTNRT ωςως μίαμία
οδόςοδός προςπρος τηντην τελικήτελική διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος

ΟιΟι καπνιστέςκαπνιστές πουπου δενδεν ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται γιαγια μείωσημείωση ήή
διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος θαθα πρέπειπρέπει νανα λαμβάνουνλαμβάνουν
αντίστοιχηαντίστοιχη συμβουλήσυμβουλή απόαπό τοντον γιατρόγιατρό, , καικαι ηη συμβουλήσυμβουλή
αυτήαυτή θαθα πρέπειπρέπει νανα επαναλαμβάνεταιεπαναλαμβάνεται σεσε κάθεκάθε επόμενηεπόμενη
επίσκεψηεπίσκεψη



ΕκτίμησηΕκτίμηση ασθενώνασθενών μεμε αναπνευστικάαναπνευστικά νοσήματανοσήματα σεσε
σχέσησχέση μεμε τηντην διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος

ΕπίπεδοΕπίπεδο καπνίσματοςκαπνίσματος ((smoking status)smoking status)
ΚίνητροΚίνητρο
ΕξάρτησηΕξάρτηση ( ( βιοχημικοίβιοχημικοί δείκτεςδείκτες, , FagerstrFagerströömm
Test for Nicotine Dependence(FTND)Test for Nicotine Dependence(FTND)

ΣπιρομέτρησηΣπιρομέτρηση ( ( εκτίμησηεκτίμηση πνευμονικήςπνευμονικής λειτουργίαςλειτουργίας, , 
πρώϊμηπρώϊμη ανίχνευσηανίχνευση λειτουργικώνλειτουργικών διαταραχώνδιαταραχών))

ΑπόφραξηΑπόφραξη χωρίςχωρίς χρόνιοχρόνιο βήχαβήχα ήή δύσπνοιαδύσπνοια είναιείναι
συχνήσυχνή ––ΣυχνήΣυχνή υποδιάγνωσηυποδιάγνωση απόαπό τουςτους ασθενείςασθενείς
αλλάαλλά καικαι απόαπό τοτο σύστημασύστημα υγείαςυγείας

ΑΝΑΓΚΗΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
ΑναπνευστικήΑναπνευστική λειτουργίαλειτουργία
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ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά καπνιστώνκαπνιστών μεμε
αναπνευστικάαναπνευστικά προβλήματαπροβλήματα

««ΔύσκολοςΔύσκολος»» πληθυσμόςπληθυσμός
((γνωρίζουνγνωρίζουν συσχέτισησυσχέτιση αναπνευστικώναναπνευστικών συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων μεμε τοτο κάπνισμακάπνισμα,  ,  πολλέςπολλές φορέςφορές
συμβουλέςσυμβουλές γιαγια διακοπήδιακοπή,  ,  τελικάτελικά ««ανοχήανοχή»» στιςστις συμβουλέςσυμβουλές γιαγια διακοπήδιακοπή)  )  

ΣυνΣυν--νοσηρότητεςνοσηρότητες
ΣυχνήΣυχνή συνύπαρξησυνύπαρξη ΧΑΠΧΑΠ καικαι άλλωνάλλων αναπνευστικώναναπνευστικών προβλημάτωνπροβλημάτων μεμε κατάθλιψηκατάθλιψη, , 
αγχώδειςαγχώδεις διαταραχέςδιαταραχές ((σχετίζονταισχετίζονται μεμε αυξημένηαυξημένη πιθανότηταπιθανότητα αποτυχίαςαποτυχίας τηςτης διακοπήςδιακοπής) ) 

ΕξάρτησηΕξάρτηση
ΣοβαρότερηΣοβαρότερη εξάρτησηεξάρτηση ((υψηλότερηυψηλότερη βαθμολογίαβαθμολογία στηνστην κλίμακακλίμακα FTND, FTND, υψηλότερεςυψηλότερες
τιμέςτιμές εκπνεόμενουεκπνεόμενου COCO))

ΤρόποςΤρόπος εισπνοήςεισπνοής τουτου καπνούκαπνού
ΟιΟι καπνιστέςκαπνιστές μεμε ΧΑΠΧΑΠ εισπνέουνεισπνέουν ταχύτεραταχύτερα καικαι βαθύτεραβαθύτερα τοντον καπνόκαπνό

ΈλεγχοςΈλεγχος σωματικούσωματικού βάρουςβάρους
ΣυχνάΣυχνά επιθυμητήεπιθυμητή σεσε λιποβαρείςλιποβαρείς ασθενείςασθενείς μεμε ΧΑΠΧΑΠ ήή καρκίνοκαρκίνο τουτου πνεύμοναπνεύμονα
ΣυνήθηςΣυνήθης αύξησηαύξηση βάρουςβάρους 44--5 5 kgkg



ΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τηντην διακοπήδιακοπή
τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος
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ΠροσέγγισηΠροσέγγιση αναπνευστικώναναπνευστικών ασθενώνασθενών γιαγια
διακοπήδιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος

ΠρογραμματισμόςΠρογραμματισμός ημερομηνίαςημερομηνίας διακοπήςδιακοπής

ΠρογραμματισμόςΠρογραμματισμός συχνώνσυχνών επισκέψεωνεπισκέψεων, , τουλάχιστοντουλάχιστον 8 8 
ώστεώστε νανα ενισχυθείενισχυθεί τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα(1,2,4,8,12 (1,2,4,8,12 
εβδομάδεςεβδομάδες, 6, 6οςος καικαι 1212οςος μήναςμήνας))

ΨυχολογικήΨυχολογική υποστήριξηυποστήριξη

ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική θεραπείαθεραπεία
****ΟΟ συνδυασμόςσυνδυασμός φαρμακευτικήςφαρμακευτικής θεραπείαςθεραπείας καικαι ψυχολογικήςψυχολογικής
υποστήριξηςυποστήριξης-- τροποποίησηςτροποποίησης τηςτης συμπεριφοράςσυμπεριφοράς αποτελούναποτελούν τηντην
προτεινόμενηπροτεινόμενη αντιμετώπισηαντιμετώπιση πρώτηςπρώτης γραμμήςγραμμής σεσε όλεςόλες τιςτις
διεθνείςδιεθνείς κατευθυντήριεςκατευθυντήριες οδηγίεςοδηγίες γιαγια τηντην διακοπήδιακοπή τουτου
καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε όλουςόλους τουςτους καπνιστέςκαπνιστές μεμε αναπνευστικάαναπνευστικά
νοσήματανοσήματα..



ΠροσέγγισηΠροσέγγιση αναπνευστικώναναπνευστικών ασθενώνασθενών

ΨυχολογικήΨυχολογική παρέμβασηπαρέμβαση--ΣυμβουλευτικήΣυμβουλευτική ΘεραπείαΘεραπεία

ΑτομικήΑτομική ((individualindividual counsellingcounselling))
-- αποδεδειγμένηαποδεδειγμένη αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα((evidence level Aevidence level A))

ΟμαδικήΟμαδική((groupgroup counselling counselling ))
--εκμάθησηεκμάθηση τεχνικώντεχνικών συμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαι αλληλοϋποστήριξηαλληλοϋποστήριξη μεταξύμεταξύ τωντων μελώνμελών τηςτης

ομάδαςομάδας..
--αποτελεσματικήαποτελεσματική, , ιδίωςιδίως ότανόταν συνδυάζεταισυνδυάζεται μεμε φαρμακευτικήφαρμακευτική θεραπείαθεραπεία. . 
ΔενΔεν είναιείναι γνωστόγνωστό αναν έχειέχει μικρότερημικρότερη ήή μεγαλύτερημεγαλύτερη αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα απόαπό τηντην ατομικήατομική

θεραπείαθεραπεία

ΤηλεφωνικήΤηλεφωνική
““proactiveproactive”” τηλεφωνικήτηλεφωνική υποστήριξηυποστήριξη τουτου καπνιστήκαπνιστή ώστεώστε νανα αποπειραθείαποπειραθεί διακόψειδιακόψει τοτο

κάπνισμακάπνισμα
““reactivereactive”” τηλεφωνικέςτηλεφωνικές γραμμέςγραμμές επικοινωνίαςεπικοινωνίας//βοήθειαςβοήθειας στιςστις οποίεςοποίες απευθύνονταιαπευθύνονται οιοι

καπνιστέςκαπνιστές..
ΔενΔεν φαίνεταιφαίνεται νανα αυξάνειαυξάνει τηντην αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα τηςτης φαρμακευτικήςφαρμακευτικής θεραπείαςθεραπείας ήή τηςτης

ατομικήςατομικής θεραπείαςθεραπείας. . 



