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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η

παξνχζα

δηδαθηνξηθή

δηαηξηβή

εθπνλήζεθε

ζην

εξεπλεηηθφ

εξγαζηήξην Πλεπκνλνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Δκπλεπζηήο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ

ν επίθνπξνο θαζεγεηήο

Δπηδεκηνινγίαο, Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Σδαλάθεο
Νηθφιανο. Σα επξήκαηα καο παξέρνπλ λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαβνιέο
ζηε θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ θαη ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ ζε πγηείο
θαπληζηέο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ ηζηγάξνπ. ηε κειέηε καο ειήθζεζαλ
πξνθιεηά πηχεια θαη ξηληθφ έθθξηκα απφ πγηείο θαπληζηέο, νη νπνίνη
επηζθέθηεθαλ θαη μεθίλεζαλ ζεξαπεία ζην

ηαηξείν βνήζεηαο δηαθνπήο ηνπ

θαπλίζκαηνο. ε απηνχο πνπ θαηάθεξαλ λα δηαθφςνπλ επηηπρψο ην θάπληζκα
ειήθζεζαλ μαλά πηχεια θαη ξηληθφ έθθξηκα κεηά απφ 6 κήλεο θαη 1 έηνο.
Βαζηδφκελνη ζε πξνεγνχκελεο αλαθνξέο γηα ηε κείσζε ηεο θιεγκνλήο ησλ
αεξαγσγψλ θαη κεηαβνιήο ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζηνπο
πξψελ θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λπλ θαπληζηέο, δηεμήγακε κηα
καθξνρξφληα κειέηε γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ θαη
θαη‘επέθηαζε ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ αλαζηξέθεηαη κεηά απφ κία πεξίνδν 6
θαη 12 κελψλ απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κία πξσηφηππε
κειέηε πνπ δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζηνπο
ππνπιπζπζκνχο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαη νμεηδσηηθνχ stress ζηα πξνθιπηά
πηχεια θαη ζε θιεγκνλψδεηο νπζίεο ηνπ ξηληθνχ εθθξίκαηνο θαπληζηψλ ρσξίο
ππνθείκελν

λφζεκα

ή

επεξεαζκέλε

αλαπλεπζηηθή

ιεηηνπξγία.

Σα

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρηθή καο
ππφζεζε θαη ππνζέηνπκε φηη απηά ηα λέα επξήκαηα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ
ηελ αλαζηξεςηκφηεηα θάπνησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ πνπ παξαηεξνχληαη
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Οινθιεξψλνληαο ηελ ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο ζα
ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο εθείλνπο πνπ άκεζα ή έκκεζα
ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. Θέισ λα εθθξάζσ ηηο
πην ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. Σδαλάθε
Νηθφιαν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε αλαζέηνληαο κνπ ην εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνλ απηφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην πλεπκνλνινγηθφ
ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ηξαθιείνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε
επηζηεκνληθή θαζνδήγεζή ηνπ ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο
4

κνπ. Σνλ επραξηζηψ επίζεο γηα ηελ επηκνλή ηνπ γηα ην ηέιεην απνηέιεζκα
θαζψο θαη γηα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ηε δηαξθή ελζάξξπλζε ζε φιεο ηηο
θάζεηο ηεο κειέηεο κνπ. Θεξκά επραξηζηψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο Σξηκεινχο
πκβνπιεπηηθήο κνπ Δπηηξνπήο, ηνλ Καζεγεηή θ. Ν. ηαθάθα θαη ηελ
Καζεγήηξηα θ. Δ.Παπαδάθε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνξείαο
ηνπ δηδαθηνξηθνχ κνπ. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο
ηελ Δπηκειήηξηα Α Πλεπκνλνινγίαο θα Ισάλλα Μεηξνχζθα γηα ηελ αλεθηίκεηε
βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε φια απηά ηα ρξφληα, θαζψο θαη ηεο
Δπηθνπξηθή Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγίαο Μαξία Σζνπκαθίδνπ, ε νπνία κε
ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο, ηε θηιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαζψο θαη ην
αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ ηεο, απνηέιεζαλ πνιχηηκα εθφδηα γηα ηελ ζπλέρηζε
θαη νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο κνπ.
.

Ιδφιδε Μπνπινπθάθε, MD
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1. Σξίκελε Δθπαίδεπζε θαηαλεκεκέλε ηζνκεξψο ζε ηαθηηθά Παζνινγηθά,
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Κξήηεο
2. Τπεξεζία Τπαίζξνπ ζην Κέληξν Τγείαο Μνηξψλ, λνκφο Ηξαθιείνπ Κξήηεο,
12/2002 – 8/2003
3. Δηδηθφηεηα Γεληθήο Ιαηξηθήο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν
Ηξαθιείνπ απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006
4.

Δπηζηεκνληθφο

ζπλεξγάηεο

ζην

ηαηξείν

Γηαθνπήο

Καπλίζκαηνο

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ θαη ζην Δξγαζηήξην Μειέηεο
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1. ηερληθή πξφθιεζεο παξαγσγήο πηπέισλ
2. επεμεξγαζία πηπέισλ
3. αλνζνθπηηαξνρεκεία, αλνζνηζηνρεκεία
4. ELISA
ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
3/2005 – 9/2006. Παξείρα δηδαθηηθφ έξγν κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ζην
Ιλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο
Τγηεηλή
ΒΡΑΒΔΙΑ-ΓΙΑΚΡΙΔΙ
1. Έπαηλνο θαιχηεξεο αλαθνίλσζεο ζην 16ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην
Ννζεκάησλ Θψξαθα κε ζέκα: <<Πνζνζηά επηηπρίαο ηεο ππνβνεζνχκελεο
δηαθνπήο

θαπλίζκαηνο

θαη

παξάγνληεο

πνπ

ηελ

επεξεάδνπ.>>.

Ι.

Μπνπινπθάθε, Ι. Μεηξνχζθα, Ν. Σδαλάθεο, Ν. ηαθάθαο. Αζήλα Γεθέκβξηνο
2007
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Ννζεκάησλ Θψξαθα κε ζέκα <<Μείσζε ψξηκσλ δελδξηηηθψλ θπηηάξσλ ζηα
πηχεια πγηψλ θαπληζηψλ θαη θαπληζηψλ κε ΥΑΠ>>.Μ. Σζνπκαθίδνπ, Ι.
Μπνπινπθάθε, Ι. Μεηξνχζθα, Ν. Σδαλάθεο, Ν. ηαθάθαο. Αζήλα Γεθέκβξηνο
2007
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ηνθρφικε, 2007
4. Βξάβεπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία (abstract has
been rated among the top 5% submitted to the ERS Congress 2008 in Berlin)
ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Six month and1 year smoking cessation decrease
sputum inducible nitric oxide synthase and nitrotyrosine expression at the
never-smokers‘levels»

Izolde

Bouloukaki,
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Maria

Tsoumakidou,Ioanna

Mitrouska, Nikolaos Siafakas, Nikolaos Tzanakis. Thoracic Medicine,
University

of

crete,

Heraklion,

Greece.

17ν

πλέδξην

Δπξσπατθήο

Πλεπκνλνινγηθήο Δηαηξίαο, ηνθρφικε, 2008
5. Βξάβεπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία (abstract has
been rated among the top 5% submitted to the ERS Congress 2008 in Berlin)
ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Sputum secretory eukocyte inhibitor and Clara cell
protein 16 levels are not altered after 6month and 1 year smoking cessation»
Izolde Bouloukaki, Maria Tsounakidou, Ioanna Mitrouska, Nikolaos Siafakas,
Nikolaos Tzanakis.Thoracic Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece.
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1. Oral cancer Screening and Risk Assessment. An educational workshop for
Primary Care Physicians and Dentists, July 7, 2008
2. ERS school courses, Smoking cessation, September 20-22, 2006
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ
1. 9th WONCA Rural Health World Conference, 12-14 June, 2009
2.17th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health
Services, 6-8 May 2009
3. 20th European Congress of Radiology, March 7-11, 2008
4. European Respiratory Society Annual Congress 2007, September 15-19,
2007
5. 3rd Aegean Postgraduate Radiology Course, October 10-12, 2003
ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΔΘΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ__
1. Δπίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ζεηηθήο πίεζεο αεξαγσγψλ κέζσ ξηληθήο κάζθαο
(PAP) ζηα επίπεδα ηεο C-αληηδξψζαο πξσηείλεο ζε αζζελείο κε ζχλδξνκν
απνθξαθηηθψλ

απλνηψλ

ζνλ
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χπλν

(ΑΑΤΤ).

Ι. Μπνπινπθάθε, Ν. Σδαλάθεο, Υ. Μεξκίγθεο, Δ. Σδσξηδάθε, Β.Μνληάθε, Δ.
Μαπξνπδή, Ν. Μ. ηαθάθαο, ΔΜ. Καιιέξγεο, Δ. ρίδα.
18ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο. Πλεπκσλ,
Σφκνο 22, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2, Θεζζαινλίθε, 2009
2. Πνζνζηά δηαθνπήο θαη παξάγνληεο πξφβιεςεο γηα ε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο
Ι. Μπνπινπθάθε, Ι. Κνκλελφο, Γ.Μσξαηηάθε, Κ. Καξαγηάλλεο, Ν. ηαθάθαο,
Ι. Μεηξνχζθα.
21ν Παλειιήλην ζπλέδξην Γεληθήο Ιαηξηθήο, Υαιθηδηθή 2009
3. Πξνγλσζηηθνί παξάκεηξνη ζπλδξφκνπ απνθξαθηηθψλ απλνησλ ππνπλνηψλ
ζηνλ χπλν (ΑΑΤΤ)
Ι. Μπνπινπθάθε, Ι. Κνκλελφο, Ν. Σδαλάθεο, Β. Μνληάθε, ΝΜ. ηαθάθαο, Δ.
ρίδα.
21ν Παλειιήλην ζπλέδξην Γεληθήο Ιαηξηθήο, Υαιθηδηθή 2009
4. Πνζνζηά δηαθνπήο θαη παξάγνληεο πξφβιεςεο γηα ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο.
Ι. Μπνπινπθάθε, Γ. Μσξαηηάθε, Κ. Καξαγηάλλεο, Ν. ηαθάθαο, Ι.
Μεηξνχζθα.
5ν Παλειιήλην ζπλέδξην πξναγσγήο θαη αγσγήο ηεο πγείαο θαη 1ν παλειιήλην
ζπλέδξην πξναγσγήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα, Σφκνο πεξηιήςεσλ, ζει. 60, A82 Αζήλα 2008
5. Υξεζηκφηεηα αιγνξίζκσλ πξφβιεςεο ηεο ζπλερνχο ρνξήγεζεο ζεηηθήο
πίεζεο ζηνπο αεξαγσγνχο κέζσ ξηληθήο κάζθαο (CPAP)
Ι. Μπνπινπθάθε, Ν.Σδαλάθεο, Β. Μνληάθε, ΝΜ. ηαθάθαο, Δ. ρίδα.
17ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
21, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2008 EA 13 , ζει 13
6. Πξνγλσζηηθνί παξάκεηξνη ζπλδξφκνπ απνθξαθηηθψλ απλνηψλ ζηνλ χπλν
(ΑΑΤΤ).
Ι. Μπνπινπθάθε, Ν. Σδαλάθεο, Δ. Μαπξνπδή, ΝΜ. ηαθάθαο, Δ. ρίδα. 17ν
Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ,

Σφκνο 21,

πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2008, ΑΑ 44, ζει. 32
7. χγθξηζε ζεξαπείαο κε CPAP θαη CPAP θαη ρακειψλ δφζεσλ ηαδαιαθίιεο
ζε αζζελείο κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία (ED ) θαη ζχλδξνκν απνθξαθηηθψλ
απλνηψλ ππνπλνηψλ ζηνλ χπλν (ΑΑΤΤ). Πξφδξνκα απνηειέζκαηα.
11

Β. Παπαδεκεηξίνπ, Ι.Μπνπινπθάθε, Φ. νθξάο, Ν. Σδαλάθεο, ΝΜ.
ηαθάθαο, Δ. ρίδα,
17ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
21, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2008 ΑΑ47, ζει. 33
8. πζρέηηζε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ζπλδξφκνπ απνθξαθηηθψλ απλνηψλ
ππνπλνηψλ ζηνλ χπλν (ΑΑΤΤ).
Β. Παπαδεκεηξίνπ, Ι. Μπνπινπθάθε, Φ. νθξάο, Ν. Σδαλάθεο, ΝΜ.
ηαθάθαο, Δ. ρίδα.
17ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
21, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2008, ΑΑ48, ζει. 33
9. χλδξνκν απνθξαθηηθψλ απλνηψλ ππνπλνηψλ ζηνλ χπλν (ΑΑΤΤ) θαη
θχιν: Ο ξφινο ηεο παρπζαξθίαο.
Ι.Μπνπινπθάθε, Ν. Σδαλάθεο, Υ. Πξσηνπαπαδάθεο, Νηθφιανο Μ. ηαθάθαο.
νθία Δ. ρίδα.
17ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
21, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2008, ΑΑ61, ζει. 37
10. Πνζνζηά επηηπρίαο ηεο ππνβνεζνχκελεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο θαη
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.
Ι. Μπνπινπθάθε, Ι. Μεηξνχζθα, Ν. Σδαλάθεο, Ν. ηαθάθαο
16ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
20, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2007, ΠΑ 81, ζει. 28
11. Μείσζε ψξηκσλ δελδξηηηθψλ θπηηάξσλ ζηα πηχεια πγηψλ θαπληζηψλ θαη
θαπληζηψ κε ΥΑΠ.
Ι. Μπνπινπθάθε, Ι. Μεηξνχζθα, Ν. Σδαλάθεο, Ν. ηαθάθαο.
16ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
20, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2007, ΠΑ 24, ζει. 13
12. Απμεκέλε απφπησζε ζηα θχηηαξα πξνθιεηνχ πηπέινπ αζζελψλ κε
ζηαζεξή ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ).
Γ. Μαθξήο, Δ, Σδσξηδάθε, Θ. Βξεθνχζεο, Ι. Μπνπινπθάθε, Α. Καινγεξάθε,
Κ. Γαξηβηαλάθε, Ν Σδαλάθεο, Δ. Λακπίξε, ΝΜ ηαθάθαο.
16ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
20, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2007, ΑΑ154, ζει. 70
13.

Γηαβεηηθνί αζζελείο ζην ηαηξείν θαπλίζκαηνο: Πνζνζηφ επηηπρίαο

δηαθνπήο θαπλίζκαηνο.
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Ι. Μπνπινπθάθε, Ι. Μεηξνχζθα, Β. Μειάθε, Ν. Σδαλάθεο, Ν. ηαθάθαο.
16ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
20, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2007, ΠΑ 82, ζει. 28
14. Η ζρέζε ηνπ ζπλδξφκνπ απλνηψλ ππνπλνηψλ ζηνλ χπλν (ΑΑΤ) θαη ηεο
ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. (Πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα).
Β. Παπαδεκεηξίνπ, Ι. Μπνπινπθάθε, Υ. Πξσηνπαπαδάθεο, Υ. Καινλάθε, Β.
Μνληάθε, Φ. νθξάο, Ν. ηαθάθαο, . ρίδα
16ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
20, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2007, ΑΑ092, ζει. 54
15. Σν 5ιεπην θνξνκεηξηθφ ηεζη εγξήγνξζεο είλαη επαίζζεην ζηε κνδαθηλίιε:
Γηπιή ηπθιή, δηαζηαπξνχκελε, placebo ειεγρφκελε κειέηε ζε αζζελείο κε
χλδξνκν Απλνηψλ Τπνπλνηψλ ζηνλ χπλν (ΑΑΤ).
Ι. Μπνπινπθάθε, Α. Νηθνιάνπ, Π. Ρνχζζνο,. Γηαθνπκάθε, Ν. ηαθάθαο, Π.
Μπίηζηνο, . ρίδα.
16ν Παλειιήλην Ιαηξηθφ πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, Πλεχκσλ, Σφκνο
20, πκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο 2007, ΠΑ 70, ζει. 25
16. Υξεζηκφηεηα ελφο αιγνξίζκνπ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλερνχο
ρνξήγεζεο ζεηηθήο πίεζεο ζηνπο αλψηεξνπο αεξαγσγνχο κέζσ ξηληθήο
κάζθαο (CPAP).
. ρίδα, Ι. Μπνπινπθάθε, Ν. Σδαλάθεο, Φ. Οηθνλνκίδνπ, Ν. ηαθάθαο
15ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, 2006. ΑΑ65, ζει. 50
17. Γηαθνπή θαπλίζκαηνο – Βξαρππξφζεζκεο επηδξάζεηο ζηε θιεγκνλή ησλ
αεξαγσγψλ.
Ι. Μπνπινπθάθε, Ι. Μεηξνχζθα, Δ. Κνπηαια, Μ. Σζνπκαθίδνπ, Ν. ηαθάθαο,
Ν. Σδαλάθεο.
15ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζεκάησλ Θψξαθνο, 2006, ΑΑ95, ζει.57
18.

Υξεζηκφηεηα ελφο αιγνξίζκνπ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλερνχο

ρνξήγεζεο ζεηηθήο πίεζεο ζηνπο αλψηεξνπο αεξαγσγνχο κέζσ ξηληθήο
κάζθαο (CPAP).
. ρίδα, Ι.Μπνπινπθάθε, Ν. Σδαλάθεο, Φ. Οηθνλνκίδνπ, Ν. ηαθάθαο
13ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην, 2006
19. Κνθθησκάησζε Wegener κε πλεπκνληθή ζπκκεηνρή ζηελ Κξήηε : Κιηληθή
εηθφλα, δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη πνξεία Νφζνπ.
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Ι.

Μακκάο,

Α.

Γηανπδάθε,

Ι.

Μπνπινπθάθε,

Δ.

Γαζθαιάθε,

Μ.

Φξνπδαξάθεο.
7ν πλέδξην Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδνο, Απξίιηνο 2000, Θεζζαινλίθε
ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ
1. Sleep disordered breathing in patients with acute coronary syndromes
I. Bouloukaki, E. Simantirakis, C. Mermigis, D. Arfanakis, S. Chrysostomakis,
E. Kallergis, P. Vardas, E. Vlachaki, N. Siafakas, S. Schiza.
ERS Congress 2010, P909
2. The role of endothelial dysfunction and oxidative stress in the pathogenesis
of erectile dysfunction (ED) in obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome
(OSAHS) patients
V. Papadimitriou, F. Sofras, I. Bouloukaki, E. Vlachaki, N. Malliaraki, A.
Margioris, N. Tzanakis, N. Siafakas, S. Schiza.
ERS Congress 2010, E2245
3. Angiogenic factors in obstructive sleep apnea syndrome (OSA). Effects of
nasal continuous positive airway pressure treatment (CPAP)
I. Bouloukaki, E. Neofytou, N. Soulitzis, C. Protopapadakis, V. Moniaki, E.
Tzortzaki, E. Vlachaki, C. Mermigis, N. Tzanakis, N. Siafakas, S. Schiza.
ERS Congress 2010, E2260
4. Effect of continuous positive airway pressure treatment (CPAP) in
angiogenic growth factors' expression in patients with COPD and obstructive
sleep apnea syndrome (OSAS)
E. Neofytou, N. Soulitzis, I. Bouloukaki, A. Solakis, E. Mavroudi, S. Schiza,
N. Siafakas, E. Tzortzaki.
ERS Congress 2010, P4292
5. CPAP versus CPAP plus low dose of PDE-inhibitor in men with obstructive
sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) and erectile dysfunction (ED)
V. Papadimitriou, F. Sofras, I. Bouloukaki, N. Tzanakis, E. Vlachaki, C.
Mermigis, N. Siafakas, S. Schiza.
ERS Congress 2010, P4418
6. Association between Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome and
Erectile Dysfunction.
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V. Papadimitriou, F. Sofras, I. Bouloukaki, K. Stamatiou, E. Mavromanolakis,
N. Siafakas, E. Vlachaki, N. Tzanakis, S. Schiza.
ATS congress 2010, Am J Respir Crit Care Med 181;2010:A3687
7. The evolution of C-reactive protein values in obstructive sleep apnea
patients being under Continuous positive airway pressure therapy.
I. Bouloukaki, C. Mermigkis, E. Vlachaki, P. Panagou, E. Kallergis, E.G.
Tzortzaki, N. Tzanakis, N. Siafakas, S. Schiza.
ATS congress 2010, Am J Respir Crit Care Med 181;2010:A5567
8. Effects of nasal continuous positive airway pressure treatment on Creactive protein in patients with obstructive sleep apnea.
I. Bouloukaki, N. Tzanakis, Δ. Tzortzaki, V. Moniaki, E. Mauroudi, N.
Siafakas, S. Schiza.
ERS congress 2009, 499s, E2846
9. Abstinence rates and predictors of outcome for smoking cessation.
I. Bouloukaki , I. Komninos , D. Moraitaki , K. Karagiannis, N. Siafakas, I.
Mitrouska.
9th WONCA Rural Health World Conference, pp191, 2009
10. Predictive parameters for obstructive sleep apnea hypopnea syndrome.
I. Bouloukaki, I. Komninos, N. Tzanakis, V. Moniaki, S. Schiza.
9th WONCA Rural Health World Conference, pp194, 2009
11. Abstinence rates and predictors of outcome for smoking cessation.
I. Bouloukaki , D. Moraitaki , K. Karagiannis, N. Siafakas, I. Mitrouska.
17th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health
Services, 2009, pp 181, P219
12. Predictive Parameters for Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome.
I. Bouloukaki, N. Tzanakis, E. Mauroudi, M. Plataki, N.M. Siafakas, S.E.
Schiza.
ATS congress, 2009, Am J Respir Crit Care Med 179;2009:A2143
13. Six month and 1year smoking cessation decreases sputum inducible nitric
oxide synthase and nitrotyrosine expression at the never-smokers‘ levels
I. Bouloukaki, M. Tsoumakidou, I. Mitrouska, N. Siafakas, N. Tzanakis.
ERS congress 2008, E437, 53s
14. Sleep patterns in patients with acute coronary syndromes.
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S. Schiza, E. Simantirakis , I. Bouloukaki, D. Arfanakis, S. Chrysostomakis,
E. Kallergis, P. Vardas, N. Siafakas.
ERS congress 2008, P836, 132s
15. Comparison between subjective and objective measurements in the
evaluation of erectile dysfunction in patients with obstructive sleep apnea–
hypopnea syndrome (OSAHS).
V. Papadimitriou, F. Sofras, I. Bouloukaki, V. Moniaki, N. Siafakas, S.
Schiza.
ERS congress 2008, P858, 136s
16. Sputum secretory leukocyte inhibitor and Clara cell protein 16 levels are
not altered after 6 month and 1 year smoking cessation.
I. Bouloukaki, M. Tsoumakidou, I. Mitrouska, N. Siafakas, N. Tzanakis.
ERS congress 2008, P1217, 210s
17. Increased Clara cell protein 16 levels in the bronchoalveolar lavage fluid of
idiopathic pulmonary fibrosis patients.
M. Tsoumakidou, I. Bouloukaki, K. Thimaki, N. Tzanakis, N. Siafakas.
ERS congress 2008, P1876, 317s
18. Similar sputum secretory leykocyte inhibitor and Clara cell protein 16
levels between current and ex-smokers with COPD.
M. Tsoumakidou, I. Bouloukaki, N. Siafakas, N. Tzanakis.
ERS congress 2008, P1977, 338s
19. Relation between Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome and
Erectile

Dysfunction

(Preliminary

Report).

V. Papadimitriou, I. Bouloukaki, V. Moniaki, F. Sofras, C. Protopapadakis,
N.M. Siafakas, S.E. Schiza.
ATS congress 2008, Am. J. Respir. Crit. Care Med 2008;177.Publication
Page: A484
20. Sleep Patterns in Patients with Acute Coronary Syndromes: Preliminary
Results,
S.E. Schiza, E. Simantirakis, I. Bouloukaki, D. Arfanakis, S. Chrysostomakis,
E.M. Kallergis, P. Vardas, N.M. Siafakas.
ATS congress 2008, Am. J. Respir. Crit. Care Med 2008;177. Publication
Page: A478
21. Abstinence rates and predictors of outcome for smokingcessation
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I. Bouloukaki, I. Mitrouska, N. Tzanakis, N. Siafakas.
ERS congress 2007, P3023, 502s
22. Decreased pulmonary mature dendritic cells in healthy smokers and
smoking COPD patients.
M. Tsoumakidou, I. Bouloukaki, K. Koubidou, H. Koutala, N. Tzanakis,
P. Jeffery, N. Siafakas.
ERS congress 2007, 1311, 212s
23. Preliminary Results of a Study on Pulmoary Dendritic Cells in COPD.
M. Tsoumakidou, I. Bouloukaki, H. Koutala, K. Kouvidi, I. Mitrouska, N.
Tzanakis, N.M. Siafakas
ATS congress 2007, Publication Page: A925
24. Environmental Tobacco Smoke Exposure (ETS) and Excess Lung Cancer
Risk

among

Hospital

Staff

in

Greece.

C.I. Vardavas, I. Bouloukaki, M. Linardakis, N.M. Siafakas, N. Kafatos, N.
Tzanakis.
ATS congress 2007, Publication Page: A824
25. Effects of 6 and 12 Months Smoking Cessation on Airway Inflammation.
I.E. Bouloukaki, M. Tsoumakidou, I. Mitrouska, F. Oikonomidou, N.M.
Siafakas,

N.

Tzanakis

ATS congress 2007, Publication Page: A599
26. Sleep Disorders Related Symptomatology in Professional Drivers:
Preliminary

Results.

C. Papadaki, N. Tzanakis, I. Bouloukaki, F. Economidou, N.M. Siafakas, S.E.
Schiza.
ATS congress 2007, Publication Page: A65
27. Short term effect of smoking cessation on airway inflammation: preliminary
results.
I. Bouloukaki, I. Mitrouska, E. Koutala, NM. Siafakas, N. Tzanakis.
ERS congress 2006, P2307, 390s
28. Effects of 6 and 12 months smoking cessation on airway inflammation.
I. Bouloukaki, M. Tsoumakidou, I. Mitrouska, F. Oikonomidou, NM Siafakas,
N. Tzanakis.
ATS congress 2006,
29. Utility of an alforithm predicting nasal continuous positive airway pressure.
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SE. Sophia, I. Bouloukaki, N. Tzanakis, F. Ekonomidou, N.M. Siafakas
ERS Annual Congress, Eur Respir J 2005; 26: Suppl. 49
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ
Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ
1. Μπνπινπθάθε Ι., Βιαράθε Δ., ρίδα .Δ. Πνιπππλνγξαθία – αμηνιφγεζε
παξακέηξσλ. Πλεχκσλ 2009 Σφκνο 22, πκπιεξσκαηηθφΣεχρνο 2β, ζει. 1315
2. Γ. αθειιάξεο, Ι. Μπνπινπθάθε, Α. Γεκνπνχινπ, Γ. Υαξίζεο. Φίκσζε
θαη πεξηηνκή ζηα παηδηά. Αλαζθφπεζε.
Παηδηαηξηθή 2008;71:355-360
Δ ΞΔΝΟΓΛΩΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ (θαηαρψξεζε: medline database)
1. Tsoumakidou M, Bouloukaki I, Thimaki K, Tzanakis N, Siafakas NM.
Innate immunity proteins in chronic obstructive pulmonary disease and
idiopathic pulmonary fibrosis. Exp Lung Res. 2010 Aug;36(6):373-80
2. Schiza SE, Mermigkis C, Panagiotis P, Bouloukaki I, Kallergis E, Tzanakis
N, Tzortzaki E, Vlachaki E, Siafakas NM. C-reactive protein evolution in
obstructive sleep apnoea patients under CPAP therapy. Eur J Clin Invest.
2010 Jul 13. [Epub ahead of print]
3. Schiza SE, Bouloukaki I, Mermigkis C, Panagou P, Tzanakis N, Moniaki V,
Tzortzaki E, Siafakas NM.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σν θάπληζκα απνηειεί ην θχξην παξάγνληα αλάπηπμεο αξθεηψλ
ρξφλησλ

παζήζεσλ

ηνπ

πλεχκνλα,

φπσο

ε

ρξφληα

απνθξαθηηθή

πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) θαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα. Η δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο γηα 10 έηε κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ
πλεχκνλα θαηά 2-3 θνξέο. Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε ηεο απνρήο απφ ην
θάπληζκα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν κείσζεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηα
επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θιηληθά
ζεκαληηθήο ΥΑΠ. Απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη επηδξάζεηο ηνπ
θαπλίζκαηνο ζηνλ πλεχκνλα είλαη κεξηθψο αλαζηξέςηκεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο.
Οη κεραληζκνί ηεο πλεπκνληθήο βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην
θάπληζκα δελ έρνπλ αθφκε πιήξσο δηεπθξηληζηεί. Όκσο, έρεη πξνηαζεί φηη νη
πξψηκεο θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ είλαη θξίζηκεο
γηα ηελ αλάπηπμε επαθφινπζεο ηζηηθήο βιάβεο θαη λφζνπ ζε επαίζζεηα
άηνκα. Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα κειεηήζνπκε δείθηεο
θιεγκνλήο θαη νμεηδσηηθνχ stress ζηα πηχεια θαη ξηληθφ έθθξηκα ‗πγηψλ
θαπληζηψλ‘ πξηλ θαη κεηά απφ κία πεξίνδν 6 θαη 12 κελψλ απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο.
πγθεληξψζεθαλ 76 πγηείο θαπληζηέο ειηθίαο (κ.ν. ± απφθιηζε) 48±9
έηε, κε ηζηνξηθφ θαπλίζκαηνο 57±18 pack years, FEV1 (% πξνβι.) 104±11,
θαη Fagerstrome score 8±2, απφ ην ηαηξείν δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ πξσηνθφιινπ δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. Όινη νη θαπληζηέο
ζπκκεηείραλ ζην ίδην πξφγξακκα ζπκπεξηθνξάο θαη αλάινγα κε ην βαζκφ
εμάξηεζεο (Fagerstrom test) έιαβαλ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε ληθνηίλε
θαη/ή βνππξνπηφλε γηα ηε ζεξαπεία δηαθνπήο θαπλίζκαηνο. Γέθα κε
θαπληζηέο (πνπ δελ είραλ θαπλίζεη πνηέ) επηζηξαηεχηεθαλ κέζσ δηαθήκηζεο
θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ (controls). Όια ηα άηνκα ήηαλ
ειεχζεξα ινηκψμεσλ αλαπλεπζηηθνχ θαηά ηε κειέηε ή θαηά ην κήλα πνπ
πξνεγήζεθε ηεο κειέηεο θαη ζηνλ επαλέιεγρν κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο. Σα
άηνκα δελ έπαζραλ απφ θάπνηα λφζν θαη δελ ειάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή
αγσγή ζηελ πξψηε επίζθεςε, ελψ θαλείο δελ παξνπζίαζε ζπκπηψκαηα
ρξφληαο βξνγρίηηδαο. Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ιεηηνπξγηθψλ δνθηκαζηψλ ηνπ
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πλεχκνλα ήηαλ εληφο θπζηνινγηθψλ νξίσλ θαη ε αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ήηαλ
θπζηνινγηθή.
Καηφπηλ έγηλε πξφθιεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πηπέισλ θαζψο θαη
ιήςε ξηληθνχ εθθξίκαηνο. Μεηξήζεθαλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη 6
θαη 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ζε αζζελείο

πνπ είραλ

επαξθέο θαη θαιήο πνηφηεηαο πηχειν, νη πιεζπζκνί ησλ θιεγκνλσδψλ
θπηηάξσλ

θαη

νη

ππνπιεζπζκνί

ησλ

Σ-ιεκθνθπηηάξσλ

ζηα

πηχεια

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο θπηηαξνρεκείαο θαη αλνζνθπηηαξνρεκείαο, θαζψο
θαη δείθηεο nitrosative/νμεηδσηηθνχ stress κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ iNOS θαη
ληηξνηπξνζίλεο κε ηελ

ηερληθή ηεο αλνζντζηνρεκείαο. Δπηπιένλ ζηα

ππεξθείκελα ησλ πηπέισλ θαη ξηληθψλ εθθξηκάησλ ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο
θιεγκνλήο SLPI, CC16, ειαθίλε θαη HBD-2. Σν ζηαηηζηηθφ παθέην StatsDirect
(SPSS Statistics 17.0.0 CHICAGO IL, USA) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ επηηπρψο
θαηάθεξαλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα, δηαθνξέο κεηαμχ θαπληζηψλ πξηλ θαη
κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ειέρζεζαλ
ρξεζηκνπνηψληαο ην Friedman test αθνινπζνχκελν απφ ην Wilcoxon signedrank test. Γηαθνξέο κεηαμχ θαπληζηψλ θαη ηεο νκάδαο ησλ control ειέρζεζαλ
κε ην Mann-Whitney U test. Σν p<0.05 ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.
πγθξίλνληαο ηα δείγκαηα θαπληζηψλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(baseline) κε απηά ησλ κε θαπληζηψλ, ηα πνζνζηά ησλ θιεγκνλσδψλ
θπηηάξσλ (νπδεηεξφθηια, καθξνθάγα) ζηα πηχεια δε βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ
κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ ζην baseline, θαη δε βξέζεθαλ λα
κεηαβάιινληαη ζηνπο θαπληζηέο 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Όκσο, κεηά απφ 12 κήλεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, ην πνζνζηφ ησλ
νπδεηεξνθίισλ ήηαλ πςειφηεξν (61 vs. 55, p<0.05) θαη ην πνζνζηφ ησλ
καθξνθάγσλ ρακειφηεξν (34.5 vs. 40.6, p<0.05) ζε ζχγθξηζε κε ηηο
κεηξήζεηο αλαθνξάο (baseline). Δπηπιένλ νη κε θαπληζηέο βξέζεθε λα έρνπλ
πςειφηεξν πνζνζηφ ππνπιεζπζκψλ CD8+ ιεκθνθπηηάξσλ θαη επαθφινπζα
ρακειφηεξν ιφγν CD4+ /CD8+ (22.3 vs. 13.9, p<0.05 and 2.3 vs. 3.8, p<0.05
αληίζηνηρα). Δπηπξφζζεηα, ην πνζνζηφ ησλ CD8+ T-θπηηάξσλ απμήζεθε κεηά
απφ 6 κήλεο ζε απηνχο πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα θαη έθηαζε ηα επίπεδα ησλ
controls. Απφ ηνλ 6 έσο θαη ην 12 κήλα ηνπ επαλειέγρνπ, ην πνζνζηφ ησλ
CD8+ T-θπηηάξσλ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά. Σν πνζνζηφ ησλ CD4+ T21

ιεκθνθπηηάξσλ δε βξέζεθε λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θαπληζηψλ θαη ησλ
controls, νχηε βξέζεθε λα κεηαβάιιεηαη κεηά ηε δηαθνπή ηφζν κεηά απφ 6,
φζν θαη κεηά απφ 12 κήλεο ζηνλ επαλέιεγρν. Όηαλ ππνινγίζηεθε ν ιφγνο
CD4+/CD8+, βξέζεθε πην απμεκέλνο ζηνπο θαπληζηέο ζην baseline απφ φηη
ζηνπο controls. Άιισζηε, κεηψζεθε κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο, ελψ, φπσο θαη κε ην πνζνζηφ ησλ CD8+ θπηηάξσλ, ν ιφγνο
CD4+/CD8+ δελ άιιαμε κεηά απφ ηνπο 6 κήλεο ηεο δηαθνπήο.
Όζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ησλ iNOS θαη ληηξνηπξνζίλεο ζηα
θιεγκνλψδε θχηηαξα ηνπ πηπέινπ (καθξνθάγα, νπδεηεξφθηια) πξηλ θαη κεηά
ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο, βξέζεθε φηη ην πνζνζηφ ησλ iNOS+ θαη ην πνζνζηφ
ησλ ληηξνηπξνζίλε ζεηηθψλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ήηαλ απμεκέλν ζηνπο
θαπληζηέο (baseline) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (p<0.0001 and
p=0.001, αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, ηα % iNOS+ θιεγκνλψδε θχηηαξα κεηψζεθαλ
6 κήλεο (p<0.0001) θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(p=0.002), πιεζηάδνληαο ηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ. Οκνίσο,

ηα %

nitrotyrosine+ θιεγκνλψδε θχηηαξα κεηψζεθαλ 6 κήλεο (p=0.001) θαη 1 έηνο
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (p=0.004) ζηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο θιεγκνλήο ζηα ππεξθείκελα ησλ
πηπέισλ θαη tσλ ξηληθψλ εθθξηκάησλ, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ SLPI θαη ειαθίλεο
βξέζεθαλ ζεκαληηθά απμεκέλεο ζην ξηληθφ έθθξηκα ζε ζχγθξηζε κε ηα πηχεια
(p=0.0001 θαη p=0.022, αληίζηνηρα), ελψ ην αληίζεην παξαηεξήζεθε γηα ηελ
CC16 (p=0.001). Σα επίπεδα ηεο HBD-2 ζην ξηληθφ έθθξηκα δελ ήηαλ
αληρλεχζηκα. πγθξίλνληαο ηα δείγκαηα θαπληζηψλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (baseline) κε απηά ησλ κε θαπληζηψλ, νη ηειεπηαίνη βξέζεθε λα
έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα SLPI (p=0.005) θαζψο θαη ρακειφηεξα επίπεδα
CC16 (p=0.08), ελψ δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηεο ειαθίλεο
θαη HBD-2. Δπηπιένλ, δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δχν πξναλαθεξζεηζψλ νκάδσλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ SLPΙ θαη CC16 ζην
ξηληθφ έθθξηκα, εθηφο απφ ηα επίπεδα ηεο ειαθίλεο πνπ βξέζεθαλ ρακειφηεξα
ζηνπο κε θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαπληζηέο (p=0.007). Σα επίπεδα
ησλ SLPI θαη CC16 δε δηέθεξαλ πξηλ θαη 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (p=0.118 θαη p=0.543 αληίζηνηρα), νχηε πξηλ θαη 1 έηνο κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (p=0.363 θαη p=0.470 αληίζηνηρα) ζηα πηχεια, ελψ
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ζην ξηληθφ έθθξηκα κφλν ηα επίπεδα ηνπ SLPI κεηψζεθαλ 12 κήλεο κεηά ηε
δηαθνπή θαπλίζκαηνο (p=0.033).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ηα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη ε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ CD8+ T-θπηηάξσλ θαη κεηψλεη ην ιφγν
CD4+/CD8+ , θαζψο επίζεο θαη ηνπο δείθηεο nitrosative/νμεηδσηηθνχ stress ζηα
πξνθιεηά πηχεια κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζην
επίπεδν ησλ κε θαπληζηψλ, θαη δηαηεξνχληαη ζην επίπεδν απηφ ζε απηνχο
πνπ δηαηήξεζαλ ηελ απνρή ηνπο απφ ην θάπληζκα ζηνπο 12 κήλεο. Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη θάπνηνη παξάγνληεο ηεο θιεγκνλήο θαη ησλ
αλνζνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο αεξαγσγνχο ησλ
θαπληζηψλ ρσξίο πξνυπάξρνπζα αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή ή ηξέρνπζα
ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ κπνξνχλ λα αλαζηξαθνχλ ζηα άηνκα απηά πνπ
θαηαθέξλνπλ επηηπρψο λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα. Μέξνο ησλ αλσηέξσ
απνηειεζκάησλ δεκνζηεχηεθαλ ζην πεξηνδηθφ Mediators of Inflammation
(Bouloukaki I, Tsoumakidou M, Vardavas CI, Mitrouska I, Koutala E,
Siafakas NM, Schiza SE, Tzanakis N. Maintained smoking cessation for 6
months equilibrates the percentage of sputum CD8+ lymphocyte cells with
that of nonsmokers. Mediators Inflamm. 2009;2009:812102. Epub 2010 Feb
23)
πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν 1
Σν θάπληζκα απνηειεί κηα θχξηα αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο
παγθνζκίσο θαζψο θαη ηελ θχξηα αηηία ηεο ρξφληαο απνθξαθηηθήο
πλεπκνλνπάζεηαο (ΥΑΠ). Παξά ηελ εθηελή έξεπλα, ε παζνγέλεζε ησλ λφζσλ
πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ην

θάπληζκα

παξακέλεη

αξθεηά

απξνζδηφξηζηε.