ΔιακοπήΔιακοπή KKαπνίσματοςαπνίσματος καικαι ΧΑΠΧΑΠ--
ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική ΘεραπείαΘεραπεία

COMPREHENSIVE REVIEW
Review of bupropion for smoking cessation
ROBYN RICHMOND1 & NICHOLAS ZWAR2

Drug and Alcohol Review (June 2003), 22, 203 – 220

REVIEW ARTICLE 
Benefits and Risks of Pharmacological Smoking Cessation 
Therapies in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Edwin J. Wagena, Maurice P.A. Zeegers, Constant P. van 
Schayck1 and
Emiel F.M. Wouters
Drug Safety 2003; 26 (6): 381-403 



ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική θεραπείαθεραπεία καικαι διακοπήδιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
σεσε αναπνευστικούςαναπνευστικούς ασθενείςασθενείς

ΑΑ) ) ΥποκατάσταταΥποκατάστατα νικοτίνηςνικοτίνης(NRT)(NRT)

ΘεραπείαΘεραπεία πρώτηςπρώτης γραμμήςγραμμής γιαγια τηντην διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε καπνιστέςκαπνιστές
>10 >10 τσιγάρωντσιγάρων/24/24ωροωρο

Cochrane Cochrane μεταμετα--ανάλυσηανάλυση 105 105 τυχαιοποιημένωντυχαιοποιημένων μελετώνμελετών μεμε
NRTNRT
odds ratio 1.8 odds ratio 1.8 υπέρυπέρ τωντων NRTsNRTs vsvs εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο
μεμε τητη βοήθειαβοήθεια τωντων υποκαταστάτωνυποκαταστάτων παρατηρείταιπαρατηρείται αύξησηαύξηση τηςτης αποχήςαποχής απόαπό
τοτο κάπνισμακάπνισμα στουςστους 66--12 12 μήνεςμήνες κατάκατά 7% 7% καικαι τοτο ποσοστόποσοστό αυτόαυτό αυξάνεταιαυξάνεται
περαιτέρωπεραιτέρω κατάκατά 77--8% 8% αναν προστεθείπροστεθεί καικαι θεραπείαθεραπεία συμπεριφοράςσυμπεριφοράς. . 
ΣτονΣτον έναένα χρόνοχρόνο ηη αποχήαποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα ήτανήταν 17% 17% γιαγια τηντην ομάδαομάδα τωντων
NRTNRT σεσε σχέσησχέση μεμε τοτο 10% 10% στηνστην ομάδαομάδα ελέγχουελέγχου..
ΠρώϊμηΠρώϊμη υποτροπήυποτροπή---->>συχνήσυχνή στιςστις μελέτεςμελέτες μεμε NRTsNRTs. . ΑποτελείΑποτελεί ένδειξηένδειξη πωςπως ηη
προσπάθειαπροσπάθεια διακοπήςδιακοπής έχειέχει πολλέςπολλές πιθανότητεςπιθανότητες νανα αποτύχειαποτύχει..

CohraneCohrane Database Database SystSyst Rev 2004Rev 2004



ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική θεραπείαθεραπεία καικαι διακοπήδιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
σεσε αναπνευστικούςαναπνευστικούς ασθενείςασθενείς--

ΜελέτεςΜελέτες αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας NRTsNRTs

A)A) 446 446 καπνιστέςκαπνιστές μεμε ΧΑΠΧΑΠ ακολούθησανακολούθησαν πρόγραμμαπρόγραμμα διακοπήςδιακοπής λαμβάνονταςλαμβάνοντας
4 4 διαφορετικέςδιαφορετικές μορφέςμορφές NRTsNRTs (+ (+ επισκέψειςεπισκέψεις στιςστις 22ηη καικαι 66ηη εβδομάδαεβδομάδα στουςστους
3,6,9,12 3,6,9,12 μήνεςμήνες))

ΑποχήΑποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα στουςστους 12 12 μήνεςμήνες::
1.8%1.8%στηνστην ομάδαομάδα μεμε τοτο αυτοκόλλητοαυτοκόλλητο τωντων 5 5 mgmg,,
8.7% 8.7% μεμε τοτο αυτοκόλλητοαυτοκόλλητο τωντων 15 15 mg,mg,
5.1% 5.1% γιαγια τηντην ομάδαομάδα μεμε τοντον εισπνευστήραεισπνευστήρα νικοτίνηςνικοτίνης, , 
3.5% 3.5% μεμε τοντον συνδυασμόσυνδυασμό εισπνευστήραεισπνευστήρα καικαι αυτοκόλλητουαυτοκόλλητου τωντων 15 15 mgmg

****ΗΗ συνολικήσυνολική επιτυχίαεπιτυχία ήτανήταν

TonnesenTonnesen et al et al EurEur RespirRespir J 2000;16:717J 2000;16:717--722722

5,6%



ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική θεραπείαθεραπεία καικαι διακοπήδιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε
αναπνευστικούςαναπνευστικούς ασθενείςασθενείς--

ΜελέτεςΜελέτες αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας NRTsNRTs

B)B) 370 370 καπνιστέςκαπνιστές μεμε ΧΑΠΧΑΠ..ΈλαβανΈλαβαν θεραπείαθεραπεία μεμε υπογλώσσιαυπογλώσσια
δισκίαδισκία τωντων 22mg mg ήή εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο +  +  ήή μικρήμικρή υποστήριξηυποστήριξη (4 (4 
επισκέψειςεπισκέψεις, 6 , 6 τηλεφωνήματατηλεφωνήματα) ) ήή μεγάλημεγάλη υποστήριξηυποστήριξη (7 (7 
επισκέψειςεπισκέψεις, 5 , 5 τηλεφωνικέςτηλεφωνικές επικοινωνίεςεπικοινωνίες). ). 

TonnesenTonnesen et al Chest 2006;130:314et al Chest 2006;130:314--316316
ΜεγαλύτεραΜεγαλύτερα ποσοστάποσοστά επιτυχίαςεπιτυχίας στηνστην ομάδαομάδα τωντων NRTsNRTs
--23% 23% vsvs 10% 10% εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο στουςστους 6 6 μήνεςμήνες, 17% , 17% vsvs 10% 10% 
εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο
--ΣημαντικήΣημαντική βελτίωσηβελτίωση στηνστην βαθμολογίαβαθμολογία στοστο SGRQ SGRQ σεσε όσουςόσους
διέκοψανδιέκοψαν τοτο κάπνισμακάπνισμα σεσε σχέσησχέση μεμε τουςτους καπνιστέςκαπνιστές
((--10.9 10.9 vsvs --2.9) 2.9) 



ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική θεραπείαθεραπεία καικαι διακοπήδιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
σεσε αναπνευστικούςαναπνευστικούς ασθενείςασθενείς--

ΜελέτεςΜελέτες αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας NRTsNRTs

ΓΓ) ) Lung Health studyLung Health study
•• ΑρχικάΑρχικά εντατικόεντατικό πρόγραμμαπρόγραμμα διακοπήςδιακοπής μεμε χρήσηχρήση τσίχλαςτσίχλας
νικοτίνηςνικοτίνης + + θεραπείαθεραπεία συμπεριφοράςσυμπεριφοράς καικαι στηνστην συνέχειασυνέχεια
παρακολούθησηπαρακολούθηση ανάανά 44μήνεςμήνες γιαγια 5 5 χρόνιαχρόνια γιαγια αποφυγήαποφυγή τηςτης
υποτροπήςυποτροπής. . 

•• ΗΗ αποχήαποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα ήτανήταν υψηλότερηυψηλότερη στηνστην ομάδαομάδα
παρέμβασηςπαρέμβασης ( 35% ( 35% στονστον 11οο χρόνοχρόνο καικαι 22% 22% μετάμετά 5 5 χρόνιαχρόνια vsvs
10% 10% καικαι 5%).5%).

•• ΗΗ διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος μείωσεμείωσε τοντον ρυθμόρυθμό έκπτωσηςέκπτωσης
τουτου FEV1FEV1

AnthonisenAnthonisen et al JAMA 1994et al JAMA 1994



Lung Health StudyLung Health Study
Mean changes in  FEV1 in continuing smokers Mean changes in  FEV1 in continuing smokers 

and sustained quittersand sustained quitters

Scanlon et al. Am J Respir Crit Care Med 2000

http://thorax.bmjjournals.com/cgi/content/full/56/suppl_2/ii7/F1


ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική θεραπείαθεραπεία καικαι διακοπήδιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
σεσε αναπνευστικούςαναπνευστικούς ασθενείςασθενείς

ΒΒ)) ΒουπροπιόνηΒουπροπιόνη παρατεταμένηςπαρατεταμένης αποδέσμευσηςαποδέσμευσης

1.1.ΜεταΜετα--ανάλυσηανάλυση 19 19 μελετώνμελετών OROR 2.06 2.06 υπερυπερ βουπροπιόνηςβουπροπιόνης vsvs εικονικούεικονικού φαρμάκουφαρμάκου
Richmond R, Richmond R, ZwarZwar N,Drug and Alcohol review 2003N,Drug and Alcohol review 2003

2.2.TaskinTaskin et al Lancet 2001et al Lancet 2001

404 404 ασθενείςασθενείς μεμε ήπιαήπια--μέτριαμέτρια ΧΑΠΧΑΠ,,καπνιστέςκαπνιστές ~~28 28 τσιγάρωντσιγάρων/24/24ωροωρο, , FTND= 7,FTND= 7,

ΗΗ παρατεταμένηπαρατεταμένη αποχήαποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα ήτανήταν σημαντικάσημαντικά υψηλότερηυψηλότερη σταστα άτομαάτομα πουπου
έλαβανέλαβαν βουπροπιόνηβουπροπιόνη σεσε σχέσησχέση μεμε τηντην ομάδαομάδα τουτου εικονικούεικονικού φαρμάκουφαρμάκου

εβδομάδεςεβδομάδες 44--7, 28 7, 28 vsvs 16%, 16%, p< 0.003p< 0.003
εβδομάδεςεβδομάδες 44--12, 18 12, 18 vsvs 10%10%
εβδομάδεςεβδομάδες 44--26, 16 26, 16 vsvs 9%9%

--Point prevalence quit ratesPoint prevalence quit rates ( 6 ( 6 μήνεςμήνες)) σημαντικάσημαντικά ψηλότερεςψηλότερες στηνστην ομάδαομάδα τηςτης
βουπροπιόνηςβουπροπιόνης σεσε σχέσησχέση μεμε τοτο εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο ((23 23 vsvs 16%)16%)

--ΤοΤο φάρμακοφάρμακο είναιείναι ασφαλέςασφαλές γιαγια τηντην χορήγησηχορήγηση σεσε άτομαάτομα μεμε ΧΑΠΧΑΠ



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα διακοπήςδιακοπής στηνστην ΧΑΠΧΑΠ
μεμε τητη χρήσηχρήση βουπροπιόνηςβουπροπιόνης

16

28*
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COPD study
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Παρατεταμένη αποχή (εβδομάδες 4–7)

* p≤0.05 versus PBO

TaskinTaskin et al Lancet 2001et al Lancet 2001



ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική θεραπείαθεραπεία καικαι διακοπήδιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε
αναπνευστικούςαναπνευστικούς ασθενείςασθενείς
ΓΓ) ) ΒαρενικλίνηΒαρενικλίνη

ΜελέτηΜελέτη σεσε ασθενείςασθενείς μεμε ΧΑΠΧΑΠ σταδίουσταδίου ΙΙ--ΙΙΙΙΙΙ κατάκατά GOLDGOLD
ΗΗ αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα τηςτης βαρενικλίνηςβαρενικλίνης ήτανήταν ανάλογηανάλογη μεμε αυτήαυτή
στονστον γενικόγενικό πληθυσμόπληθυσμό
ΗΗ αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα ήτανήταν υψηλότερηυψηλότερη σεσε ασθενείςασθενείς μεμε ήπιαήπια--
μέτριαμέτρια ΧΑΠΧΑΠ, , παράπαρά τηντην ύπαρξηύπαρξη ισχυρότερηςισχυρότερης εξάρτησηςεξάρτησης
((μεγαλύτεροςμεγαλύτερος αριθμόςαριθμός τσιγάρωντσιγάρων//ημέραημέρα, , μεγαλύτερημεγαλύτερη διάρκειαδιάρκεια
καπνιστικήςκαπνιστικής συνήθειαςσυνήθειας, , ↑↑FTND)FTND)..
ΟιΟι πιοπιο συχνέςσυχνές παρενέργειεςπαρενέργειες στηστη ομάδαομάδα τηςτης βαρενικλίνηςβαρενικλίνης ήτανήταν : : 
ναυτίαναυτία, , έμετοιέμετοι,,παράξεναπαράξενα όνειραόνειρα, , αϋπνίααϋπνία, , μετεωρισμόςμετεωρισμός, , 
λοιμώξειςλοιμώξεις ανώτερουανώτερου αναπνευστικούαναπνευστικού..

•• ΗΗ συχνότητασυχνότητα τωντων παρενεργειώνπαρενεργειών ήτανήταν ανάλογηανάλογη μεμε αυτήαυτή πουπου
παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκε στονστον γενικόγενικό πληθυσμόπληθυσμό

Taskin et al,Chest 2010 
(prepublished on line Sept 2010)



ΧρήσηΧρήση τηςτης βαρενικλίνηςβαρενικλίνης στηνστην ΧΑΠΧΑΠ
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Συνεχής αποχή από το κάπνισμα στις
12 και 52 εβδομάδες

P<0.0001

P<0.0001

OR 8.40

OR 4.88 OR 4.05
p<0.000142.3
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ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος ––
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΗΗ καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή νόσοςνόσος(CVD)(CVD) είναιείναι ηη συχνότερησυχνότερη αιτίααιτία
θανάτουθανάτου στιςστις προηγμένεςπροηγμένες χώρεςχώρες

ΤοΤο κάπνισμακάπνισμα σχετίζεταισχετίζεται μεμε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη::

ΟξέοςΟξέος στεφανιαίουστεφανιαίου συνδρόμουσυνδρόμου
ΑιφνίδιουΑιφνίδιου θανάτουθανάτου, , καρδιολογικήςκαρδιολογικής αιτιολογίαςαιτιολογίας
ΠεριφερικήςΠεριφερικής αγγειακήςαγγειακής νόσουνόσου
ΑγγειακούΑγγειακού ΕγκεφαλικούΕγκεφαλικού επεισοδίουεπεισοδίου



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΟΟ συνολικόςσυνολικός κίνδυνοςκίνδυνος CVDCVD είναιείναι διπλάσιοςδιπλάσιος
στουςστους καπνιστέςκαπνιστές

ΣτεφανιαίαΣτεφανιαία ΝόσοςΝόσος ((RR:1.7RR:1.7--5.8)5.8)
ΙσχαιμικόΙσχαιμικό ΑΕΕΑΕΕ ((RR:1.5RR:1.5--3.0)3.0)
ΑιμορραγικόΑιμορραγικό ΑΕΕΑΕΕ ((RRRR:10.3):10.3)



ΚάπνισμαΚάπνισμα καικαι θνητότηταθνητότητα
απόαπό στεφανιαίαστεφανιαία νόσονόσο

a The probability of an event (developing a disease) occurring in exposed people compared with the probability of the event 
in nonexposed people. Adjusted for age.Willett et al. 