Πξφζθαηα, βξέζεθε φηη ηα δελδξηηηθά θχηηαξα (DCs) ζηνλ πλεχκνλα ίζσο
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παζνγέλεζε ησλ λφζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα,
φπσο ε ΥΑΠ. θνπφο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο
δηαηξηβήο είλαη λα κειεηήζεη ηα ψξηκα DCs ζηνλ πλεχκνλα ζε πγηείο θαπληζηέο
θαη ζε αζζελείο κε ΥΑΠ πνπ θαπλίδνπλ.
Έγηλε αλαγλψξηζε ησλ DCs ζηα πηχεια πνπ εθθξάδνπλ ηνπο δείθηεο
σξίκαλζεο CD83 θαη DC-lysosome associated membrane protein (DC-LAMP)
θαη ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ DC (κπεινεηδψλ θαη πιαζκαθπηνεηδψλ DCs) κε
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θπηηαξνκεηξία ξνήο ζε πγηείο θαπληζηέο ειηθίαο (κ.ν. ± απφθιηζε) 51 ± 9 έηε,
ηζηνξηθφ θαπλίζκαηνο 62 ± 31 pack years θαη FEV1 101± 12 % πξνβι. , πξηλ
ηελ είζνδν ηνπο ζε πξφγξακκα δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (n = 30), ζηνπο ίδηνπο
θαπληζηέο 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n = 11) θαη ζε αζζελείο
κε ΥΑΠ ειηθίαο 60± 7 έηε, θαη FEV1 64 ± 12(n = 28, 14 λπλ θαη 14 πξψελ
θαπληζηέο). Η επηζηξάηεπζε ησλ αηφκσλ έγηλε απφ ην ηαηξείν δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο ηνπ ηκήκαηνο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ
Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ. Μειεηήζακε κφλν κε αιιεξγηθά θαη κε αηνπηθά
άηνκα (ε αηνπία εθηηκήζεθε κε δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο λπγκνχ). Σα άηνκα πνπ
αλέθεξαλ ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ή επηδείλσζε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 6
εβδνκάδεο απνθιείζηεθαλ. Γψδεθα πγηείο κε θαπληζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
σο κάξηπξεο. Οη αξηζκνί ησλ DC εθθξάζηεθαλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ
CD45 + ιεπθνθπηηάξσλ ησλ πηπέισλ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ίδησλ
θαπληζηψλ πξηλ θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο(n = 11) εμεηάζηεθαλ κε
ην Wilcoxon signed ranks test. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ (n =
28), ηεο ζπλνιηθήο νκάδαο ησλ θαπληζηψλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(n = 30), ησλ θαπληζηψλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο(n = 11) θαη ησλ κε
θαπληζηψλ

(n

=

12)

ειέρζεθαλ

κε

ηελ

Kruskal-Wallis

αλάιπζε

αθνινπζνχκελε απφ ην Mann-Whitney U test. Σν software SPSS 16.0 γηα
windows (SPSS Inc., Chicago, Ill, USA) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ. Σν p <0.05 ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.
Σα CD83 + θαη DC-LAMP + ψξηκα DCs βξέζεθαλ κεησκέλα ζηνπο
πγηείο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (p = 0.003 θαη p = 0.049, αληίζηνηρα) θαη ζηνπο
θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο (p = 0.027 θαη p = 0.028 αληίζηνηρα). Οη αζζελείο κε ΥΑΠ, ηφζν νη
λπλ, φζν θαη νη πξψελ θαπληζηέο, παξνπζίαζαλ κεησκέλα CD83 + ψξηκα DCs
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο θαη ηνπο θαπληζηέο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (p =0.042 θαη p = 0.004, αληίζηνηρα).
πκπεξαίλνπκε φηη ην θάπληζκα θαη ε ΥΑΠ ζρεηίδνληαη κε κείσζε ησλ
ψξηκσλ DCs ζηνλ πλεχκνλα. Τπνζέηνπκε φηη απηή ε κείσζε εκπιέθεηαη ζηελ
αλνζνπαζνγέλεζε ησλ λφζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, φπσο ε ΥΑΠ.
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Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ ζην πεξηνδηθφ International
Archives of Allergy and Immunology (Tsoumakidou M, Bouloukaki I, Koutala
H, Kouvidi K, Mitrouska I, Zakynthinos S, Tzanakis N, Jeffery PK, Siafakas
NM. Decreased Sputum Mature Dendritic Cells in Healthy Smokers and
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Int Arch Allergy
Immunol. 2009;150(4):389-97. Epub 2009 Jul 1).
πκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν 2
Η έθζεζε ζην παζεηηθφ θάπληζκα (Secondhand smoke-SHS) απνηειεί
κηα ζνβαξή απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη κηα ζεκαληηθή αηηία
θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη θαξδηαθήο λφζνπ ζηνπο κε θαπληζηέο. Αλ θαη ζηα
ειιεληθά λνζνθνκεία ππάξρεη λφκνο γηα ηελ απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο
απφ ην 2002, δελ ηεξείηαη επαξθψο. θνπφο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ
πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα κεηξήζνπκε ηελ έθζεζε ηνπ
παζεηηθνχ θαπλνχ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ζε έλα κεγάιν ειιεληθφ δεκφζην
λνζνθνκείν θαη λα εθηηκήζνπκε ηνλ επηπξφζζεην θίλδπλν ζλεηφηεηαο
θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη θαξδηαθήο λφζνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
λνζνθνκείνπ ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο έθζεζεο ζην παζεηηθφ θάπληζκα.
Καηαγξάθεθαλ αλαπλεφκελα αησξνχκελα ζσκαηηδία (respirable suspended
particles - RSP) ζηνλ αέξα ησλ PM2.5 θαη ν επηπξφζζεηνο θίλδπλνο
ζλεηφηεηαο

ηνπ

πξνζσπηθνχ

εθηηκήζεθε

κε

ηε

βνήζεηα

εμηζψζεσλ

πξφβιεςεο.
Γελ κεηξήζεθαλ θαζφινπ επίπεδα SHS-RSP κφλν ζηε κνλάδα
εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη ζηηο αίζνπζεο ησλ ρεηξνπξγείσλ κε κέζν επίπεδν
SHS-RSP ησλ 11 ug/m3, πνπ είλαη αθφκε ρακειφηεξα απφ ηα επίπεδα ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αλαθνξάο ησλ 27 ug/m3. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηηο
πεξηζζφηεξεο θιηληθέο ην θάπληζκα είηε ήηαλ αληηιεπηφ, ή πξνθαλέο. Σν κέζν
επίπεδν SHS-RSP ζηηο αλνηθηέο θιηληθέο εθηηκάηαη ζηα 84 ug/m3, κε εχξνο
απφ 17 έσο 141 ug/m3, κε ηηο θαηψηεξεο ηηκέο ζηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο
(γεληθή παηδηαηξηθή, παηδηαηξηθή αηκαηνινγία, θηι.)
Καηά κέζν φξν 1.12 (0.23 κε 1.88) εξγάηεο αλά 1000 ζηηο αλνηθηέο
θιηληθέο θαη 2.35 αλά 1000 (0.55-12.2) ηνπ πξνζσπηθνχ δηνίθεζεο ζα πεζάλεη
απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα ιφγσ ηεο έθζεζεο ζηνλ SHS ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο
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επηπξφζζεηνο θίλδπλνο ζλεηφηεηαο θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα ζηε ΜΔΘ ή ζηα
ρεηξνπξγεία

δελ

ππνινγίζηεθε

επεηδή

νη

κεηξήζεηο

πεξηβαιινληηθνχ

αεξνιχκαηνο ήηαλ αθφκε πην κηθξέο απφ ηα βαζηθέο κεηξήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζην SHS. Η
επηπξφζζεηε ζλεηφηεηα απφ θαξδηαθή λφζν ππνινγίζηεθε δεθαπιάζηα απφ
ησλ πεξηπηψζεσλ επηπξφζζεηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη ε ζπλάζξνηζε
θαη ησλ δχν νδήγεζε ζηηο ζπλνιηθέο επηπξφζζεηεο πεξηπηψζεηο ζλεηφηεηαο
ησλ 12.3 (2.5 to 20.7) θαη 25.9 αλά 1000 (6-134) ησλ πεξηπηψζεσλ αλά 1000
αλά 40 έηε ζηηο αλνηθηέο θιηληθέο θαη ζηελ πηέξπγα δηνίθεζεο αληίζηνηρα.
Απφ ηε κειέηε καο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν παζεηηθφο
θαπλφο ζε έλα ηππηθφ λνζνθνκείν ζηελ Διιάδα είλαη δηαδεδνκέλνο θαη ζέηεη
ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Παξφιν πνπ ππάξρεη πνιηηηθή πνπ απαγνξεχεη ην θάπληζκα ζηα λνζνθνκεία,
αγλνείηαη απεξίθξαζηα. Όηαλ θάπνηνο ζθεθηεί ηνλ επηπξφζζεην θίλδπλν
ζλεηφηεηαο θαη ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ παζεηηθνχ θαπλνχ, είλαη
επηβεβιεκέλν φηη ε λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ην θάπληζκα ζηα λνζνθνκεία
ζηελ Διιάδα λα επηβιεζεί γηα ηελ πξνζηαζία φρη κφλν ησλ αζζελψλ αιιά
επίζεο θαη ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αθνχζηα
έθζεζε ζηνλ παζεηηθφ θαπλφ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ.
απνηειέζκαηα

δεκνζηεχηεθαλ

ζην

πεξηνδηθφ

Σα αλσηέξσ

International

Journal

of

Environmental Research and Public Health (Vardavas CI, Mpouloukaki I,
Linardakis M, Ntzilepi P, Tzanakis N, Kafatos A. Second hand smoke
exposure and excess heart disease and lung cancer mortality among hospital
staff in Crete, Greece: a case study. Int J Environ Res Public Health. 2008
Sep;5(3):125-9)
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Κεθάιαην 1
ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Σν θάπληζκα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο
πγείαο φρη κφλν ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπσο ε Διιάδα, αιιά θαη
παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ππνινγίδνληαη
ζε 1,25 δηζεθαηνκκχξηα νη θαπληζηέο παγθνζκίσο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ
δνπλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (800 εθαηνκκχξηα). Ο θαπλφο πξνθαιεί
πεξίπνπ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο εηεζίσο ζε παγθφζκην επίπεδν,
αξηζκφο πνπ ηζνδπλακεί κε 10.000 ζαλάηνπο εκεξεζίσο, απφ αζζέλεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα. Με ηνλ ηξέρνληα ξπζκφ εμέιημεο, κέρξη ην ηέινο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2020, νη ζάλαηνη ζα έρνπλ απμεζεί ζε πεξίπνπ 10
εθαηνκκχξηα εηεζίσο. Σα πξντφληα ηνπ θαπλνχ επζχλνληαη γηα 1,2
εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο εηεζίσο ζηελ Δπξσπατθή Πεξηνρή ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο (1).
Δλψ ην θάπληζκα γεληθά είλαη πέληε θνξέο πην δηαδεδνκέλν ζηνπο
άλδξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο (2), ην ράζκα θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ζε λεφηεξεο
ειηθίεο (3,4). ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην πνζνζηφ ηνπ θαπλίζκαηνο έρεη
θηάζεη ζην απνθνξχθσκά ηνπ θαη έρεη μεθηλήζεη

λα κεηψλεηαη, φκσο ζηηο

γπλαίθεο ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη (5). Απφ ην 2002 πεξίπνπ 20% ησλ λέσλ
εθήβσλ (13-15) θαπλίδνπλ παγθνζκίσο, απφ ηα νπνία 80,000 κε 100,000
παηδηά μεθηλνχλ ην θάπληζκα θάζε κέξα-πεξίπνπ ηα κηζά απφ απηά δνπλ ζηελ
Αζία. Σα κηζά πνπ μεθηλνχλ

ην θάπληζκα ζηελ εθεβεία ζπλερίδνπλ

λα

θαπλίδνπλ γηα 15 κε 20 έηε (6).
πλήζσο

ε

‗επηδεκία

ηνπ

θαπλίζκαηνο‘

ζε

έλα

πιεζπζκφ

αλαπηχζζεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα: κία αχμεζε θαη θαηφπηλ κία κείσζε ηνπ
επηπνιαζκνχ ηνπ θαπλίζκαηνο, αθνινπζνχκελεο απφ κηα φκνηα ηάζε ζε
αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη απφ ην θάπληζκα δχν κε ηξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα
(Δηθφλα 1). Γηάθνξεο ρψξεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο επηδεκίαο
ηνπ θαπλίζκαηνο, κε ηξεηο έσο ηέζζεξηο δεθαεηίεο θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο
αηρκήο ζηελ επίπησζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο επαθφινπζεο αηρκήο ζηνπο
νθεηινκέλνπο ζην θάπληζκα ζαλάηνπο. Καη ελψ νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ίζσο
είλαη ζην ζηάδην 4 ηεο θαπληζηηθήο επηδεκίαο, ζε αξθεηέο αλαπηπζζφκελεο
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ρψξεο ε επηδεκία είλαη κφιηο ζηελ αξρή (7). Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ε
επίπησζε ηνπ θαπλίζκαηνο έρεη κεησζεί ζηηο πςεινχ εηζνδήκαηνο ρψξεο, ελψ
αληίζεηα νη ξπζκνί θαπλίζκαηνο απμάλνληαη ζηηο ρακεινχ θαη κέζνπ
εηζνδήκαηνο ρψξεο. Δπηπιένλ, ζε γεληθέο γξακκέο ν πιεζπζκφο ησλ
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ είλαη ιηγφηεξν ελεκεξσκέλνο γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο
πγείαο πνπ απνξξένπλ απφ ην θάπληζκα, αιιά θαη γηα ηα νπζηαζηηθά νθέιε
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. χκθσλα κε ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 58.8 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη ζεκεηψλνληαη
παγθνζκίσο (8) απφ ηνπο νπνίνπο ηα 5.4 εθαηνκκχξηα απνδίδνληαη ζην
θάπληζκα (9) θαη απφ ην 2002, ην 70% ησλ ζαλάησλ απηψλ ζεκεηψλεηαη ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (10).

Δηθόλα 1. ηάδηα ηεο παγθφζκηαο επηδεκίαο ηνπ θαπλίζκαηνο. Απφ ηνπο
Lopez AD,et al. Έλα πεξηγξαθηθφ κνληέιν ηεο επηδεκίαο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηηο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 1993;3:242-247
Η Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά
θαηαλάισζεο θαπλνχ παγθνζκίσο (57% ησλ αλδξψλ θαη 23% ησλ
γπλαηθψλ). Αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ν επηπνιαζκφο ηνπ
30

θαπλίζκαηνο πνηθίιεη, κε πεξηνρέο πφιεσλ, φπσο ε Αζήλα, λα έρνπλ
πςειφηεξα πνζνζηά θαπλίζκαηνο ελειίθσλ (51% ησλ αλδξψλ θαη 39% ησλ
γπλαηθψλ) ζε ζρέζε κε αγξνηηθέο πεξηνρέο (Πίλαθαο 1). Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φκσο φηη ζηελ Κξήηε ην πνζνζηφ θαπλίζκαηνο ζηηο γπλαίθεο είλαη πςειφηεξν
απφ απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (55% ησλ αλδξψλ θαη 38% ησλ
γπλαηθψλ) (11).
Πίλαθαο 1. Μειέηεο επηπνιαζκνχ ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ Διιάδα (20002005). Απφ ηνπο Vardavas CI, Kafatos A. Smoking policy and prevalence in
Greece: an overview. European Journal of Public Health. 2007;17:211–213.
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Κεθάιαην 2
ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ
Γεηα ηελ Τγεία
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ην θάπληζκα είλαη
λφζνο θαη κάιηζηα ε ζπρλφηεξε ρξφληα λφζνο. Ο θαπληζηήο είλαη αζζελήο θαη
έηζη πξέπεη αλ αληηκεησπίδεηαη. Έρεη απνδεηρζεί φηη ην θάπληζκα πξνθαιεί
ηνπιάρηζηνλ 25 απεηιεηηθέο γηα ηε δσή αζζέλεηεο ή νκάδεο αζζελεηψλ, πνιιέο
απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ, λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα
κεηξηαζηνχλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Ο θίλδπλνο εθδήισζεο λφζνπ
δελ είλαη ίδηνο ζε φινπο ηνπο θαπληζηέο. Τπάξρεη ηζρπξή δνζν-εμαξηψκελε
ζρέζε, ελψ ην βαξχ θάπληζκα, ε δηάξθεηα θαπλίζκαηνο, θαη ε πξψηκε ειηθία
έλαξμεο ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξν θίλδπλν λφζνπ θαη ζλεηφηεηαο πνπ
απνδίδεηαη ζην θάπληζκα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
θαπλφ, έηζη ψζηε νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ζαλάηνπο λα κπνξνχλ
πηζαλψο λα πξνιεθζνχλ κέζσ εληαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα 1 ρξφλν κεηά ηε δηαθνπή, ν θίλδπλνο
εθδήισζεο θαξδηαθήο λφζνπ κεηψλεηαη ζην κηζφ (1).
Οη κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο αθνξνχλ λφζνπο ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ρξφληα απνθξαθηηθή
πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ), θαξθίλν ησλ πλεπκφλσλ, ζηεθαληαία λφζν, άζζκα
θαη εγθεθαιηθά επεηζφδηα, νη νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απεηιεηηθέο γηα ηε
δσή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θίλδπλνο απμάλεηαη ζηνπο λεφηεξνπο θαπληζηέο.
Γηα παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο θαξδηαθνχ επεηζνδίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ
δηπιάζηνο πάλσ απφ ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ, αιιά ζηνπο θαπληζηέο θάησ ησλ
50 εηψλ ν θίλδπλνο απμάλεηαη πάλσ απφ 5 θνξέο. Οη θαπληζηέο επίζεο είλαη
ζε

κεγαιχηεξν

θίλδπλν

γηα

άιιεο

αζζέλεηεο,

φπσο

νζηενπφξσζε,

πεξηνδνληηθή λφζνο, αληθαλφηεηα, αλδξηθή ζηεηξφηεηα θαη θαηαξξάθηεο. Σν
θάπληζκα ζηελ εγθπκνζχλε ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα πνζνζηά εκβξπηθνχ θαη
πεξηγελεηηθνχ ζαλάηνπ θαη κεησκέλν βάξνο γέλλεζεο. Σν θάπληζκα κπνξεί
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επίζεο λα πξνθαιέζεη εχθνιε θφπσζε, κείσζε ηεο φζθξεζεο θαη ηεο γεχζεο,
αληθαλφηεηα θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζσκαηηθήο γήξαλζεο.
Σν

ζπλνιηθφ

πξνζδφθηκν

επηβίσζεο

επίζεο

κεηψλεηαη

ζηνπο

ζπζηεκαηηθνχο θαπληζηέο, απφ 10 σο 17.9 έηε ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο (2-4). Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ αλδξψλ θαπληζηψλ ζα πεζάλνπλ απφ
αζζέλεηεο ιφγσ ηνπ θαπλίζκαηνο (5). Σα άηνκα πνπ έρνπλ θαπλίζεη ζε θάπνηα
ζηηγκή ζηε δσή ηνπο έρνπλ πεξίπνπ 1 ζηηο 10 πηζαλφηεηα αλάπηπμεο
θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα ζηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπο (6). ηα άηνκα πνπ
ζπλερίδνπλ λα θαπλίδνπλ, ν θίλδπλνο απμάλεηαη ζηνλ 1 ζηνπο 6 (7). χκθσλα
κε ηα απνηειέζκαηα κηαο 50εηνχο κειέηεο 34,439 Βξεηαλψλ ηαηξψλ,
ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ ηνπο ηζφβηνπο θαπληζηέο πεζαίλνπλ λσξίηεξα ιφγσ
ηνπ θαπλίζκαηνο (8).

Γηα ηελ νηθνλνκία
Η βηνκεραλία ηνπ θαπλνχ απνηειεί κία απφ ηηο πην θεξδνθφξεο
επηρεηξήζεηο. Αιιά ην θφζηνο ηνπ θαπλίζκαηνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα
έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ ηζηγάξσλ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο ηεξάζηηεο
ηαηξηθέο δαπάλεο θάζε ρξφλν απφ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην θάπληζκα, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θαπληζηψλ.
Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ
θαπλίζκαηνο πνηθίιεη απφ 0.6% έσο 0.85% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ
πξντφληνο, δειαδή ε δεκφζηα ππεξεζία πγείαο εθηηκά ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ
50 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ ην έηνο γηα ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, θαη επηπξφζζεηα 47 δηο γηα ηελ απψιεηα εζφδσλ
θαη παξαγσγηθφηεηαο (9). Μάιηζηα πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δελ
αζθαιίδνπλ θαπληζηέο. Σν θφζηνο είλαη ζεκαληηθφ αλ ππνινγηζηεί επηπιένλ ηα
έμνδα θαζαξηφηεηαο, ε ζπαηάιε γηα ηηο δηαθεκίζεηο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ηηο ππξθαγηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ηζηγάξν.
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Κεθάιαην 3
ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Οη επηδξάζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα αθνξνχλ
ηνπο αεξαγσγνχο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη θιεγκνλή θαη αλαζηξέςηκε
απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ (βξνγρφζπαζκνο) (1), ππεξέθθξηζε βιέλλαο θαη
δπζθηλεζία ησλ θξνζζψλ (πνπ ζπρλά νδεγεί ζε εκθάληζε παξαγσγηθνχ
βήρα, αχμεζε ηεο απφρξεκςεο ησλ θαπληζηψλ θαη ζε ρξφληα βξνγρίηηδα) (2),
θαη ην πλεπκνληθφ παξέγρπκα κε απειεπζέξσζε ειαζηάζεο θαη θαηαζηξνθή
ηνπ παξεγρχκαηνο ηνπ πλεχκνλα (εκθχζεκα). Σν πξψην απφ απηά – ε
θιεγκνλή-

είλαη

γεληθφηεξα

εκθαλήο

ζηνπο

απμεκέλνπο

αξηζκνχο

ιεπθνθπηηάξσλ ηνπ βξνγρηνινθπςειηδηθνχ εθθξίκαηνο θαη ησλ δεηγκάησλ
βηνςηψλ (3). Σν δεχηεξν – ν γλσζηφο παγθνζκίσο βήραο ησλ θαπληζηψλ,
πξνθαιείηαη απφ κεγάιν πνζφ εθθξίζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα
κεγαιχηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν αξηζκφ βιελλσδψλ θπηηάξσλ ζην επηζήιην
ησλ αεξαγσγψλ (4). Όκσο, ην πην θαηαλνεηφ απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη ε
απψιεηα πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο, ην εκθχζεκα, πνπ εκθαλίδεηαη κφλν ζε
νξηζκέλνπο θαπληζηέο, πηζαλψο ιφγσ ηνπ μερσξηζηνχ γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ
θάζε θαπληζηή.
Πνιιέο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδένληαη κε ην
θάπληζκα, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη ε απιή βξνγρίηηδα, ε ρξφληα
απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα φπνπ ην θάπληζκα πνπ απνηειεί θαη ην
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα αλάπηπμήο ηεο, ε πλεπκνληθή ππέξηαζε, ην άζζκα,
νη δηάκεζεο πλεπκνληθέο λφζνη θαη βεβαίσο ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα.
Τπνινγίδεηαη φηη ην θάπληζκα πξνθαιεί πεξίπνπ 114,000 πξφσξνπο
ζαλάηνπο θάζε ρξφλν (5), απφ ηνπο νπνίνπο ην ¼ απνδίδνληαη ζηνλ θαξθίλν
ηνπ πλεχκνλα θαη πεξίπνπ ην 1/5 ζηε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα
(ΥΑΠ). Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα είλαη δσηηθήο αμίαο θαη νηηδήπνηε εκπνδίδεη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην. πρλά νη θαξθίλνη απηνί δελ
αλαθαιχπηνληαη κέρξηο ψηνπ είλαη πνιχ αξγά-93% ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν
ηνπ πλεχκνλα πεζαίλνπλ κέζα ζε 5 έηε απφ ηε δηάγλσζε θαη 75% πεζαίλνπλ
κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν (6).
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Ο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο λφζνπο πνπ βξέζεθαλ
φηη πξνθαινχληαλ απφ ην θάπληζκα. Μάιηζηα θαίλεηαη φηη ζθνηψλεη
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ φηη νπνηνζδήπνηε άιινο θαξθίλνο θαη
πεξίπνπ 90% απηψλ ησλ ζαλάησλ πξνθαινχληαη απφ ην θάπληζκα (7). ε
ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο, νη άλδξεο πνπ θαπλίδνπλ είλαη 23 θνξέο
πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, ελψ νη γπλαίθεο
πνπ θαπλίδνπλ 13 θνξέο πεξηζζφηεξν. Σν θάπληζκα ηζηγάξσλ κε ιηγφηεξε
πίζζα δε κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα. Αλ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηγάξσλ έρνπλ αιιάμεη ηα ηειεπηαία 50 έηε θαη ην πνζφ
ηεο πίζζαο θαη ηεο ληθνηίλεο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, ν θίλδπλνο θαξθίλνπ
ηνπ πλεχκνλα ζηνπο θαπληζηέο δελ έρεη κεησζεί. Η επίπησζε θαη ηα πνζνζηά
ζλεηφηεηαο ζηνπο άλδξεο ηψξα αξρίδνπλ θαη κεηψλνληαη, αληαλαθιψληαο ηα
παιαηά πξφηππα ρξήζεο ηζηγάξνπ, ελψ ηα πνζνζηά ζηηο γπλαίθεο αθφκε
αλεβαίλνπλ. Σν αδελνθαξθίλσκα έρεη γίλεη ηψξα ν πην ζπρλφο ηχπνο θαξθίλνπ
ηνπ πλεχκνλα ζηνπο θαπληζηέο. Ο θίλδπλνο θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα γεληθά
απμάλεηαη επζέσο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηγάξσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ
θαπλίζκαηνο (8). Ο θίλδπλνο απηφο κεηψλεηαη γεληθά κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο. Παξ‘ φια απηά, αθφκε θαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα δηαθνπήο, ν
θίλδπλνο ζηνπο πξψελ θαπληζηέο παξακέλεη πςειφηεξνο απφ ηα άηνκα πνπ
δελ έρνπλ θαπλίζεη πνηέ.
Σν καθξνρξφλην θάπληζκα νδεγεί επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρξφληαο
απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο (ΥΑΠ), κηα λφζν πνπ πξννδεπηηθά νδεγεί ζε
αλαπεξία. Σν 2000, γηα πξψηε θνξά, ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ πέζαλαλ
απφ ΥΑΠ μεπέξαζε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ αλδξψλ (ρεδηάγξακκα 1) (9).
Σν 2001 ε ΥΑΠ απνηεινχζε ηελ 4ε αηηία ζαλάηνπ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο,
νδεγψληαο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 118,000 ζαλάηνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 90%
απνδίδνληαλ ζην θάπληζκα. χκθσλα κε ηελ American Cancer Society‘s
second Cancer Prevention Study, νη γπλαίθεο θαπλίζηξηεο έρνπλ πεξίπνπ 13
θνξέο πεξηζζφηεξε πηζαλφηεηα λα πεζάλνπλ

απφ ΥΑΠ ζε ζρέζε κε ηηο

γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ θαπλίζεη πνηέ, ελψ ζηνπο άλδξεο πεξίπνπ 12 θνξέο
πεξηζζφηεξν. Ο επηπνιαζκφο ηεο ΥΑΠ πνηθίιεη αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο λφζνπ (10). Μηα αλαζθφπεζε 37
κειεηψλ εθηηκά ηνλ επηπνιαζκφ ηεο ΥΑΠ ζε 7,5%. Αληηθεηκεληθνί νξηζκνί
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ηείλνπλ λα εκθαλίζνπλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ απφ ηηο αλαθεξφκελσλ ησλ
αζζελψλ δηαγλψζεηο. Γηα παξάδεηγκα ηα ζπηξνκεηξηθά θξηηήξηα απνδίδνπλ
πςειφηεξν επηπνιαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αλαθεξφκελν απφ ηνπο αζζελείο
γηα ΥΑΠ. Δπηπξφζζεηα κε ην θάπληζκα, ν επηπνιαζκφο ηεο ΥΑΠ επεξεάδεηαη
θπξίσο απφ ηελ ειηθία (11). Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο ΥΑΠ κπνξεί λα απμεζεί φρη
κφλν απφ ηνλ θαζεκεξηλά πςειφ αξηζκφ ηζηγάξσλ, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν
απφ ηα αζξνηζηηθά παθέηα-έηε (pack-years) (12). Μηα ηζπαληθή κειέηε έδεημε
φηη επηπξφζζεηα ηεο πςειήο θαηαλάισζεο θαπλνχ, νη θαπληζηέο κε ΥΑΠ
είραλ πςειφηεξα επίπεδα κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηνλ εθπλεφκελν αέξα θαη
κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηε ληθνηίλε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πγηείο θαπληζηέο
(13). Κάπνηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο ίζσο λα είλαη πην
επαίζζεηεο ζηηο επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε
ΥΑΠ. ηε Copenhagen City Heart Study ν θίλδπλνο λνζειείαο ήηαλ
πςειφηεξνο ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο γηα έλα δεδνκέλν αξηζκφ
pack year (14).

1. ρεδηάγξακκα 1. Θάλαηνη απφ ΥΑΠ αλάινγα κε ην θχιν, 1980-2000.απφ
ηνπο Mannino DM. Chronic obstructive pulmonary disease: definition and
epidemiology. Respir Care. 2003;48:1185-91

38

Σν θάπληζκα επίζεο πξνθαιεί αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο βήρα,
απφρξεκςε, δχζπλνηα θαη ζπξηγκφ. Γεδνκέλα απφ δείγκαηα γεληθνχ
πιεζπζκνχ επηβεβαηψλνπλ φηη ηα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα ζπκβαίλνπλ πην
ζπρλά ζηνπο λπλ θαπληζηέο απφ φηη ζηνπο κε θαπληζηέο, ηφζν ζηνπο άλδξεο
φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. Αλάκεζα ζηνπο λπλ θαπληζηέο ν επηπνιαζκφο απηψλ
πνπ αλαθέξνπλ ρξφλην βήρα θαη απφρξεκςε απμάλεηαη κε ηε βαξχηεηα ηνπ
θαπλίζκαηνο κεηξνχκελν ζε pack years (15). Μαθξνρξφληεο κειέηεο δείρλνπλ
φηη

νη

πξψελ

θαπληζηέο

έρνπλ

πςειφηεξν

πνζνζηφ

χθεζεο

ησλ

αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ απφ ηνπο παξακέλνληεο θαπληζηέο (16).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ελεξγφ θάπληζκα κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα
αλάπηπμεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο,
πξνβιέπεη ηελ ειηθία έλαξμεο κείσζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ
πξψηκε ελήιηθν δσή, θαη επηηαρχλεη ηε κείσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο
ζηελ φςηκε ελήιηθν δσή θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο. Μαθξνρξφληεο κειέηεο
δείρλνπλ φηη ην κέηξην κε βαξχ θάπληζκα ζηνπο άλδξεο νδεγεί θαηά κέζν φξν
ζε θαηά 15 ml/έηνο κεγαιχηεξε κείσζε ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο, ελψ
ζηηο γπλαίθεο ε επίδξαζε απηή ζεκεηψλεηαη ειαθξψο κηθξφηεξε (17). ηε
Lung Health Study, ε 11ρξνλε παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ήπηα απφθξαμε
ησλ αεξαγσγψλ έδεημε φηη απηνί πνπ δηαηεξνχζαλ ηελ απνρή ηνπο απφ ην
θάπληζκα είραλ απψιεηα αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ζεκαληηθφηεξα πην
αξγφ ξπζκφ απφ φηη απηνχο πνπ ζπλέρηδαλ λα θαπλίδνπλ (27 ml/έηνο vs 60
ml/έηνο), κε απηνχο πνπ πεξηνδηθά έθνβαλ ην θάπληζκα λα είλαη κεηαμχ ησλ
δχν νκάδσλ (48ml/έηνο) (18). Η παξαθνινχζεζε ελφο έηνπο ζηελ ίδηα κειέηε
έδεημε φηη ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηα επίπεδα ηεο FEV1 κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο ζεκεηψζεθε ζηα άηνκα πνπ θάπληδαλ ηα πεξηζζφηεξα ηζηγάξα
ηελ εκέξα πξηλ ηε δηαθνπή (19).
Δπηπξφζζεηα ην θάπληζκα απνηειεί θαη αηηία ζπκπησκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα (π.ρ. ζπξηγκφο), ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηελ εθεβεία
θαζψο θαη ζε κεησκέλν έιεγρν ηνπ άζζκαηνο. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη
αζζκαηηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε κείσζε ζηελ FEV1 απφ ηνπο
κε αζζκαηηθνχο, αιιά αλ θαπλίδνπλ, ε κείσζε γίλεηαη πην ζεκαληηθή, ηφζν
ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο (20). Δπίζεο έρεη αλαθεξζεί φηη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο κε βξαρείαο δξάζεο θνξηηθνζηεξνεηδψλ
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απφ ην ζηφκα δηαηαξάζζεηαη ζε ρξφληνπο ζηαζεξνχο αζζκαηηθνχο θαπληζηέο
(21).
Σν θάπληζκα θαίλεηαη επηπιένλ φηη πξνθαιεί θαη πλεπκνλία. ε έλα
γεληθφ ηζπαληθφ πιεζπζκφ, ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πλεπκνλίαο ηεο
θνηλφηεηαο πνπ απνδίδνληαλ ζε νπνηαδήπνηε ρξήζε θαπλνχ ήηαλ 32.4% ησλ
πεξηπηψζεσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη πεξίπνπ κία ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο
πλεπκνλίαο ζηνπο ελήιηθεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπθηεί αλ δελ
ππήξρε ε θαηαλάισζε θαπλνχ (22). Σέινο ην θάπληζκα πνπ απμάλεη ηε
θιεγκνλή ζηνλ πλεχκνλα ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηδηνπαζνχο
πλεπκνληθήο

ίλσζεο.

Αξθεηέο

κειέηεο

δείρλνπλ

ζπζρέηηζε

κεηαμχ

θαπλίζκαηνο θαη ηδηνπαζνχο πλεπκνληθήο ίλσζεο, φκσο ηα δεδνκέλα είλαη
πεξηνξηζκέλα θαη πεξαηηέξσ κειέηεο απαηηνχληαη (23).
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Κεθάιαην 4
ΚΑΠΝΙΜΑ, ΦΛΔΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ
Μειέηεο δείρλνπλ φηη ην θάπληζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεγκνλψδε
αληίδξαζε ζηνπο αεξαγσγνχο πξψηκα ζηε δσή, ε νπνία φκσο δελ εμειίζζεηαη
ζε φινπο ηνπο θαπληζηέο. Ο θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ απνηειεί έλα ζχλζεην
κείγκα

ζπζηαηηθψλ

πνπ

είλαη

γλσζηά

θαξθηλνγφλα,

ζπλθαξθηλνγφλα,

κεηαιιαμηνγφλα, θαζψο θαη άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε
ζπλδέεηαη κε πνηθηιία ρξφλησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πλεχκνλα θαη απνηειεί κείδνλα
αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Αλ θαη νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ην
θάπληζκα πξνθαιεί λφζν δελ είλαη αθφκε γλσζηνί, ε ρξφληα θιεγκνλή
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ παζνγέλεζε ησλ λφζσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, φπσο ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, ε ρξφληα
απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) θαη ην άζζκα. Πιεζπζκνί θιεγκνλσδψλ
θπηηάξσλ θαη θπηηαξηθψλ κεζνιαβεηψλ δηαθέξνπλ ζε απηέο ηηο λφζνπο, αιιά
είλαη ζαθέο φηη ε θιεγκνλψδεο ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ κπνξεί λα
δηαησλίζεη ηε θιεγκνλή κέζσ απειεπζέξσζεο θπηηαξνθηλψλ θαη ρεκεηνθηλψλ,
θαζψο θαη λα πξνθαιέζνπλ πλεπκνληθή βιάβε κε ηε απειεπζέξσζε
πξσηεαζψλ θαη άιισλ κεζνιαβεηψλ. Η θιεγκνλψδεο απάληεζε ζπλεηζθέξεη
ζε κηα πνηθηθία θαηαζηάζεσλ, φπσο ε λφζνο ησλ κηθξψλ αεξαγσγψλ, ν
πεξηνξηζκφο ηεο ξνήο, ε επαγσγή ησλ πξσηεαζψλ, ε θαηαζηξνθή ηεο
θπςειηδνβξνγρηθήο

ζχλδεζεο,

ε

αληαπφθξηζε

ησλ

θπηηαξηθηλψλ,

ε

ππεξέθθξηζε βιέλλεο θαη ε ίλσζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπ κηθξνχο αεξαγσγνχο
(1).
Παξά ηελ επαγσγή ηεο θιεγκνλήο απφ ην θάπληζκα, δελ αλαπηχζζνπλ
φινη νη θαπληζηέο πλεπκνληθή λφζν. Δίλαη γλσζηφ φηη ε επαγφκελε απφ ην
θάπληζκα

θιεγκνλψδεο

απάληεζε

είλαη

κεγαιχηεξε

ζε

άηνκα

πνπ

αλαπηχζζνπλ ΥΑΠ, θιεγκνλή πνπ παξακέλεη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο θαη ζεσξείηαη θεληξηθή ζεκαζίαο ζηελ παζνγέλεζε ηεο λφζνπ.
χκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα κειέηεο κφλν 10 -15% ησλ θαπληζηψλ
αλαπηχζζνπλ ΥΑΠ (2) θαη νη πξψηκεο κεηαβνιέο ζηνπο αεξαγσγνχο δελ
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έρνπλ επαξθψο πξνζδηνξηζηεί (3). Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ αεξαγσγψλ, ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ
αθφκε αλαπηχμεη λφζν, γεγνλφο πνπ επελεξγεί ζεηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
πξψελ θαπληζηψλ ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ απνρή ηνπο απφ ην θάπληζκα.
Η θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ θαη ην νμεηδσηηθφ ζηξεο εκπιέθνληαη ζηελ
παζνγέλεζε πνηθίισλ πλεπκνληθψλ παζήζεσλ (4). Όινη νη ηζηνί είλαη
επαίζζεηνη ζε νμεηδσηηθή βιάβε, αιιά ιφγσ ηεο εληφπηζεο ηνπ, ην επηζήιην
ησλ αεξαγσγψλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην (5). Ο θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ
πεξηιακβάλεη 1020 νμεηδσηηθά κφξηα αλά εηζπλνή (6) θαη κέρξη 300 κε 500
ppm NO θαη NO2 (7). Σα ζηνηρεία απηά, φπσο θαη ζηνηρεία πνπ
απειεπζεξψλνληαη απφ θιεγκνλψδε θχηηαξα ελέρνληαη γηα ηελ πλεπκνληθή
λφζν πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θάπληζκα. Γελ έρεη φκσο αθφκε δηαζαθεληζηεί
πνην απφ ηα δπν ζηνηρεία είλαη πξσηαξρηθά ππεχζπλν γηα ην νμεηδσηηθφ ζηξεο
πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο θαπληζηέο (7).
Φιεγκνλώδε θύηηαξα
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ θαη ηδηαίηεξα ηα
νπδεηεξφθηια, ηα καθξνθάγα, θαζψο θαη ηα εσζηλφθηια (3) απμάλνληαη ζηνπο
αεξνρψξνπο ησλ θαπληζηψλ (9-11), θαη επηδεηθλχνπλ απμεκέλε νμεηδσηηθή
κεηαβνιηθή αληαπφθξηζε θαη απμεκέλε θπηηαξνηνμηθφηεηα (5). Η έθζεζε ζηνλ
θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ νδεγεί ζε κηα θιεγκνλψδε απάληεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ κεηαθίλεζε ησλ νπδεηεξνθίισλ ζηελ πλεπκνληθή κηθξνθπθινθνξία,
πξνζθφιιεζε ηνπο ζην ελδνζήιην θαη ξνή ησλ πνιπκνξθνπχξελσλ
ιεπθνθπηηάξσλ ζηνλ πλεχκνλα (12-20). Η επηζηξάηεπζε ησλ θιεγκνλνδψλ
θπηηάξσλ ζηνλ πλεχκνλα θαη ε παξακνλή ηνπο κεηά ηελ έθζεζε ηνπ θαπλνχ
ηνπ ηζηγάξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηζηηθή βιάβε κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο
ρεκεηνηαθηηθψλ θαη ηνμηθψλ κεζνιαβεηψλ, πεξηιακβάλνληαο πξσηενιπηηθά
έλδπκα θαη αληηδξψληεο ξίδεο νμπγφλνπ (reactive oxygen species - ROS) (2125). Οη κειέηεο ησλ Terashima θαη ζπλεξγαηψλ (27,27) δείρλνπ φηη ν θαπλφο
ηνπ ηζηγάξνπ δηεγείξεη ηελ απειεπζέξσζε πνιπκνξθνππξήλσλ απφ ηνλ
κπειφ

ησλ

νζηψλ,

θαη

απηά

ηα

πξφζθαηα

απειεπζεξσκέλα

πνιπκνξθνπχξελα ζπζζσξεχνληαη θαηά πξνηίκεζε ζηα κηθξναγγεία ηνπ
πλεχκνλα θαη πξνθαινχλ δεκηά ζηα θπςειηδηθά ηνηρψκαηα. Πξνηείλεηαη επίζεο
φηη ν θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ ίζσο πξνεηνηκάδεη ηα ζπζηεκαηηθά νπδεηεξφθηια
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θαη αθνινχζσο επέξρεηαη νμεηδσηηθή βιάβε ησλ ηζηψλ θαη παζνινγίεο ζηνλ
πλεχκνλα ζηνπο παζεηηθνχο θαπληζηέο (28). Αλ θαη δελ είλαη μεθάζαξν φηη ηα
θιεγκνλψδε θχηηαξα κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο πξνθαινχλ πλεπκνληθή
βιάβε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παζνγέλεζε δηαηαξαρψλ ζηνλ πλεχκνλα, νη
ππεχζπλνη κεραληζκνί γηα ηελ επηζηξάηεπζε ησλ πνιπκνξθνππξήλσλ θαη ηελ
ελεξγνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ παξακέλνπλ άγλσζηνη θαη
αληηπξνζσπεχνπλ

παξάγνληεο

ζεκαληηθνχο

γηα

ηελ

θαηαλφεζε

ηεο

δηεξγαζίαο ηεο βιάβεο. Η πξφθιεζε βιάβεο θαη αλάπηπμε ρξφλησλ λφζσλ
αθνινπζεί

κηα

πνιχπινθε

δηεξγαζία

πνπ

εκπιέθεη

αιιειεπίδξαζε

πνιιαπιψλ παξαγφλησλ. Η εηθφλα 1 παξνπζηάδεη κηα απινπνηεκέλε άπνςε
κεξηθψλ θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ θαη ησλ κνλνπαηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε
πλεπκνληθή βιάβε θαη φζν. H εθηίκεζε απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο, ε ζπλερήο
δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ θπηηαξηθψλ κεζνιαβεηψλ, ρεκεηνηαθηηθψλ
παξαγφλησλ, ζπζηαηηθψλ ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο θαη κνξίσλ θπηηαξηθήο
πξνζθφιιεζεο ζηε θιεγκνλή θαη πλεπκνληθή βιάβε είλαη δσηηθέο γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο βιάβεο.

Δηθφλα 1. Γηάγξακκα πνπ δείρλεη πηζαλνχο κεραληζκνχο θιεγκνλήο θαη
πλεπκνληθήο βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θάπληζκα. Απφ ηνπο Bhalla θαη
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ζπλεξγάηεο. Cigarette Smoke, Inflammation, and Lung Injury: A Mechanistic
Perspective. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, Volume
12, Issue 1 January 2009 , pages 45 - 64
Ομεηδσηηθό stress
Οη ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ, ηα αληηνμεηδσηηθά θαη γεληθφηεξα ην
νμεηδσηηθφ stress απνθηνχλ θαηά ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξν
ελδηαθέξνλ θαζψο απμάλεη δηαξθψο ν αξηζκφο ησλ λνζεκάησλ ζηα νπνία
θαίλεηαη λα ελέρνληαη. Η δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ νμεηδσηηθψλ θαη
αληηνμεηδσηηθψλ είλαη απηή πνπ θαηά βάζε ραξαθηεξίδεη ην νμεηδσηηθφ stress,
κηα ηέηνηα δε δηαηαξαρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θπηηαξηθή βιάβε θαη
παζνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο. Η παξνπζία ηνπ νμεηδσηηθνχ stress κπνξεί λα
δηαπηζησζεί είηε κέζσ αλίρλεπζεο ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ νμπγφλνπ (ΔΡΟ) είηε
κέζσ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αληηνμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ είηε ηέινο κέζσ
αλίρλεπζεο πξντφλησλ βιάβεο βαζηθψλ βηνκνξίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα
πξντφλησλ ιηπηδηθήο ππεξνμείδσζεο, σο απνηέιεζκα δξάζεο ησλ ΔΡΟ ζηα
ιηπίδηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Απμεκέλε παξαγσγή ΔΡΟ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κείσζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αληηνμεηδσηηθψλ θαη απηφ λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο νμεηδσηηθνχ stress (29).
O φξνο «ειεχζεξεο ξίδεο» αλαθέξεηαη ζε άηνκα ή κφξηα κε απηνηειή
χπαξμε, ηα νπνία πεξηέρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα αζχδεπθηα ειεθηξφληα. Ο
επξχο απηφο νξηζκφο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ κνξίσλ ζηε Υεκεία θαη ζηε
Βηνινγία. Σν ειεχζεξν απηφ ειεθηξφλην κπνξεί λα δεζκεχζεη έλα ειεθηξφλην
απφ άιιν κφξην, λα ελσζεί κε άιιν κφξην ή λα απεκπιαθεί ηειείσο θαη λα
επαλελσζεί κε θάπνην άιιν κφξην. Δίλαη απηή ε ηάζε ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ λα
δίλνπλ ή λα παίξλνπλ ειεθηξφληα απφ άιια κφξηα ή λα ελψλνληαη κε άιια
κφξηα, πνπ ηηο θαζηζηά ηφζν αζηαζείο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηφζν δξαζηηθέο.
Μεξηθέο ειεχζεξεο ξίδεο πεξηέρνπλ νμπγφλν θαη γη' απηφ νλνκάδνληαη
ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλεο ελψζεηο ηνπ
νμπγφλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Η2Ο2) θαη ην
κνλήξεο

νμπγφλν

(1Ο2)

πνπ,

ελψ

δελ

είλαη

ειεχζεξεο

ξίδεο,

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, δηφηη είλαη ρεκηθά πνιχ δξαζηηθέο θαη κπνξνχλ
λα νδεγήζνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ειεπζέξσλ ξηδψλ. Οη ελψζεηο απηέο είλαη
γλσζηέο κε ηνλ φξν «Γξαζηηθέο Μνξθέο Ομπγφλνπ» (ΓΜΟ) (30). Οη ΔΡΟ είλαη
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παξαπξντφληα ηνπ θπζηνινγηθνχ αεξφβηνπ κεηαβνιηζκνχ. Η ζηαδηαθή
πξφζιεςε ειεθηξνλίσλ απφ ην κνξηαθφ νμπγφλν νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ
ηξηψλ βαζηθψλ εηδψλ ΔΡΟ. Με ηελ πξφζιεςε ελφο ειεθηξνλίνπ ζρεκαηίδεηαη
ην αληφλ ηνπ ππεξνμεηδίνπ (Ο2•-), κε έλα δεχηεξν ειεθηξφλην ζρεκαηίδεηαη ην
ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Η2Ο2), ελψ έλα ηξίην ειεθηξφλην νδεγεί ζην
ζρεκαηηζκφ ηεο πδξνμπιηθήο ξίδαο (ΟΗ•). Όηαλ ην νμπγφλν πξνζιάβεη θαη
ηέηαξην ειεθηξφλην αλάγεηαη πιήξσο ζε λεξφ (Δηθφλα 2). Οη αξρηθέο απηέο
ΔΡΟ αληηδξνχλ κε άιια κφξηα θαη ζρεκαηίδνπλ θαη άιιεο ΔΡΟ φπσο ιηπηδηθά
ππεξνμείδηα (ROO•), ππνρισξηψδεο νμχ (ΗΟCL), ππεξνμπληηξψδεο (ΟΝΟΟ-)
θ.α. (31).

Δηθόλα

2.

Παξαγσγή

ΔΡΟ

απφ

ζηαδηαθή

αλαγσγή

ηνπ

κν-

ξηαθνχ νμπγφλνπ.
Η βαζηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ έλαληη ησλ ΔΡΟ ζπλίζηαηαη ζε
ελδνγελείο

αληηνμεηδσηηθνχο

κεραληζκνχο

πνπ

πεξηιακβάλνπλ

δχν

θαηεγνξίεο: ελδπκηθνχο θαη κε ελδπκηθνχο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ
έλδπκα φπσο ε ππεξνμεηδηθή δηζκνπηάζε, ε θαηαιάζε, ε ππεξνμεηδάζε ηεο
γινπηαζεηφλεο, ε ηξαλζθεξάζε-S ηεο γινπηαζεηφλεο θ.α. ηε δεχηεξε
θαηεγνξία αλήθνπλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο νπζίεο φπσο ε γινπηαζεηφλε,
ην αζθνξβηθφ νμχ, ην νπξηθφ νμχ, ε α-ηνθνθεξφιε θαη πςεινχ κνξηαθνχ
βάξνπο φπσο ε αιβνπκίλε, ε ηξαλζθεξξίλε, ε ζεξνπ- ινπιαζκίλε, ε
ιαθηνθεξξίλε θ.α (32)
Η εηζπλνή ηνπ θαπλνχ εθηίζεη ηνλ πλεπκνληθφ ηζηφ ζε πςειά επίπεδα
ειεχζεξσλ ξηδψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ. Δπηπξφζζεηα,
ελεξγνπνηνχληαη δηάθνξεο ελδνγελείο νμεηδσηηθέο δηεξγαζίεο πνπ θαίλεηαη λα
πξνάγνπλ ηε ρξφληα θιεγκνλή ζηνλ πλεχκνλα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
απμεκέλα επίπεδα ιεπθνθπηηάξσλ ζηελ θπθινθνξία θαη ζηνπο ηζηνχο (33,34).
Σα ελεξγνπνηεκέλα ιεπθνθχηηαξα εθθξίλνπλ κεγάια πνζά ειεπζέξσλ ξηδψλ
νμπγφλνπ, φπσο ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, πνπ απμάλνπλ ην νμεηδσηηθφ
θνξηίν ζηνπο θαπληζηέο. Αξθεηέο απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο πξνθαινχληαη ζηα
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ηξσθηηθά

κεηά

απφ

έθζεζε

ζηνλ

θαπλφ

ηνπ

ηζηγάξνπ.

Παξνπζία

ζπγθεθξηκέλσλ κεηάιισλ, φπσο ν ζίδεξνο, πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηνπο
θαπληζηέο θαη ζηα δψα πνπ εθηίζεληαη ζην θάπληζκα, ην ππεξνμείδην ηνπ
πδξνγφλνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πνιχ αληηδξαζηηθέο πδξνμπιηθέο ξίδεο,
πνπ πεξαηηέξσ εληζρχνπλ ην νμεηδσηηθφ stress ζηνπο θαπληζηέο. Δπηπιένλ, ηα
νπδεηεξφθηια απφ ηνπο θαπληζηέο είλαη γλσζηφ φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ
πςειφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο κπεινππεξνμεηδάζεο, ελφο ελδχκνπ πνπ
θαηαιχεη ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ππνρισξηψδνπο νμεφο, ελφο γλσζηνχ ηζρπξνχ
νμεηδσηηθνχ παξάγνληα ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ ιηπηδίσλ. Πξάγκαηη, ε
παξνπζία πςειψλ επηπέδσλ πνηθίισλ νμεηδσκέλσλ πξντφλησλ DNA,
πξσηετλψλ

θαη

ιηπηδίσλ,

φπσο

ε

8-πδξνμπι-δενμπγνπαλνζίλε,

αδξαλνπνηεκέλεο 1-αληηπξσηεάζεο θαη ηα F2-ηζνπξνζηαλίσλ, θαη κείσζε ησλ
αληηνμεηδσηηθψλ ηνπ πιάζκαηνο, π.ρ. βηηακίλε C, ζε ελεξγνχο θαη παζεηηθνχο
θαπληζηέο θαζψο θαη ζε δψα εθηηζέκελα ζηνλ θαπλφ (35-39), αηηηνινγνχλ ηελ
επαγσγή ηνπ απμεκέλνπ νμεηδσηηθνχ stress απφ ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ.
Δίλαη ζαθέο φηη ε παξαηεηακέλε θιεγκνλή ηνπ πλεχκνλα πνπ πξνθαιείηαη
απφ θάπληζκα πξνάγεη ην νμεηδσηηθφ stress, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί
ζε δηάθνξεο παζνινγίεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην θάπληζκα. Πηζαλνί κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ή
θαηαζηνιή

γνληδηαθήο

έθθξαζεο

κέζσ

ζχλδεζεο

ζε

κεηαγξαθηθνχο

παξάγνληεο πεξηνρψλ ειέγρνπ γνληδίσλ, φπσο ην ζηνηρείν αληηνμεηδσηηθήο
απάληεζεο (38). Δλψ ν ξφινο ησλ θιαζζηθψλ θαξθηλνγφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην θάπληζκα παξακέλεη αληηθείκελν έληνλεο έξεπλαο, γίλεηαη εκθαλέο φηη ην
αλαπλεπζηηθφ

νμεηδσηηθφ

stress

πνπ

πξνθαιείηαη

απφ

ην

θάπληζκα

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε λφζνπ. Λφγσ ηεο έθζεζεο ζε
πςειέο ζπγθεληξψζεηο πξν-νμεηδσηηθψλ θαη ειεπζέξσλ ξηδψλ πνπ βξίζθνληαη
ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ, ν πλεπκνληθφο ηζηφο αληαπνθξίλεηαη κε ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο κεηαγξαθήο γνληδίσλ πνπ είηε βνεζνχλ ζηελ απνηνμίλσζε
ησλ ΔΡΟ, είηε επάγνπλ ηελ επηδηφξζσζε ηεο επαθφινπζεο ελδνθπηηάξηαο
νμεηδσηηθήο βιάβεο. Σα επίπεδα ηεο αλαγκέλεο γινπηαζεηφλεο ζην πγξφ ηνπ
επηζειηαθνχ ηνηρψκαηνο πέθηνπn κέζα ζε 2 ψξεο απφ ηελ νμεία έθζεζε ζε
θαπλφ ηζηγάξνπ θαη έπεηηα επαλέξρνληαη ζην ηξηπιάζην κεηά απφ επαγσγή
ηεο γ-γινπηακπιθπζηείλεο ζπλζάζεο, ελφο ελδχκνπ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο
ζηε ζχλζεζε ηεο γινπηαζεηφλεο (39). Πηζηεχεηαη φηη ε γινπηαζεηφλε φρη κφλν
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απνδπλακψλεη ηηο ΔΡΟ, αιιά επίζεο ρξεζηκεχεη σο έλαο θπηηαξηθφο
αηζζεηήξαο νμεηδναλαγσγήο γηα ηνλ θαηαγξαθηθφ κεραληζκφ.

Nitrosative stress
Όπσο αλαθέξζεθε, ε κεγαιχηεξε πεγή νμεηδσηηθνχ θνξηίνπ ζηηο
θιεγκνλψδεηο παζήζεηο ηνπ πλεχκνλα είλαη ε απειεπζέξσζε αληηδξσζζψλ
ξηδψλ νμπγφλνπ θαη αδψηνπ απφ ηα ιεπθνθχηηαξα ηεο θιεγκνλήο θαη απφ ηα
επηζειηαθά θχηηαξα ησλ αεξαγσγψλ (4). ηα θχηηαξα απηά παξαηεξνχληαη
κνξθνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο (11), θαζψο θαη αχμεζε α) ζηελ
εθιπφκελε ζπλζεηάζε ηνπ ΝΟ (inducible NO synthetase - iNOS) θαη β) ζηε
ληηξνηπξνζίλε, νπζίεο πνπ ζεσξνχληαη δείθηεο θιεγκνλήο θαη γ) ζηελ
νμεηδάζε ηεο αίκεο (ΗΟ-1 θαη ΗΟ-2) , πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη αληηνμεηδσηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Η ζπλζεηάζε ηνπ ΝΟ (NOS) θαηαιχεη ηελ αληίδξαζε παξαγσγήο NO
απφ ην ακηλνμχ L-αξγηλίλε. Σξεηο ηζνκνξθέο ππάξρνπλ: νη λεπξνληθέο θαη
ελδνζειηαθέο ηζνκνξθέο παξάγνπλ κηθξά πνζά NO γηα κηθξά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ελψ ε επαγψγηκε ηζνκνξθή (iNOS) παξάγεη κεγάια πνζά NO γηα
κεγαιχηεξν

ρξνληθφ

δηάζηεκα

χζηεξα

απφ

αλνζνινγηθήο

θχζεσο

ελεξγνπνίεζε. Η απμεκέλε παξαγσγή NO, θαηά ηε θιεγκνλψδε δηεξγαζία
ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, πηζηεχεηαη φηη απνηειεί θπζηνινγηθφ ακπληηθφ
κεραληζκφ. Όκσο ε αχμεζε θαη δηαηήξεζε απηήο ηεο δηεξγαζίαο πξνθαιεί
βιάβε θαη πηζαλψο ζπκκεηέρεη ζηελ παζνθπζηνινγία θιεγκνλσδψλ λφζσλ
ησλ αεξαγσγψλ. Έρεη ήδε αλαθεξζεί απμεκέλε παξαγσγή NO ζηνπο
αεξαγσγνχο ησλ αζζκαηηθψλ, ζην ζχλδξνκν αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο ησλ
ελειίθσλ (ARDS) θαη ζηελ ηδηνπαζή πλεπκνληθή ίλσζε, ελψ ε παξνπζία ηνπ
ζηνπο αεξαγσγνχο είλαη ακθηζβεηήζηκε ζηε ΥΑΠ (40). Αθνχ παξαρζεί ην NO
κπνξεί λα απνκαθξπλζεί κε ηελ εθπλνή, λα κεηαβνιηζηεί πεξαηηέξσ ζε
ληηξψδεο θαη ληηξηθά άιαηα ή λα αιιειεπηδξάζεη κε ην αληφλ ηνπ ππεξνμεηδίνπ
πξνο ζρεκαηηζκφ ππεξνμπληηξψδνπο θαη άιισλ εηδψλ αληηδξσζζψλ ξηδψλ
αδψηνπ (reactive nitrogen species - RNS) κε ηζρπξή θιεγκνλψδε δξάζε (40).
Σν ππεξνμπληηξψδεο πξνζζέηεη κηα αδσηννκάδα ζηε ζέζε 3, δίπια ζην
πδξνμχιην ηεο ηπξνζίλεο πξνο παξαγσγή ηνπ ζηαζεξνχ πξντφληνο
ληηξνηπξνζίλε (Δηθφλα 3). Αλ θαη ε λίηξσζε ηεο ηπξνζίλεο γεληθά απνδίδεηαη
ζην ππεξνμπληηξψδεο, εκπιέθεηαη επίζεο θαη ε νδφο νμείδσζεο ηνπ
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ληηξψδνπο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ππεξνμεηδάζε. Δπνκέλσο , ε ληηξνηπξνζίλε
απνηειεί έλαλ αζξνηζηηθφ δείθηε ηεο εκπινθήο ησλ RNS ζηε ζπγθεθξηκέλε
δηεξγαζία (40).

Δηθόλα 3. χλζεζε ηνπ ΝΟ θαη ζρεηηδφκελσλ κε ην ΝΟ πξνηφλησλ (Α). Πεγέο
ΝΟ ζηνλ εθπλεφκελν αέξα (Β). Απφ ηνπο Kharotonov SA θαη BARNES PJ.
Exhaled Markers of Pulmonary Disease Am. J. Respir. Crit. Care Med.,
2001;163:1693-1722
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Σν NO παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θιεγκνλή θαη ζηελ άκπλα ηνπ μεληζηή
αθνχ έρεη βξεζεί απμεκέλε έθθξαζε ηεο iNOS ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ
βξφγρσλ (41). Δπίζεο ζε κηα κειέηε ησλ Ichinose θαη ζπλ. βξέζεθε φηη ν
βαζκφο ηεο απφθξαμεο ησλ αεξαγσγψλ ζπζρεηηδφηαλ κε ηα επίπεδα ηεο
ληηξνηπξνζίλεο πνπ αληρλεχηεθαλ (40). Πξφζθαηα βξέζεθε κηα θαηλνκεληθή
ελδπκηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο δηληηξάζεο ηεο ληηξνηπξνζίλεο ζε
νκνγελνπνηεκέλν εθρχιηζκα ζπιήλα θαη πλεχκνλα ζηνπο αξνπξαίνπο,
γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλή ζπνπδαηφηεηα ηεο λίηξσζεο (θαη
δηλίηξσζεο) σο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ θιεγκνλψδνπο κεραληζκνχ (40).
Πηζαλψο ην NO πνπ παξάγεηαη απφ ηελ iNOS λα παίδεη ξφιν θαη ζηελ
έθθξαζε ηεο HO-1 (42).
Η HO

θαηαιχεη ην πξψην θαη θαζνξηζηηθφ βήκα γηα ηελ νμεηδσηηθή

απνδφκεζε ηεο αίκεο απνδίδνληαο ίζεο πνζφηεηεο ρνινπξαζίλεο IXa, CO
θαη ζηδήξνπ (43). Σξεηο γελεηηθέο ηζνκνξθέο ηεο ΗΟ έρνπλ αλαγλσξηζηεί: ε
επαγψγηκε ΗΟ-1 θαη νη ηδηνζπζηαζηαθέο κνξθέο ΗΟ-2 θαη ε ΗΟ-3 (44). Η HO1 θαίλεηαη λα επηθξαηεί ζηνπο θπςειηδηθνχο ρψξνπο, ελψ ε HO-2 θπξηαξρεί
ζηα θπςειηδηθά ηνηρψκαηα (44). Η HO-3, έρεη κηθξή ελδπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,
κνηάδεη κε ηελ HO-2 ζηελ αιιεινπρία, αιιά κέρξη ηψξα έρεη εθθξαζηεί κφλν
ζηνπο λεπξψλεο ησλ αξνπξαίσλ (42). Έρεη πξνηαζεί απφ πνιιέο κειέηεο φηη ε
ΗΟ-1 παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ θπηηάξσλ απέλαληη ζηελ
νμεηδσηηθή βιάβε (42-44), πηζαλψο ιφγσ ηνπ φηη ηα πξντφληα ηεο
απνδφκεζεο ηεο αίκεο έρνπλ αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα (45). Αλ θαη ε
αίκε απνηειεί ην θχξην ππφζηξσκα γηα ηελ ΗΟ-1, πνηθηιία κεζνιαβεηψλ ηεο
θιεγκνλήο θαη παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ νμεηδσηηθφ ζηξεο, φπσο
αληηδξψληα είδε νμπγφλνπ (reactive oxygen species – ROS), ελδνηνμίλεο,
θιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο θαη NO επάγνπλ ηζρπξά ηελ έθθξαζε ηεο ΗΟ-1
(4). ηνπο αξνπξαίνπο έρεη βξεζεί φηη ε επαγσγή ηεο ΗΟ-1 παξέρεη
πξνζηαζία ηφζν in vivo φζν θαη in vitro ζε δηάθνξα κνληέια νμεηδσηηθνχ
ζηξεο. Σφζν ε επαγψγηκε HO-1 φζν θαη ε ηδηνζπζηαζηαθή HO-2 αληρλεχνληαη
ζηνλ αλζξψπηλν πλεπκνληθφ ηζηφ θαη ε έθθξαζή ηνπο απμάλεηαη ζηνπο
θαπληζηέο, ππνδειψλνληαο φηη ην νμεηδσηηθφ stress πνπ νθείιεηαη ζην
θάπληζκα ίζσο απμάλεη ηα θχηηαξα ηνπ πλεχκνλα πνπ εθθξάδνπλ ηηο HO-1 θαη
HO-2 (44). Απμεκέλε HO-1 έρεη βξεζεί ζε κηα κειέηε θαη ζε πξψελ θαπληζηέο,
ρσξίο φκσο λα έρεη θαζνξηζηεί ε αηηία (45).
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Τπνπιεζπζκνί ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ
Σν θάπληζκα έρεη βξεζεί φηη επεξεάδεη ηνπο ππνπιεζπζκνχο ησλ Σιεκθνθπηηάξσλ. Ιδηαίηεξα ζηνπο θαπληζηέο κε καθξχ ηζηνξηθφ θαπλίζκαηνο,
βξέζεθε απμεκέλνο αξηζκφο CD8+ θπηηάξσλ ζην αίκα πνπ επέζηξεςαλ φκσο
ζε ρακειφηεξεο ηηκέο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Οκνίσο ην θάπληζκα
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη θαη ηνπο ππνπιεζπζκνχο ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ
ζην ηνίρσκα ησλ αεξαγσγψλ θαη λα πξνθαιέζεη κηα επηθξάηεζε ησλ CD8+
θπηηάξσλ (46). Θεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο Chrysofakis θαη ζπλ.,

φηη ηα

+

CD8 θχηηαξα είλαη ζεκαληηθά ζηελ πξφθιεζε νμείαο ηζηηθήο βιάβεο κέζσ
ηεο απειεπζέξσζεο ιπηηθψλ νπζηψλ φπσο ε πεξθνξίλε θαη άιια έλδπκα
(γξαλδχκεο) (47). ηνπο θαπληζηέο κε ήδε εγθαηεζηεκέλε ΥΑΠ θαίλεηαη φηη ε
θιεγκνλψδε αληαπφθξηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αληζνξξνπία ζηνπο
ππνηχπνπο ησλ Σ-Λεκθνθπηηάξσλ (48) κε ηα CD8+ λα έρνπλ απμεκέλε
θπηηαξνηνμηθή δξαζηεξηφηεηα (47). ε θαπληζηέο ρσξίο αλαπλεπζηηθή λφζν ηα
CD4+ T-θχηηαξα ζην BALF έρνπλ αλαθεξζεί λα κεηψλνληαη (49,50) θαη ηα
CD8+ T-θχηηαξα λα απμάλνληαη, νδεγψληαο ζε έλα ζεκαληηθά κεησκέλν ιφγν
CD4+/CD8+ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (51,52). Οκνίσο, ζην
βιελλνγφλν ησλ κηθξψλ αεξαγσγψλ ππάξρεη

κία ηάζε πξνο κείσζε ζηα

CD4+ T-θχηηαξα, κηα αχμεζε ζηα CD8+ T-θχηηαξα θαη κηα ζεκαληηθή κείσζε
ζην ιφγν CD4+/CD8+ T-θπηηάξσλ ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο (53).
Πξσηεηληθνί δείθηεο θιεγκνλήο
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζε ηνπ θαπλνχ ηνπ ηζηγάξνπ ζηνλ
πλεχκνλα θαη ηελ αλαγλψξηζε επαίζζεησλ αηφκσλ ζην θάπληζκα, ρξήζηκνη
ζεσξνχληαη

εηδηθνί

δείθηεο-πξσηείλεο

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.