N Engl J Med. 1987;317(21):1303-1309.
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ΔοσοεξαρτώμενηΔοσοεξαρτώμενη !!!!!!!!



Κάπνισμα και Καρδιαγγειακό ΣύστημαΚάπνισμαΚάπνισμα καικαι ΚαρδιαγγειακόΚαρδιαγγειακό ΣύστημαΣύστημα
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ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος ––
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΜετάΜετά τηντην διακοπήδιακοπή οο κίνδυνοςκίνδυνος CVDCVD μειώνεταιμειώνεται
στοστο μισόμισό σεσε 2 2 περίπουπερίπου χρόνιαχρόνια

ΧρειάζονταιΧρειάζονται 1010--20 20 χρόνιαχρόνια γιαγια νανα φτάσειφτάσει οο
καπνιστήςκαπνιστής στονστον σχετικόσχετικό κίνδυνοκίνδυνο τουτου μημη
καπνιστήκαπνιστή γιαγια καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή νόσονόσο



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος ––
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΟιΟι περισσότεροιπερισσότεροι ασθενείςασθενείς μεμε CVD CVD συνεχίζουνσυνεχίζουν νανα
καπνίζουνκαπνίζουν μετάμετά τοτο εξιτήριοεξιτήριο απόαπό τοτο νοσοκομείονοσοκομείο ήή
υποτροπιάζουνυποτροπιάζουν (( 30% 30% μετάμετά απόαπό ΟΕΜΟΕΜ !!!)!!!)

ΑνασταλτικοίΑνασταλτικοί παράγοντεςπαράγοντες στηνστην διακοπήδιακοπή: : 
((αα) ) φόβοςφόβος αύξησηςαύξησης τουτου σωματικούσωματικού βάρουςβάρους
((ββ) ) σημαντικόςσημαντικός βαθμόςβαθμός εξάρτησηςεξάρτησης
((γγ) ) ««άρνησηάρνηση»» συσχέτισηςσυσχέτισης τουτου καρδιολογικούκαρδιολογικού
προβλήματοςπροβλήματος καικαι μεμε τοτο κάπνισμακάπνισμα



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος ––
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση
•• ΣύντομηΣύντομη συμβουλήσυμβουλή μικρήμικρή επίδρασηεπίδραση στουςστους καρδιαγγειακούςκαρδιαγγειακούς
ασθενείςασθενείς

•• ΠρογράμματαΠρογράμματα εντατικήςεντατικής παρακολούθησηςπαρακολούθησης αυξάνουναυξάνουν τηντην
πιθανότηταπιθανότητα διακοπήςδιακοπής κατάκατά 80 %80 %

•• ΤαΤα προγράμματαπρογράμματα πρέπειπρέπει νανα περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν::

ΨυχολογικήΨυχολογική υποστήριξηυποστήριξη
++

ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος --
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή
ΣυνήθωςΣυνήθως ξεκινάμεξεκινάμε μετάμετά τιςτις πρώτεςπρώτες δύοδύο εβδομάδεςεβδομάδες
απόαπό τοτο οξύοξύ επεισόδιοεπεισόδιο

ΕπιτρέπονταιΕπιτρέπονται καικαι οιοι τρειςτρεις κύριεςκύριες θεραπείεςθεραπείες πρώτηςπρώτης
γραμμήςγραμμής ((υποκατάσταταυποκατάστατα νικοτίνηςνικοτίνης, , βουπροπιόνηβουπροπιόνη, , 
βαρενικλίνηβαρενικλίνη))

ΠροσοχήΠροσοχή στιςστις αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις (( ππ..χχ. . βουπροπιόνηβουπροπιόνη
μπορείμπορεί νανα επηρεάσειεπηρεάσει τοντον μεταβολισμόμεταβολισμό τωντων ββ--
αναστολέωναναστολέων, , τατα αντιαιμοπεταλιακάαντιαιμοπεταλιακά μπορείμπορεί νανα
μεταβάλλουνμεταβάλλουν τηντην μετατροπήμετατροπή τηςτης βουπροπιόνηςβουπροπιόνης στουςστους
ενεργούςενεργούς μεταβολίτεςμεταβολίτες τηςτης))



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος --
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΤαΤα υποκατάσταταυποκατάστατα νικοτίνηςνικοτίνης είναιείναι ασφαλήασφαλή στηνστην
σταθερήσταθερή καρδιαγγειακήκαρδιαγγειακή νόσονόσο
ΔενΔεν αυξάνουναυξάνουν τηντην σοβαρότητασοβαρότητα τηςτης καρδιαγγειακήςκαρδιαγγειακής
νόσουνόσου
ΠρέπειΠρέπει νανα συνταγογραφούνταισυνταγογραφούνται αμέσωςαμέσως μετάμετά απόαπό τηντην
έξοδοέξοδο απόαπό τηντην ΜΕΘΜΕΘ ( ( σεσε ΟΕΜΟΕΜ))
ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει συσχέτισησυσχέτιση μεταξύμεταξύ τηςτης χρήσηςχρήσης
αυτοκόλλητωναυτοκόλλητων νικοτίνηςνικοτίνης καικαι καρδιαγγειακώνκαρδιαγγειακών
συμβαμάτωνσυμβαμάτων
Nicotine Replacement Therapy and Cardiovascular Disease,Nicotine Replacement Therapy and Cardiovascular Disease, Ford CL, Ford CL, ZlabekZlabek JA, JA, 
Mayo Mayo ClinClin Proc n2005 May; 80(5):652Proc n2005 May; 80(5):652--66



ΧρήσηΧρήση ΒουπροπιόνηςΒουπροπιόνης σεσε καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα::
ΔιπλασιάζειΔιπλασιάζει τιςτις πιθανότητεςπιθανότητες διακοπήςδιακοπής σεσε

σχέσησχέση μεμε τοτο εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο
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Cardiovascular study

Παρατεταμένη αποχή (εβδομάδες 4–7)

Tonstand et al.2001 
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ΧρήσηΧρήση ΒαρενικλίνηςΒαρενικλίνης σταστα
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΒαρενικλίνηΒαρενικλίνη::
αποτελεσματικόαποτελεσματικό καικαι ασφαλέςασφαλές φάρμακοφάρμακο γιαγια τηντην
διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε καρδιαγγειακούςκαρδιαγγειακούς
ασθενείςασθενείς σεσε σχέσησχέση μεμε τοτο εικονικόεικονικό

RiggotiRiggoti et al, Circulation 2010et al, Circulation 2010



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

13.9%

47.0%
Βαρενικλίνη έναντι Εικονικού
Φαρμάκου OR = 6.11 (95% CI: 
4.18,8.93), p<0.0001

(n=355) (n=359)

Ποσοστό συνεχούς αποχής 12 εβδομάδων με
βαρενικλίνη στους καρδιαγγειακούς ασθενείς

Rigotti et al, Circulation 2010



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ποσοστό συνεχούς αποχής 52 εβδομάδων της
βαρενικλίνης στους καρδιαγγειακούς ασθενείς

7.2%

19.2%

Βαρενικλίνη έναντι Εικονικού
Φαρμάκου OR = 3.14 (95% CI: 
1.93.5.11), p<0.0001

(n=355) (n=359)

Rigotti et al, Circulation 2010



ΒαρενικλίνηΒαρενικλίνη σεσε καρδιαγγειακούςκαρδιαγγειακούς ασθενείςασθενείς: : 
ΑνεπιθύμητεςΑνεπιθύμητες ενέργειεςενέργειες ((ΑΕΑΕ))
ΟιΟι πιοπιο συχνέςσυχνές ανεπιθύμητεςανεπιθύμητες ενέργειεςενέργειες πουπου αναφέρθηκαναναφέρθηκαν στηστη μελέτημελέτη ήτανήταν οιοι εξήςεξής::

•• ΣοβαρέςΣοβαρές ΑΕΑΕ εκδηλώθηκανεκδηλώθηκαν στοστο 6.5% (6.5% (vareniclinevarenicline )) καικαι τοτο 6.0% 6.0% (placebo) (placebo) ασθενώνασθενών