απφ

δηάθνξεο

πεξηνρέο

ηνπ

Σν αλαπλεπζηηθφ επηζήιην, αλάινγα κε ηελ

αλαηνκηθή πεξηνρή (κχηε, ηξαρεία, βξφγρνη, άπσ αεξαγσγνί θαη θπςειίδεο),
εθθξίλεη αξθεηέο εηδηθέο πξσηείλεο ζηνπο αεξνρψξνπο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ
ζπζηήκαηνο. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν αλαζηνιέαο ηεο πξσηεάζεο
πνπ εθθξίλεηαη απφ ηα ιεπθνθχηηαξα (Secretory Leukocyte Protease Inhibitor
-SLPI), ε 16-kDa πξσηείλε πνπ εθθξίλνπλ λα θχηηαξα Clara (CC16),
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ε

ειαθίλε θαη ε αλζξψπηλε βήηα ληεθελζίλε - 2 (human beta β-defensin-2-hBD2).
Ο SLPI θαη ε ειαθίλε, δχν αλαζηνιείο πξσηεαζψλ ηεο ζεξίλεο,
παξάγνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ θπηηάξσλ ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα.
Πξνζηαηεχνπλ ηνπηθά ηνλ ηζηφ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιεγκνλήο, φρη κφλν
σο απνηέιεζκα ησλ αληηθιεκνλνδψλ ηδηνηήησλ, αιιά θαη ιφγσ ησλ
αληηπξσηεαζηθψλ θαη αληηκηθξνβηαθψλ ηδηνηήησλ ηνπο (54). Πην ζπγθεθξηκέλα
ν SLPI αλαζηέιιεη έλα θάζκα πξσηεαζψλ (πεξηιακβάλνληαο ηελ αλζξψπηλε
ειαζηάζε ησλ νπδεηεξνθίισλ-ΗΝΔ, ηελ θαζεςίλε G, ηε ζξηςίλε, ρπκνζξηςίλε
θαη ρπκάζε), κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ αλαζηνιή ηεο ειαζηάζεο. Απνηειεί
κηα κείδσλα αληηπξσηεάζε ησλ αλσηέξσλ αεξαγσγψλ θαη ε παξεκπφδηζε ηεο
αληηπξσηεαζηθήο

ιεηηνπξγίαο

ηεο

απφ

δηάζπαζε

ή

νμείδσζε

ιφγσ

θαπλίζκαηνο (55) κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ παζνγέλεζε ηνπ εκθπζήκαηνο
(56). Η ειαθίλε αλαζηέιιεη ηελ παγθξεαηηθή ειαζηάζε ησλ ρνίξσλ, ηελ ΗΝΔ
θαη ηελ πξσηεηλάζε-3 κε ρακειφ βαζκφ αλαζηξεςηκφηεηαο, θαη επνκέλσο έρεη
πην πεξηνξηζκέλν θάζκα αλαζηνιήο απφ ηνλ SLPI (54).
Η CC-16 απνηειεί ίζσο ηνλ πην επαίζζεην δείθηε ηεο έθζεζεο ζηνλ
θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ θαη κία απφ ηηο θχξηεο εθθξηηηθέο πξσηείλεο ζηνλ
πλεχκνλα (57). Πηζηεχεηαη φηη έρεη αληηνμεηδσηηθή θαη αληηθιεγκνλψδε δξάζε
ζηνπο αεξαγσγνχο κέζσ ηεο αλαζηνιήο

ηνπ πξνθιεγκσλψδνπο ελδχκνπ

θσζθνιηπάζε Α2 (58). Δπαθφινπζν είλαη ε κείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ
αξαρηδνληθνχ νμεφο θαη ησλ ιηζνθσζθνιηπηδίσλ θαη επνκέλσο ε κηθξφηεξε
παξαγσγή θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ. Η CC-16 παξάγεηαη θπξίσο απφ ηα
θχηηαξα Clara, αιιά θαη απφ κε θξνζζσηά θχηηαξα θαηά κήθνο ηνπ
ηξαρεηνβξνγρηθνχ επηζειίνπ, θαζψο θαη απφ παξφκνηνπο ηχπνπο θπηηάξσλ
ζηε ξηληθή θνηιφηεηα (59). Δπηπξφζζεηα, νη β-ληεθελζίλεο εθθξάδνληαη απφ ηα
επηζειηαθά θχηηαξα ζηνλ πλεχκνλα, έληεξν θαη δέξκα, θαζψο επίζεο θαη
κνλνθχηηαξα/καθξνθάγα θαη δελδξηηηθά θχηηαξα. Σν αληηκηθξνβηαθφ πεπηίδην
human β-defensin (HBD)-1 εθθξάδεηαη ηδηνζπζηαζηαθά απφ ηα επηζήιηα ζε
ρακειά επίπεδα ελψ ην ζρεηηδφκελν πεπηίδην HBD-2 επάγεηαη θπξίσο ζε
πεξηνρέο θιεγκνλήο (60,61). Η HBD-2, είλαη θπξίσο γλσζηή γηα ηηο
αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηέο ηεο (60). Όκσο θαίλεηαη ηειεπηαία φηη έρεη θαη
αληηθιεγκνλψδεηο δξάζεηο (62)
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Κεθάιαην 5
ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΜΑ
Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη φρη κφλν νη θαπληζηέο θαη ησλ δχν θχισλ, αιιά
θαη νη κε θαπληζηέο δηαηξέρνπλ θίλδπλν, ιφγσ ηεο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο
ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ, ηδηαίηεξα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο.Σν παζεηηθφ
θάπληζκα είλαη ήδε έλα κείδνλ πξφβιεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία, απνηειψληαο
ηελ ηξίηε αληηζηξέςηκε αηηία ζαλάηνπ ζηηο ΗΠΑ, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 53,000
ζαλάηνπο κε θαπληζηψλ εηεζίσο. Γηα θάζε 8 θαπληζηέο πνπ πεζαίλνπλ ε
βηνκεραλία θαπλνχ ζθνηψλεη θαη έλαλ κε θαπληζηή (1). Σν παζεηηθφ θάπληζκα
νινέλα αλαγλσξίδεηαη σο άκεζε αηηία πλεπκνληθήο λφζνπ ζηνπο ελήιηθέο θαη
ζηα παηδηά (2). Θεσξείηαη ππέπζπλν γηα ζεκαληηθή ζλεηφηεηα ζηνπο ελήιηθεο,
πξνθαιψληαο πεξίπνπ 3000 ζαλάηνπο αλά έηνο απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα.
Καη ελψ νη θίλδπλνη απφ ην ελεξγεηηθφ θάπληζκα έρνπλ γίλεη επξέσο
γλσζηνί, έρνπλ ζπζζσξεπηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηνλ θίλδπλν ηεο αθνχζηαο έθζεζεο ζηνλ πεξηβαιινληηθφ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ
(environmental tobacco smoke - ETS). Ο ETS απνηειείηαη θπξίσο απφ ηνλ
εηζπλεφκελν θαπλφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαπλφ ηνπ άθξνπ ηνπ
αλακκέλνπ ηζηγάξνπ (side stream) θαη ηνλ εθπλεφκελν απφ ηνλ θαπληζηή
θαπλφ (main stream). Η ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ sidestream θαπλνχ ηνπ ηζηγάξνπ
είλαη πνηνηηθά φκνηα κε απηή ηνπ θπξίσο θαπλνχ (mainstream smoke), αιιά
δηαθέξεη πνζνηηθά ζηα επίπεδα ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ην κέζν
κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ηνπ sidestream θαπλνχ είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ
mainstream θαπλνχ, ελψ ην pH ηνπ sidestream θαπλνχ είλαη πςειφηεξν απφ
ηνπ mainstream θαπλνχ. Απηέο νη δηαθνξέο ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ίζσο
επεξεάδνπλ ηελ ηνμηθφηεηά ηνπο. Πξάγκαηη, πξφζθαηα θάλεθε φηη ε
ηνμηθφηεηα ηνπ ψξηκνπ sidestream θαπλνχ κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε
απφ ηελ δφζε αληίζηνηρεο κάδαο mainstream θαπλνχ (3)
Δίλαη γλσζηφ φηη ην παζεηηθφ θάπληζκα ζρεηίδεηαη κε πνιπάξηζκεο
δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Βάζε πξφζθαησλ επηδεκηνινγηθψλ
δεδνκέλσλ νη εθηηζέκελνη κε θαπληζηέο έρνπλ 30% πεξηζζφηεξε πηζαλφηεηα
λα εκθαλίζνπλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, 68-120% γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ,
ηδηαίηεξα ζε λέεο πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, θαζψο θαη απμεκέλν θίλδπλν
62

γηα αλαπλεπζηηθά θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (4,5). Αμίδεη λα ζεκεησζνχλ νη
ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ελειίθσλ κε θαπληζηψλ,
φπσο κεησκέλε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, απμεκέλε παξαγσγή πηπέισλ θαη
βήρα θαη δπζθνξία ζην ζψξαθα. Όκσο ε νκάδα ησλ κε θαπληζηψλ πνπ
ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο είλαη
ηα παηδηά κε γνλείο θαπληζηέο. Τπνινγίδεηαη φηη 700 εθαηνκκχξηα παηδηά
παγθνζκίσο εθηίζεληαη ζην παζεηηθφ θάπληζκα ζην ζπίηη (6). Τπάξρεη
απνδεδεηγκέλε

δνζν-εμαξηψκελε

ζπζρέηηζε

κεηαμχ ησλ ηνμηλψλ ηνπ

παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο θαη αξθεηψλ απφ ηηο ινηκψμεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο,
φπσο κεληγγνθνθθηθέο ινηκψμεηο, ινηκψμεηο θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, θπκαηίσζε θαη κέζε σηίηηδα, θαζψο επίζεο θαη ζπζρέηηζε κε ην
άζζκα (7). Δλδείμεηο, αιιά φρη απνδεδεηγκέλε ζπζρέηηζε ππάξρνπλ γηα ην
παζεηηθφ θάπληζκα θαη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν θαθνήζεηαο ζηα παηδηά (8).
Δμάιινπ, ην παζεηηθφ θάπληζκα πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη θαη κε ην ζχλδξνκν
αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ζηα λενγλά, αλ θαη ηα δεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη
αληηθαηηθά (9,10).
εκαληηθή φκσο πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαη ην θάπληζκα ζηελ
εγθπκνζχλε. Τπάξρνπλ δχν πιεπξέο ηνπ πξνβιήκαηνο: νη έγθπεο πνπ είλαη
ελεξγέο θαπλίζηξηεο θαη νη κε θαπλίζηξηεο πνπ εθηίζεληαη ζην παζεηηθφ
θάπληζκα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα έκβξπα είλαη κε θαπληζηέο πνπ
εθηίζεληαη ζηηο ηνμίλεο ηνπ παζεηηθνχ θαπλνχ κέζσ ηνπ πιαθνχληα.
Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο απνδεδεηγκέλεο θαη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο ηνπ
θαπλίζκαηνο γηα ηα έκβξπα θαη ηηο κεηέξεο ηνπο, φπσο απμεκέλεο επηπινθέο
ζηελ εγθπκνζχλε, απμεκέλεο πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο, πςειή πεξηγελλεηηθή
ζλεζηκφηεηα,

κεησκέλε

πεξίκεηξνο

θεθαιήο

ζηε

γέλλεζε,

κεησκέλε

ελδνκήηξηα αλάπηπμε ηνπ πλεχκνλα, ρακειφ βάξνο γέλλεζεο θαη πςειφ
πνζνζηφ πξφσξνπ ηνθεηνχ (7).
Παζνθπζηνινγία
Η απεπζείαο έθζεζε ζην παζεηηθφ θάπληζκα επηδξά ζηε θπζηνινγία
ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζπκπηψκαηα λφζνπ εμαξηψκελεο απφ ην
πνηνο εηδηθφο κεραληζκφο θπξηαξρεί θαη πνηα αλαηνκηθή πεξηνρή επεξεάδεηαη
πεξηζζφηεξν ζε θάζε άηνκν. Η θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζην παζεηηθφ θαπλφ
είλαη γεληθά ε ίδηα φπσο ηνπ θαπληζηή, αιιά κε κεησκέλε επίδξαζε. Σέηνηεο
αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ απμεκέλε παξαγσγή βιέλλαο (σο 7 θνξέο),
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κεησκέλε

θηλεηηθφηεηα

ησλ

θξνζζψλ,

απμεκέλε

παξαγσγή

ιεπθψλ

αηκνζθαηξίσλ αίκαηνο θαη κεηαθίλεζε ζηνλ απιφ ησλ αεξαγσγψλ, απμεκέλε
δηαπεξαηφηεηα βιελλνγφλνπ ζηα αιιεξγηνγφλα, πνπ ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα
επίπεδα νιηθήο θαη εηδηθήο αλαζνδθαηξίλεο Δ (IgE) θαη απμεκέλα εσζηλφθηια
αίκαηνο.
Σν θάπληζκα ζρεηίδεηαη κε δνκηθέο αιιαγέο ζηνπο αεξαγσγνχο θαη ζην
πλεπκνληθφ παξέγρπκα, πεξηιακβάλνληαο ππεξηξνθία θαη ππεξπιαζία ησλ
βιελλνδψλ αδελψλ ησλ άλσ αεξαγσγψλ. Μεηαβνιέο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ
ελδνηηθφηεηα θαη ειαζηηθφηεηα ηνπ πλεχκνλα, φπσο πξνδηάζεζε γηα
θεληξνινβηψδεο εκθχζεκα ζηνπο ελήιηθεο. ε παηδηά 2 εβδνκάδσλ κεηέξσλ
πνπ θαπλίδνπλ έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε ελδνηηθφηεηα πλεχκνλα. Απηφ
νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έθζεζε ζε πξντφληα θαπλνχ επεξεάδεη
αξλεηηθά ηηο ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εκβξπηθνχ πλεχκνλα, επεηδή 2 εβδνκάδεο
έθζεζεο κεηά ηε γέλλεζε δελ ζεσξήζεθαλ αξθεηέο γηα λα νδεγήζνπλ ζε απηφ
ην απνηέιεζκα.
ε έλα κνληέιν δψνπ, ε έθζεζε ζηνλ θαπλφ πξνθάιεζε ζπζηεκαηηθέο
θαη ηνπηθέο αληηδξάζεηο, φπσο αχμεζε ησλ επηπέδσλ πιάζκαηνο C5a θαη
λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα πξνεξρφκελν απφ ηνλ εγθέθαιν (brain-derived
neurotrophic factor), θαζψο θαη απμήζεηο ζηνλ παξάγνληα λέθξσζεο ησλ
φγθσλ

(TNF)-άιθα

ηνπ

πλεχκνλα,

ηληεξιεπθίλεο

(IL)-5,

monocyte

chemoattractant protein (MCP)-1, θαη ζηελ ππθλφηεηα ησλ ζεηηθψλ ζηελ νπζία
Ρ λεχξσλ θαηά κήθνο ηνπ βξνγρηθνχ επηζειίνπ (11). Η πεξηγελλεηηθή έθζεζε
ζην παζεηηθφ θάπληζκα επίζεο αχμεζε ζεκαληηθά ηνπο αξηζκνχο ησλ
καζηνθπηηάξσλ, εσζηλνθίισλ, κνλνθπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ
πλεχκνλα ζηα βξέθε πηζήθσλ, Δπίζεο ε έθζεζε ζην παζεηηθφ θάπληζκα
ζρεηίζηεθε κε κεησκέλε θαγνθπηηαξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπςειηδηθψλ
καθξνθάγσλ θαη κε ζεκαληηθά κεησκέλα επίπεδα ηνπ λεπξηθνχ απμεηηθνχ
παξάγνληα ζην βξνγρηνθπςειηδηθφ έθθξηκκα. Οη επηδξάζεηο ηνπ παζεηηθνχ
θαπλίζκαηνο ζην έκβξπν θαη βξέθνο είλαη αθφκε ππφ κειέηε, θαη νη
επηδξάζεηο θαίλνληαη αξθεηέο θαη επηβιαβείο.

64

Βηβιηνγξαθία
1. Hofhuils W, de Jongste JC, Mercus PJFM. Adverse health effects of
prenatal and postnatal tobacco smoke exposure on children. Arch Dis
Childh 2003;1086-1090
2. Gajewska E, Malak R, Mojs E, Samborski W. [Cigarette smoking--threat
from first days of life]. Przegl Lek. 2008;65(10):709-11.
3. Schick, S. and Glantz, S. A. (2006) Sidestream cigarette smoke toxicity
increases with aging and exposure duration. Tobacco Control 15, pp. 424429.
4. Boffeta P, Tredaniel J, Greco A. Risk of childhood cancer and adult lung
cancer after childhood exposure to passive smoke: a meta-analysis.
Environ Health Perspect 2000;108:73-82
5. Dybing E, Sanner T. Passive smoking, sudden infant death syndrome
(SIDS) and childhood infections. Hum Exp Toxicol 1999;18:202-205
6. Sawnami H, Jackson T, Murphy T, Beckerman R, Simakajornboon N. The
effect of maternal smoking in respiratory and arousal patterns in preterm
infants during sleep. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:733-738
7. Report on Carcinogens (RoC): Environmental Tobacco Smoke, 11th
Edition, 2005
8. Wackenfield M, Cameron M, Inglis G, Letcher T, Durkin S. Second hand
smoke exposure and respiratory symptoms among casino, club and office
workers in Victoria, Australia. J Occup Environ Med 2005;47:698-703
9. Chapman S. Smoking in public places. BMJ 1996;312:1051-1052
10. Ong MK, Glantz SA. Cardiovascular health and economic effects of smoke
free workplaces. Am J Med 2004;117;32-38
11. Yu M, Zheng X, Peake J, Joad JP, Pinkerton KE. Perinatal environmental
tobacco smoke exposure alters the immune response and airway
innervation in infant primates. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:640-7.

65

Κεθάιαην 6
ΔΚΘΔΗ

ΣΟ

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

ΚΑΠΝΙΜΑ

ΚΑΙ

ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΗ ΘΝΗΣΟΣΗΣΑ
ΑΠΟ ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΝΟΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ
ΠΝΔΤΜΟΝΑ

ΣΟ

ΠΡΟΧΠΙΚΟ

ΔΝΟ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ
Σν παζεηηθφ θάπληζκα (second hand smoke- SHS), ινηπφλ, απνηειεί
κηα γλσζηή ηνμίλε θαζψο θαη θαξθηλνγφλν γηα ηνλ άλζξσπν. Πεξηέρεη πάλσ
απφ 3000 ρεκηθά, απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ηα 50 είλαη γλσζηά ή χπνπηα γηα
θαξθηλνγέλεζε, ελψ πάλσ απφ 200 ζεσξνχληαη σο δειεηεξηψδε (1, 2). Οη
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, φπσο πξναλαθέξζεθαλ,
έρνπλ θαιά ηεθκεξησζεί θαη γεληθά είλαη απνδεθηφ φηη δελ ππάξρεη αζθαιέο
επίπεδν έθζεζεο ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ (3). Η νγθνγέλεζε, νη
θαξδηαγγεηαθέο θαη αλαπλεπζηηθέο λφζνη αλάκεζα ζε άιιεο θαίλεηαη φηη
αλαπηχζζνληαη θαη επηδεηλψλνληαη ζε πιεζπζκνχο πνπ εθηίζεληαη ζε
παζεηηθφ θαπλφ (4-8). Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη δελ ππάξρεη θαηψηεξν φξην γηα
ηελ θαξθηλνγέλεζε απφ ηνλ θαπλφ, είηε φζνλ αθνξά ηνλ θαξθίλν ηνπ
πλεχκνλα, είηε φγθνπο ζε άιινπο ηζηνχο πνπ εθηίζεληαη άκεζα, αθνχ ηα
θαξθηλνγφλα πνπ απνξξνθνχληαη ζηνλ πλεχκνλα θαηαλέκνληαη ζε φιν ην
ζψκα θαη έρεη απνδεηρηεί φηη πξνθαινχλ ή επηδεηλψλνπλ ηελ θαξθηλνγέλεζε
(9,10)
ηελ Διιάδα εθηηκάηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, φηη ην 40% ησλ
ελειίθσλ είλαη θαπληζηέο θαη παξά ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο γηα ηε ρξήζε
θαπλνχ, δελ ηεξνχληαη επαξθψο. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
αγλννχληαη απεξίθξαζηα απφ ηνλ πιεζπζκφ (11-13). Έλαο λφκνο, πνπ νξζά
απνθαζίζηεθε, είλαη ε εθαξκνγή ηεο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα
θέληξα παξνρψλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, φπσο ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά
λνζνθνκεία, ηα θέληξα πγείαο θαη λα θαξκαθεία (Νφκνο Τγείαο 76017)(14).
χκθσλα κε απηή ηε λνκνζεζία (ζε ηζρχ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002) ην
θάπληζκα επηηξέπεηαη κφλν ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη
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λα παξέρεηαη επαξθήο θπθινθνξία αέξα γηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα
θαπλίδνπλ. Η λνκνζεζία απηή επίζεο θαιχπηεη δεκφζηεο ππεξεζίεο,
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζηαζκνχο καδηθήο κεηαθνξάο/δεκφζηα νρήκαηα.
Μέρξη ζήκεξα, δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε ηεο
έθζεζεο ηνπ παζεηηθνχ θαπλνχ ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο πνπ
παξέρνληαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο, δηεμήγακε κία κειέηε αθελφο
γηα λα κεηξήζνπκε ηελ έθζεζε ηνπ παζεηηθνχ θαπλνχ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο
ζε έλα κεγάιν ειιεληθφ δεκφζην λνζνθνκείν θαη αθεηέξνπ γηα λα εθηηκήζνπκε
ηνλ επηπξφζζεην θίλδπλν ζλεηφηεηαο θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη θαξδηαθήο
λφζνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
έθζεζεο ζην παζεηηθφ θάπληζκα.
Μέζνδνο
Μεηξήζεηο αεξνιύκαηνο θαη κέζνδνη εξσηεκαηνινγίσλ
Έλα TSI SidePak AM510 Personal Aerosol Monitor (TSI, Inc., St. Paul,
Minnesota, USA), ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεηγκαηνιεςία θαη θαηαγξαθή ησλ
επηπέδσλ

ησλ

αλαπλεφκελσλ

αησξνχκελσλ

ζσκαηηδίσλ

(respirable

suspended particles - RSP) ζηνλ αέξα. Σν SidePak ρξεζηκνπνηεί κία
ελζσκαησκέλε αληιία δεηγκαηνιεςίαο γηα λα αληιεί αέξα δηακέζνπ ηεο
ζπζθεπήο θαη ην εηδηθφ πιηθφ ζηνλ αέξα ζαξψλεη ην θσο απφ έλα laser γηα ηελ
εθηίκεζε ηελ ζπγθέληξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζσκαηηδίσλ κηθξφηεξσλ ησλ
2,5κm ζε κηθξνγξακκάξηα αλά θπβηθφ κέηξν, ή PM2.5. Σα ζσκαηίδηα απηνχ
ηνπ κεγέζνπο απειεπζεξψλνληαη ζε κεγάια πνζά απφ ηε θαχζε ησλ
ηζηγάξσλ, εηζπλένληαη εχθνια βαζηά ζηνλ πλεχκνλα θαη ζρεηίδνληαη κε
αλαπλεπζηηθή θαη θαξδηαθή λφζν θαη ζλεηφηεηα (15). Σν παζεηηθφ θάπληζκα
δελ είλαη ε κνλαδηθή πεγή ησλ εζσηεξηθψλ εηδηθψλ πιηθψλ αθνχ ε ζθφλε, ην
καγείξεκα θαη νη αλαζπκηάζεηο απφ ηα νρήκαηα είλαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο.
Όκσο, ε θαηαγξαθή PM2.5 είλαη αξθεηά επαίζζεηε ζηνλ παζεηηθφ θαπλφ θαη
ηα

απμεκέλα επίπεδα απηψλ ησλ ζσκαηηδίσλ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ παζεηηθφ θαπλφ (16,17). Λακβάλνληαο ππφςε ηα
επίπεδα αεξνδφι ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ λνζνθνκείνπ, θάπνηνο ζα κπνξνχζε
λα ππνινγίζεη ηα επίπεδα PM2.5 πνπ απνδίδνληαη ζηνλ παζεηηθφ θαπλφ,
αθνινπζψληαο ηε θφξκνπια¨ παζεηηθφο θαπλφο- επίπεδα RSP = κεηξνχκελα
RSP – B, φπνπ Β είλαη ηα επίπεδα αεξνδφι (background aerosol level). Σν
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SidePak θαιηκπξάξεηαη πξνο έλα φξγαλν ζθεδαζκνχ θσηφο, ην νπνίν είρε
πξνεγνχκελα θαιηκπξαξηζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξφκνηεο κειέηεο. Ο
εμνπιηζκφο ξπζκίζηεθε ζε έλα κεζνδηάζηεκα δεηγκαηνιεςίαο ησλ 10
δεπηεξνιέπησλ, ην νπνίν ππνινγίδεη ην κέζν φξν ησλ κεηξήζεσλ ησλ
πξνεγνχκελσλ 10 δεπηεξνιέπησλ. Ο ξπζκφο ξνήο ηνπ SidePak ξπζκίζηεθε
ζηα 1.7 ιίηξα αλά ιεπηφ γηα ηε δηαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλδεφκελνπ ηνπ 2.5 micron impactor. ε ζπκθσλία κε ην Global Air
Monitoring Study Protocol, έλαο παξάγνληαο θαιηκπξαξίζκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ
0.32, ν νπνίνο είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ, εθαξκφζηεθε ζε
φια ηα δεδνκέλα (18).
Πιεξνθνξίεο παξαηήξεζεο επίζεο θαηαγξάθεθαλ ζρεηηθά κε ηεθκήξηα
ηξέρνληνο ή πξνεγνχκελνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πεξηνρή, φγθν ηνπ αέξα θαη
άιινπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα δεδνκέλα (φπσο ε
ρξήζε δηαιπηηθψλ θαη άιισλ ρεκηθψλ). Σν κφληηνξ ζηεξεψζεθε ζηνλ ψκν ηνπ
παξαηεξεηή, ψζηε ν αέξαο πνπ δεηγκαηίδεηαη λα είλαη κέζα ζηε θπζηνινγηθή
αλαπλεπζηηθή δψλε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ε δεηγκαηνιεςία λα είλαη
δηαθξηηηθή γηα λα κελ δηαηαξαρηεί ε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα θάζε θιηληθή ή ζάιακν, ηα πξψηα θαη ηειεπηαία 20
δεπηεξφιεπηα

ησλ

θαηαρσξεκέλσλ

δεδνκέλσλ

απνζχξνληαλ

επεηδή

ππνινγίδνληαλ ζην κέζν φξν ηνπ αέξα ησλ αηζνπζψλ αλακνλήο θαη ησλ
ζθαιψλ. Έλα ζχλνιν 15 ιεπηψλ αθηεξψλνληαλ ζε θάζε πεξηνρή ή ζάιακν
κέζα

ζην

λνζνθνκείν,

φπνπ

ζηα

ελαπνκείλαληα

δεδνκέλα

ζεκείσλ

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο γηα λα έρνπκε κία κέζε ζπγθέληξσζε PM2.5. Οη
κεηξήζεηο έιαβαλ κέξνο ηηο θαζεκεξηλέο κέξεο, θαηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2006,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο βάξδηαο (9π.κ. – 3κ.κ.). Σν παλεπηζηεκηαθφ
Ννζνθνκείν ηεο Κξήηεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Ηξάθιεην, παξέρεη
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ηξαθιείνπ θαη
ηξηηνβάζκηα ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο Κξήηεο θαη ησλ γεηηνληθψλ λεζηψλ. Η
κειέηε εγθξίζεθε θαη αλαγλσξίζηεθε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ
λνζνθνκείνπ ηνπ Ηξαθιείνπ, αιιά θξαηήζεθε κπζηηθή απφ ην πξνζσπηθφ θαη
ηνπο αζζελείο, ψζηε λα κελ ηξνπνπνηεζεί πξνζσξηλά ε θαπληζηηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά.
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Μέηξεζε ηεο αεξνκεηαθεξόκελεο ληθνηίλεο θαη θηλδύλνπ ζλεηόηεηα από
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.
χκθσλα κε ηηο εμηζψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Repace θαη
ζπλ, επίπεδα αηκνζθαηξηθήο ληθνηίλεο αεξνιχκαηνο (ambient aerosol nicotine
levels - AANL) κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηα επίπεδα SHS-RSP (SHSRSP: nicotine ιφγνο = 10:1) θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ληθνηίλεο
ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ 7.5 ug/m3 δίλεη πξφζζεην θίλδπλν θαξδηαθήο λφζνπ
θαη θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα ηεο ηάμεο ησλ 10/1000 θαη 1/1000 αληίζηνηρα ζε
κηα γξακκηθή, ζπζρέηηζε δφζεο-απνηειέζκαηνο γηα πάλσ απφ ηα 40 έηε
εξγάζηκεο δηάξθεηα δσήο (19,20). Η εμίζσζε πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη
πξνβιέςεη επηηπρψο ηνλ αθξηβή θίλδπλν ζλεηφηεηαο ζε πιεζπζκηαθέο κειέηεο
θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο γηα ηελ εθηίκεζε επηπξφζζεηνπ
θηλδχλνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα εξγαζηαθήο αηηηνινγίαο θαη θαξδηαθήο λφζνπ
ζε εξγαδφκελνπο θηινμελίαο (21-23)
Απνηειέζκαηα
πγθέληξσζε εζσηεξηθνύ ρώξνπ SHS-RSP
Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε εξγαζηαθήο έθζεζεο ζε
παζεηηθφ θαπλφ κέζα ζην λνζνθνκείν. Σα αθξηβή επίπεδα

SHS-RSP

δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε θάζε πεξηνρή. Γελ κεηξήζεθαλ θαζφινπ επίπεδα SHSRSP κφλν ζηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη ζηηο αίζνπζεο ησλ
ρεηξνπξγείσλ κε κέζν επίπεδν SHS-RSP ησλ 11 ug/m3, πνπ είλαη αθφκε
ρακειφηεξα απφ ηα επίπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αλαθνξάο ησλ 27
ug/m3. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηηο πεξηζζφηεξεο θιηληθέο ην θάπληζκα είηε ήηαλ
αληηιεπηφ, ή πξνθαλέο. Σν κέζν επίπεδν SHS-RSP ζηηο αλνηθηέο θιηληθέο
εθηηκάηαη ζηα 84 ug/m3, κε εχξνο απφ 17 έσο 141 ug/m3, κε ηηο θαηψηεξεο
ηηκέο ζηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο (γεληθή παηδηαηξηθή, παηδηαηξηθή αηκαηνινγία,
θηι.)
Σα νθίο ηνπ πξνζσπηθνχ επίζεο βξέζεθε ζηηο κεηξήζεηο φηη έρνπλ
απμεκέλα επίπεδα SHS-RSP, αλάινγα κε ην αλ ην θάπληζκα ήηαλ πξνθαλέο
θαηά ηε δηάξθεηα ή πξηλ ηηο κεηξήζεηο. ηα νθίο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ην
θάπληζκα ήηαλ πξνθαλέο, ηα επίπεδα SHS-RSP ήηαλ θαηά κέζν φξν 628
ug/m3 θαη εθεί φπνπ ην θάπληζκα δελ έγηλε αληηιεπηφ 17 ug/m3. Οη ζθάιεο θαη
νη ρψξνη αλακνλήο βξέζεθαλ επίζεο λα έρνπλ απμεκέλα επίπεδα SHS-RSP,
ηεο ηάμεο ησλ 147 θαη 211 ug/m3 αληίζηνηρα. Μέζα ζην ρψξν ηνπ
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λνζνθνκείνπ ην θάπληζκα επηηξέπεηαη κφλν ζην θαπληζηήξην, ην νπνίν έρεη
αλεπαξθή αεξηζκφ. Δθεί, ε έθζεζε ζε SHS-RSP ήηαλ αλαπφθεπθηα πςειή, κε
κέζν φξν 1448 ug/m3. Αθφκε πςειφηεξα επίπεδα έθζεζεο ζε SHS-RSP, κε
κέζν φξν 1461 ug/m3, βξέζεθαλ ζε νξηζκέλα απνδπηήξηα παξά ην γεγνλφο
φηη ην θάπληζκα απαγνξεχεηαη.
Πίλαθαο 1. πγθεληξψζεηο ETS (SHS – RSP) απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ
λνζνθνκείνπ

Μεηξνύκελα επίπεδα ληθνηίλεο θαη εθηηκήζεηο ηεο επηπξόζζεηεο ζλεηόηεηαο
θαξδηαθήο λόζνπ θαη θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα
Λακβάλνληαο ππφςε ηα κέζα επίπεδα ηνπ SHS πνπ θάπνηνο εθηίζεηαη ελψ
δνπιεχεη ζην λνζνθνκείν, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ επηπξφζζεην
εξγαζηαθφ θίλδπλν θαξδηαθήο λφζνπ θαη θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα ζηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ιφγσ ηεο έθζεζεο ζε παζεηηθφ θαπλφ ζην λνζνθνκείν.
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χκθσλα κε ηηο εμηζψζεηο κεηαηξνπήο επηπέδσλ πεξηβαιινληηθνχ
αεξνιχκαηνο πξνο πεξηβαιινληηθνχ αεξνιχκαηνο ληθνηίλεο (ambient aerosol
to ambient aerosol nicotine level -AANL) ην κέζν AANL ήηαλ 8.4 ug/m3
(εχξνο απφ 1.7 έσο14.1 ug/m3) ζε αλνηθηέο θιηληθέο θαη 16.4 ug/m3 (εχξνο
απφ 2.9 έσο 90.1 ug/m3) ζηελ πηέξπγα δηνίθεζεο. Ο πίλαθαο 2 δείρλεη ηνλ
εθηηκψκελν επηπξφζζεην θίλδπλν ζλεηφηεηαο θαξδηαθήο λφζνπ θαη θαξθίλνπ
ηνπ πλεχκνλα ιφγσ έθζεζεο ζε SHS ζην λνζνθνκείν. Καηά κέζν φξν 1.12
(0.23 κε 1.88) εξγάηεο αλά 1000 ζηηο αλνηθηέο θιηληθέο θαη 2.35 αλά 1000
(0.55-12.2) ηνπ πξνζσπηθνχ δηνίθεζεο ζα πεζάλεη απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα
ιφγσ ηεο έθζεζεο ζηνλ SHS ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο επηπξφζζεηνο θίλδπλνο
ζλεηφηεηαο θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα ζηε ΜΔΘ ή ζηα ρεηξνπξγεία δελ
ππνινγίζηεθε επεηδή νη κεηξήζεηο πεξηβαιινληηθνχ αεξνιχκαηνο ήηαλ αθφκε
πην κηθξέο απφ ηα βαζηθέο κεηξήζεηο ηνπ

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη

επνκέλσο δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζην SHS. Η επηπξφζζεηε ζλεηφηεηα απφ
θαξδηαθή

λφζν

ππνινγίζηεθε

δεθαπιάζηα

απφ

ησλ

πεξηπηψζεσλ

επηπξφζζεηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη ε ζπλάζξνηζε θαη ησλ δχν νδήγεζε
ζηηο ζπλνιηθέο επηπξφζζεηεο πεξηπηψζεηο ζλεηφηεηαο ησλ 12.3 (2.5 to 20.7)
θαη 25.9 αλά 1000 (6-134) ησλ πεξηπηψζεσλ αλά 1000 αλά 40 έηε ζηηο
αλνηθηέο θιηληθέο θαη ζηελ πηέξπγα δηνίθεζεο αληίζηνηρα.
πδήηεζε
Σα επίπεδα ηεο έθζεζεο ζε SHS πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη αλεζπρεηηθά. Δίλαη πξνθαλέο
φηη ε λνκνζεζία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλίζκαηνο δελ αθνινπζνχληαη αθνχ ε
έθζεζε ζην SHS ήηαλ εκθαλήο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο. Παξαηεξήζεθε
φηη νη αζζελείο, νη ζπγγελείο θαη νη θίινη ηνπο, αιιά επίζεο θαη ην πξνζσπηθφ
θάπληδαλ ζηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ πνπ έγηλαλ νη κεηξήζεηο. Αλ θαη νη ρψξνη
αλακνλήο θαη νη ζθάιεο δελ έρνπλ ηαζάθηα θαη έρνπλ εκθαλή ζήκαηα κε
θαπλίζκαηνο, ην θάπληζκα ήηαλ εκθαλέο θαη ε έθζεζε ζην SHS γηα απηνχο
ζηνπο ρψξνπο αλακνλήο ήηαλ απμεκέλε. Σν πξνζσπηθφ βξέζεθε λα θαπλίδεη
ζηηο ηνπαιέηεο θαη επίζεο ζηα απνδπηήξηα, ψζηε λα απνθχγνπλ λα ηνπο δνπλ
θαη λα ηνπο επηπιήμνπλ. Οη επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο ζε SHS ζηελ αλζξψπηλε
πγεία έρνπλ θαιά ηεθκεξησζεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα επεξεάζνπλ
κφλν ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά επίζεο θαη ησλ
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αζζελψλ ππφ ζεξαπεία. Σν παζεηηθφ θάπληζκα έρεη βξεζεί λα επηδεηλψλεη
ηνπο παξνμπζκνχο ηνπ άζζκαηνο, ηε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα,
ηνλ θαξθίλν ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ησλ ελειίθσλ θαη
ηελ έθβαζε θαη αθφκε θαη ηε γνληκφηεηα γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε
πξφζθαηε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (24-28).
Πίλαθαο 2. Δθηηκψκελνη επηπξφζζεηνη ζάλαηνη απφ θαξδηαθή λφζν θαη
θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα αλά 1000 αλά 40 έηε ιφγσ ηεο έθζεζεο ζε SHS ζην
λνζνθνκείν.

Σν παζεηηθφ θάπληζκα πιένλ κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε κηα πιεζψξα
θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ηαηξηθφ θαη ην λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ. Η νζθπαιγία, νη πνιιέο ψξεο θαη ε έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία, ν
latex, ην νμείδην ηνπ αδψηνπ θαη βηνινγηθά παζνγφλα είλαη κφλν ιίγνη απφ ηνπο
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θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ζηε δνπιεηά θαη ηελ
πγεία ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο (29-34). ε αληίζεζε φκσο κε ηα
πξνεγνχκελα, ε έθζεζε ζε SHS κπνξεί λα απνθεπθηεί πιήξσο αλ ηα λφκηκα
κέηξα ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο αθνινπζνχληαη φπσο ζρεδηάζηεθαλ.
Η έθζεζε ζηνλ παζεηηθφ θαπλφ ζην ρψξν εξγαζίαο ζεσξείηαη ζχλεζεο,
εηδηθά ζε εξγαδφκελνπο ρψξσλ αλαςπρήο, φπσο κπαξ, θαθεηέξηεο θαη
εζηηαηφξηα. Όζνλ αθνξά ηελ επηπξφζζεηε ζλεηφηεηα απφ θαξθίλν ηνπ
πλεχκνλα, παξφκνηα επίπεδα θηλδχλνπ κε απηά πνπ βξέζεθαλ ζηε κειέηε
καο

έρνπλ

ζεκεησζεί

ζηνπο

εξγαδφκελνπο

πξαθηνξείσλ

ηδφγνπ

θαη

κπφνπιηλγθ ζηηο ΗΠΑ (1-1.4 αλά 1000) θαη ζηηο θαθεηέξηεο θαη ζηα κπαξ ζηελ
Ιζπαλία (21-22). ε ζχγθξηζε κε ηα επξήκαηά καο νη εξγαδφκελνη ησλ κπαξ
ζηηο ΗΠΑ δηαηξέρνπλ αξθεηά απμεκέλν θίλδπλν έσο θαη 14 αλά 1000 (πξηλ ηελ
απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο), ελψ ζην Υφλγθ Κφλγθ νη εξγαδφκελνη ζε
ρψξνπο αλαςπρήο έρεη επίζεο εθηηκεζεί φηη δηαηξέρνπλ πεξίπνπ ηξηπιάζην
θίλδπλν ζλεηφηεηαο απφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη θαξδηαγγεηαθή λφζν ζε
ζχγθξηζε κε ην πξνζσπηθφ λνζνθνκείνπ ηεο δηθηάο καο κειέηεο, αιιά ζα
πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ην ηειείσο δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ κεηαμχ
ησλ ππεξεζηψλ ησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (23).
Παγθνζκίσο, νξηζκέλνη πιεζπζκνί θαη νξηζκέλεο εξγαηηθέο νκάδεο (φπσο
εξγαδφκελνη ζε κπαξ, θαθεηέξηεο, θαδίλν θαη εζηηαηφξηα) εθηίζεληαη θαη
επαθφινπζα επεξεάδνληαη απφ ηνλ παζεηηθφ θαπλφ. Η εθαξκνγή ηεο
απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο έρεη βξεζεί φηη κεηψλεη ηφζν ηα αλαπλεπζηηθά
ζπκπηψκαηα εξγαζηαθήο αηηηνινγίαο, φζν θαη ηνλ πιεζπζκηαθά βαζηδφκελν
θίλδπλν γηα νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη άιια θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα
θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο είλαη επηζηεκνληθά δηθαηνινγεκέλε
(35-36). Απφ φζν γλσξίδνπκε, απηή είλαη ε πξψηε κειέηε πνπ δείρλεη θαζαξά
ηε ζχλδεζε κεηαμχ κε ζπκκφξθσζεο ζηα κέηξα ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο θαη
θηλδχλνπ ζλεηφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ.
Οξηζκέλεο ππνζέζεηο έρνπλ γίλεη γηα ηηο κεηξήζεηο αεξνιπκάησλ θαη
ηνπο ππνινγηζκνχο επηπξφζζεηεο θαξδηαθήο λφζνπ θαη θαξθίλν ηνπ
πλεχκνλα. Δίλαη πηζαλφ φηη ε έθζεζε ζε παζεηηθφ θαπλφ ζην λνζνθνκείν
δηαθέξεη ιφγσ ηνπ παξαζχξνπ ησλ κεηξήζεσλ. Σα επίπεδα

παζεηηθνχ

θαπλνχ πηζαλά θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο βάξδηεο λα είλαη
ρακειφηεξα ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Όκσο, ν
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επηπξφζζεηνο

θίλδπλνο

ζλεηφηεηαο

ίζσο

λα

κελ

είλαη

απαξαίηεηα

ρακειφηεξνο αθνχ δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε ηελ θίλεζε κεηαμχ ησλ θιηληθψλ
θαη ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη ζηηο ηνπαιέηεο, πνπ παξέρνπλ κία ζχληνκε
αιιά πνιχ πςειή έθζεζε ζε παζεηηθφ θαπλφ. Παξφηη είλαη δχζθνιν λα
εμάγνπκε γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά άιια λνζνθνκεία ζηελ
Διιάδα, ε κειέηε απηή δείρλεη φηη νη κεηξήζεηο ησλ PM2.5 απνηεινχλ έλα
έγθπξν εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο έθζεζεο ζε παζεηηθφ
θαπλφ ζηα λνζνθνκεία θαη έλα ζεκαληηθφ κέζν επαγξχπλεζεο γηα ηε
λνκνζεζία ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο.
Απφ ηε κειέηε καο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν παζεηηθφο
θαπλφο ζε έλα ηππηθφ λνζνθνκείν ζηελ Διιάδα είλαη δηαδεδνκέλνο θαη ζέηεη
ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Παξφιν πνπ ππάξρεη πνιηηηθή πνπ απαγνξεχεη ην θάπληζκα ζηα λνζνθνκεία,
αγλνείηαη απεξίθξαζηα. Όηαλ θάπνηνο ζθεθηεί ηνλ επηπξφζζεην θίλδπλν
ζλεηφηεηαο θαη ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ παζεηηθνχ θαπλνχ, είλαη
επηβεβιεκέλν φηη ε λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ην θάπληζκα ζηα λνζνθνκεία
ζηελ Διιάδα λα επηβιεζεί γηα ηελ πξνζηαζία φρη κφλν ησλ αζζελψλ αιιά
επίζεο θαη ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ αθνχζηα
έθζεζε ζηνλ παζεηηθφ θαπλφ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ.
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Κεθάιαην 6
ΚΑΠΝΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ
Ο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζηελ πγεία. Σα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα έρνπλ θαζηεξσζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ
πνιπεζληθή νηθνλνκηθή δχλακε ησλ θαπλνβηνκεραληψλ. Λφγσ ηεο δηεζλνχο
δηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επηδεκίαο ηνπ θαπλίζκαηνο, ππάξρεη αλάγθε
γηα δηεζλή δξάζε.
Απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο
Μέηξα αληηκεηψπηζεο ζε απηήλ ηελ θαπληζηηθή επηδεκία απνηεινχλ ε
απμεκέλε θνξνιφγεζε ησλ ηζηγάξσλ, ελεκεξσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
θακπάληεο θαη ε απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο
ρψξνπο.