•• ΚαμίαΚαμία ΣοβαρήΣοβαρή ΑΕΑΕ δενδεν σχετιζότανσχετιζόταν μεμε κατάθλιψηκατάθλιψη, , τάσητάση αυτοκτονίαςαυτοκτονίας ήή μημη
φυσιολογικήφυσιολογική συμπεριφοράσυμπεριφορά

ΒαρενικλίνηΒαρενικλίνη
(n=353)(n=353)

ΕικονικόΕικονικό ΦάρμακοΦάρμακο
(n=350)(n=350)

ΣυχνότερεςΣυχνότερες AE*AE*
**ΕκδηλώθηκανΕκδηλώθηκαν σεσε ≥≥5% 5% τωντων
συμμετεχόντωνσυμμετεχόντων οιασδήποτεοιασδήποτε

ομάδαςομάδας
n (%)n (%) n (%)n (%)

104 (104 (29.5%)29.5%)
45 (12.7%)45 (12.7%)
42 (11.9%)42 (11.9%)
29 (8.2%)29 (8.2%)
28 (7.9%)28 (7.9%)

ΝαυτίαΝαυτία 30 (8.6%)30 (8.6%)
ΚεφαλαλγίαΚεφαλαλγία 39 (11.1%)39 (11.1%)
ΑϋπνίαΑϋπνία 23 (6.6%)23 (6.6%)
ΈμετοςΈμετος 4 (1.1%)4 (1.1%)

ΑσυνήθισταΑσυνήθιστα όνειραόνειρα 6 (1.7%)6 (1.7%)



ΒαρενικλίνηΒαρενικλίνη σεσε καρδιαγγειακούςκαρδιαγγειακούς ασθενείςασθενείς: : 
ΤεκμηριωμέναΤεκμηριωμένα καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά συμβάματασυμβάματα καικαι σύνολοσύνολο θανάτωνθανάτων**

•• ΟιΟι ομάδεςομάδες βαρενικλίνηςβαρενικλίνης καικαι εικονικούεικονικού φαρμάκουφαρμάκου δενδεν
διέφερανδιέφεραν σταστα εξήςεξής::
–– ΚαρδιαγγειακάΚαρδιαγγειακά συμβάματασυμβάματα

•• 7.4% 7.4% έναντιέναντι 6.6%, 6.6%, διαφοράδιαφορά +0.8, 95% CI: +0.8, 95% CI: -- 3.0, 3.0, 
+4.6)+4.6)

–– ΚαρδιαγγειακοίΚαρδιαγγειακοί θάνατοιθάνατοι
•• 0.3% 0.3% έναντιέναντι 0.6%, 0.6%, διαφοράδιαφορά --0.3, 95% CI: 0.3, 95% CI: -- 1.3, +0.71.3, +0.7

–– ΘάνατοιΘάνατοι πάσηςπάσης αιτιολογίαςαιτιολογίας
•• 0.6% 0.6% έναντιέναντι 1.4%, 1.4%, διαφοράδιαφορά --0.8%, 95% CI, 0.8%, 95% CI, --2.3, 2.3, 

+0.6+0.6

**ΑριθμόςΑριθμός (%) (%) συμμετεχόντωνσυμμετεχόντων σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην κρίσηκρίση τηςτης
επιτροπήςεπιτροπής τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης καρδιαγγειακώνκαρδιαγγειακών συμβαμάτωνσυμβαμάτων..



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε
άτομαάτομα μεμε ψυχιατρικάψυχιατρικά

νοσήματανοσήματα??



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

ΚαπνιστικήΚαπνιστική συνήθειασυνήθεια καικαι εξάρτησηεξάρτηση απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα
είναιείναι δυσανάλογαδυσανάλογα υψηλότερηυψηλότερη σταστα άτομαάτομα μεμε
ψυχιατρικέςψυχιατρικές διαταραχέςδιαταραχές σεσε σχέσησχέση μεμε τοντον γενικόγενικό
πληθυσμόπληθυσμό
ΗΠΑΗΠΑ διπλάσιαδιπλάσια ποσοστάποσοστά καπνίσματοςκαπνίσματος σταστα άτομαάτομα μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα, , 41% 41% vsvs 22.5%22.5%

ΟιΟι ψυχιατρικοίψυχιατρικοί ασθενείςασθενείς έχουνέχουν πολύπολύ αυξημένοαυξημένο κίνδυνοκίνδυνο
γιαγια ασθένειεςασθένειες σχετιζόμενεςσχετιζόμενες μεμε τοτο κάπνισμακάπνισμα ––
ΤοΤο κάπνισμακάπνισμα συμβάλλεισυμβάλλει πολύπολύ στηνστην αυξημένηαυξημένη
νοσηρότητανοσηρότητα καικαι θνησιμότηταθνησιμότητα πουπου παρατηρείταιπαρατηρείται στουςστους
ψυχιατρικούςψυχιατρικούς ασθενείςασθενείς



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

ΑγχώδειςΑγχώδεις ΔιαταραχέςΔιαταραχές
•• 25% 25% πιθανότηταπιθανότητα εμφάνισηςεμφάνισης σεσε όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής ((ΗΠΑΗΠΑ))
ΚαπνιστικήΚαπνιστική συνήθειασυνήθεια 31.5% 31.5% έωςέως 54.6%54.6%

ΚατάθλιψηΚατάθλιψη
30% 30% ατόμωνατόμων μεμε ««ενεργόενεργό»» κατάθλιψηκατάθλιψη είναιείναι καπνιστέςκαπνιστές
60% 60% ατόμωνατόμων μεμε ιστορικόιστορικό κατάθλιψηςκατάθλιψης είναιείναι καπνιστέςκαπνιστές
ΟιΟι καπνιστέςκαπνιστές έχουνέχουν διπλάσιουςδιπλάσιους ρυθμούςρυθμούς ανάπτυξηςανάπτυξης κατάθλιψηςκατάθλιψης
ΟιΟι καπνιστέςκαπνιστές μεμε σοβαρήσοβαρή εξάρτησηεξάρτηση απόαπό τηντην νικοτίνηνικοτίνη έχουνέχουν
22πλάσιαπλάσια πιθανότηταπιθανότητα νανα αναπτύξουναναπτύξουν κατάθλιψηκατάθλιψη σεσε σχέσησχέση μεμε
τουςτους μημη καπνιστέςκαπνιστές



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

Σχιζοφρένεια
ΠαρατηρείταιΠαρατηρείται στοστο 11--1,5%1,5% τουτου γενικούγενικού πληθυσμούπληθυσμού ((ΗΠΑΗΠΑ))
70%70%--85%85%ασθενώνασθενών μεμε σχιζοφρένειασχιζοφρένεια είναιείναι καπνιστέςκαπνιστές, OR=5.9, OR=5.9
καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε σχέσησχέση μεμε τοντον γενικόγενικό πληθυσμόπληθυσμό
50% 50% είναιείναι βαρείςβαρείς καπνιστέςκαπνιστές ( > 25 ( > 25 τσιγάρατσιγάρα/24/24ωροωρο, , υψηλήυψηλή
βαθμολογίαβαθμολογία στηνστην κλίμακακλίμακα εξάρτησηςεξάρτησης FagerstrFagerströömm,,περισσότερεςπερισσότερες
καικαι πιοπιο βαθιέςβαθιές εισπνοέςεισπνοές ανάανά τσιγάροτσιγάρο))
ΣοβαράΣοβαρά επίπεδαεπίπεδα καπνίσματοςκαπνίσματος σχετίζονταισχετίζονται μεμε αυξημένααυξημένα θετικάθετικά
συμπτώματασυμπτώματα ( ( ππ..χχ παραλήρημαπαραλήρημα, , παραισθήσειςπαραισθήσεις), ), ελαττωμέναελαττωμένα
αρνητικάαρνητικά συμπτώματασυμπτώματα ((ππ..χχ περιορισμένηπεριορισμένη συναισθηματικήσυναισθηματική
έκφρασηέκφραση, , γνωσιακάγνωσιακά ελαττώματαελαττώματα), ), αυξημένηαυξημένη χρήσηχρήση ουσιώνουσιών, , 
συχνότερεςσυχνότερες νοσηλείεςνοσηλείες γιαγια ψυχιατρικούςψυχιατρικούς λόγουςλόγους, , λιγότερεςλιγότερες
εξωπυραμιδικέςεξωπυραμιδικές παρενέργειεςπαρενέργειες, , πολυδιψίαπολυδιψία καικαι αυξημένοαυξημένο κίνδυνοκίνδυνο
γιαγια αυτοκτονίααυτοκτονία
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ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

ΟιΟι αγχώδειςαγχώδεις διαταραχέςδιαταραχές καικαι ηη κατάθλιψηκατάθλιψη πρέπειπρέπει νανα
διαγνωστούνδιαγνωστούν πρινπριν απόαπό τηντην έναρξηέναρξη καικαι κατάκατά τηντην
παρακολούθησηπαρακολούθηση

ΠιοΠιο καταθλιπτικάκαταθλιπτικά συμπτώματασυμπτώματα εμφανίζονταιεμφανίζονται κατάκατά τητη
διακοπήδιακοπή

ΗΗ διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος πρέπειπρέπει νανα αρχίζειαρχίζει μετάμετά
τηντην σταθεροποίησησταθεροποίηση τηςτης ψυχικήςψυχικής διαταραχήςδιαταραχήςΑπαιτείται στενή παρακολούθηση



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

US Department of US Department of ΗΗealthealth and Humanand Human Services Services 
Clinical Practice GuidelinesClinical Practice Guidelines( 2009)( 2009)::

ΘεραπείεςΘεραπείες 11ηςης γραμμήςγραμμής

αα))υποκατάσταταυποκατάστατα νικοτίνηςνικοτίνης

ββ))βουπροπιόνηβουπροπιόνη παρατεταμένηςπαρατεταμένης αποδέσμευσηςαποδέσμευσης

γγ))βαρενικλίνηβαρενικλίνη



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

NRTsNRTs:: τυχαιοποιημένητυχαιοποιημένη μελέτημελέτη μεμε τσίχλατσίχλα νικοτίνηςνικοτίνης vsvs εικονικόεικονικό
φάρμακοφάρμακο σεσε άτομαάτομα μεμε κατάθλιψηκατάθλιψη μετάμετά 3 3 μήνεςμήνες θεραπείαςθεραπείας ηη
αποχήαποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα ήτανήταν 29.5% 29.5% μεμε τηντην τσίχλατσίχλα νικοτίνηςνικοτίνης καικαι
12.% 12.% μεμε τοτο εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο

KinnusenKinnusen T et al, J Consult T et al, J Consult ClinClin PsycholPsychol 19961996

NRTsNRTs + + σχιζοφρένειασχιζοφρένεια:: 10 10 εβδομάδεςεβδομάδες θεραπείαςθεραπείας μεμε αυτοκόλλητοαυτοκόλλητο
νικοτίνηςνικοτίνης καικαι έναένα ήή δύοδύο προγράμματαπρογράμματα ψυχοθεραπείαςψυχοθεραπείας καικαι γιαγια
τιςτις δύοδύο ομάδεςομάδες ηη επιτυχήςεπιτυχής διακοπήδιακοπή ήτανήταν 35.5% 35.5% στοστο τέλοςτέλος τηςτης
θεραπείαςθεραπείας καικαι 14% 14% στουςστους 6 6 μήνεςμήνες. . ΤαΤα αποτελέσματααποτελέσματα είχανείχαν
διαφοράδιαφορά ανάλογαανάλογα μεμε τηντην ψυχιατρικήψυχιατρική αγωγήαγωγή ((άτυπαάτυπα vsvs τυπικάτυπικά ) ) 

Am J Psychiatry 2000Am J Psychiatry 2000



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

•• ΒουπροπιόνηΒουπροπιόνη + + σχιζοφρένειασχιζοφρένεια ::

•• 53 53 συνολικάσυνολικά ασθενείςασθενείς έλαβανέλαβαν βουπροπιόνηβουπροπιόνη vsvs
εικονικόεικονικό φάρμακοφάρμακο 7 7 απόαπό τουςτους 19 19 στηστη ομάδαομάδα τηςτης
βουπροπιόνηςβουπροπιόνης καικαι 2 2 απόαπό τουςτους 22 22 στηνστην ομάδαομάδα τουτου
εικονικούεικονικού φαρμάκουφαρμάκου κατάφερανκατάφεραν 7 7 ημέρεςημέρες αποχήςαποχής..
** ** ΗΗ βουπροπιόνηβουπροπιόνη σχετίστηκεσχετίστηκε μεμε βελτίωσηβελτίωση στηνστην
μνήμημνήμη καικαι στηνστην προσοχήπροσοχή

J J ClinClin Psychiatry 2005Psychiatry 2005



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

•• ΒαρενικλίνηΒαρενικλίνη + + ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα: : 
•• ΜελέτηΜελέτη σεσε συνθήκεςσυνθήκες καθημερινήςκαθημερινής κλινικήςκλινικής πρακτικήςπρακτικής
•• 412 412 ασθενείςασθενείς μεμε κατάθλιψηκατάθλιψη, , ψύχωσηψύχωση, , διπολικήδιπολική διαταραχήδιαταραχή
έλαβανέλαβαν θεραπείαθεραπεία μεμε NRT(204) NRT(204) ήή βαρενικλίνηβαρενικλίνη (208)(208)

•• ΈγινανΈγιναν 7 7 επισκέψειςεπισκέψεις (1 (1 επίσκεψηεπίσκεψη ανάανά εβδομάδαεβδομάδα))
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη 3:3: ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος
ΗΗ διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος εκτιμήθηκεεκτιμήθηκε στηνστην 77ηη επίσκεψηεπίσκεψη
(4 (4 εβδομάδεςεβδομάδες μετάμετά τηντην διακοπήδιακοπή))

Stapleton et al Addiction 2007Stapleton et al Addiction 2007



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

•• ΒαρενικλίνηΒαρενικλίνη + + ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα: : 
ΑποτελέσματαΑποτελέσματα::

•• μεγαλύτερημεγαλύτερη αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα μεμε τηντην βαρενικλίνηβαρενικλίνη
στιςστις 4 4 εβδομάδεςεβδομάδες σεσε σχέσησχέση μεμε τατα NRTsNRTs

•• παρόμοιεςπαρόμοιες παρενέργειεςπαρενέργειες ((είδοςείδος, , συχνότητασυχνότητα) ) απόαπό τηντην
βαρενικλίνηβαρενικλίνη στουςστους ψυχιατρικούςψυχιατρικούς ασθενείςασθενείς σεσε σχέσησχέση
μεμε τοντον γενικόγενικό πληθυσμόπληθυσμό..

Stapleton et al Addiction 2007Stapleton et al Addiction 2007



ΔιακοπήΔιακοπή καπνίσματοςκαπνίσματος σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

Short term smoking cessationShort term smoking cessation (4 weeks after quit day)(4 weeks after quit day)
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Stapleton et al, Addiction 2007, 103, 146Stapleton et al, Addiction 2007, 103, 146--154154



ΙδιαίτερεςΙδιαίτερες προφυλάξειςπροφυλάξεις στουςστους ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

ΑΑ)) ΟΟ καπνόςκαπνός επάγειεπάγει τοντον μεταβολισμόμεταβολισμό ουσιώνουσιών μέσωμέσω τουτου
κυτοχρώματοςκυτοχρώματος ΡΡ450 1450 1ΑΑ2. 2. ΜεΜε τηντην δράσηδράση τουτου καπνούκαπνού
αυξάνεταιαυξάνεται ηη κάθαρσηκάθαρση καικαι ελαττώνονταιελαττώνονται σημαντικάσημαντικά τατα
επίπεδαεπίπεδα στοστο αίμααίμα ορισμένωνορισμένων αντιψυχωσικώναντιψυχωσικών
((αλοπεριδόληαλοπεριδόλη, , φλουφεναζίνηφλουφεναζίνη, , ολανζαπίνηολανζαπίνη κκ..άά))
ΠροσοχήΠροσοχή σταστα επίπεδαεπίπεδα τωντων ψυχιατρικώνψυχιατρικών φαρμάκωνφαρμάκων
ότανόταν αλλάζουναλλάζουν οιοι καπνιστικέςκαπνιστικές συνήθειεςσυνήθειες