Η Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο δηεπθξηλίδεη φηη ζεκαληηθέο

παξάκεηξνη γηα λα είλαη ηέηνηα κέηξα επηηπρή, είλαη ε απαγφξεπζε ηνπ
θαπλίζκαηνο λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη φρη πξναηξεηηθή, λα είλαη θαζνιηθή,
ρσξίο εμαηξέζεηο, θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνχ θαη εκπινθή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε λέα ξχζκηζε, ε απαγφξεπζε ηνπ
θαπλίζκαηνο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο άξρηζε απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2009 θαη φρη
απφ ηελ 1ε

Ιαλνπαξίνπ 2010 φπσο είρε αξρηθα αλαθνηλσζεί, δηφηη ηνπο

θαινθαηξηλνχο κήλεο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαιχηεξα ζην
λέν λφκν.
Δθθξάδνληαη, βέβαηα, αλεζπρίεο γηα πξαθηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο φηη ε
θαζνιηθή απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζα βιάςεη ηηο επηρεηξήζεηο αλαςπρήο,
θαη φηη ην κέηξν έρεη απνηχρεη ή έρεη αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην
εμσηεξηθφ φπνπ εθαξκφζηεθε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ κέρξη ηψξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ
γηα δηαζθάιηζε ρψξσλ ειεχζεξσλ απφ θαπλφ, ππνδεηθλχνπλ φρη κφλν φηη ε
ζηξαηεγηθή απηή έρεη ιεηηνπξγήζεη θαη έρεη ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ
θαπλίζκαηνο, φρη κφλν φηη δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηνκέα ηεο αλαςπρήο, αιιά
φηη πξνθχπηνπλ θαη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε ζε θξαηηθφ επίπεδν, απφ ηε
βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη ζε επίπεδν πιεζπζκνχ.
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Καπληζηέο ελαληίσλ κε θαπληζηώλ
Οη θαπληζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην θάπληζκα είλαη ζέκα αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Πηζηεχνπλ φηη είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ ηνλ θαξθίλν ησλ
πλεπκφλσλ, ηελ απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα ή ην έκθξαγκα - αιιά κφλν
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
Ωο ζχκκαρνο ησλ θαπληζηψλ, νη θαπλνβηνκεραλίεο πξνζπαζνχλ λα
νξγαλψζνπλ ηηο νκάδεο δηθαησκάησλ ησλ θαπληζηψλ ‗smokers rights groups,'
(SRGs). Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ ήηαλ λα γίλεη ην
θάπληζκα θνηλσληθά απνδεθηφ (1-3), θαζψο επίζεο θαη ν εθεζπραζκφο ησλ
θαπληζηψλ φηη νη ‗αμηνζέβαζηνη, ππεχζπλνη άλζξσπνη‘

ζα κπνξνχζαλ λα

‗απνθαζίζνπλ λα θαπλίζνπλ‘ θαη φηη ‗νη θαπληζηέο είλαη λφκηκα κέιε ηεο
θνηλσλίαο‘(4).
Απφ ηα ηέιε ηνπ 1970 έσο θαη ην ηέινο ηνπ 1990, νη νξγαλψζεηο απηέο
ήηαλ δξαζηήξηεο ζε αξθεηνχο ηνκείο, ηδηαίηεξα ζηελ αλαζηνιή ησλ λφκσλ
θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο. Οη ζηξαηεγηθέο ηνπο πεξηιάκβαλαλ ηελ εμαζθάιηζε
ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ κειψλ ηνπο σο ηα
αζψα ζχκαηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο (5). Οη
νξγαλψζεηο απηέο ήιπηδαλ λα ‗θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο θαπληζηέο‘ λα ‗παιέςνπλ
γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο‘ (2,6), φκσο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο
νξγαλψζεηο δελ δηήξθεζαλ ζην ρξφλν θαη νπζηαζηηθά απέηπραλ λα
εκπλεχζνπλ κεγάιν αξηζκφ θαπληζηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ.
Σα δηθαηώκαηα ησλ κε θαπληζηώλ
Όζνλ αθνξά ηηο δηακαξηπξίεο πνπ αθνχγνληαη γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ
δηθαησκάησλ

ησλ

θαπληζηψλ,

πξνζεθηηθή

εμέηαζε

ησλ

δηεζλψο

θαηνρπξσκέλσλ ζπλζεθψλ θαη ζπκβάζεσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,
καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην δηθαίσκα φισλ ησλ αηφκσλ λα έρνπλ
επαξθή πνηφηεηα δσήο θαη πγεία θαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ αηφκσλ ζε
αζθαιείο θαη πγηείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, είλαη αδηακθηζβήηεηα θαη αλαθαίξεηα.
Γεδνκέλεο ηεο γλψζεο πνπ έρνπκε ζήκεξα ζηε δηάζεζή καο γηα ηηο
επηπηψζεηο ηνπ παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη
ε δηαζθάιηζε ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο πξνυπνζέηεη έλα πεξηβάιινλ
ειεχζεξν απφ θαπλφ θαη φηη ε ζηέξεζή ηνπ, κε νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ,
θαηαπαηά ην δηθαίσκα ζηελ πγεία. Δθαηνκκχξηα άηνκα παγθνζκίσο
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ζηεξνχληαη ηελ πξφζβαζε ζε αζθαιή θαη πγηή εξγαζία θαη ηφπν δηακνλήο απφ
ηελ έθζεζε ζην παζεηηθφ θάπληζκα ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο.
Έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κε
θαπληζηψλ είλαη θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν εξγαζίαο. Ο
θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ είλαη ζεκαληηθφ αίηην κφιπλζεο ηνπ αέξα. Οη κε
θαπληζηέο εμαλαγθάδνληαη λα ζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θίλδπλν, φρη κφλν απφ
ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία, αιιά θαη
απφ ηνλ θίλδπλν ππξθαγηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην θάπληζκα. Σα πςειά
επίπεδα παζεηηθνχ θαπλνχ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα εζηηαηφξηα θαη κπαξ
είλαη 1.6 κε 6.1 θνξέο πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε γξαθεία
(7). Δίλαη απηνλφεην φηη, ιφγσ θαη ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο αλεξγίαο, ν
εξγαδφκελνο δε κπνξεί σο άηνκν λα ππεξαζπηζηεί ην δηθαίσκά ηνπ λα
εξγάδεηαη ζε πεξηβάιινλ ρσξίο θαπλφ. Η απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κπνξεί λα πξνιάβεη φρη κφλν γεληθά ζπκπηψκαηα,
φπσο θφπσζε, εξεζηζκφ καηηψλ θαη ξηλφο, θεθαιαιγίεο, εξεζηζκέλν ιαηκφ,
μεξφ θαη εμέξπζξν δέξκα (8) αιιά θαη κεγάιν αξηζκφ επηπηψζεσλ θαξθίλνπ
ηνπ πλεχκνλα (9) θαη εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ (10).
Η δεκηνπξγία πεξηνρψλ ειεχζεξσλ θαπλίζκαηνο δελ κπνξεί λα
πξνζηαηεχζεη ηνλ κε θαπληζηή απφ ηελ έθζεζε, δηφηη νη πεξηνρέο απηέο
κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ηνπ παζεηηθνχ θαπλνχ, αιιά φρη λα ηα
εμαθαλίζνπλ. Όηαλ νη πεξηνρέο φπνπ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα επηθνηλσλνχλ
κε ηηο πεξηνρέο πνπ απαγνξεχεηαη, ν θαπλφο δηαρέεηαη παληνχ. Οη θαπληζηηθέο
πεξηνρέο βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ κε θαπληζηή φηαλ είλαη ηειείσο
μερσξηζηέο, έρνπλ μερσξηζηφ ζχζηεκα αεξηζκνχ πνπ πεγαίλεη θαηεπζείαλ
έμσ, ρσξίο λα αλαθπθιψλεηαη ζην θηήξην, θαη νη εξγαδφκελνη δελ ρξεηάδεηαη λα
πεξάζνπλ απφ απηέο.
Η απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, φρη κφλν ζα
ελζαξξχλεη ηνπο θαπληζηέο γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο, αιιά ζα ειαηηψζεη θαη
ηελ θαηαλάισζε ηζηγάξσλ αλά θαπληζηή, απνδίδνληαο ζπλνιηθά 29% κείσζε
ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ εξγαδφκελνπ (11).
θαπλίζκαηνο

ζηνπο

δεκφζηνπο

ρψξνπο

Η απαγφξεπζε ηνπ

γεληθφηεξα

παξέρεη

κέγηζηε

πξνζηαζία ζηνπο κε θαπληζηέο θαη απνθεχγεη ην θφζηνο δεκηνπξγίαο
μερσξηζηά αεξηδφκελνπο πεξηνρψλ θαπλίζκαηνο. Αιιά γηα λα επηηεπρζεί
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απηφο ν ζθνπφο πξέπεη φιεο νη ζηξαηεγηθέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, φπσο
εθπαηδεπηηθέο, θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (12).
Αληηιήςεηο ησλ Δπξσπαίσλ ζρεηηθά κε ην θάπληζκά (13)
Οη αληηιήςεηο ησλ Δπξσπαίσλ γηα ην θάπληζκα εθηηκήζεθαλ απφ ηελ
έξεπλα ‗Attitudes of Europeans towards tobacco‘ πνπ έγηλε ην δηάζηεκα
επηεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2005. χκθσλα κε απηή ηελ έξεπλα, ν αξηζκφο ησλ
θαπληζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 3
έηε. Η έξεπλα έγηλε ζε 30 ρψξεο θαη έδεημε φηη ζηηο 15 ρψξεο κέιε ηεο
πξνεγνχκελεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ην πνζνζηφ ησλ θαπληζηψλ έρεη
κεησζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ηνπ 2002. Όκσο ε αιιαγή ζηε ρξήζε
θαπλνχ δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηηο δηάθνξεο ρψξεο κέιε.
Απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο
Ωο ζχλνιν, ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαίλεηαη φηη είλαη ππέξ ηεο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκφζηνπο
ρψξνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ 4 ζηνπο 5 ππνζηεξίδνπλ ηελ απαγφξεπζε ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο (86%), θαζψο επίζεο θαη ζε θιεηζηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο
(84%). Η ππνζηήξημε ηεο απαγφξεπζεο δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε ζηελ
πεξίπησζε ησλ εζηηαηνξίσλ θαη κπαξ, αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ
εζηηαηνξίσλ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (56%) είλαη πάιη ππέξ ηεο
απαγφξεπζεο , ελψ ζηα κπαξ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 40%.
Έθζεζε ζε παζεηηθό θάπληζκα
Η πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (57%) αλαθέξεη
φηη ζπάληα (30%) ή πνηέ (27%) δελ ελνρινχληαη απφ ηελ έθζεζε ζηνλ θαπλφ
ηνπ ηζηγάξνπ. Τπάξρεη φκσο δηρνγλσκία απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε, κε ηνπο
πνιίηεο ηεο Μάιηαο (64%), Κχπξνπ, Ιηαιίαο θαη ινβαθίαο (54%) λα
ελνρινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ έθζεζε ζηνλ θαπλφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,
νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο δελ θαίλνληαη λα ελνρινχληαη απφ ηνλ θαπλφ ηνπ
ηζηγάξνπ. Πεξίπνπ έλα ηέηαξην ησλ πνιηηψλ ηεο Φηιαλδίαο (25%) θαη
νπεδίαο (24%) δειψλνπλ φηη κεξηθέο θνξέο ή πνιχ ζπρλά ελνρινχληαη απφ
ηέηνηα έθζεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη 4 απφ ηνπο 10 πνιίηεο (39%) ηεο
Γαιιίαο, Λνπμεκβνχξγνπ θαη Ιξιαλδίαο δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ πνηέ
ελνριεζεί απφ ηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ.
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Εεηώληαο από ηνπο θαπληζηέο λα κελ θαπλίδνπλ
Οη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη δηραζκέλνη ζηελ εξψηεζε αλ
δεηάλε απφ ηνπο θαπληζηέο λα κελ θαπλίδνπλ κπξνζηά ηνπο. Αλ θαη 48% πνηέ
δε δεηά απφ έλαλ θαπληζηή λα κελ θαπλίδεη θνληά ηνπο, 52% ην θάλνπλ,
ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο θνξέο. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο 5 πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (22%) ζπλήζσο ή πάληα θάλεη απηή ηελ παξάθιεζε.
πκπέξαζκα
Τπάξρεη ζαθήο επηζηεκνληθή ζπλαίλεζε, φηη ην θάπληζκα απνηειεί ηελ
πξψηε αηηία απνηξέςηκσλ ζαλάησλ παγθνζκίσο, θαζψο θαη φηη ην παζεηηθφ
θάπληζκα

απνηειεί

αηηία

ζνβαξψλ

πξνβιεκάησλ

πγείαο

(θαξθίλνπ,

θαξδηαγγεηαθψλ, αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ θ.ά.), θάηη πνπ εθθξάδεηαη
μεθάζαξα κέζα απφ ηηο αλαθνηλψζεηο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ, αθαδεκατθψλ
θαη επαγγεικαηηθψλ επηηξνπψλ. Γελ ππάξρεη, ινηπφλ, ακθηβνιία θαη πνιινί
ζα ζπκθσλνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο
πξέπεη λα απνηειεί παγθφζκηα πξνηεξαηφηεηα. Αθνχγνληαη φκσο αξθεηέο
εηζεγήζεηο πνπ πξνηείλνπλ, σο έλαλ θαιφ ζπκβηβαζκφ, ηε δεκηνπξγία
μερσξηζηψλ

ρψξσλ

γηα

κε

θαπληζηέο.

Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία έρνπλ απνδείμεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο φηη δελ
ππάξρνπλ αζθαιή επίπεδα έθζεζεο ζε θαπλφ ζην πεξηβάιινλ (παζεηηθφ
θάπληζκα) θαη φηη ε θαζηέξσζε ρψξσλ πνπ λα είλαη εληειψο ειεχζεξνη απφ
θαπλφ είλαη ε κφλε αζθαιήο ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ
απφ ηελ έθζεζε ζε παζεηηθφ θάπληζκα. Οπνηαδήπνηε ελδηάκεζε ιχζε δελ
κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη επαξθψο ηνλ πιεζπζκφ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο.
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Κεθάιαην 7
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
Σν θάπληζκα, φπσο αλαθέξζεθε, απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ζαλάηνπ θαη
αλαπεξίαο, θαζψο θαη απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα δεκφζηα πγεία. Σν 2005, ηα
πξντφληα θαπλνχ εθηηκήζεθε λα πξνθαινχλ έλα ζάλαην θάζε 6 δεπηεξφιεπηα
θαη απηφο ν αξηζκφο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί (1). Πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηνπ
θαπλίζκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ απαγνξεχεηαη ην
θάπληζκα, ππεξεζίεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ
ηζηγάξσλ θαη θακπάληεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο κπνξνχλ λα θάλνπλ
κεγάιε δηαθνξά σο δξάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαπλίζκαηνο.
Ο ξόινο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο
Αξθεηέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ζεζπίζεη αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ειέγρνπ
ηνπ θαπλίζκαηνο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα
ηνπο θαπληζηέο πνπ επηζπκνχλ λα ην δηαθφςνπλ. Οη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο
πεξηιακβάλνπλ ηελ απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο ρνξεγίαο απφ ηηο
θαπλνβηνκεραλίεο, ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηζηγάξσλ, ηηο πξνεηδνπνηήζεηο
σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, θαη ηελ απαγφξεπζε ηνπ
θαπλίζκαηνο ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο (γξαθεία, εζηηαηφξηα, κπαξ
θαη λπρηεξηλά θέληξα) (9). Όηαλ εηζάγνληαη πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζε κηα
θνηλσλία ρσξίο θαπλφ, απηέο βξίζθνπλ ππνζηήξημε ηφζν απφ ηνπο θαπληζηέο
φζν θαη απφ ηνπο κε θαπληζηέο (9).
Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002, ζε ζπκθσλία κε ηνπο θαλφλεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα έρεη ζεζπίζεη λφκν πνπ απαγνξεχεη ην
θάπληζκα ζε φια ηα πγεηνλνκηθά θέληξα φπσο δεκφζηα θαη ηδησηηθά
λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θαη θαξκαθεία (Νφκνο Τγείαο 76017), αιιά φπσο
κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ ζηελ Διιάδα απεξίθξαζηα αγλνείηαη
απφ πνιινχο (2). Οη επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ

λα επεξεάζνπλ ηελ

θαηαλάισζε θαπλνχ θαζψο θαη λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο δσηηθήο αμίαο
γηα ηηο αξλεηηθέο ηνπ επηδξάζεηο. Όκσο νη θαπληζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηα
πηζηεχσ ηνπο γηα ηα κέηξα ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο απνηεινχλ δείθηε ηνπ
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ξφινπ πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο κε θπζηνινγηθήο
εηθφλαο ηεο ρξήζεο θαπλνχ.
Ννζνθνκεία ρσξίο θάπληζκα ζηελ Διιάδα: ηάζεηο, ζπκκόξθσζε θαη
θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ
Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηεμήγακε κηα κειέηε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ λνζνθνκείνπ (ζε έλα ηππηθφ κεγάιν πεξηθεξεηαθφ λνζνθνκείν
ηεο Διιάδνο) ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηε ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο
ηνπο θαλνληζκνχο θαπλίζκαηνο ζηα λνζνθνκεία θαζψο θαη ηηο ηξέρνληεο
θαπληζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Ο ππφ κειέηε πιεζπζκφο επηιέρηεθε απφ ην
Παλεπηζηεκηαθφ

λνζνθνκείν

Ηξαθιείνπ

Κξήηεο,

ην

νπνίν

παξέρεη

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ηξαθιείνπ θαη
ηξηηνβάζκηα ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Κξήηεο θαη ησλ γεηηνληθψλ λεζηψλ. Σν
λνζνθνκείν απαζρνιεί κφληκα 561 ηαηξνχο θαη 480 λνζειεπηέο (1041
ζχλνιν), απφ ηνπο νπνίνπο ην 10% επηιέρηεθε ηπραία (ρξεζηκνπνηψληαο ηε
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζηαζκίζηεθε κε βάζε
ηελ αλαινγία ηαηξνχ λνζειεπηή) θαη έγηλε ζπλέληεπμε. Πξνεγνχκελε έξεπλα
ζηελ Διιάδα ζεκείσζε φηη ν επηπνιαζκφο ζην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ
εθηηκήζεθε ζην 50% πεξίπνπ θαη παξφιν πνπ ζα πξνηηκνχζακε κεγαιχηεξν
αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, ν ζηφρνο καο είλαη ήηαλ ε επαθή θαηά ζπρλά
δηαζηήκαηα

φισλ

ησλ

επηιεγκέλσλ

ζπκκεηερφλησλ

ψζηε

λα

ειαρηζηνπνηήζνπκε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δε ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηελ
έξεπλά καο, φπσο πξνεγνχκελεο κειέηεο βαζηδφκελεο ζε λνζνθνκεία ζηελ
Διιάδα δελ επέδεημαλ πνιχ πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο (3,4). Απφ ηνπο 104
ζπκκεηέρνληεο πνπ επηιέρηεθαλ ηπραία, πήξακε ζπλέληεπμε απφ 100 (96%
πνζνζηφ αληαπφθξηζεο), κε αλαινγία αλδξψλ :γπλαηθψλ 1:2 θαη κέζν φξν
ειηθίαο 39.2 ± 7.4 έηε. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ απφ έλαλ
έκπεηξν εξεπλεηή. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ πξψελ θαπληζηψλ ζηε
κειέηε, νη κε θαπληζηέο θαη νη πξψελ θαπληζηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ καδί σο
κε θαπληζηέο.
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ήηαλ λπλ θαπληζηέο, ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ
ηνπ ηαηξηθνχ/εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (57.8% vs. 34.5%, p < 0.05), ελψ ην
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λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βξέζεθε επίζεο λα θαπλίδεη πεξηζζφηεξα ηζηγάξα
εκεξεζίσο (12 ± 11 vs. 6 ± 9, p < 0.05). Γελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κε
βάζε ην θχιν, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ θάπληδε ην πξνζσπηθφ
(άλδξεο: 17.4 vs. γπλαίθεο 13.5, p < 0.05).
Πίλαθαο 1. Καπληζηηθέο ζπλήζεηεο ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα
πξνζσπηθνχ λνζνθνκείνπ ζε έλα κεγάιν αληηπξνζσπεπηηθφ λνζνθνκείν ηεο
Διιάδαο.

Ο πίλαθαο 2 θπξίσο παξνπζηάδεη θπξίσο ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
απέλαληη ζηελ απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηελ αλαθεξφκελε έθζεζε ζε
παζεηηθφ θάπληζκα. Αλ θαη 70.9% ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 60% ηνπ
λνζειεπηηθνχ εγθξίλνπλ ηελ πιήξε απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζην
λνζνθνκείν, φινη νη λπλ θαπληζηέο (100%) αλέθεξαλ θαζεκεξηλά φηη θάπληδαλ
ζηε δνπιεηά, θαηά ζπλέπεηα απξνθάιππηα αγλνψληαο ηελ εηδηθή λνκνζεζία
πνπ απαγνξεχεη ην θάπληζκα κέζα ζην λνζνθνκείν, παξφιν πνπ νη κηζνί απφ
ηνπο θαπληζηέο ππνζηήξημαλ ηελ ηδέα ηεο πιήξεο απαγφξεπζεο ηνπ
θαπλίζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ιηγφηεξεο γπλαίθεο κε-θαπλίζηξηεο επηδνθίκαζαλ
ην θάπληζκα ζην ρψξνη εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο (42.4% vs.
58.3%, αληίζηνηρα). Αλεμαξηήησο θχινπ, απηνί πνπ έθξηλαλ ην παζεηηθφ
θάπληζκα ελνριεηηθφ ζην λνζνθνκείν ήηαλ επίζεο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα
απνδνθηκάζνπλ ην θάπληζκα ζην λνζνθνκείν (p < 0.001) θαη φηαλ
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εξσηήζεθαλ αλ ε πιήξεο απαγφξεπζε ζα πξέπεη λα αιιάμεη ζε κεξηθή (κε
θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ κέζα ζην λνζνθνκείν)
93.3% ησλ θαπληζηψλ θαη 96.4% ησλ κε θαπληζηψλ αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζε
απηή ηε λνκνζεζία.
Πίλαθαο 2. Σνπνζεηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ πνιηηηθή
ηνπ ειεπζέξνπ θαπλίζκαηνο λνζνθνκείνπ

Σα απνηειέζκαηά καο, φζνλ αθνξά ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο είλαη
πνιχ φκνηα κε απηά πξνεγνχκελσλ κειεηψλ πξνζσπηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ
Διιάδα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηα απμεκέλα πνζνζηά
θαπλίζκαηνο ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ, φζν θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε
ηνλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Σα επξήκαηα απηά
δείρλνπλ ηελ απξνζπκία ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο
Διιάδαο λα εθπιεξψζνπλ ην ξφιν ηνπο σο παξάδεηγκα πξνο ηνπο αζζελείο
θαη ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ
απνηειεζκαηηθά ηα κέηξα ειέγρνπ ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο δηαθνπήο ηνπ
θαπλίζκαηνο γηα ηε κείσζε θαη πξφιεςε ηεο πιεζψξαο αζζελεηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην θάπληζκα. (3,4).
Η επίηεπμε λνζνθνκείσλ απνπζία θαπλίζκαηνο θαίλεηαη αξθεηά
δχζθνιh. Έξεπλα πνπ έγηλε ζε λνζνθνκεία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο επίζεο
απνθάιπςε φηη ην θάπληζκα γίλεηαη αληηιεπηφ παξά ηε ζρεηηθή ξχζκηζε θαη
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ηελ πνιηηηθή εθαξκνγή πνπ είλαη αλεπαξθείο (5), ελψ άιιεο κειέηεο έρνπλ
επίζεο

απνθαιχςεη

φκνηα

πξνηίκεζε

ηνπ

πξνζσπηθνχ

γηα

κεξηθή

απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηελ απξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ λα δεηήζεη
απφ ην πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο θαη αζζελείο λα κελ θαπλίζνπλ ζην ρψξν ηνπ
λνζνθνκείνπ (6-8). Αλ θαη θαζνξηζκέλνη ρψξνη πνπ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα
ίζσο κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ησλ κε θαπληζηψλ ζηνλ παζεηηθφ θαπλφ, αθνχ νη
θαπληζηέο κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαπληζηηθνχο
ρψξνπο, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ππνηξνπήο κε ηελ παξάβιεςε αθφκε θαη
απηνχ ηνπ κεξηθνχ κέηξνπ θαη λα απμεζνχλ δξακαηηθά ηα ήδε αλεβαζκέλα
επίπεδα παζεηηθνχ θαπλνχ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία (9).
Όπσο ε πιήξε απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, κπνξεί θαη έρεη θαλεί λα
επεξεάδεη θαη λα απμάλεη ηηο πξνζπάζεηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην
πξνζσπηθφ (7,10), λα ελζαξξχλεη ηνπο αζζελείο λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα
(11) θαη λα κεηψζεη ηεο έθζεζε ζε παζεηηθφ θαπλφ, είλαη επηβεβιεκέλν φηη νη
επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο, νη δεκηνπξγνί ησλ λφκσλ θαη ηα επηηειεία δηνίθεζεο
ηνπ λνζνθνκείνπ λα επηκειεζνχλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο
θαη ηελ ππνζηήξημε πεξηβάιινληνο ρσξίο θαπλφ. Όπσο ην θάπληζκα
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δαπάλεο ηεο πγείαο θαη ζηε ρξήζε
ππεξεζηψλ πγείαο, απνηειεί επηδίσμε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα έρνπλ
θαζνξηζηηθή ζέζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπλνιηθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο πγείαο
(12).
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αζξνηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ληθνηίλεο θαη ηα
πςειά επίπεδα ηφζν ησλ λνζειεπηψλ φζν θαη ησλ ηαηξψλ ζηελ Διιάδα,
εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

γηα

ηνπο

επαγγεικαηίεο

ηεο

πγείαο

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε ζεξαπεία ηεο εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε, ε
δεκηνπξγία θαη ζηήξημε λνζνθνκεηαθψλ θέληξσλ δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο
θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο ηζρχνληεο λνκνζεζίεο
ζα πξέπεη λα είλαη πξσηεχσλ ζηηο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηεο δσηηθφηεηαο
ελφο

ζπζηήκαηνο

πγείαο

ειεχζεξνπ

θαπλίζκαηνο.

Πεξαηηέξσ

έξεπλα

απαηηείηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο θαη
ηα πηζηεχσ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
θάπληζκα
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Κεθάιαην 1
ΣΑ ΟΦΔΛΗ ΣΗ ΓΙΑΚΟΠΗ
Πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα δηαθφςεη θαλείο ην θάπληζκα. Όζν λσξίηεξα
γίλεη, ηφζν κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα θαξθίλν θαη άιια λνζήκαηα. Η
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πγεία ηνπ
αλζξψπνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, κεξηθά απφ ηα νθέιε επέξρνληαη
εληφο σξψλ (επηζηξνθή ησλ επηπέδσλ νμπγφλνπ ζηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο θαη
εμάιεηςε ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) (1). Άιια πιενλεθηήκαηα ρξεηάδνληαη
ιίγνπο κήλεο (επαλαθνξά ηεο γεχζεο, κείσζε ηνπ βήρα θαη ηνπ ζπξηγκνχ),
ελψ άιια θέξδε γηα ηελ πγεία εκθαλίδνληαη κεηά απφ ρξφληα (κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο
θαξθίλνπ). Η πξνζπάζεηα πξφιεςεο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο λένπο κπνξεί λα
απνηξέςεη ηελ εκθάληζε θάπνηαο λφζνπ ζε 30-50 ρξφληα, ελψ ε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο ζηνπο ησξηλνχο ελήιηθεο θαπληζηέο απνθέξεη νθέιε γηα ηελ
πγεία ην ζπληνκφηεξν ζε 20-30 ρξφληα (2).
Πίλαθαο 1. Δπεξγεηηθέο αιιαγέο πγείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Πεγή: Action on Smoking and Health. Factsheet
Number 11 Stopping Smoking ASH 2007. http://www.ash.org.uk/
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Δπηπξφζζεηα:
Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο βνεζά ζηελ πξφιεςε ηεο αληθαλφηεηαο θαη
βειηηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο κηαο γπλαίθαο λα έρεη πγηή εγθπκνζχλε θαη λα
γελλήζεη έλα πγηέο κσξφ.
Έλαο πξψελ θαπληζηήο ζα αηζζαλζεί ην δέξκα θαη ηε γεληθή εηθφλα ηνπ λα
βειηηψλνληαη.
Πην δξνζεξή αλαπλνή, θαιχηεξε πνηφηεηα καιιηψλ θαη ξνχρα ρσξίο
νζκέο απνηεινχλ επηπξφζζεην φθεινο.
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Κεθάιαην 2
ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
ΣΑ

ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΑ

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ,

ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΛΔΓΜΟΝΗ
ΣΧΝ ΑΔΡΑΓΧΓΧΝ
Σν θάπληζκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν
παξάγνληα θηλδπλνπ αλάπηπμεο ρξφληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο
(ΥΑΠ) (1), θαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ε κφλε απνηειεζκαηηθή
ζεξαπεία γηα ηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ηεο πξνφδνπ ηεο λφζνπ (2, 3).
Παζνινγναλαηνκηθέο κεηαβνιέο ζηνπο αεξαγσγνχ αζζελψλ κε ΥΑΠ αθνξνχλ
ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ αδέλσλ, θιεγκνλή, ίλσζε θαη θαηαζηξνθή ησλ
θπςειηδηθψλ ζπλδέζεσλ. ε αληίζεζε, πεξίπνπ 50% ησλ θαπληζηψλ
αλαπηχζζνπλ ρξφληα βξνγρίηηδα, δειαδή ρξφληα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα
ρσξίο απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ (1). Πεξίπνπ 30% ησλ θαπληζηψλ δελ
παξνπζηάδνπλ ρξφληα ζπκπηψκαηα ή παζνινγηθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία.
Παξφια απηά, αθφκε θαη απηνί πνπ απνθαινχληαη ‗πγηείο θαπληζηέο‘
παξνπζηάδνπλ αλεπαίζζεηεο κεηαβνιέο ζηε κνξθνινγία, θιεγκνλή θαη
ιεηηνπξγία ηνπ πλεχκνλα (4-9). Σν θάπληζκα, πξνθαλψο, πάληα επεξεάδεη
ηνλ πλεχκνλα, αλ θαη ε έθηαζε θαη ε βαξχηεηα απηψλ ησλ αιιαγψλ δηαθέξνπλ
κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Αλ θαη ε δηαθνπή θαπλίζκαηνο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ
ζέκα πγείαο, νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππνθείκελνπο κεραληζκνχο ηεο
επίδξαζεο ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο πλεχκνλεο είλαη ειάρηζηεο.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα
αλαπλεπζηηθά

ζπκπηψκαηα,

ζηελ

αλαπλεπζηηθή

ιεηηνπξγία,

βξνγρηθή

ππεξαληηδξαζηηθφηεηα, θαζψο θαη ζηηο παζνινγναλαηνκηθέο θαη θιεγκνλψδεηο
κεηαβνιέο ζηνλ πλεχκνλα ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο ρξφληα ζπκπηψκαηα ή
παζνινγηθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία.
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Αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα
Σα αλαθεξφκελα δηαιείπνληα ζπκπηψκαηα βήρα, απφρξεκςεο θαη
ζπξηγκνχ βξέζεθαλ λα είλαη 5–21, 5–30 and 1–19%, αληίζηνηρα ζηνπο πξψελ
θαπληζηέο θαη 10-40% γηα ην βήρα θαη ηελ απφρξεκςε καδί θαη 7-32% γηα ην
ζπξηγκφ ζηνπο θαπληζηέο (10-18). ε αληίζεζε, ν επηπνιαζκφο ηεο δχζπλνηαο
είλαη φκνηνο κεηαμχ πξψελ θαπληζηψλ θαη θαπληζηψλ (εχξνο 2-41%),
ππνδεηθλχνληαο φηη ε αίζζεζε ηεο δχζπλνηαο είηε είλαη ε αλαζηξέςηκε κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, είηε πξνέξρεηαη απφ παξάγνληεο δηαθνξεηηθνχο
απφ πλεπκνληθή λφζν. Απηέο νη cross-sectional κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα
αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα βειηηψλνληαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Όκσο, ηα ζπκπηψκαηα θαίλεηαη φηη δελ εμαθαλίδνληαη, αθνχ ν επηπνιαζκφο
ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνπο πξψελ θαπληζηέο αλαθέξνληαη σο
πςειφηεξα ή θαη φκνηα απφ απηά ησλ κε θαπληζηψλ (10-14, 18,19).
Μαθξνρξφληεο

κειέηεο

ζπκθσλνχλ κε

ηηο

παξαπάλσ

κειέηεο,

δείρλνληαο φηη ηα πην δηαιείπνληα ζπκπηψκαηα (βήραο, απφρξεκςε θαη
ζπξηγκφο) κεηψλνληαη κέζα ζε 1-2 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(20-26). Ο επηπνιαζκφο ηνπ βήρα θαη ηνπ ζπξηγκνχ κεηψλεηαη ζε απηφλ ησλ
κε θαπληζηψλ, ελψ ν επηπνιαζκφο ηεο απφρξεκςεο παξακέλεη ειαθξψο
πςειφηεξνο (20,24). Δπηπξφζζεηα, ηα ζπκπηψκαηα είλαη επίζεο ιηγφηεξν
πηζαλφ λα αλαπηπρζνχλ αξγφηεξα ζηε δσή αλ νη θαπληζηέο ρσξίο ρξφληα
ζπκπηψκαηα

δηαθφςνπλ

ην

θάπληζκα

(27,28).