ΒΒ)) ΟιΟι ασθενείςασθενείς μεμε ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα θαθα πρέπειπρέπει νανα
παρακολουθούνταιπαρακολουθούνται στενάστενά γιαγια αλλαγέςαλλαγές στηνστην διάθεσηδιάθεση
καικαι στηνστην συμπεριφοράσυμπεριφορά , , πουπου μπορείμπορεί νανα σχετίζονταισχετίζονται μεμε
τατα στερητικάστερητικά συμπτώματασυμπτώματα απόαπό τηντην διακοπήδιακοπή τουτου
καπνίσματοςκαπνίσματος



ΙδιαίτερεςΙδιαίτερες προφυλάξειςπροφυλάξεις στουςστους ασθενείςασθενείς μεμε
ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

ΓΓ)) ΆτομαΆτομα μεμε σχιζοφρένειασχιζοφρένεια, , σταστα άτομαάτομα αυτάαυτά μπορούνμπορούν αναν
εφαρμοστούνεφαρμοστούν καικαι στρατηγικέςστρατηγικές μείωσηςμείωσης τουτου
καπνίσματοςκαπνίσματος παράπαρά πλήρουςπλήρους διακοπήςδιακοπής..

ΔΔ)) ΥπάρχειΥπάρχει αναφοράαναφορά έξαρσηςέξαρσης τωντων ψυχωσικώνψυχωσικών
συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων σεσε ασθενήασθενή μεμε σχιζοφρένειασχιζοφρένεια πουπου
ελάμβανεελάμβανε βαρενικλίνηβαρενικλίνη καθώςκαθώς καικαι μανιακούμανιακού επεισοδίουεπεισοδίου
σεσε άτομοάτομο μεμε διπολικήδιπολική διαταραχήδιαταραχή. . κλινικέςκλινικές μελέτεςμελέτες
πουπου βρίσκονταιβρίσκονται σεσε εξέλιξηεξέλιξη θαθα διασαφηνίσουνδιασαφηνίσουν τατα
ερωτηματικάερωτηματικά σεσε σχέσησχέση μεμε τηντην ασφάλειαασφάλεια τηςτης
βαρενικλίνηςβαρενικλίνης σεσε ψυχιατρικούςψυχιατρικούς ασθενείςασθενείς. . 



Tobacco smoking status and quit rates based on Tobacco smoking status and quit rates based on 
presence of psychiatric disorderpresence of psychiatric disorder

ZiedonisZiedonis et al, Nic & Tobacco 2008, 1691et al, Nic & Tobacco 2008, 1691--17151715



ΕμπειρίαΕμπειρία
ΙατρείουΙατρείου ΔιακοπήςΔιακοπής ΚαπνίσματοςΚαπνίσματος



ΕξετάστηκανΕξετάστηκαν περίπουπερίπου 2140 2140 καπνιστέςκαπνιστές

512512 μεμε ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα

396396 μεμε καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

298298 μεμε αναπνευστικάαναπνευστικά νοσήματανοσήματα
175  175  ΧΑΠΧΑΠ ((11% 11% πρωτοδιαγνωσθείσαπρωτοδιαγνωσθείσα))

123 123 ΆσθμαΆσθμα



ΕμπειρίαΕμπειρία
ΙατρείουΙατρείου διακοπήςδιακοπής καπνίσματοςκαπνίσματος

1.1.ΣεΣε ασθενείςασθενείς μεμε
αναπνευστικάαναπνευστικά νοσήματανοσήματα



ΔιακοπήΔιακοπή ΚαπνίσματοςΚαπνίσματος σεσε άτομαάτομα μεμε
αναπνευστικάαναπνευστικά νοσήματανοσήματα

ControlControl RespiratoryRespiratory

ΦύλοΦύλο ΑΑ:51,5%:51,5%-- ΓΓ: 48,5%: 48,5% ΑΑ: 48,5: 48,5-- ΓΓ :51,5%:51,5%

ΗλικίαΗλικία 45,8 45,8 ±± 10,510,5 48,9 48,9 ±± 11,411,4

ΠακέταΠακέτα//έτηέτη 44 44 ±± 2727 51 51 ±± 3535

ΑριθμόςΑριθμός
τσιγάρωντσιγάρων//ημέραημέρα

33,4 33,4 ±± 14,614,6 34,8 34,8 ±± 15,615,6

ΔείκτηςΔείκτης
FagerstrFagerströömm

7,1 7,1 ±± 1,91,9 7,05 7,05 ±± 1,81,8

DSM IVDSM IV 13,5 13,5 ±± 7,57,5 14,5 14,5 ±± 7,47,4



ΔιακοπήΔιακοπή ΚαπνίσματοςΚαπνίσματος σεσε άτομαάτομα μεμε
αναπνευστικάαναπνευστικά νοσήματανοσήματα

11ηη ΕΠΙΣΚΕΨΗΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ
ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΑΠΧΑΠ ΑΣΘΜΑΑΣΘΜΑ

FEV1FEV1 94%94% 71%71% 92%92%
FVCFVC 101%101% 86%86% 103%103%
FEV1/FVCFEV1/FVC 78%78% 65%65% 76%76%
FEF 25FEF 25--75%75% 74%74% 38%38% 65%65%
12 12 ΜΗΝΕΣΜΗΝΕΣ
FEV1FEV1 93%93% 74%74% 93%93%
FVCFVC 101%101% 89%89% 101%101%
FEV1/FVCFEV1/FVC 77%77% 66%66% 77%77%
FEF 25FEF 25--75%75% 69%69% 40%40% 69%69%

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΣυνεχήςΣυνεχής ΑποχήΑποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα σεσε άτομαάτομα
μεμε ΧΑΠΧΑΠ καικαι ΆσθμαΆσθμα

Σύνολο Καπνιστών με Αναπνευστικά νοσήματα με όλα τα θεραπευτικά σχήματα



ΣυνεχήςΣυνεχής ΑποχήΑποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα σεσε άτομαάτομα
μεμε ΧΑΠΧΑΠ καικαι ΆσθμαΆσθμα
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NRTs Bupropion Varenicline

NRTs 51 50 46

Bupropion 56 54 37

Varenicline 75 69 60

3 months 6 months 12 months

Διαφορές στην επιτυχία ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα
στο σύνολο των αναπνευστικών ασθενών



ΣυνεχήςΣυνεχής ΑποχήΑποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα
σεσε άτομαάτομα μεμε ΧΑΠΧΑΠ



ΕμπειρίαΕμπειρία διακοπήςδιακοπής καπνίσματοςκαπνίσματος
2. 2. σεσε ασθενείςασθενείς μεμε

καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 2010



ΜΕΘΟΔΟΣΜΕΘΟΔΟΣ



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τωντων καπνιστώνκαπνιστών
ΚαπνιστέςΚαπνιστές μεμε καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά

νοσήματανοσήματα
ΚαπνιστέςΚαπνιστές χωρίςχωρίς

καρδιαγγειακάκαρδιαγγειακά νοσήματανοσήματα

ΗλικίαΗλικία 52 52 ±± 9,8 9,8 έτηέτη 45 45 ±± 10,3 10,3 έτηέτη

ΦύλοΦύλο ΆνδρεςΆνδρες
ΓυναίκεςΓυναίκες

64,9%64,9%
35,1%35,1%

47,4%47,4%
52,6%52,6%

ΑριθμόςΑριθμός τσιγάρωντσιγάρων//ημέραημέρα 34,7 34,7 ±± 1616 33,3 33,3 ±± 1414

ΑριθμόςΑριθμός
πακέτωνπακέτων//χρόνοχρόνο

55,2 55,2 ±± 3333 42,5 42,5 ±± 26 26 

ΣκορΣκορ κλίμακαςκλίμακας FagerstrFagerströömm 7,1 7,1 ±± 1,81,8 7,1 7,1 ±± 1,91,9



ΠοσοστάΠοσοστά επιτυχίαςεπιτυχίας διακοπήςδιακοπής
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Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων
Θώρακος 2010



ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή
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ΜεταβολήΜεταβολή βάρουςβάρους
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ΜεταβολήΜεταβολή αρτηριακήςαρτηριακής πίεσηςπίεσης
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ΕμπειρίαΕμπειρία διακοπήςδιακοπής καπνίσματοςκαπνίσματος
3. 3. σεσε ασθενείςασθενείς μεμε

ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΠληθυσμούΠληθυσμού

Από 2027 καπνιστές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ,
512 (25%) αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά προβλήματα

Η μεγάλη πλειοψηφία (60%) παρουσίαζε
κατάθλιψη



ΨυχιατρικέςΨυχιατρικές ΔιαταραχέςΔιαταραχές
ΚατάθλιψηΚατάθλιψη 59,8%59,8%

ΨύχωσηΨύχωση 5%5%

ΚρίσειςΚρίσεις πανικούπανικού 14,1%14,1%

ΔιατροφικέςΔιατροφικές διαταραχέςδιαταραχές 3,3%3,3%

ΔιπολικέςΔιπολικές ΔιαταραχέςΔιαταραχές 2,1%2,1%

ΑγχώδειςΑγχώδεις διαταραχέςδιαταραχές 8,7%8,7%

ΆλλοΆλλο 3,7%3,7%

ΣυνδυασμόςΣυνδυασμός 3,3%3,3%



ΧΧαρακτηριστικάαρακτηριστικά ΠληθυσμούΠληθυσμού
ΜηΜη ψυχιατρικοίψυχιατρικοί ΨυχιατρικοίΨυχιατρικοί

MeanMean ((±±SD)SD) MeanMean ((±±SD)SD) pp‐‐valuevalue

ΦύλοΦύλο M=55%  F=45%M=55%  F=45% M=37%  F=63%M=37%  F=63% <<0,000,0011

ΗλικίαΗλικία 45,9 (45,9 (±±10,7)10,7) 47,7 (47,7 (±±10,3)10,3) 0,0020,002

ΠακέταΠακέτα έτηέτη 44,2 (44,2 (±±28,6)28,6) 47,6 (47,6 (±±29,3)29,3) 0,0220,022

ΔείκτηςΔείκτης
FageFagerrstrströömm

7,1 (7,1 (±±1,9)1,9) 7,3 (7,3 (±±1,8)1,8) 0,0370,037

DSMDSM‐‐IV IV  12,9 (12,9 (±±7,3)7,3) 16,1 (16,1 (±±7,9)7,9) <<0,000,0011



ΣημαντικότηταΣημαντικότητα καικαι εμπιστοσύνηεμπιστοσύνη μεταξύμεταξύ τωντων ομάδωνομάδων τωντων
καπνιστώνκαπνιστών
ΕπίπεδοΕπίπεδο

ΣημαντικότηταςΣημαντικότητας
ΕπίπεδοΕπίπεδο

ΕμπιστοσύνηςΕμπιστοσύνης
ΚαπνιστέςΚαπνιστές μεμε

ψυχιατρικάψυχιατρικά νοσήματανοσήματα
9 9 ±± 1.11.1 6 6 ±± 22

ΥγιείςΥγιείς καπνιστέςκαπνιστές 9 9 ±± 1.31.3 7 7 ±± 22

ΚλινικήΚλινική εμπειρίαεμπειρία σεσε καπνιστέςκαπνιστές μεμε
ΨυχιατρικήΨυχιατρική συνσυν--νοσηρότητανοσηρότητα

Κλίμακα 1-10
Πόσο θέλετε να διακόψετε το κάπνισμα ?
Πόσο πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε?



ΣυνεχήςΣυνεχής ΑποχήΑποχή απόαπό τοτο κάπνισμακάπνισμα

Ψυχιατρικοί
Μη ψυχιατρικοί



ΣυνεχήςΣυνεχής αποχήαποχή στοστο τέλοςτέλος τηςτης θεραπείαςθεραπείας σεσε
διαφορετικέςδιαφορετικές θεραπευτικέςθεραπευτικές ομάδεςομάδες



ΤιΤι συμβαίνεισυμβαίνει μεμε τατα στερητικάστερητικά
συμπτώματασυμπτώματα??

ΑλλαγέςΑλλαγές ΔιάθεσηςΔιάθεσης????
ΕπιδείνωσηΕπιδείνωση ΚατάθλιψηςΚατάθλιψης????
ΑνεπιθύμητεςΑνεπιθύμητες ΕνέργειεςΕνέργειες ????

ΚλινικήΚλινική εμπειρίαεμπειρία σεσε καπνιστέςκαπνιστές μεμε
ΨυχιατρικήΨυχιατρική συνσυν-- νοσηρότητανοσηρότητα



ΚλινικήΚλινική εμπειρίαεμπειρία σεσε καπνιστέςκαπνιστές μεμε
ΨυχιατρικήΨυχιατρική συνσυν--νοσηρότητανοσηρότητα

Mean changes in withdrawal symptoms at two 
different times

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Cravings Stress Concentration Sleep
disturbances

wk0
wk7

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αλλαγή στην επιθυμία, 
στο άγχος, στην δυσκολία συγκέντρωσης και στις διαταραχές του
ύπνου κατά την θεραπεία.



ΚλινικήΚλινική εμπειρίαεμπειρία σεσε καπνιστέςκαπνιστές μεμε
ΨυχιατρικήΨυχιατρική συνσυν--νοσηρότητανοσηρότητα

•• ΔενΔεν παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκε σημαντικήσημαντική διαφοράδιαφορά στηνστην καταθλιπτικήκαταθλιπτική
διάθεσηδιάθεση, , στιςστις νυκτερινέςνυκτερινές αφυπνίσειςαφυπνίσεις, , στονστον θυμόθυμό καικαι στηνστην
όρεξηόρεξη κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης θεραπείαςθεραπείας

Mean changes in withdrawal symptoms at two 
different times
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ΒαθμολογίαΒαθμολογία στηνστην κλίμακακλίμακα DSMDSM IV IV 
έωςέως 1 1 έτοςέτος μετάμετά τηντην διακοπήδιακοπή



ΚλινικήΚλινική εμπειρίαεμπειρία σεσε καπνιστέςκαπνιστές μεμε
ΨυχιατρικήΨυχιατρική συνσυν--νοσηρότητανοσηρότητα

Ανεπιθύμητες
ενέργειες

ΨυχιατρικοίΨυχιατρικοί
καπνιστέςκαπνιστές

ΥγιείςΥγιείς
καπνιστέςκαπνιστές

NNαυτίααυτία 47.2%47.2% 44%44%
ΠερίεργαΠερίεργα όνειραόνειρα 20.8%20.8% 20.1%20.1%
ΞηροστομίαΞηροστομία 20.8%20.8% 27.6%27.6%
ΑϋπνίαΑϋπνία 18.9%18.9% 24.6%24.6%
ΥπνηλίαΥπνηλία 11.3%11.3% 6.7%6.7%
ΑυξημένηΑυξημένη όρεξηόρεξη 9.4%9.4% 3%3%
ΔιαταραχέςΔιαταραχές ύπνουύπνου 7.5%7.5% 9%9%
ΚεφαλαλγίαΚεφαλαλγία 5.7%5.7% 3.7%3.7%
ΔυσκοιλιότηταΔυσκοιλιότητα 5.7%5.7% 10.4%10.4%



ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα

ΗΗ διακοπήδιακοπή τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος είναιείναι εφικτήεφικτή
ΠρέπειΠρέπει νανα προτείνεταιπροτείνεται σεσε όλουςόλους τουςτους ασθενείςασθενείς μεμε
χρόνιαχρόνια νοσήματανοσήματα
ΈχειΈχει σημαντικήσημαντική επιτυχίαεπιτυχία
ΠαρενέργειεςΠαρενέργειες ανάλογεςανάλογες μεμε τοντον γενικόγενικό πληθυσμόπληθυσμό
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