Γηα

παξάδεηγκα,

ν

Krzyzanowski θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (27) έδεημαλ φηη κφλν 12% απηψλ πνπ
δηέθνςαλ ην θάπληζκα έλαληη 29% απηψλ πνπ ζπλέρηδαλ λα θαπλίδνπλ
αλέπηπμαλ βήρα ή απφρξεκςε. Η επίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο
ζηε δχζπλνηα ζηνπο θαπληζηέο δελ ήηαλ ίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κειέηεο. Σξεηο
κειέηεο, ζηηο νπνίεο ε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ήηαλ απφ 2-6
εβδνκάδεο έσο 1-12 έηε, δελ έδεημαλ δηαθνξά ζηνλ επηπνιαζκφ ηεο
δχζπλνηαο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. ε απηέο ηηο κειέηεο, ε
δχζπλνηα νξίζηεθε σο αίζζεκα ‗δπζθνξίαο ηεο αλαπλνήο‘ ή ‗αλάγθε γηα
δηαθνπή ηεο αλαπλνήο γηα ιίγν βαδίδνληαο ζε έλα κηθξφ ιφθν‘ ή ‗βαδίδνληαο
κε άιια άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο‘ (24,26,27). Μηα
άιιε κειέηε έδεημε φηη 5 έηε δηαθνπήο θαπλίζκαηνο νδήγεζε ζε κηα κηθξή
αχμεζε ηεο δχζπλνηαο ζηελ επηηάρπλζε ζην έδαθνο ή ζηε βάδηζε ελφο
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κηθξνχ ιφθνπ (41 κε 52%) (20). Η αχμεζε ζην ζσκαηηθφ βάξνο, φπσο
ζπκβαίλεη ζπρλά κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ίζσο εμεγεί ηελ αχμεζε
ζηε δχζπλνηα, αιιά δε δηεξεπλήζεθε ζηε κειέηε απηή. Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ
άιιν νξηζκφ, ‗δπζρέξεηαο ηεο αλαπλνήο‘, ν Peterson θη ζπλεξγάηεο (29)
έδεημαλ φηη ε δχζπλνηα βειηηψζεθε ζε 12 θαπληζηέο κεηά απφ 1 θαη 18 κήλεο
δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, παξά ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο.
Η κεγάιε πνηθηιία ησλ επηπνιαζκψλ ζηηο δηάθνξεο κειέηεο ίζσο
νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ, εξσηεκαηνινγίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηάηαη, φζνλ αθνξά ηελ ειηθία,
θχιν θαη γεσγξαθηθέο δηαθνξέο. Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα εμεγεζνχλ νη
δηαθνξέο ηεο επίδξαζεο ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε δχζπλνηα. Όπσο
πξναλαθέξζεθε, ε δχζπλνηα ζε πγηείο θαπληζηέο πηζαλψο νθείιεηαη ζε
παξάγνληεο πνπ δελ αθνξνχλ ηνλ πλεχκνλα. Δπηπξφζζεηα, είλαη κάιινλ
απίζαλν άηνκα ρσξίο ρξφληα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα λα αηζζάλνληαη ηνλ
ίδην βαζκφ δχζπλνηαο κε ηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ. Δπνκέλσο ε βαξχηεηα ηεο
δχζπλνηαο ίζσο λα είλαη κηθξή ζηελ αξρή ησλ κειεηψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα λα
κε ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Δπηπιένλ, ε αζξνηζηηθή ή θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ηζηγάξσλ δελ αλαθέξεηαη
πάληα, θαη αλ είλαη έηζη, πνηθίιεη κεηαμχ ησλ κειεηψλ. Παξφια απηά, δελ
κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη.
Αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία (Βίαηνο εθπλεόκελνο όγθνο ζε 1 δεπηεξόιεπην forced expiratory volume in one second)
Μειέηεο επηπνιαζκνχ έρνπλ δείμεη φηη ν FEV1 είλαη ρακειφηεξνο ζε
άηνκα ρσξίο αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα πνπ θαπλίδνπλ, πςειφηεξνο ζε
άηνκα πνπ δελ έρνπλ θαπλίζεη πνηέ θαη ελδηάκεζνο ζηνπο πξψελ θαπληζηέο
(19, 30-37). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη θαπληζηέο>70 εηψλ πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ
ρακειφηεξε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία απφ ηνπο θαπληζηέο ηεο ίδηαο ειηθίαο.
Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε επίδξαζε ηνπ ‗πγηνχο θαπληζηνχ‘ (38), δειαδή
θαπληζηέο πνπ δελ ελνρινχληαη απφ ηε ζπλήζεηά ηνπο ζπλερίδνπλ λα
θαπλίδνπλ (γηα απηφ απνθαινχληαη πγηείο θαπληζηέο), ελψ νη θαπληζηέο πνπ
ελνρινχληαη είλαη πην πηζαλφ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα.
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Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή επηπξφζζεηε κείσζε
ηνπ FEV1 ζηνπο θαπληζηέο έλαληη ησλ κε θαπληζηψλ θαη πξψελ θαπληζηψλ
(6,8, 24, 34, 39-51). Γεδνκέλα απφ καθξνρξφληεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 1. Τπάξρεη ζεκαληηθή επηθάιπςε κεηαμχ ησλ κειεηψλ ζηνλ
αλαθεξφκελε κείσζε ηνπ FEV1 ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο αλαπλεπζηηθά
ζπκπηψκαηα, πξψελ θαπληζηέο θαη κε θαπληζηέο. Απηή ε κεγάιε επηθάιπςε
δελ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ δηαθνξέο ζηελ ειηθία, ην baseline FEV1 ή ην
θχιν. Όκσο, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε δηαθνξέο ζηνλ επηπνιαζκφ ησλ
αλαπλεπζηηθψλ

ζπκπησκάησλ

θαη

ζηε

βαξχηεηα

ηεο

βξνγρηθήο

ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο (14,16, 41,42, 51-53)
Πίλαθαο 1. Γεδνκέλα κείσζεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε θαπληζηέο,
πξψελ θαπληζηέο, απηνχο πνπ ην δηέθνςαλ θαη κε θαπληζηέο ρσξίο
αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα.
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Πξννπηηθέο κειέηεο επηπνιαζκνχ έρνπλ δείμεη φηη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
ζε θαπληζηέο ρσξίο ρξφληα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα επηβξαδχλεη ηελ
επηηαρπλφκελε κείσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε
πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο κε θαπληζηέο (Πίλαθαο 1) (8, 24, 40-42, 46,47,
50,51). Η κείσζε ζηνλ FEV1 γίλεηαη θπζηνινγηθή ζηα 2 έηε κεηά ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο (40, 50). Όκσο ζε κία κειέηε κηα πην γξήγνξε κείσζε ζηνλ
FEV1 βξέζεθε ζηνπο πξψελ θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (20
θαη 6 mL·yr–1, αληίζηνηρα). Η κείσζε ζηνλ FEV1 ζε απηνχο πνπ δηέθνςαλ ην
θάπληζκα ήηαλ φκνηα κε απηή ησλ κε θαπηζηψλ ζηελ ίδηα κειέηε (44). Μφλν
κία καθξνρξφληα κειέηε, πνπ ρξεζηκνπνίεζε κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ, έδεημε φηη
ν FEV1 βειηηψζεθε κεηά απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (44), αιιά νη
πεξηζζφηεξεο κειέηεο δελ ην παξνπζηάδνπλ απηφ (8, 23,25, 29, 34, 40, 42, 44,
46, 50, 54,55). Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη ε ήδε θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή
ιεηηνπξγία ζε απηνχο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Αξθεηέο κειέηεο ζε κηθξφηεξνπο αξηζκνχο αηφκσλ (n=10–50) κειέηεζαλ ηηο
επηδξάζεηο ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην κε θπζηνινγηθφ αεξηζκφ θαη
ζηε ζχγθιεηζε ησλ κηθξψλ αεξαγσγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε δνθηκαζία
έθπιπζεο αδψηνπ κε ηελ αλαπλνή.
Τπεξαληηδξαζηηθόηεηα ησλ αεξαγσγώλ
Ο επηπνιαζκφο ηεο ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο ησλ αεξαγσγψλ ζηελ
ηζηακίλε έρεη αλαθεξζεί λα είλαη φκνηα ζε θαπληζηέο θαη πξψελ θαπληζηέο
ρσξίο αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα (14, 48, 56), ελψ ν επηπνιαζκφο ζηε
κεηαρνιίλε είλαη πςειφηεξνο ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πξψελ
θαπληζηέο (Πίλαθαο 2) (49, 57-59). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ππεξαληηδξαζηηθφηεηα
ησλ αεξαγσγψλ ζηελ ηζηακίλε είλαη ιηγφηεξν αληηζηξεπηή κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο απφ φηη ζηε κεηαρνιίλε. Απηφ φκσο, δελ έρεη δηαιεπθαλζεί
αθφκε, αθνχ ν Rijcken θαη ζπλεξγάηεο (14) δε βξήθε δηαθνξέο ζηνλ
επηπνιαζκφ ηεο ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο ησλ αεξαγσγψλ ζηελ ηζηακίλε ζηνπο
θαπληζηέο, πξψελ θαπληζηέο θαη κε θαπληζηέο, ελψ ν Taylor θαη ζπλεξγάηεο
(48) βξήθαλ πςειφηεξν επηπνιαζκφ ζηελ ηζηακίλε ζηνπο πξψελ θαπληζηέο
ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. Ο επηπνιαζκφο ηεο ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο
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ησλ αεξαγσγψλ ζηε κεηαρνιίλε έρεη αλαθεξζεί λα είλαη φκνηνο ζηνπο πξψελ
θαπληζηέο θαη ζηνπο κε θαπληζηέο (49, 57-60), ππνδεηθλχνληαο ηνπιάρηζηνλ
κηα πξαγκαηηθή βειηίσζε ζηελ ππεξαληηδξαζηηθφηεηα ησλ αεξαγσγψλ κεηά
ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Πίλαθαο 2. Γεδνκέλα ζηελ ππεξαληηδξαζηηθφηεηα ησλ αεξαγσγψλ ζε
θαπληζηέο, πξψελ θαπληζηέο θαη κε θαπληζηέο ρσξίο αλαπλεπζηηθά
ζπκπηψκαηα

Μφλν 3 κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηηο καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ηεο
δηαθνπήο

ηνπ

θαπλίζκαηνο

ζηελ

ππεξαληηδξαζηηθφηεηα

ησλ

αεξαγσγψλ ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα (Πίλαθαο 3),
δείρλνληαο θπξίσο φηη ε ππεξαληηδξαζηηθφηεηα ησλ αεξαγσγψλ ζηε
κεηαρνιίλε ή θαξβαρφιε δελ αιιάδεη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (22,
26, 55). Όκσο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ κηθξφο (n=10–
17), θαη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα δελ είραλ ππεξαληηδξαζηηθφηεηα ησλ
αεξαγσγψλ ζηελ αξρή ηεο κειέηεο, επνκέλσο ήηαλ αδχλαην λα βξεζεί
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ζεκαληηθή

βειηίσζε

κεηά

ηε

δηαθνπή

ηνπ

θαπλίζκαηνο.

Πίλαθαο 3. Δπίδξαζε ηεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζηελ ππεξαληηδξαζηηθφηεηα
ησλ αεξαγσγψλ ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα.

Ο

Lim

θαη

ζπλεξγάηεο

(56)

έδεημαλ

φηη

ε

βαξχηεηα

ηεο

ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο ησλ αεξαγσγψλ ζηελ ηζηακίλε επηδεηλψζεθε ζηνπο
θαπληζηέο ρσξίο αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα πνπ ζπλέρηδαλ λα θαπλίδνπλ:ε
ζπγθέληξσζε γηα ηελ πξφθιεζε ηεο ηζηακίλεο πνπ πξνθαινχζε 20% πηψζε
ζηνλ FEV1 άιιαμε ζεκαληηθά απφ 7.1 ζε 3.3 mg·mL–1 ζε πάλσ απφ 4 έηε. ε
αληίζεζε, ε ππεξαληηδηαζηηθφηεηα ησλ αεξαγσγψλ δελ άιιαμε (απφ 6.7 ζε
6.0 mg·mL–1) ζηα άηνκα πνπ απείραλ απφ ην θάπληζκα. Όια καδί δείρλνπλ φηη
ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζα κπνξνχζε λα πξνιάβεη κειινληηθή επηδείλσζε
ηεο ππεξαληηδξαζηηθφηεηαο ησλ αεξαγσγψλ, αλ θαη δελ νδεγεί ζε βειηίσζε.
Παζνινγναλαηνκηθέο θαη θιεγκνλώδεηο αιιαγέο ζηνλ πλεύκνλα
Η επίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζε παζνινγναλαηνκηθέο
αιιαγέο θαη ζηε θιεγκνλή ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα
δελ έρεη

κειεηεζεί

επαξθψο.

Μφλν

2

κειέηεο

έρνπλ εθηηκήζεη

ηηο

παζνινγναλαηνκηθέο κεηαβνιέο ζηνπο θαπληζηέο θαη πξσήλ θαπληζηέο ρσξίο
αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ρεηξνπξγηθή εθηνκή φγθνπ
ηνπ πλεχκνλα (61,62). Τπεξπιαζία ησλ θαιπθνεηδψλ θπηηάξσλ παξαηεξείηαη
ζεκαληηθά κεησκέλε ζε απηνχο ηνπο πξψελ θαπληζηέο. Η κεηαπιαζία ησλ
πιαθσδψλ θπηηάξσλ δελ δηέθεξε ζηνπο θεληξηθνχο αεξαγσγνχο, αιιά είρε
κία ηάζε λα είλαη ιηγφηεξν πινχζηα ζηνπο πεξηθεξηθνχο αγσγνχο ησλ πξψελ
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θαπληζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαπληζηέο. Σν κέγεζνο ησλ αδελψλ θαη ε
κάδα ησλ ιείσλ κπψλ ζηνπο πεξηθεξηθνχο θαη θεληξηθνχο αεξαγσγνχο ήηαλ
φκνηα θαη ζηηο δχν νκάδεο. Γε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζην πνζφ ηεο ίλσζεο ζηνπο
πεξηθεξηθνχο αεξαγσγνχο ή ζηελ ελαπφζεζε ρξσζηηθήο ζηα ηνηρψκαηα ησλ
αεξαγσγψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηξακκέλσλ θπςειίδσλ. Πξνθαλψο,
ηέηνηεο παζνινγναλαηνκηθέο κεηαβνιέο δελ είλαη ή είλαη ιηγφηεξν αληηζηξεπηέο
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππεξπιαζία ησλ
θαιπθνεηδψλ θπηηάξσλ.
Οη πξναλαθεξζείζεο κειέηεο (61,62) επίζεο εθηίκεζαλ θιεγκνλή, αιιά
δε βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ έληαζε ηεο θιεγκνλήο ζηνπο θεληξηθνχο θαη
πεξηθεξηθνχο αεξαγσγνχο. Άιιεο κειέηεο επηπνιαζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο
έκκεζεο θαη άκεζεο κεηξήζεηο ηεο θιεγκνλήο ησλ αεξαγσγψλ ή πην εηδηθά
αλαζνινγηθέο ηερληθέο, έδεημαλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. ην αίκα, νη
αξηζκνί ησλ ιεπθνθπηηάξσλ βξέζεθαλ ρακειφηεξνη ζηνπο πξψελ θαπληζηέο
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαπληζηέο, ππνδεηθλχνληαο βειηίσζε (63 – 67), αιιά φρη
απνθαηάζηαζε ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα (64) κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο.

ηνπο

πξψελ

θαπληζηέο,

ην

πνζνζηφ

ησλ

CD4+

ιεκθνθπηηάξσλ ήηαλ ρακειφηεξν απφ ηνπο θαπληζηέο θαη επαλέξρεηαη ζην
θπζηνινγηθφ κεηά απφ 2 έηε απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (65,68).
Δπηπφζζεηα, ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ θπζηθψλ θνλέσλ είλαη πςειφηεξν
ζηνπο πξψελ θαπληζηέο απφ ηνπο θαπληζηέο (68, 69). ηνλ εθπλεφκελν αέξα,
νη πξψελ θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ φκνηα επίπεδα επηπέδσλ ληηξηθνχ νμεηδίνπ
κε ησλ κε θαπληζηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα πνπ
θαηαγξάθνληαη

ζηνπο

θαπληζηέο

(70-75).

ηα

πηχεια,

ηα

επίπεδα

ηληεξιεπθίλεο-8 (IL-8) είλαη φκνηα ζηνπο πξψελ θαπληζηέο θαη θαπληζηέο (76),
αιιά

παξακέλνπλ

πςειφηεξα

απφ

ηνπο

κε

θαπληζηέο

(77,78),

ππνδειψλνληαο φηη ε πξνθιεγκνλψδεο δξαζηεξηφηεηα ίζσο δελ επεξεάδεηαη
κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Μφλν κία κειέηε κε βξνγρηνθεςειηδηθφ
έθθξηκκα [bronchoalveolar lavage fluid (BALF)] ζχγθξηλε πξψελ θαπληζηέο
(ειηθίαο 62 εηψλ, n=6), θαπληζηέο (ειηθίαο 49 εηψλ, n=14) θαη κε θαπληζηέο
(ειηθίαο 48 έηε, n=15). Σν πνζνζηφ φισλ ησλ θπηηάξσλ ζην BALF ήηαλ
φκνηνο

κεηαμχ

θαπληζηψλ

θαη

πξψελ

θαπληζηψλ.

Ο

αξηζκφο

ησλ

νπδεηεξνθίισλ, φκσο, είρε ηελ ηάζε λα είλαη ρακειφηεξνο ζηνπο πξψελ
θαπληζηέο απφ ηνπο θαπληζηέο, αιιά παξέκεηλε πςειφηεξνο απφ ηνπο κε
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θαπληζηέο. Δπηπξφζζεηα, ν αξηζκφο ησλ καθξνθάγσλ ήηαλ ρακειφηεξνο
ζηνπο πξψελ θαπληζηέο, θαη φκνηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ καθξνθάγσλ ησλ κε
θαπληζηψλ. Η ίδηα κειέηε αλέθεξε φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο κνλνθπηηαξηθήο
ρεκεηνηαθηηθήο πξσηείλεο-1 [monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1)], ελφο
ζεκαληηθνχ ρεκεηνηαθηηθνχ γηα ηα καθξνθάγα, ήηαλ πςειφηεξε ζηνπο
θαπληζηέο απφ φηη ζηνπο πξψελ θαπληζηέο θαη ζηνπο κε θαπληζηέο, ρσξίο
δηαθνξά ζηηο ηειεπηαίεο νκάδεο. Η ζπγθέληξσζε αλαζηαιηηθήο πξσηείλεο σλ
καθξνθάγσλ-1b, αλφο άιινπ ρεκεηνηαθηηθνχ ησλ κνλνθπηηάξσλ, ζην BALF,
ήηαλ φκνηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο,
ν

πςειφηεξνο

αξηζκφο

ησλ

καθξνθάγσλ

θαη

ησλ

επηπέδσλ

ηεο

MCP-1 θαίλεηαη λα επαλέξρνληαη ζηα θπζηνινγηθά, έλσ δε ζπκβαίλεη ην ίδην
κε ηνλ αξηζκφ ησλ νπδεηεξνθίισλ (79).
Λίγεο κειέηεο έρνπλ εθηηκήζεη ηελ επίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ
θαπλίζκαηνο ζηε θιεγκνλή ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο ρξφληα αλαπλεπζηηθά
ζπκπηψκαηα ζε καθξνρξφληα βάζε (Πίλαθαο 4). Δλδνβξνγρηθά επξήκαηα
έδεημαλ φηη ηα καθξνζθνπηθά ζεκεία ηεο ρξφληαο βξνγρίηηδαο (νίδεκα,
εξπζξφηεηα θαη βιέλλα) κεηψλνληαη κέζα ζε 3 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο, θαη εμαθαλίδνλαη ηειείσο κεηά απφ 6 κήλεο (80). Σα επίπεδα
εθπλεφκελνπ ΝΟ απμήζεθαλ ζρεδφλ ζηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο κέζα ζε 1
εβδνκάδα απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ππνδειψλνληαο φηη ε
πξνθαινχκελε απφ ηνλ θαπλφ αλαζηνιή ηεο επαγψγηκεο ζπλζάζεο ηεο
παξαγσγήο ηνπ ΝΟ απφ ηα επηζειηαθά θχηηαξα είλαη αλαζηξέςηκε (81).
Ο αξηζκφο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην αίκα έπεζε ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, κε ην κεγαιχηεξν απνηέιεζκα κέζα ζηνπο
πξψηνπο 9 κήλεο (64, 82,83). Δπηπξφζζεηα, κία πηψζε ζηνλ αξηζκφ ησλ
καθξνθάγσλ ζηα πηχεια θαη ην BALF ήηαλ ήδε εκθαλήο 1-2 κήλεο απφ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ππξνζεγγίδνληαο ηα θπζηνινγηθά επίπεδα ζην
BALF ζηνπο 6 κήλεο (80, 82, 84). Σα νπδεηεξφθηια θαη ηα ιεκθνθχηηαξα ζην
BALF επαλήιζαλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ζηνπο 9 θαη 15 κήλεο, αληίζηνηρα,
κεηά ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (82). Όρη κφλν ν αξηζκφο ησλ θιεγκνλνδψλ
θπηηάξσλ ζην αίκα θαη ζην BALF κεηψλνληαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο, αιιά θαη ηα θχηηαξα απηά θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν
ελεξγνπνηεκέλα (80, 85). Δπηπξφζζεηα, κηα κείσζε ζηα επίπεδα ηνπ πξνθιεγκνλψδνπο κεζνιαβεηή (soluble intercellular adhesion molecules and
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soluble CD44) έρνπλ αλαθεξζεί (86,87).Η κείσζε ηνπ θαπλίζκαηνο, φπσο θαη
ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζακηνο, επίζεο κεηψλεη ηε θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ.
Πίλαθαο 4. Δπίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε θιεγκνλή ζην αίκα,
πηχειν θαη (BALF) ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο ρξφληα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα.

Ο Rennard (88) θαη ζπλεξγάηεο δηεξεχλεζαλ ην BALF 15 βαξέσλ θαπληζηψλ
πνπ κείσζαλ ηελ θαηαλάισζε ηζηγάξσλ απφ 50 θαηά κέζν φξν ζε 18 ηζηγάξα
ηελ εκέξα. Μεηά απφ 2 κήλεο κείσζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, ν αξηζκφο ησλ
νπδεηεξνθίισλ θαη ησλ καθξνθάγσλ θαη ηα επίπεδα ηεο ειαζηάζεο
κεηψζεθαλ ζεκαληηθά.
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Μαθξνρξφληα δεδνκέλα ζην αίκα, BALF θαη πηχειν δείρλνπλ φηη νη
κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην θάπληζκα είλαη αληηζηξεπηέο κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο θαπληζηέο ρσξίο ρξφληα αλαπλεπζηηθά
ζπκπηψκαηα‘ φκσο, κειέηεο επηπνιαζκνχ ζην BALF θαη ζηα πηχεια δείρλνπλ
φηη είλαη κφλν κεξηθψο αληηζηξεπηέο. Αλ θαη καθξνρξφληα δεδνκέλα δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο ζε πλεπκνληθφ ηζηφ δελ ππάξρνπλ, ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα
δείρλνπλ φηη νη θιεγκνλψδεηο κεηαβνιέο ζε απηή ηελ νκάδα ησλ θαπληζηψλ
είλαη (ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο) αλαζηξέςηκεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
πκπεξάζκαηα
Η

δηαθνπή

ηνπ

θαπλίζκαηνο

κεηψλεη

ηα

επεηζνδηαθά

αλαπλεπζηηθά

ζπκπηψκαηα θαη νκαινπνηεί ηελ ππεξβνιηθή κείσζε ζηνλ FEV1. Γελ βειηηψλεη
ηελ ππεξαληηδξαζηηθφηεηα ησλ αεξαγσγψλ ζηα άκεζα εξεζίζκαηα, αιιά
πξνιακβάλεη κειινληηθή επηδείλσζε. Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κεηψλεη ηνλ
αξηζκφ ησλ θαιπθνεηδψλ θπηηάξσλ ζηνπο πεξηθεξηθνχο αεξαγσγνχο, γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ηα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ν βήραο
θαη ε παξαγσγή πηπέισλ κεηψλνληαη ζε απηή ηελ νκάδα. Η δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο δελ αιιάδεη ηελ κάδα ιείσλ κπψλ θαη ηελ ίλσζε ζηνπο
πεξηθεξηθνχο αεξαγσγνχο.φκσο, βειηηψλεη ηε ζχγθιεηζε ησλ πεξηθεξηθψλ
αεξαγσγψλ ζηε δνθηκαζία έθπιπζεο κε άδσην. Γελ έρνπλ αλαθεξζεί
ηζηνινγηθέο κειέηεο πνπ λα δείρλνπλ αλ ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κεηψλεη
ηελ ηνπηθή δηήζεζε θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ζην ηνίρσκα ησλ αεξαγσγψλ θαη
ην παξέγρπκα. Παξφια απηά, ηα επίπεδα ησλ θιεγκνλνδψλ θπηηάξσλ θαη ησλ
θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ ζην αίκα, πηχειν θαη BALF κεηψλνληαη πξνο ηηο
θπζηνινγηθέο ηηκέο κέζα ζε 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Δπνκέλσο

νη

πεξηζζφηεξεο

κειέηεο

ζηνπο

θαπληζηέο

ρσξίο

ρξφληα

αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα δείρλνπλ φηη νη αλεπαίζζεηεο κεηαβνιέο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ην θάπληζκα ζηνλ πλεχκνλα (ηδηαίηεξα ζηνπο πεξηθεξηθνχο
αεξαγσγνχο) είλαη ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο αλαζηξέςηκεο.
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Κεθάιαην 3
ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη δχζθνιε θαη ππάξρεη πιεζψξα
εκπνδίσλ γηα ηνπο αζζελείο πνπ επηζπκνχλ λα ην δηαθφςνπλ, φπσο ην
γεγνλφο φηη ε ε ληθνηίλε είλαη εμαηξεηηθά εζηζηηθή (1). Η εμάξηεζε απφ ηε
ληθνηίλε έρεη λεπξνβηνινγηθή

βάζε.To ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ παίδεη

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία εζηζκνχ αληηδξά ζηε ληθνηίλε κε ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ αληηδξά ζε άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο (Δηθφλα 1). Ωο απνηέιεζκα, νη
θαπληζηέο εζίδνληαη ζηε ληθνηίλε, θαζηζηψληαο ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
κηα δχζθνιε ππφζεζε.
Δηθφλα 1. Οδνί ηνπ ΚΝ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εμάξηεζε απφ ηε ληθνηίλε

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο κηζνχο απφ ηνπο θαπληζηέο πνπ
πξνζπαζνχλ λα ην δηαθφςνπλ παξαηεξνχληαη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1
ζνβαξά ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο (2). Σα ζηεξεηηθά ζπκπηψκαηα μεθηλνχλ κέζα
ζε κεξηθέο ψξεο απφ ην ηειεπηαίν ηζηγάξν θαη θηάλνπλ ζηε κέγηζηε έληαζή
ηνπο ηελ πξψηε εβδνκάδα. Σα πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ππνρσξνχλ ζε 3
κε 4 εβδνκάδεο, αιιά ε επηζπκία κπνξεί λα παξακείλεη αξθεηνχο κήλεο.
Δπηπιένλ, νη θαπληζηέο είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχλ ηε δσή ηνπο ρσξίο
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ηζηγάξν. Αξθεηνί θαπληζηέο πηζηεχνπλ πσο είλαη ζε ζέζε λα ην θφςνπλ ρσξίο
βνήζεηα, ελψ ε επηηπρήο καθξάο δηάξθεηαο δηαθνπή ίζσο λα απαηηεί πνιιέο
πξνζπάζεηεο δηαθνπήο, θαη νη ππνηξνπέο λα σζήζνπλ ηνπο αζζελείο λα
αλαβάιινπλ ζηελ επφκελε πξνζπάζεηα. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη
θαπληζηέο πνπ δελ έρνπλ πιήξσο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ
πγεία ηνπο απφ ην θάπληζκα ή απιά ηνπο απνδέρνληαη, θάπνηνη πνπ δελ είλαη
ηφζν «πνιπκήραλνη», ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα
απφ ηε δηαθνπή (3). Άιισζηε ππάξρνπλ θαη πνιινί θαπληζηέο πνπ ζεσξνχλ
ιαλζαζκέλα πσο ε δηαθνπή είλαη εχθνιε, θη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα
αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηψξα (4).
Απφ ηελ πιεπξά ησλ γηαηξψλ, δηάθνξεο δπζθνιίεο κπνξεί λα
απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη κηα
ζχληνκε

ζπκβνπιή

είλαη

αλαπνηειεζκαηηθή

θαη

απίζαλν

λα

θέξεη

απνηειέζκαηα, ηελ επηθχιαμε κήπσο ελνριήζνπλ ηνπο αζζελείο ιφγσ ηεο
επαηζζεζίαο

ηνπ

ζέκαηνο

ηνπ

θαπλίζκαηνο,

ηελ

απξνζπκία

λα

δηαθηλδπλεχζνπλ ηε ζρέζε γηαηξνχ – αζζελνχο (5), ηε δηαίζζεζε ηνπ γηαηξνχ
φηη ν αζζελήο δελ έρεη θίλεηξα θαη ηελ έιιεηςε ρξφλνπ. Δπίζεο ε έιιεηςε
εθπαίδεπζεο, ηθαλνηήησλ θαη πφξσλ (6,7) κπνξεί λα

νδεγήζεη ζε

αλαπνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ
κπνξεί ελ ηέιεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο (8-10).
Πίλαθαο 1. πκπηψκαηα έιιεηςεο απφ ηε ζηέξεζε ληθνηίλεο. Απφ ην Action
on Smoking and Health (ASH) Factsheet Number 11: Stopping Smoking ASH
2007. http://www.ash.org.uk

117

Βηβιηνγξαθία:
1. Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ 2004; 328: 277-9
2. Hughes JR. Effects of abstinence from tobacco: etiology, animal models,
epidemiology, and significance: a subjective review. Nicotine Tob Res.
2007; 9: 329-39
3. Brown RA, Lejuez CW, Kahler CW, Strong DR, Zvolensky MJ. Distress
tolerance and early smoking lapse. Clin Psychol Rev. 2005; 25: 713-33
4. Weinstein ND, Slovic P, Gibson G. Accuracy and optimism in smokers'
beliefs about quitting. Nicotine Tob Res. 2004; 6 Suppl 3: S375-80
5. Coleman T, Wilson A. Anti-smoking advice in general practice
consultations: general practitioners' attitudes, reported practice and
preconceived problems. Br J Gen Pract 1996; 46: 87-91
6. Edwards D, Freeman T, Litt J, Roche A. GPs' confidence in and barriers to
implementing smoking cessation activities: Compared to dentists, dental
hygienists and pharmacists. Aust J Primary Health 2006; 12: 117-25
7. Twardella D, Brenner H. Lack of training as a central barrier to the
promotion of smoking cessation: a survey among general practitioners in
Germany. Eur J Public Health. 2005; 15: 140-30.
8. Lucan SC, Katz DL. Factors associated with smoking cessation counseling
at clinical encounters: the Behavioral Risk Factor Surveillance System
(BRFSS) 2000. Am J Health Promot. 2006; 21: 16-2
9. Vogt F, Hall S, Marteau TM. General practitioners' and family physicians'
negative beliefs and attitudes towards discussing smoking cessation with
patients: a systematic review. Addiction. 2005; 100: 1423-31
10. Young J, Ward J. Implementing guidelines for smoking cessation: advice
in Australian general practice: opinions, current practices, readiness to
change and perceived barriers. Fam Pract. 2001; 18: 14-20

118

Κεθάιαην 4
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΟΤ
ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ θαπληζηψλ, φηαλ εξσηψληαη θαηά ηε
δηάξθεηα κειεηψλ, αλαθέξνπλ πσο επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα
(1,2). Οη πξνζπάζεηεο δηαθνπήο ρσξίο θάπνηα βνήζεηα είλαη ζπρλέο, αιιά ην
πνζνζηφ επηηπρίαο αλαδεηθλχεηαη ρακειφ. Η ληθνηίλε είλαη εμαηξεηηθά εζηζηηθή.
Σν θάπληζκα είλαη κηα ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα θαηάζηαζε, θαη ζηνλ γεληθφ
πιεζπζκφ ησλ θαπληζηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα ην δηαθφςνπλ ην πνζνζηφ
ππνηξνπήο είλαη πςειφ. ε κηα ρψξα ε νπνία έρεη εγθαηαζηήζεη ζηξαηεγηθέο
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαπλίζκαηνο, ην πνζνζηφ δηαθνπήο αλάκεζα ζε
απηνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα ην δηαθφςνπλ ρσξίο βνήζεηα είλαη κηθξφηεξν απφ
2% θάζε ρξφλν (3). Τςειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο επηηπγράλνληαη φηαλ νη
θαπληζηέο δεηνχλ βνήζεηα γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο απφ ηνπο εηδηθνχο.
Όκσο, αθφκε θαη ηφηε, ε ζηαζεξή απνρή απφ ην θάπληζκα είλαη δχζθνιε θαη
ζπρλά απαηηνχληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο πξηλ επηηεπρζεί ε καθξνπξφζεζκε
απνρή (4,5).
Έρεη παξαηεξεζεί, φηη ν νη θαπληζηέο πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα
δηαθφςνπλ ην θάπληζκα ζπλήζσο έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά,
φπσο γηα παξάδεηγκα ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο, κηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο
ζεξαπείεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνβνεζνχλ ηελ πξνζπάζεηα δηαθνπήο,
θαηάρξεζε αιθνφι ή άιισλ εζηζηηθψλ νπζηψλ, ςπρηαηξηθά λνζήκαηα (6).
Δπηπιένλ, ζήκεξα θαπλίδεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ θαη νη γπλαίθεο ζπλήζσο εθδειψλνπλ εληνλφηεξα ζπκπηψκαηα
ζηέξεζεο ληθνηίλεο θαη κεγαιχηεξε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ

πξνζπαζεηψλ

δηαθνπήο

θαπλίζκαηνο

(7),

κε

απνηέιεζκα

λα

αληαπνθξίλνληαη ιηγφηεξν ζηηο ζεξαπείεο κε ππνθαηάζηαηα ληθνηίλε. Οη
θαπληζηέο πνπ είραλ απνηχρεη αξρηθά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαθφςνπλ ην
θάπληζκα, ρξεζηκνπνηνχλ επθνιφηεξα θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο γηα ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Όκσο, ζπλήζσο επηδεηνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο απφ
απηέο πνπ ήδε έρνπλ δνθηκάζεη, γεγνλφο πνπ ππαγνξεχεη ηελ αλαγθαηφηεηα
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γηα δεκηνπξγία λέσλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο. Η θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δξάζεσλ ηεο ληθνηίλεο ζηα
λεπξνδηαβηβαζηηθά κνλνπάηηα ηνπ Κ.Ν.. έρεη θαηεπζχλεη ηε βαζηθή θαη θιηληθή
έξεπλα ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαξκάθσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζεξαπεία ηεο
εμάξηεζεο απφ ηε ληθνηίλε.
Η δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ηεο
έλαξμεο αιιά θαη ηεο ππνηξνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο κεηά απφ επηηπρή δηαθνπή
ηνπ, παξέρνπλ ηεξάζηηα δπλαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο
Ήδε, ε Παγθφζκηα Πξσηνβνπιία γηα ηε Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα
(GOLD), ζπζηήλεη ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο σο ηελ πην ζεκαληηθή
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηε ζεξαπεία ηεο Υ.Α.Π. (8).
Γεδνκέλνπ φηη ηα νθέιε απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη
ηεξάζηηα

θαη

φηη

ζεκαληηθφ

πνζνζηφ

ζλεηφηεηαο,

ζλεζηκφηεηαο

θαη

νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο νθείινληαη ζην θάπληζκα, έρνπλ δεκνζηεπζεί θαηά
θαηξνχο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θιηληθή πξάμε πνπ παξέρνπλ
πξνηάζεηο γηα παξεκβάζεηο, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ζεξαπείαο απφ ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ θαπλφ. ε φιεο απηέο ηηο πξνηάζεηο
ππάξρεη κηα γεληθή νκνθσλία γηα ην ηη ζπληζηά ηελ επηηπρεκέλε ζεξαπεία. Οη
ηειεπηαίεο αλαζεσξεκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 2000, βαζίζζεθαλ
θπξίσο ζε κεηα-αλαιχζεηο ελφο ζπλφινπ 6000 άξζξσλ θαη ηπραηνπνηεκέλσλ
θιηληθψλ κειεηψλ, θαη είραλ ζα ζηφρν ηε ζεξαπεία ηεο ρξήζεο θαπλνχ ζε
εηδηθέο νκάδεο, φπσο έγθπεο γπλαίθεο, λνζειεπφκελνπο θαπληζηέο, παηδηά θαη
έθεβνπο

θαη

πην

ειηθησκέλνπο

θαπληζηέο

(9).

Με

βάζε

απηέο ηηο

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ «Chest» ην 2002, έλα
άξζξν ηνπνζέηεζεο ηνπ ACCP κε ηίηιν: «Η Θεξαπεία ηεο Υξήζεο θαη
Δμάξηεζεο απφ ηνλ Καπλφ: Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε
δεδνκέλα ηεο Κιηληθήο Πξάμεο γηα ηε Γηαθνπή ηνπ Καπλίζκαηνο» (10), κε
ζθνπφ λα ηνληζηνχλ νη πην ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξνηάζεηο ησλ
θιηληθψλ γηαηξψλ γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Έηζη, απηφ πνπ ηνλίδεηαη αξρηθά, είλαη νη γηαηξνί λα
εληνπίδνπλ ηνπο θαπληζηέο, λα ηνπο θηλεηνπνηνχλ λα θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα
λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα θαη λα ηνπο ζηεξίδνπλ ζην λα πεηχρνπλ ηε δηαθνπή
κέζσ

ζπκβνπιεπηηθήο

παξαίλεζεο,

θαξκαθνζεξαπείαο

θαη

κεηέπεηηα

παξαθνινχζεζεο. Οη γηαηξνί ζα πξέπεη ινηπφλ σο ξνπηίλα, λα αμηνινγνχλ θαη
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λα θαηαγξάθνπλ ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα, λα ζπκβνπιεχνπλ ηνπο θαπληζηέο
λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα, λα αμηνινγνχλ ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο λα ην
πεηχρνπλ θαη λα ηνπο βνεζνχλ πξνζθέξνληάο ηνπο ππνζηήξημε (10,11).
Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ
θαπληζηψλ. Οη θαπληζηέο ηαμηλνκνχληαη ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο
αλάινγα κε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα δηαθφςνπλ ην
θάπληζκα:
α) Καπληζηέο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα
β) Καπληζηέο πνπ απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη πξφζπκνη λα πξνζπαζήζνπλ λα
δηαθφςνπλην θάπληζκα θαη
γ) Πξψελ θαπληζηέο πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα πξφζθαηα.
χκθσλα ινηπφλ, κε απηή ηελ θαηάηαμε ππαγνξεχεηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε (ρήκα 1). ηνπο θαπληζηέο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
πξνζπαζήζνπλ λα δηαθφςνπλ είλαη ζεκαληηθή ε ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ γηα
λα ην πεηχρνπλ (Πίλαθαο 1), ελψ ζηνπο θαπληζηέο πνπ έρνπλ δηαθφςεη ην
θάπληζκα ζεκαληηθή είλαη ε πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο (Πίλαθαο 2). Γχν
πξνζεγγίζεηο έρνπλ έλδεημε ηζρπξήο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο: ε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ε ζπκβνπιεπηηθή παξαίλεζε (9-14).
Kάζε κηα κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή απφ κφλε ηεο, αιιά ν ζπλδπαζκφο
θαη ησλ δπν επηηπγράλεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζεξαπείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζή
ηεο, αιιά αθφκε θαη βξαρείεο παξεκβάζεηο γηαηξψλ ζηηο επηζθέςεηο ζην
γξαθείν ηνπο πξνάγνπλ ην θίλεηξν γηα ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο. Η παξνρή
κηαο κηθξήο δηάξθεηαο ζπκβνπιεπηηθήο παξαίλεζεο (ηξία ιεπηά ή ιηγφηεξν)
είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ απιή ζπκβνπιή ζηνλ αζζελή λα δηαθφςεη
ην θάπληζκα θαη δηπιαζηάδεη ην πνζνζηφ δηαθνπήο ζπγθξηηηθά κε ηε κε
παξέκβαζε. Όιεο νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. Κ.Τ., λνζνθνκεία) πξέπεη λα
θαηαγξάθνπλ ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα ησλ αζζελψλ, λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα
γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη λα αξρεηνζεηνχλ απηέο ηηο ελέξγεηεο. Οη
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ππαγνξεχνπλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηελ
αλαγθαηφηεηα,

λα

θαιχπηνπλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ηεο

φιεο

ηηο

ζπκβνπιεπηηθήο

θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο (9-11).
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πξνηεηλφκελεο
παξαίλεζεο

ζεξαπείεο,
θαη

ηεο

Η ζσζηή αμηνιφγεζε, ινηπφλ,
(θαπληζηηθή

ζπλήζεηα,

πξνεγνχκελεο

ηαηξηθφ

πξνζπάζεηεο),

απφ ηνπο γηαηξνχο ησλ θαπληζηψλ

ηζηνξηθφ,
πνπ

άιιε

επηζπκνχλ

θαξκαθεπηηθή
λα

αγσγή,

πξνζπαζήζνπλ

λα

δηαθφςνπλ ην θάπληζκα ιακβάλνληαο θαξκαθεπηηθή αγσγή, είλαη
ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα ππαγνξεχζεη θαη ην είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα
δνζεί

ζηνλ

εθάζηνηε

θαπληζηή,

ψζηε

λα

δηαζθαιηζηεί

ε

θαιχηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηηο ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο απφ ηελ αγσγή (ρήκα 2)
(10,11, 14, 15-18).
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Κεθάιαην 5
ΣΡΔΥΟΤΔ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ ΓΙΑ
ΣΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
Η

θαξκαθεπηηθή

ζεξαπεία,

φπσο

αλαθέξζεθε,

ηδηαίηεξα

φηαλ

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ζπκβνπιεπηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο, βειηηψλεη ηα
καθξνπξφζεζκα πνζνζηά δηαθνπήο, ζπγθξηλφκελε κε ηε κε ρνξήγεζε
αγσγήο ή κε placebo (1-5). Ωζηφζν, ε πξφζβαζε ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή
πνηθίιεη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη, φπνπ είλαη δηαζέζηκε, κπνξεί λα απνηειέζεη
έλα ζεκαληηθφ ζπκπιήξσκα ζηελ παξφηξπλζε γηα ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ ηε ληθνηίλε
ρξεζηψλ. Οη θαπληζηέο 10 ή θαη πεξηζζφηεξσλ ηζηγάξσλ ηελ εκέξα πνπ είλαη
έηνηκνη λα ην δηαθφςνπλ, πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε
θαξκαθεπηηθή αγσγή σο επηπιένλ βνήζεκα (6,7)
Έρνπλ εγθξηζεί ηξεηο ηχπνη θαξκαθνζεξαπείαο γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο: ππνθαηάζηαηα ληθνηίλεο, βνππξνπηφλε, θαη βαξεληθιίλε.
Τπνθαηάζηαηα ληθνηίλεο
Σα ππνθαηάζηαηα ληθνηίλεο (NRT) δξνπλ κεηψλνληαο ηε ζνβαξφηεηα
ησλ ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο, ππνθαζηζηψληαο ηε ληθνηίλε ζην αίκα.
Παξέρνπλ ζηνλ θαπληζηή κηα κηθξφηεξε, ζρεηηθά αζθαιέζηεξε δφζε ληθνηίλεο,
πνπ έρεη αλαθεξζεί φηη ακβιχλεη ηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο (Δηθφλα 1). Απηή ε
κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο, ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο, βνεζά ηνπο θαπληζηέο λα αληηζηαζνχλ ζηελ αλάγθε λα
θαπλίζνπλ. Δπλντθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ θαξκάθσλ είλαη ην φηη είλαη
άκεζα δηαζέζηκα, απνηειεζκαηηθά , εχθνια ζηε ρξήζε θαη ζρεηηθά θηελά.
Όηαλ νη θαπληζηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πξντφληα, πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ
ηειείσο νπνηαδήπνηε ρξήζε θαπλνχ, ιφγσ ηεο πηζαλήο ηνμηθφηεηαο απφ ηε
ληθνηίλε. Σα ππνθαηάζηαηα ληθνηίλεο είλαη δηαζέζηκα ζε πνιιέο κνξθέο, φπσο
ηζίριεο, επηδεξκηθά απηνθφιιεηα (ζε δηάθνξεο δφζεηο), ξηληθά spray,
εηζπλεφκελα, θαη δηζθία, αλ θαη δελ είλαη εγθεθξηκέλνη ζε φιεο ηηο ρψξεο φινη
νη

ηχπνη

ππνθαηαζηάησλ.

Σα

ππνθαηάζηαηα

πηζαλφηεηεο δηαθνπήο 1,5 κε 2 θνξέο (2).
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ληθνηίλεο

απμάλνπλ

ηηο

σγκένηρωζη νικοηίνης ζηο πλάζμα (ng/ml)

Σζηγάξν
Ρηληθό ζπξέπ
Ρηληθό ζπξέπ
Σζίρια/εηζπλεόκελν/ππνγιώζζην

Υρόνος (λεπηά)

Δηθφλα 1. πγθέληξσζε ηεο ληθνηίλεο ζην πιάζκα κεηά απφ θάπληζκα ελφο
ηζηγάξνπ, θαη κεηά απφ ηε ρξήζε δηαθφξσλ ππνθαηάζηαζησλ ληθνηίλεο

Γεληθέο αξρέο ρξήζεο ησλ ππνθαηάζηαησλ ληθνηίλεο
Έλαξμε ησλ ππνθαηάζηαησλ ληθνηίλεο ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα
δηαθνπήο, αλ θαη ην δηαδεξκηθφ απηνθφιιεην πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηελ
πξνεγνχκελε λχρηα, θαζψο απαηηνχληαη θάπνηεο ψξεο, γηα λα επηηεπρζνχλ
ζηαζεξά επίπεδα ληθνηίλεο. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ππνθαηάζηαηα
ληθνηίλεο έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ληθνηίλεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο απφ απηά
πνπ επηηπγράλνληαη κε ην θάπληζκα. Υξεζηκνπνίεζε κηαο αξθεηά πςειήο
δφζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο. πληαγνγξάθεζε
δνζνινγίαο γηα δχν εβδνκάδεο ζεξαπεία, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
παξνρήο

ππνζηήξημεο

ζην

επφκελν

πξνθαζνξηζκέλν

ξαληεβνχ

παξαθνινχζεζεο θαη επαλαζπληαγνγξάθεζεο. πληαγνγξάθεζε πιήξνπο
δφζεο γηα 6-8 εβδνκάδεο θαη θαηφπηλ δηαθνπή ή ζηαδηαθή κείσζε ηεο δφζεο
κέζα ζε 4 εβδνκάδεο. Γελ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη θάπνηα κνξθή είλαη
θαιχηεξε απφ ηελ άιιε, επνκέλσο ε επηινγή κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ
πξνηίκεζε ηνπ αζζελνχο.

129

Σζίριεο ληθνηίλεο
Πεξίπνπ ην 17% ησλ θαπληζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηζίριεο ληθνηίλεο
παξακέλνπλ ζε απνρή 12 κήλεο αξγφηεξα. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ
ηελ ηζίρια ληθνηίλεο πεξηιακβάλνπλ ηηο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη ην
άιγνο νδφλησλ. Οη αζζελείο κε ηερλεηέο νδνληνζηνηρίεο ίζσο δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηζίριεο ληθνηίλεο. Δθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ ζην «κάζα
θαη ζηακάηα». (Μάζεζε ηεο ηζίριαο ψζπνπ ε γεχζε λα γίλεη δπλαηή, θαηφπηλ
ζηακάηεκα θαη θξάηεκα ηεο ηζίριαο θαη ηέινο κάζεζε θαη πάιη φηαλ ε γεχζε
εμαζζελήζεη. Η απνξξφθεζε ηεο ληθνηίλεο απφ ηελ ηζίρια ίζσο είλαη
αλεπαξθήο φηαλ ιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα κε θαθέ ή φμηλα πνηά.
Γηαδεξκηθά απηνθόιιεηα
Σα δηαδεξκηθά απηνθφιιεηα είλαη δηαζέζηκα ζε πνηθίιεο κνξθέο θαη
κεγέζε, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ γηα 16 ή 24 ψξεο θαη ρνξεγνχλ ζηνλ
νξγαληζκφ 7-22mg ληθνηίλεο, αλάινγα κε ην απηνθφιιεην πνπ ηνπνζεηείηαη.
Σα απηνθφιιεηα πςειήο δφζεο (44mg) είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά
ζηνπο βαξείο θαπληζηέο. Σα απηνθφιιεηα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα
παξέρνπλ κηα αξγή, ζηαζεξή απνδέζκεπζε ηεο ληθνηίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κέξαο.Οη ζπλήζεηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ εξεζηζκφ θαη
ηελ αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο.
Ρηληθό εθλέθσκα ληθνηίλεο
Η ρξήζε ησλ ξηληθψλ spray θαη ησλ εηζπλεφκελσλ ληθνηίλεο ζρεδφλ
δηπιαζηάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο (2). Σν ξηληθφ spray
ληθνηίλεο πηζαλφλ κηκείηαη πεξηζζφηεξν ηε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο ληθνηίλεο πνπ
ιακβάλεηαη κέζσ ηνπ ηζηγάξνπ, απφ φηη νη άιινη ηχπνη ππνθαηάζηαησλ
ληθνηίλεο. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ην ξηληθφ θαη θαξπγγηθφ
εξεζηζκφ, ηνλ βήρα θαη ην αίζζεκα θαχζνπ ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ.
Τπνγιώζζηα δηζθία θαη ηακπιέηεο ληθνηίλεο
Με ηα δηζθία ληθνηίλεο ηα πνζνζηά δηαθνπήο θπκαίλνληαη ζην 17% κεηά
απφ 12 κήλεο (2). Σα δηζθία ληθνηίλεο παξέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ δφζε 2 ή
4mg ληθνηίλεο ζε δηάζηεκα 30 ιεπηψλ. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
πεξηιακβάλνπλ: αίζζεκα θαχζνπ ζην ζηφκα, θαξπγγαιγία, βήρα, μεξά ρείιε
θαη έιθε ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ.
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Βνππξνπηόλε
Η βνππξνπηφλε είλαη έλα άηππν αληηθαηαζιηπηηθφ, ην νπνίν κεηψλεη ηελ
αλάγθε θαπλίζκαηνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο απφ
ηνλ θαπλφ. Η πξνζπάζεηα δηαθνπήο μεθηλά κία εβδνκάδα κεηά ηελ έλαξμε ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (9) Η βνππξνπηφλε δηπιαζηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο
δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο (ην κέζν πνζνζηφ δηαθνπήο αγγίδεη ην 19% έλαληη
ηνπ 10% ηεο νκάδαο ειέγρνπ) (9). Η βνππξνπηφλε έρεη θαλεί απνηειεζκαηηθή
ζε επξχ θάζκα πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαπληζηψλ κε
ρξφληεο λφζνπο, φπσο θαξδηαγγεηαθή λφζνο θαη ρξφληα απνθξαθηηθή
πλεπκνλνπάζεηα (10). Παξφιν πνπ ππάξρνπλ αλεπαξθείο ελδείμεηο φηη ε
βνππξνπηφλε

πξνζηηζέκελε

ζηα

ππνθαηάζηαηα

ληθνηίλεο

παξέρεη

ζπκπιεξσκαηηθά καθξνπξφζεζκν φθεινο, είλαη ινγηθφ λα ζπλδπάδνληαη απηά
ηα δχν, εάλ ε κεγαιχηεξε επηηξεπφκελε δφζε ελφο εθ ησλ δχν δελ είλαη
απνηειεζκαηηθή (11).
Η βνππξνπηφλε ζπληαγνγξαθείηαη σο βνππξνπηφλε SR 150mg δχν
θνξέο ηελ εκέξα (ρξεζηκνπνηείηαη κεησκέλε δφζε 150mg εκεξεζίσο ζε
ειηθησκέλνπο θαη ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή αλεπάξθεηα). Η
βνππξνπηφλε ζρεδφλ δηπιαζηάδεη ηα πνζνζηά δηαθνπήο ζπγθξηλφκελε κε ην
placebo ζηνπο 6 ή 12 κήλεο παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ (9).Σν 7-12%
ησλ θαπληζηψλ δελ αλέρνληαη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη ζηακαηνχλ ηελ
αγσγή. Οη ζπλήζεηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ε αυπλία (>30%), ε
μεξνζηνκία (10-15%), ε θεθαιαιγία (10%), ε λαπηία (10%), ε δπζθνηιηφηεηα
(10%) θαη ε επεξεζηζηφηεηα (5-10%). Πεξίπνπ 1/1000 αζζελείο εκθαλίδνπλ
έλα επεηζφδην ζπαζκψλ κε ηε βνππξνπηφλε, ζπλεπψο αληελδείθλπηαη ζε
αζζελείο κε επηιεςία, κε ηζηνξηθφ επηιεςίαο, ή ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ γηα
επηιεςία (10). Η βνππξνπηφλε αληελδείθλπηαη επίζεο ζε άηνκα κε λεπξνγελή
αλνξεμία, κε βνπιηκία, κε δηπνιηθή δηαηαξαρή ή κε ζνβαξή επαηηθή λφζν (10).
Η βνππξνπηφλε αιιει επηδξά κε πνιιά επξείαο ρξήζεο θάξκαθα, φπσο
αληηθαηαζιηπηηθά, αληηςπρσζηθά θαη αληηαξξπζκηθά (10).
Ννξηξηπηπιίλε
Η λνξηξηπηπιίλε είλαη έλα ηξηθπθιηθφ αληηθαηαζιηπηηθφ, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο απφ ην 1960. Γελ είλαη
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εγθεθξηκέλν γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο.
Όκσο, ζε δφζεηο 75mg εκεξεζίσο (κηθξφηεξε δφζε ζε ειηθησκέλνπο ή
εθήβνπο) έρεη αλαδεηρζεί φηη απμάλεη ηα πνζνζηά δηαθνπήο 7 έσο 17%
ζπγθξηλφκελε κε ην placebo (NNT=10),(9) θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ιχζε
ζηηο ρψξεο φπνπ ην θφζηνο ησλ εγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο είλαη απαγνξεπηηθφ. Οη αλαγλσξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
πεξηιακβάλνπλ: ππλειία, μεξνζηνκία, δάιε θαη θίλδπλν θαξδηαθήο αξξπζκίαο.
Σν πξφζθαην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ απνηειεί αληέλδεημε. Η
εκεξνκελία δηαθνπήο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 2εο
εβδνκάδαο ζεξαπείαο, ζπλήζσο ζεξαπεία 7 έσο 12 εβδνκάδσλ, ρσξίο λα
απαηηείηαη κείσζε ηεο δφζεο (10,12).
Βαξεληθιίλε
Η βαξεληθιίλε είλαη έλαο εθιεθηηθφο κεξηθφο αγσληζηήο ησλ άιθα-4βεηα-2 ληθνηηληθψλ ππνδνρέσλ ηεο αθεηπινρνιίλεο, ε νπνία δξα κεηψλνληαο
ηελ επηζπκία ηνπ αζζελνχο λα θαπλίζεη, αιιά θαη αλαθνπθίδνληαο πνιιά απφ
ηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο ηεο ληθνηίλεο. Δάλ θάπνηνο θαπλίζεη, ελψ ιακβάλεη
αγσγή, ην θάξκαθν έρεη ηε δχλακε λα κεηψζεη ηελ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο πνπ
ζπλδπάδεηαη κε ην θάπληζκα. Η βαξεληθιίλε έρεη απνδεηρζεί ζεκαληηθά πην
δξαζηηθή ζε ζρέζε κε ην placebo ζηελ καθξνπξφζεζκε απνρή απφ ην
θάπληζκα, κε κέζν πνζνζηφ δηαθνπήο 21,4% ζπγθξηλφκελν κε ην 8% ηεο
νκάδαο ειέγρνπ.(13-17). Σα πνζνζηά δηαθνπήο γηα ηε βαξεληθιίλε θαη ηα
ππνθαηάζηαηα ληθνηίλεο είλαη παξφκνηα κεηά απφ έλα ρξφλν. Αιιά ζε
ζπγθξηηηθέο κειέηεο ε βαξεληθιίλε ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα πνζνζηά δηαθνπήο
απφ ηε βνππξνπηφλε (5).
Οη ζπλήζεηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ: λαπηία (>30%),
αυπλία (14%), εθηάιηεο (13%), θεθαιαιγία (13%), δπζθνηιηφηεηα (9%), θχζεο
(έμνδνο αεξίσλ απφ ην νξζφ) (6%), θαη έκεηνη (5%). Η βαξεληθιίλε δελ πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εγθπκνζχλε. Γνζνινγία: Μία εβδνκάδα πξηλ ηελ
εκεξνκελία δηαθνπήο ιακβάλνπλ 0,5mg εκεξεζίσο γηα ηξεηο εκέξεο, 0,5mg
δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα ηέζζεξηο εκέξεο θαη θαηφπηλ κεηά απφ ηελ
εκεξνκελία δηαθνπήο ιακβάλνπλ 1mg δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα δψδεθα
εβδνκάδεο.
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Η βαξεληθιίλε είλαη θαηλνχξγην θάξκαθν θαη ζπλεπψο είλαη πνιχ λσξίο
γηα λα αμηνινγεζνχλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ
απηφ ην θάξκαθν ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά.
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Κεθάιαην 6
ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΗ ΓΙΑΚΟΠΗ
ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
Ο βεινληζκφο θαη ε ππλνζεξαπεία είλαη ζπρλά δηαθεκηδφκελα ζαλ
επηηπρή βνεζήκαηα ζηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Ακθηζβεηνχκελα, θάπνηνη
ηαηξνί είλαη ελζνπζηψδεηο ππνζηεξηθηέο κηαο ή θαη ησλ δπν ελαιιαθηηθψλ
ζεξαπεηψλ, αλ θαη ηξερφλησο δελ ππάξρεη απφδεημε πνπ λα ππνζηεξίδεη κηα
απφ ηηο δχν πξνζεγγίζεηο. Ο βεινληζκφο είλαη κηα παξαδνζηαθή Κηλέδηθε
ζεξαπεία ζηεξηδφκελε ζηελ ρξήζε βειφλσλ πνπ δηεγείξνπλ εηδηθά ζεκεία ηνπ
ζψκαηνο. Έρεη γίλεη αληηθείκελν ελφο αξηζκνχ κειεηψλ νκάδα ειέγρνπ, θαη
δπν κεηααλαιχζεηο έρνπλ ζαλ απνινγηζκφ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα (1,2).
Απηέο νη αλαζθνπήζεηο βξήθαλ φηη δελ ππάξρεη ινγηθά ζχκθσλε έλδεημε φηη ν
βεινληζκφο ή νη ζρεηηθέο ηερληθέο αχμεζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ επηηπρψο λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα. Δηδηθά δελ ππήξμε δηαθνξά
ζηελ δηαθνπή, ζε κειέηεο πνπ ζπγθξίλαλε ηνλ ελεξγφ βεινληζκφ κε ηνλ
αλελεξγφ. Οη θξηηηθνί είπαλ φηη ζίγνπξα απνηειέζκαηα δε ζα κπνξνχζαλ λα
εμαρζνχλ απφ ηηο κειέηεο ηνπο ιφγσ κεζνδνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη φηη
ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξε έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν. Η ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ
αλαιπφκελσλ

κειεηψλ

ζεσξήζεθε

θησρή

απφ

ηνπο

αλαιπηέο.

Οη

ζπλδπαζκέλνη ιφγνη πηζαλνθάλεηαο γηα ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κεηά
απφ 6 κήλεο ήηαλ 1,29 θαη κεηά 12 κήλεο ήηαλ 1,03 (2).
Τπάξρνπλ

πνιινί

δηαθνξεηηθνί

ηχπνη

ππλνζεξαπείαο;

Μεξηθνί

πξνζπαζνχλ λα απνδπλακψλνπλ ηελ επηζπκία ησλ αλζξψπσλ γηα θάπληζκα,
λα ελδπλακψζνπλ ηελ ζέιεζε ηνπο ζηελ δηαθνπή ή λα βνεζήζνπλ απηνχο λα
ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα πξφγξακκα δηαθνπήο. Αλ θαη κεξηθέο uncontrolled
κειέηεο έρνπλ ηζρπξηζηεί φθεινο, κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ζηελ
Cochrane θαηέιεμε φηη ζε ειεγρφκελεο κειέηεο ε ππλνζεξαπεία δελ δείρλεη
έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηα πνζνζηά δηαθνπήο ζηνπο 6 κήλεο απφ ην
απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη ρσξίο ζεξαπεία (3).
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ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΣΤΔΛΧΝ
Ειζαγυγή
Η δπλαηφηεηα κειέηεο ηεο θιεγκνλήο ησλ αεξαγσγψλ άιιαμε
ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο ηεο πξφθιεζεο πηπέισλ σο έλα
εξεπλεηηθφ θαη νινέλα απμαλφκελν θιηληθφ εξγαιείν. Αλ θαη ήηαλ γλσζηφ απφ
δεθαεηίεο φηη ηα πηχεια πνπ παξάγνληαλ απζφξκεηα απφ αζζκαηηθά άηνκα
πεξηιακβάλνπλ

πνιπάξηζκα

εσζηλφθηια,

κφιηο

πξφζθαηα

έγηλαλ

πξνζπάζεηεο εγθπξφηεηαο θαη ηππνπνίεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξνθιεηνχ
πηπέινπ κε ηε ρξήζε ππέξηνλνπ θπζηνινγηθνχ νξνχ σο εξγαιείν κειέηεο
θιεγκνλνδψλ ζπκβακάησλ ζηνλ πλεχκνλα. Η εηζπλνή ελαησξήκαηνο
ππέξηνλνπ πγξνχ ζηελ ηερληθή ηεο πξφθιεζεο πηπέισλ ρξεζηκνπνηήζεθε
αξρηθά απφ ηνλ Bickerman θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1958 ζηελ
θπηηαξνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα (1). Αξγφηεξα ηα πξνθιεζέληα
πηχεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιηληθά γηα ηελ αλίρλεπζε δηάθνξσλ παζνγφλσλ
κηθξννξγαληζκψλ (2-4). Απφ ηελ πξψηε πεξηγξαθή κηαο ηππνπνηεκέλεο
κεζφδνπ ην 1992 απφ ηνπο Pin et al (5) έρεη ζεκεησζεί κηα εληππσζηαθή
αχμεζε

ζηνλ

αξηζκφ

εξγαζηψλ,

ζηηο

νπνίεο

νη

εξεπλεηέο

έρνπλ

ρξεζηκνπνηήζεη πξνθιεηά πηχεια γηα λα κειεηήζνπλ ηε θιεγκνλή ησλ
αεξαγσγψλ, κε επίθεληξν αξρηθά ζην βξνγρηθφ άζζκα θαη κε επέθηαζε πην
πξφζθαηα ζηε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ).
Η κέηξεζε θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ ζηα πξνθιεηά πηχεια παξέρεη
κηα άκεζε κέζνδν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θιεγκνλήο ησλ αεξαγσγψλ ζε
δηάθνξεο αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο. Η πξφθιεζε γηα ηελ παξαγσγή πηπέισλ
επηηξέπεη ηε ζπιινγή επαξθψλ δεηγκάησλ ησλ εθθξίζεσλ απφ ηνπο
αεξαγσγνχο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θιεγκνλήο ησλ αεξαγσγψλ ζε άηνκα πνπ
δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πηχεια απηφκαηα. Μάιηζηα θαίλεηαη φηη ηα
πξνθιεηά πηχεια πεξηέρνπλ κεγαιχηεξε αλαινγία δσληαλψλ θπηηάξσλ απφ
φηη ηα απηφκαηα πηχεια (6).
Οη κέζνδνη εμέηαζεο ησλ πηπέισλ πνηθίινπλ θαη εμειίζζνληαη. Τπάξρεη
αλάγθε γηα βειηίσζε θαη ηππνπνίεζε ηνπο, ψζηε ηα απνηειέζκαηα απφ
δηαθνξεηηθέο κειέηεο λα κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ νξζά.
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Μεθοδολογία
Η δηαδηθαζία ηεο πξφθιεζεο πηπέισλ επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζπλνή
ππέξηνλνπ δηαιχκαηνο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. Σν ππέξηνλν δηάιπκα έρεη
αλαθεξζεί φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην ηζφηνλν (7). Νεθεινπνηεηέο
ππεξήρσλ

ζπληζηψληαη

γηα

ηε

πξφθιεζε

πηπέισλ,

αθνχ

νη

άιινη

λεθεινπνηεηέο ζπλήζσο δελ παξάγνπλ αξθεηφ ελαηψξεκα θπζηνινγηθνχ
νξνχ. Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ε εηζπλνή ηνπ ππέξηνλνπ
ελαησξήκαηνο πξνθαιεί παξαγσγή πηπέισλ δελ έρεη δηεπθξηληζηεί. Πηζαλέο
εξκελείεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη νζκσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεθειψκαηνο, ε
αχμεζε ηεο βιελλνθξνζζσηήο θάζαξζεο, θαζψο θαη κία αχμεζε ζηε δηέγεξζε
ησλ αδεληθψλ θπηηάξσλ (8-11). Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ζπηξνκέηξεζε γηα ηελ
εθηίκεζε γηα ηελ εθηίκεζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ αλαπλεπζηηθνχ
αλαθνξάο (baseline) θαη απνθπγή ππεξβνιηθνχ βξνγρφζπαζκνπ θαηά ηελ
εηζπλνή θπζηνινγηθνχ νξνχ. Η πξφθιεζε πηπέισλ απαηηεί ηθαλνπνηεηηθή
ζπλεξγαζία απφ ηνλ αζζελή. Λφγσ ηεο ζρεηηθήο επεκβαηηθφηεηαο ηεο
κεζφδνπ

είλαη

αλαγθαίνο

ν

εμνπιηζκφο

ηνπ

εξγαζηεξηνχ

κε

βξνγρνδηαζηαιηηθά, κε ζπζθεπέο ρνξήγεζεο νμπγφλνπ θαζψο θαη κε
εμνπιηζκφ αλάλεςεο. Η δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ έλα έκπεηξν
ηερληθφ ππφ ηελ επίβιεςε ελφο έκπεηξνπ θιηληθνχ (12).
Τπάξρεη κηα δηαθσλία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία πξφθιεζεο πηπέισλ θαη ζρεηηθά κε ην θαηά
πφζν πξέπεη λα κειεηάηαη νιφθιεξν ην δείγκα πηπέισλ ή κφλν ηα βχζκαηα.
Απηφ πξνθαιεί ζχγρπζε φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε δεδνκέλσλ δηάθνξσλ κειεηψλ
κε δηαθνξέο ζηελ κεζνδνινγία. Η Δπξσπατθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία
(ERS) έρεη πξνζπαζήζεη λα πξνηππνπνηήζεη ηελ ηερληθή πξφθιεζεο πηπέισλ
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπο (13,14). Τπάξρνπλ δπν θχξηεο
δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη πξφθιεζε πηπέισλ. Ο Iredal θαη νη
ζπλεξγάηεο ηνπ πξνηείλνπλ ηελ εηζπλνή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο ππέξηνλνπ
ελαησξήκαηνο (4,5%) γηα απμαλφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελψ νη Pin θαη
ζπλεξγάηεο πξνηείλνπλ ηελ ηζφρξνλε εηζπλνή δηαδνρηθά απμαλφκελσλ
ζπγθεληξψζεσλ ππέξηνλνπ ελαησξήκαηνο (3%, 4%, 5%) (5,15). Μία κειέηε
έρεη δείμεη φηη ε εηζπλνή ππέξηνλνπ ελαησξήκαηνο πεξηεθηηθφηεηαο 3% είλαη ην
ίδην

επηηπρήο

ζηε

πξφθιεζε

πηπέισλ
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φζν

ε

εηζπλνή

ππέξηνλνπ

ελαησξήκαηνο ζε δηαδνρηθά απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο (3% - 5%) (16). ην
εξγαζηήξην καο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ Pin θαη ζπλεξγαηψλ κε
πνζνζηφ επηηπρίαο 95% θαη ρσξίο ζνβαξέο επηπινθέο, αθφκα θαη ζε αζζελείο
κε ζνβαξή ΥΑΠ (17).
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ιεηηνπξγηθφο
έιεγρνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ κε θαηαγξαθή ηνπ δπλακηθά εθπλεφκελνπ φγθνπ
αέξα ζην πξψην δεπηεξφιεπην (FEV1). Δπεηδή ην ππέξηνλν δηάιπκα NaCl
πξνθαιεί βξνγρφζπαζκν ζε αζζκαηηθά άηνκα (17), ζπληζηάηαη εηζπλνή β2δηεγέξηε βξαρείαο δξάζεο (ζαιβνπηακφιε) κε δνζηκεηξηθή ζπζθεπή εηζπλνψλ
(200κg) σο πξνηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία (5,12,19). Έρεη απνδεηρζεί φηη ε
ρνξήγεζε β2 αγσληζηή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δελ επεξεάδεη ηνπο
παξάγνληεο ηεο θιεγκνλήο ζην δείγκα ηνπ πηπέινπ (16). ηε ζπλέρεηα
αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο πξφθιεζεο. Ο αζζελήο εηζπλέεη αξρηθά
θπζηνινγηθφ δηάιπκα NaCl γηα πεξηφδνπο δηάξθεηαο κέρξη 10 ιεπηά. Η
ζπγθέληξσζε ηνπ εηζπλεφκελνπ δηαιχκαηνο απμάλεηαη ζε θάζε ζπλεδξία απφ
3% ζε 4% θαη ζε 5%. Πάληα αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο ε δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη
θαη ηα άηνκα παξαθαινχληαη λα θπζήμνπλ ηε κχηε ηνπο , λα μεπιχλνπλ ην
ζηφκα ηνπο

θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα απνβάινπλ ηα πηχεια ζε

απνζηεηξσκέλν δνρείν. Με ηελ απφρξεκςε, γίλεηαη αλάκημε κε ζίειν πνπ
απνηειείηαη θπξίσο απφ πγξφ, πιαθψδε επηζειηαθά θχηηαξα θαη βαθηήξηα ηνπ
ζηνκαηνθάξπγγα.

Γηα

ηελ

ειαρηζηνπνίεζε

ηεο

πξφζκημεο

κε

ζίειν,

πξνηείλεηαη ην μέπιπκα ηνπ ζηφκαηνο κε λεξφ πξηλ απφ θάζε απφρξεκςε.
Δπεηδή κε πιαθψδε θχηηαξα κπνξνχλ επίζεο λα πξνέιζνπλ απφ
νπηζζνξηληθή έθθξηζε, ε πηζαλφηεηα απηή ειαρηζηνπνηείηαη κε ην λα δεηεζεί
ζηα άηνκα λα θπζήμνπλ ηε κχηε ηνπο πξηλ απφ θάζε απφρξεκςε (20). Η
θαιχηεξε πνηφηεηα δείγκαηνο επηηπγράλεηαη κε ειεγρφκελε απφρξεκςε ζηελ
πξνζπάζεηα πξφθιεζεο βήρα. Η παξαγσγή εθθξίζεσλ κε ην θηάξληζκα θαη
ηνπο γαξγαξηζκνχο πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Σν ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο
είλαη

πνιχ

ζεκαληηθφ

γηα

λα

πξαγκαηνπνηεζεί

ιήςε

εθθξίζεσλ

αληηπξνζσπεπηηθψλ ησλ αεξαγσγψλ. Μεηαμχ ησλ ζπλεδξηψλ επίζεο
εθηειείηαη ζπηξνκέηξεζε γηα ηελ αλίρλεπζε αμηνζεκείσηεο πηψζεο ζηελ FEV1.
Η δηαδηθαζία ζηακαηάεη φηαλ ζπιιέγεηαη επαξθήο πνζφηεηα πηπέισλ
(πεξίπνπ 1g βχζκαηνο) ή αλ επηβαξπληηθά ζπκπηψκαηα παξνπζηαζηνχλ ή αλ
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ε FEV1 πέζεη θάησ απφ 20% απφ ηε βαζηθή ηηκή πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ
αξρή.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθά
ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξα ρξνληθά ζεκεία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξφθιεζεο, π.ρ. ε δεηγκαηνιεςία απφ ηνπο θεληξηθνχο
αεξαγσγνχο γίλεηαη λσξίο, ελψ απφ ηνπο πεξηθεξηθνχο αεξαγσγνχο θαη ηηο
θπςειίδεο αξγφηεξα. Μηθξφηεξε δηάξθεηα εηζπλνήο ηνπ δηαιχκαηνο (15-20
ιεπηά) θαίλεηαη λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκε θαη λα έρεη πνζνζηά επηηπρίαο
φκνηα κε απηά κεγαιχηεξσλ ρξφλσλ εηζπλνήο (30 ιεπηά). Τπάξρεη νκνθσλία
γηα ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ λεθεινπνηεηή ζηα 15-20 ιεπηά (12).

Επεξεπγαζία ηυν πηςέλυν
Σα πηχεια ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ κέζα ζηα επφκελα 30 ιεπηά
αιιά φρη πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο, θαη ην δείγκα δηαηεξείηαη ζην ςπγείν. Ο
φγθνο ηνπ δείγκαηνο ππνινγίδεηαη θαη δείγκαηα πηπέισλ κε φγθν ηνπιάρηζηνλ
2 mL ζεσξνχληαη επαξθή.
επεμεξγαζία

νιφθιεξνπ

ηνπ

ε θάπνηα εξγαζηήξηα πξαγκαηνπνηείηαη
δείγκαηνο

ηνπ

πηπέινπ,

ηερληθή

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Fahy θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (21). Άιινη εξεπλεηέο
πξνηηκνχλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα βχζκαηα ησλ πηπέισλ φπσο
πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Pin θαη ζπλ (5). Καη νη δπν δηαδηθαζίεο πνπ
αλαθέξζεθαλ

παξαπάλσ

έρνπλ

απνδεηρζεί

φηη

είλαη

έγθπξεο

θαη

αλαπαξαγψγηκεο. Η κέζνδνο φκσο ηεο επηινγήο ησλ θνιισδψλ ηκεκάησλ
ησλ πηπέισλ παξέρεη κεγαιχηεξε βησζηκφηεηα θαη θαιχηεξε πνηφηεηα
θπηηάξσλ (22,23).
Μεηά ηε δηαινγή θαη ην δχγηζκα ησλ βπζκάησλ, πξνζηίζεηαη
δηζεηνζξεηηφιε (DTT) θαη ξπζκηζηηθφ δηάιπκα Dulbecco‘s phosphate(D-PBS).
Σν DDT είλαη αλαγσγηθφ κέζν κε δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ηεο θπηηαξηθήο
βησζηκφηεηαο, ησλ θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ θαη δηαιπηψλ κεζνιαβεηψλ
(16), γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Έπεηηα ην κείγκα
θηιηξάξεηαη θαη θπγνθεληξείηαη. Σν ππεξθείκελν αλαξξνθάηαη θαη θαηαςχρεηαη
ζηνπο -800C γηα λα αλαιπζεί αξγφηεξα. Σν θπηηαξηθφ ίδεκα μαλαδηαιχεηαη κε
D-PBS θαη κε 10% HAS (Human serum albumin - αιβνπκίλε αλζξψπηλνπ
νξνχ). Ο νιηθφο θπηηαξηθφο πιεζπζκφο ηνπ δηεζνχκελνπ δείγκαηνο
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ππνινγίδεηαη πάληα θαη ζπλήζσο πξηλ ηε θπγνθέληξεζε θαη ε βησζηκφηεηα
ειέγρεηαη κέζσ κεζφδνπ απνθιεηζκνχ ηνπ trypan blue (24). Αλ ε θπηηαξηθή
βησζηκφηεηα είλαη ρακειφηεξε απφ 50% θαη/ή ε επηκφιπλζε κε πιαθψδε
θχηηαξα είλαη πάλσ απφ 20%, ην δείγκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ιφγσ
ηεο κε αλαπαξαγσζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ (25). Σα ελαησξήκαηα ησλ
θπηηάξσλ θπιάζζνληαη ζε eppendorf θχπειια. Σα θπηηαξηθά πιαθάθηα επίζεο
εηνηκάδνληαη. Καη ηα δχν δηαηεξνχληαη ζηνπο -800C γηα λα γίλεη ε επεμεξγαζία
αξγφηεξα. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ζπλήζσο εθηειείηαη ζε θπηηαξηθά
δείγκαηα ρξσζκέλα κε May-Grunwald Giemsa, απνθιείνληαο ηα πιαθψδε
επηζειηαθά θχηηαξα.

Επαναλητιμόηηηα
Σα

πηχεια,

πνπ

νξίδνληαη

σο

νη

εθθξίζεηο

ηνπ

θαηψηεξνπ

αλαπλεπζηηθνχ πνπ παξάγνληαη κε ηελ απφρξεκςε, απνηεινχληαη απφ πγξφ
θαη θπηηαξηθά ζπζηαηηθά, πεξηιακβάλνληαο καθξνθάγα, επηζειηαθά θχηηαξα
ησλ βξφγρσλ θαη θιεγκνλψδε θχηηαξα (26). Οη κεηξήζεηο ησλ θπηηάξσλ
απηψλ καο δίλνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο, ηδηαίηεξα φηαλ ε βησζηκφηεηα ησλ
θπηηάξσλ είλαη πςειή θαη ε επηκφιπλζε κε επηζειηαθά θχηηαξα δηαηεξείηαη ζε
ρακειά επίπεδα (27,28). Η επαλαιεςηκφηεηα ηεο κεζφδνπ έρεη αλαθεξζεί ζε
δείγκαηα πηπέισλ πνπ πάξζεθαλ απφ ηνλ ίδην αζζελή ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο
(29-31). Όκσο θάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα δηαδνρηθά δείγκαηα
πξνθιεηψλ πηπέισλ δηαθέξνπλ ζηελ θπηηαξηθή ηνπο ζχλζεζε (31,32).
χκθσλα κε ηνλ Nightingale θαη ζπλ. (32) παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ θαη ησλ πνζνζηψλ ησλ νπδεηεξφθηισλ ζε δηαδνρηθά δείγκαηα
πξνθιεηψλ πηπέισλ πνπ πάξζεθαλ απφ πγηείο εζεινληέο κέζα ζε 8 ή 24
ψξεο, ε νπνία πηζαλά νθείιεηαη ζηελ θιεγκνλψδε αληίδξαζε ησλ αεξαγσγψλ
πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφθιεζεο ησλ πηπέισλ. Δπίζεο
ππάξρνπλ απνδείμεηο απφ κειέηεο ηφζν ζε πγηείο φζν θαη ζε αζζκαηηθνχο, φηη
ε πςειή ζπγθέληξσζε ζηέινπ πξνθαιεί αχμεζε ησλ νπδεηεξνθίισλ ζηνπο
αεξαγσγνχο (33,34). Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε,
ηα αξρηθά δείγκαηα ησλ πξνθιεηψλ πηπέισλ αληηπξνζσπεχνπλ πιηθφ πνπ
ιακβάλεηαη απφ ηνπο θεληξηθνχο αεξαγσγνχο, ελψ ππφινηπα δείγκαηα
αληηπξνζσπεχνπλ ζπζηαηηθά ησλ πεξηθεξηθψλ αεξαγσγψλ.
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Αζθάλεια
Η πξφθιεζε πηπέισλ κε λεθεινπνηεηή ππέξηνλνπ δηαιχκαηνο έρεη
βξεζεί λα είλαη αζθαιήο θαη θαιά αλεθηή θαη αμηφπηζηε κέζνδνο αλίρλεπζεο
κεηαβνιψλ ζηε θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ, εθφζνλ εθηειείηαη αλά 48 ψξεο γηα
λα είλαη θαη αλαπαξαγψγηκε (36). Όκσο ε ππεξηνληθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο, ην
πνζφ ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα θαη ν ξπζκφο κεηαθνξάο ηνπ επεξεάδνπλ ηελ
πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ζχζπαζεο ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ βξφγρσλ (16, 36),
ηεθκεξηψλεηαη βέβαηα απφ ιίγεο κειέηεο (37,38). ε πνιιέο κειέηεο
αλαθέξεηαη φηη δελ ππήξμαλ επηπινθέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφθιεζεο ησλ
πηπέισλ ζε αζζελείο κε Υ.Α.Π. ή ήπην άζζκα. Τπάξρνπλ φκσο κειέηεο ζηηο
νπνίεο αλαθέξεηαη δχζπλνηα θαη/ή πηψζε ηεο FEV1 κεγαιχηεξε απφ ην 10%
ηεο αξρηθήο ηηκήο ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αζζελψλ κε βαξηά Υ.Α.Π. ή
βαξχ άζζκα, ηα νπνία φκσο αλαζηξέθνληαη εχθνια κε ηελ ρνξήγεζε
βξνγρνδηαζηαιηηθψλ νπζηψλ (39-41). Λφγσ ησλ παξαπάλσ επηβάιιεηαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπηξνκέηξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ
κε ζθνπφ λα αληρλεχεηαη έγθαηξα ε ζχζπαζε ησλ αεξαγσγψλ. ην
εξγαζηήξην καο εάλ παξαηεξεζεί πηψζε ηνπ FEV1 απφ 10% έσο 20%,
ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή ηηκή, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφθιεζεο δελ
απμάλνπκε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ ππέξηνλνπ ελαησξήκαηνο θαη αλ ε πηψζε
ηνπ FEV1 είλαη κεγαιχηεξε απφ 20% ηφηε ζηακαηάκε ηε δηαδηθαζία (17).

Σύγκπιζη με άλλερ ηεσνικέρ
Κχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ
απνηεινχλ

ηα

πηχεια

(απηφκαηα

ή

πξνθιεηά

παξαγφκελα),

ην

βξνγρνθπςειηδηθφ έθπιπκα (BALF) θαη νη βξνγρηθέο βηνςίεο. Σα δείγκαηα
βξνγρηθνχ ηζηνχ ππεξέρνπλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο
θιεγκνλήο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ πλεχκνλα (ζηνπο αεξαγσγνχο, ζηηο
αξηεξίεο θαη ζην πλεπκνληθφ παξέγρπκα). Ωζηφζν, πξνθαλείο ηερληθέο
δπζθνιίεο θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα ζπρλά θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ αλάιπζή
ηνπο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Μηα άιιε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ζπιινγή εθθξίζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ην BAL, επηηξέπεη ζπιινγή απφ ηνπο
πεξηθεξηθνχο αεξαγσγνχο, αιιά είλαη πην επίπνλε κέζνδνο θαη αθαηάιιειε
γηα ζπρλέο κειέηεο ζην ίδην άηνκν (42). Φαίλεηαη λα ππάξρεη πνηνηηθή δηαθνξά
κεηαμχ ησλ πξνθιεηψλ πηπέισλ θαη ηνπ BAL ζην φηη ηα πηχεια είλαη έλα κέζν
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πινπζηφηεξν

ζε

εσζηλφθηια

θαη

νπδεηεξφθηια,

θαη

θησρφηεξν

ζε

ιεκθνθχηηαξα θαη καθξνθάγα απφ φηη ζηελ BAL (43). Πξνεγεζείζεο
πξνζπάζεηεο κέηξεζεο θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ κε βξνγρηνιηδηθφ έθπιπκα
είραλ απνηχρεη ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ νξνχ πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηε
δεηγκαηνιεςία. Μάιηζηα κειέηε έδεημε φηη ην θάπληζκα δξα σο ζπγρπηηθφο
παξάγνληαο ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ BAL. Ο απμεκέλνο φγθνο
πγξνχ ηεο επηζειηαθήο επηθάλεηαο ζηνπο θαπληζηέο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο
ζπγθεληξψζεηο θπηηάξσλ θαη πξσηετλψλ ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ (44). Με
ηελ πξφθιεζε πηπέισλ απηφ ην πξφβιεκα απνθεχγεηαη, ηνπιάρηζηνλ φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη κηθξφο
πξνθαιεί

ην

γεγνλφο

φγθνο λεθεινπνηεκέλνπ νξνχ (35). Δλδηαθέξνλ
φηη

ηα

πηχεια

έρνπλ

κεγαιχηεξε

ππθλφηεηα,

πεξηζζφηεξα θιεγκνλψδε θχηηαξα θαη απμεκέλνπο δείθηεο θιεγκνλήο
ζπγθξηηηθά κε ην βξνγρνθπςειηδηθφ έθπιπκα (45).

ΛΗΦΗ ΡΙΝΙΚΟΤ ΔΚΠΛΤΜΑΣΟ
Δθηφο φκσο απφ ηελ πξφθιεζε πηπέισλ, ε κεηαβνιή ηεο θιεγκνλήο
ησλ αεξαγσγψλ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ξηληθνχ
εθπιχκαηνο, ιφγσ ηζηνινγηθήο νκνηφηεηαο ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ κε απηφ
ησλ βξφγρσλ (46), φπσο θαίλεηαη ζε θάπνηεο κειέηεο ζπζρέηηζεο ησλ
πηπέισλ κε ην ξηληθφ έθπιπκα ζε αιιεξγηθέο θαη θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο. Οη
κειέηεο πνπ ππάξρνπλ είλαη πεξηνξηζκέλεο άιια ππνζηεξίδνπλ φηη νη ξηληθέο
θαη βξνγρηθέο εθθξίζεηο έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο ζηε ζχζηαζή ηνπο (47).
Πξφζθαηα βξέζεθε φηη ζπλππάξρεη θιεγκνλή βξνγρηθνχ θαη ξηληθνχ επηζειίνπ
ζηνπο θαπληζηέο (48). Σν ξηληθφ έθθξηκα πεξηέρεη κεγάιν αξηζκφ πξσηετλψλ,
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ αλίρλεπζε
θαη ραξαθηεξηζκφ βηνρεκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λφζνπο ησλ
αεξαγσγψλ (49).
ε αληίζεζε κε ηηο βξνγρηθέο εθθξίζεηο, νη ξηληθέο εθθξίζεηο κπνξνχλ λα
ζπγθεληξσζνχλ εχθνια θαη λα παξέρνπλ έλα ρξήζηκν ζεκέιην γηα ηε εθηίκεζε
ησλ εθθξίζεσλ ησλ αεξαγσγψλ (47). Σν ξηληθφ έθπιπκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ κειέηε ηεο θιεγκνλψδνπο αληαπφθξηζεο ηνπ αλψηεξσλ αεξαγσγψλ.
Δίλαη κηα αζθαιήο, θαιά αλεθηή, ρακεινχ θφζηνπο ηερληθή θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ (50).

145

Δλ ζπληνκία, δίλεηαη νδεγία ζηνλ αζζελή, πνπ είλαη ζε θαζηζηή ζέζε λα θέξεη
ην πεγνχλη ηνπ πξνο ην ζηήζνο ηνπ θαηά 300 πεξίπνπ θαη λα κελ αλαπλεέη
απφ ηε κχηε. Γίλεηαη ελζηάιιαμε 5ml αιαηνχρνπ δηαιχκαηνο κέζσ ζχξηγγαο
ζε θάζε ζαιάκε ηεο κχηεο, δηάξθεηαο πεξίπνπ 10 δεπηεξνιέπησλ. Καηφπηλ ην
έθπιπκα ζπιιέγεηαη κε επαλαιακβαλφκελεο αλαξξνθήζεηο θαη απφ ηηο δχν
ξηληθέο θνηιφηεηεο, δηαηεξείηαη ζε πάγν, δπγίδεηαη θαη επεμεξγάδεηαη κέζα ζε 1
ψξα (θπγνθέληξεζε γηα 10 ιεπηά ζηηο 400 g θαη θχιαμε ησλ ππεξθεηκέλσλ
ζηνπο –800C κέρξη ηελ αλάιπζή ηνπο).
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Γελ ππάξρνπλ πνιιά δεδνκέλα γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο
ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα θιεγκνλψδε θχηηαξα ησλ πηπέισλ. Ο
ζθνπφο ηεο κειέηεο καο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηπρφλ αιιαγψλ ζηα θιεγκνλψδε
θχηηαξα θαη ζηνπο ππνπιεζπζκνχο ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ησλ πηπέισλ κεηά
απφ 6 θαη 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Πξφθιεζε πηπέισλ
έγηλε ζε 68 πγηείο θαπληζηέο ειηθίαο 49±8 yrs (mean± SD), κε ηζηνξηθφ
θαπλίζκαηνο 57±18 pack years, θαη ρσξίο πξνυπάξρνπζα αλαπλεπζηηθή
δηαηαξαρή ή ηξέρνπζα αλαπλεπζηηθή λφζν. ε απηνχο πνπ θαηάθεξαλ λα
δηαθφςνπλ ην θάπληζκα, επαλαιήθζεθε ε πξφθιεζε πηπέισλ κεηά απφ 6
κήλεο (n=18/21) θαη κεηά απφ 1 έηνο (n=9/14). Γέθα πγηείο κε θαπληζηέο
ρξεζίκεπζαλ

σο

αλαγλσξίζηεθαλ

κάξηπξεο
βάζε

(controls)..

κνξθνινγίαο

θαη

Σα
νη

θιεγκνλψδε
ππνπιεζπζκνί

θχηηαξα
ησλ

Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ κε ηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο. Σα καθξνθάγα ησλ πηπέισλ,
εθθξαζκέλα σο % ησλ ζπλνιηθψλ κε πιαθσδψλ θπηηάξσλ,

βξέζεθαλ

κεησκέλα κεηά απφ 12 κήλεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε πξηλ
ηε δηαθνπή (baseline) (34.5 % vs. 49.1%, p=0.05), ελψ ηα νπδεηεξφθηια
απμήζεθαλ (61.0% vs. 48.8%, p=0.04). Δπηπιένλ, ηα CD8+ T-θχηηαξα
(εθθξαζκέλα σο % ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ησλ πηπέισλ) βξέζεθαλ κεησκέλα
ζηνπο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο (13.6 vs. 22.3, p=0.04) θαη απμεκέλα ζηνπο θαπληζηέο 6 κήλεο κεηά
ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηηο baseline κεηξήζεηο (24 vs. 13.6,
p=0.04), έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ δηαηεξήζεθε 1 έηνο κεηά
ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (25.3 vs. 13.6, p=0.036). Γελ αληρλεχηεθε θακία
δηαθνξά ζην πνζνζηφ ησλ CD4+ T- θπηηαξσλ κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε
θαπληζηψλ. Απηά ηα λέα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη νξηζκέλα θιεγκνλψδε θχηηαξα ζηνπο θαπληζηέο κε
απηά ησλ κε θαπληζηψλ, κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Παξφια απηά, πεξαηηέξσ κειέηεο απαηηνχληαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αθξηβνχο
κεραληζκνχ.
ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν θάπληζκα, φπσο αλαθέξζεθε, απνηειεί ην θχξην παξάγνληα
γηα ηελ αλάπηπμε αξθεηψλ ρξφλησλ παζήζεσλ ηνπ πλεχκνλα, φπσο ε ρξφληα
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απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) θαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα θαη
ππάξρεη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ην ξφιν ηνπ ζηελ πξνδηάζεζε θαη
έθβαζε αξθεηψλ άιισλ λνζεκάησλ (1). Καη ελψ ην ελεξγφ θάπληζκα απνηειεί
ηελ θχξηα αηηία γηα θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο γηα 10
έηε κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαηά 2-3 θνξέο
(2). Δπηπιένλ, ε δηαηήξεζε ηεο απνρήο απφ ην θάπληζκα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν
κείσζεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ θαη
κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θιηληθά ζεκαληηθήο ΥΑΠ (2). Απηά ηα επξήκαηα
δείρλνπλ φηη νη επηδξάζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνλ πλεχκνλα είλαη κεξηθψο
αλαζηξέςηκεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Οη κεραληζκνί ηεο πλεπκνληθήο βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην
θάπληζκα δελ έρνπλ πιήξσο δηεπθξηληζηεί αθφκε. Όκσο, έρεη πξνηαζεί φηη νη
πξψηκεο θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ είλαη θξίζηκεο
γηα ηελ αλάπηπμε επαθφινπζεο βιάβεο ζηνλ ηζηφ θαη λφζν ζε επαίζζεηα
άηνκα. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη ην θάπληζκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
κηα ηνπηθή αληίδξαζε θαη ζπζζψξεπζε νπδεηεξνθίισλ ζηελ πλεπκνληθή
κηθξνθπθινθνξία

θαη

λα

πξνθαιέζεη

βιάβε

ζηνλ

ηζηφ

κέζσ

ηεο

απειεπζέξσζεο ηνμηθψλ θαη ρεκεηνηαθηηθψλ κεζνιαβεηψλ, θαη έηζη λα
πξνδηαζέζεη πεξαηηέξσ ζε πλεπκνληθή λφζν θαη θιεγκνλή (1-4). Αλάκεζα ζηα
ιεκθνθχηηαξα, ηα θπθινθνξνχληα CD4+ T ιεκθνθχηηαξα έρνπλ πξνηαζεί σο
θχηηαξα ζηφρνη ηνπ θαπλίζκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα CD4+ T-ιεκθνθχηηαξα
έρνπλ βξεζεί λα απμάλνληαη εθιεθηηθά θαη δνζνεμαξηψκελα απφ ην ελεξγφ
θάπληζκα, πνπ πξνθαιείηαη κέζσ ηεο ρξφληαο δηεξγαζίαο ηνπ ζπζηεκαηηθνχ
θαπλίζκαηνο (5). Δπηβεβαίσζε ζην παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο
ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ πνπ ζπιιεγνληαη απφ ην βξνγρηνθπςειηδηθφ
έθθξηκα (BALF) απμάλεηαη ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο, πξσηίζησο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ καθξνθάγσλ ηνπ BALF (6-8).
Οκνίσο κε ην BALF, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηα καθξνθάγα ζην
πηχειν θαη ηνπο κηθξνχο αεξαγσγνχο ησλ θαπληζηψλ (9-12). Δπηπξφζζεηα,
αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα νπδεηεξφθηια θαη ηα ιεκθνθχηηαξα
απμάλνληαη ζηνπο θαπληζηέο (6-9, 12-16). Σα CD4+ T-θχηηαξα ζην BALF ησλ
θαπληζηψλ έρνπλ αλαθεξζεί λα κεηψλνληαη (15,17) θαη ηα CD8+ T-θχηηαξα λα
απμάλνληαη, νδεγψληαο ζε έλα ζεκαληηθά κεησκέλν ιφγν CD4+/CD8+ ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (18,19). Οκνίσο, ζην βιελλνγφλν ησλ κηθξψλ
155

αεξαγσγψλ ππάξρεη κία ηάζε πξνο κείσζε ζηα CD4+ T-θχηηαξα, κηα αχμεζε
ζηα CD8+ T-θχηηαξα θαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζην ιφγν CD4+/CD8+ Tθπηηάξσλ ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (13).
Ληγφηεξα

είλαη

γλσζηά

γηα

ηηο

επηδξάζεηο ηεο δηαθνπήο

ηνπ

θαπλίζκαηνο. Γχν ζρεηηθά παιαηφηεξεο κειέηεο επηπνιαζκνχ δε βξήθαλ
δηαθνξέο ζηα θιεγκνλψδε θχηηαξα κεηαμχ θαπληζηψλ θαη πξψελ θαπληζηψλ
(20-21), ελψ άιιεο έδεημαλ φηη ηα ν αξηζκφο ησλ καθξνθάγσλ ηνπ BALF, αιιά
φρη ησλ νπδεηεξφθηισλ κεηψλνληαη ζηνπο πξψελ θαπληζηέο ζε ζρέζε κε ηνπο
θαπληζηέο (22). Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε αζζελείο κε ΥΑΠ, κία
cross-sectional κειέηε ζηα πξνθιεηά πηχεια, δε βξήθε δηαθνξέο ζην
θπηηαξηθφ πξνθίι θαη ζην θαηλφηππν ησλ καθξνθάγσλ φηαλ ζπγθξίλνληαη
θαπληζηέο κε πξψε θαπληζηέο (23), πηζαλά ππνδειψλνληαο εκκέλνπζεο
θιεγκνλψδεηο αιιάγεο ζηνπο αεξαγσγνχο ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ
πξνδηάζεζε γηα ΥΑΠ. Μαθξνρξφληεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα καθξνθάγα,
νπδεηεξφθηια ιεκθνθχηηαξα ηνπ BALF θαη ηα καθξνθάγα ηνπ πηπέινπ
κεηψλνληαη ζηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(7, 24-26). Μειέηεο ζηα νπδεηεξφθηια ησλ θαπληζηψλ είλαη ακθηιεγφκελεο,
δείρλνληαο είηε κείσζε (25), ή αχμεζε (26). Τπάξρεη κφλν κηα καθξνρξφληα
κειέηε ζε ‗πγηείο‘ θαπληζηέο πνπ εθηηκά ππνπιεζπζκνχο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ
ζηηο βξνγρηθέο βηνςίεο θαη απηή ε κειέηε δε βξήθε δηαθνξέο ζηα CD8+ θαη
CD4+ T-ιεκθνθχηηαξα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (26). Γελ έρνπλ
αλαθεξζεί κεθξνρξφληεο κειέηεο επίδξαζεο ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο
ζηνπο

ηπνπιεζπζκνχο

ησλ

Σ-ιεκθνθπηηάξσλ

ζηα

πηχεια

‗πγεηψλ‘

θαπληζηψλ. Γηεμήγακε κηα καθξνρξίληα κειέηε γηα λα εμεηάζνπκε αλ νη
κεηαβνιέο

ζηνπο

ππνπιεζπζκνχο

ησλ

Σ-ιεκθνθπηηάξσλ

θαη

ησλ

θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ησλ αεξαγσγψλ αλαζηξέθνληαη κεηά απφ κία
πεξίνδν 6 θαη 12 κελψλ απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ‗πγηείο
θαπληζηέο‘.
Τιηθά κε θαη κέζνδνο
Αζζελείο
ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Ηξαθιείνπ, ζηελ Κξήηε, έγηλε
πξφθιεζε πηπέισλ ζε 68 άηνκα απφ ην ηαηξείν δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ πξσηνθφιινπ δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. Όια ηα άηνκα
ελεκεξψζεθαλ θαη έδσζαλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε θαη ε Δπηηξνπή Ηζηθήο ηνπ
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Παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ έδσζε επίζεκε έγθξηζε. Όινη νη θαπληζηέο
ζπκκεηείραλ ζην ίδην ζπκπεξηθνξηθφ πξφγξακκα θαη αλάινγα κε ην βαζκφ
εμάξηεζεο (Fagerstrom test) έιαβαλ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε ληθνηίλε
θαη/ή βνππξνπηφλε γηα ηε ζεξαπεία δηαθνπήο θαπλίζκαηνο. Γέθα κε
θαπληζηέο (πνπ δελ είραλ θαπλίζεη πνηέ) ζηξαηνινγήζεθαλ κέζσ δηαθήκηζεο
θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ (controls). Όια ηα άηνκα ήηαλ
ειεχζεξα ινηκψμεσλ αλαπλεπζηηθνχ θαηά ηε κειέηε ή θαηά ην κήλα πνπ
πξνεγήζεθε ηεο κειέηεο θαη ζηνλ επαλέιεγρν κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο. Σα
άηνκα δελ έπαζραλ απφ θάπνηα λφζν θαη δελ ειάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή
αγσγή ζηελ πξψηε επίζθεςε, ελψ θαλείο δελ παξνπζίαζε ζπκπηψκαηα
ρξφληαο βξνγρίηηδαο. Δπηπιένλ, ν έιεγρνο ιεηηνπξγηθψλ δνθηκαζηψλ ηνπ
πλεχκνλα ήηαλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα θαη ε αθηηλνγξαθία ζψξαθά ηνπο
ήηαλ θπζηνινγηθή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ θαίλνληαη
ζηνλ πίλαθα 1.
Πξόθιεζε πηπέισλ θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο
Σα δείγκαηα ησλ πηπέισλ ζπιιέρηεθαλ επηηπρψο ζηελ 1ε επίζθεςε
ζηνπο 68 θαπληζηέο θαη ζηνπο 10 controls, ελψ επαξθέο πηχειν θαιήο
πνηφηεηαο ειήθζεη απφ ηνπο 16 απφ ηνπο 21 πνπ θαηάθεξαλ επηηπρψο λα
δηαθφςνπλ ην θάπληζκα ζηελ 1ε επίζθεςε, κεηά απφ 6 κήλεο ζηνλ
επαλέιεγρν ζηνπο 18 απφ ηνπο 21 πνπ δελ είραλ ππνηξνπηάζεη (86%
πνζνζηφ ζπιινγήο) θαη κεηά απφ 12 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζηνπο 9
απφ ηνπο 14 πνπ είραλ δηαθφςεη ηη θάπληζκα (65% πνζνζηφ ζπιινγήο). ε
θάζε επαλέιεγρν, ε επηβεβαίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαπλίζκαηνο γηλφηαλ απφ
ην εθπλεφκελν CO. Η πξφνδνο ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο
ζπιινγήο ησλ πηπέισλ απεηθνλίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα 1.
Η πξφθιεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πηπέισλ έγηλαλ κε βάζε κε ηε
κέζνδν ηνπ Pin, φπσο έρνπκε ήδε πεξηγξάςεη (27). Γχν πιαθάθηα βάθηεθαλ
κε May-Grunwald-Giemsa γηα λα ππνινγηζηεί ν ηχπνο ησλ θιεγκνλσδψλ
θπηηάξσλ ζην πηχειν θαη ε θαηακέηξεζή ηνπο έγηλε απφ έλαλ εξεπλεηή (ΙΒ),
πνπ δε γλψξηδε ηελ πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ. Σνπιάρηζηνλ 400 θχηηαξα
κεηξήζεθαλ. Πιαθάθηα κε <50% πιαθσδψλ θπηηάξσλ θαη >400 κε πιαθψδε
θχηηαξα ραξαθηεξίζηεθαλ θαιήο πνηφηεηαο. Η δηαθνξηθή θαηαέηξεζε ησλ
θπηηάξσλ εθθξάζηεθε σο % ησλ ζπλνιηθψλ κε πιαθσδψλ θπηηάξσλ ηνπ
πηπέινπ.
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Πεξίπνπ 106 ιεπθνθχηηαξα πηπέινπ ζεκάλζεθαλ γηα ηελ θπηηαξνκεηξία
ξνήο κε κνλνθισληθά αληηζψκαηα πνληηθνχ έλαληη αλζξψπνπ (φια απφ ηελ
Immunotech; Marseille, France): phycoerythrin-cyanine (PECy-5) conjugated
anti-CD8, fluorescein isothiocyanate (FITC) conjugated anti-CD4 and
phycoerythrin (PE) conjugated anti-CD45 γηα 30 ιεπηά ζηνπο 4-8˚C ή κε ην
isotype matched controls γηα 30 ιεπηά ζηνπο 4-8˚C. Έλαο ELITE COULTER
θπηηαξνκεηξεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε. Σα δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ ζε έλα list
mode θαη αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ Epics Elite. Η αθφινπζε ζηξαηεγηθή
gating εθαξκφζηεθε: πξψηα ηα λεθξά θχηηαξα, ζξαχζκαηα θαη επηζειηαθά
θχηηαξα απνθιείζηεθαλ ζε έλα SS-CD45 scatter plot, έπεηηα ηα ιεκθνθχηηαξα
gated ζε έλα FS-SS scatter plot κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηελ θνθθίσζή ηνπο.
Σέινο ηα CD4 θαη CD8 ζεηηθά θχηηαξα απαξηζκήζηεθαλ θαη εθθξάζηεθαλ σο
% ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πηπέινπ ζε έλα CD4/CD8 scatter plot
(ρεδηάγξακκα 2). Μεξηθά δείγκαηα δελ ήηαλ επαξθή αξθεηά (<106 ιεπθά
θχηηαξα πηπέινπ) γηα λα ζεκαλζνχλ γηα ηελ θπηαξνκεηξία ξνήο θαη γηα απηφ
ζπνξαδηθά ιείπνπλ θάπνηεο κεηξήζεηο θπηηάξσλ (Δηθφλα 1).
ηαηηζηηθή αλάιπζε
Η θαλνληθφηεηα ειέρζεζε κε ην Shapiro-Wilk test. Οη κεηαβιεηέο δελ
είραλ θαλνληθή θαηαλνκή. ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ επηηπρψο θαηάθεξαλ
λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα, δηαθνξέο κεηαμχ θαπληζηψλ πξηλ θαη κεηά απφ 6
θαη 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ειέρζεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο
ην Friedman test αθνινζνχκελν απφ ην Wilcoxon signed-rank test γηα pairwise δηαθνξέο. Γηαθνξέο κεηαμχ θαπληζηψλ θαη ηεο νκάδαο ησλ control
ειέρζεζαλ

κε

ην

Mann-Whitney

(Camcode·Cambridge,

UK)

U

test.

ρξεζηκνπνηήζεθε.

Σν
Σν

software

StatsDirect

p<0.05

ζεσξήζεθε

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ.
Απνηειέζκαηα
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπέισλ ζηνπο θαπληζηέο ηφζν πξηλ φζν θαη
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ
control

παξνπζηάδνληαη

ζηνλ

Πίλαθα

2.

Όπσο

θαίλεηαη

ηα

γεληθά

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ (π.ρ. βάξνο, ζπλνιηθφο αξηζκφο θπηηάξσλ,
ζπλνιηθφο αξηζκφο θπηηάξσλ αλά γξακκάξην θαη δσηηθφηεηα δείγκαηνο)
παξέκεηλαλ ηα ίδηα θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο κειέηεο, αλεμάξηεηα απφ ην
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ρξφλν δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ ππννκάδα. Δπηπιένλ ζπγθξίλνληαο ηα δείγκαηα
θαπληζηψλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (baseline) κε απηά ησλ κε
θαπληζηψλ,

νη

ηειεπηαίνη

ππνπιεζπζκψλ CD8

+

βξέζεθε

λα

έρνπλ

πςειφηεξν

πνζνζηφ

ιεκθνθπηηάξσλ θαη επαθφινπζα ρακειφηεξν ιφγν

CD4+ /CD8+ (22.3 vs. 13.9, p<0.05 and 2.3 vs. 3.8, p<0.05 αληίζηνηρα). Σα
πνζνζηά ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ (νπδεηεξφθηια, καθξνθάγα) ζηα
πηχεια δε βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαληζηψλ ζην
baseline, θαη δε βξέζεθαλ λα κεηαβάιινληαη ζηνπο θαπληζηέο 6 κήλεο κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Όκσο, κεηά απφ 12 κήλεο δηαθνπήο ηνπ
θαπλίζκαηνο, ην πνζνζηφ ησλ νπδεηεξνθίισλ ήηαλ πςειφηεξν (61 vs. 55,
p<0.05) θαη ην πνζνζηφ ησλ καθξνθάγσλ ρακειφηεξν (34.5 vs. 40.6, p<0.05)
ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηξήζεηο αλαθνξάο (baseline).
Δπηπιένλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα 3, ην πνζνζηφ ησλ
CD4+ T-ιεκθνθπηηάξσλ δε βξέζεθε λα δηαθέξεη κεηαμχ ησλ θαπληζηψλ θαη
ησλ controls. Όκσο ν αξηζκφο ησλ CD4+ T-θπηηάξσλ (εθθξαδφκελσλ σο %
ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πηπέινπ) δε βξέζεθε λα κεηαβάιιεηαη κεηά ηε δηαθνπή
ηφζν κεηά απφ 6, φζν θαη κεηά απφ 12 κήλεο ζηνλ επαλέιεγρν. Όπσο
ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ρακειφηεξν πνζνζηφ CD8+
T-θπηηάξσλ παξαηεξήζεθε ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο controls.
Δπηπξφζζεηα, ην πνζνζηφ ησλ CD8+ T-θπηηάξσλ απμχζεθε κεηά απφ 6 κήλεο
ζε απηνχο πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα θαη έθηαζε ηα επίπεδα ησλ controls
(ρεδηάγξακκα 4). Απφ ηνλ 6 έσο θαη ην 12 κήλα ηνπ επαλειέγρνπ, ην
πνζνζηφ ησλ CD8+ T-θπηηάξσλ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά. Όηαλ ππνινγίζηεθε ν
ιφγνο CD4+/CD8+, βξέζεθε πην απμεκέλνο ζηνπο θαπληζηέο ζην baseline απφ
φηη ζηνπο controls (ρεδηάγξακκα 5). Άιισζηε, κεηψζεθε κέζα ζε 6 κήλεο
απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ελψ, φπσο θαη κε ην πνζνζηφ ησλ CD8+
θπηηάξσλ, ν ιφγνο CD4+/CD8+ δελ άιιαμε κεηά απφ ηνπο 6 κήλεο ηεο
δηαθνπήο.
πδήηεζε
Σα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη νη θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ
ρακειφηεξν πνζνζηφ CD8+ T-θπηηάξσλ θαη απμεκέλν ιφγν CD4+/CD8+ ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο ζην baseline. Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη
ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ CD8+ T-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ε κείσζε ηνπ ιφγνπ
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CD4+/CD8+ πνπ παξαηεξήζεθε κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο πνπ έθηαζε ζηα επίπεδα ησλ controls. Όπσο, παξαδνζηαθά, ε
θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ CD8+ T ιεκθνθπηηάξσλ ζεσξείηαη ε δηεπθφιπλζε
ηεο ηαρείαο ππνρψξεζεο ησλ νμέσλ ηνγελψλ ινηκψμεσλ, ην ρακειφηεξν
πνζνζηφ ησλ CD8+ T θπηηάξσλ ππνδειψλεη φηη νη θαπληζηέο έρνπλ έλα
έιιεηκκα ζηελ θπηηαξηθή αλνζία ζηνλ πλεχκνλα, έλα ζεκείν ζεκαληηθφ γηα ηελ
άκπλα πξψηεο γξακκήο θαηά ησλ ινηκψμεσλ θαη ίζσο εμεγεί ηελ απμεκέλε
επαηζζεζία ησλ θαπληζηψλ ζηηο ηνγελείο ινηκψμεηο. Δπηπιένλ, πξνεγνπκέλσο
ε νκάδα καο έδεημε φηη ε έθθξαζε ησλ δεηθηψλ σξίκαλζεο ησλ δελδξηηηθψλ
θπηηάξσλ ησλ πηπέισλ ζηνπο θαπληζηέο κεηψλεηαη, πηζαλά επεξεάδνληαο έηζη
ηελ ηθαλφηεηα ησλ δελδξηηηθψλ θπηηάξσλ λα πξνθαιέζνπλ απνηειεζκαηηθέο
αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο, θαη έηζη λα κεηαβάιιεηαη ν ππνπιεζπζκφο ησλ
ιεκθνθπηηάξσλ θαη επνκέλσο λα θαζηζηά ηνπο θαπληζηέο πην επαίζζεηνπο
ζηηο ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (28). Δπηπξφζζεηα, κεηά απφ
12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ηα καθξνθάγα ησλ πηπέισλ
κεηψζεθαλ θαη ηα νπδεηεξφθηια απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηα άηνκα πνπ
δηέθνςαλ ην θάπληζκα.
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ γλσξίδνπκε ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία
πνπ λα έρνπλ εθηηκήζεη ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ Σιεκθνθπηηάξσλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Η παξνχζα κειέηε είλαη
κία απφ ηηο πξψηεο καθξνρξφληεο κειέηεο πνπ δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο
δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνλ ππνπιεζπζκφ ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζηα
πξνθιεηά

πηχεια

θαπληζηψλ

ρσξίο

ππνθείκελε

λφζν

ή

δηαηαξαρή

αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Σα επξήκαηά καο θαίλεηαη λα αληηθξνχνπλ πξνεγνχκελα πνπ
αλαθέξνπλ αχμεζε ζηα CD8+ T-θχηηαξα θαη κείσζε ηνπ ιφγνπ CD4+/CD8+
ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο ζην BALF θαη ηηο
βξνγρηθέο βηνςίεο (13,17-19). Δπηπιένλ, κηα πξνεγνχκελε κειέηε ζηηο
βξνγρηθέο βηνςίεο δελ έδεημε δηαθνξά ζηα CD8+ θαη CD4+ T-ιεκθνθχηηαξα
πξηλ θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (26). Απηέο νη αζπκθσλίεο πηζαλά
αληηπξνζσπεχνπλ ην δηαθνξεηηθφ θιεγκνλψδεο κηθξνπεξηβάιινλ κεηαμχ ηνπ
απινχ ησλ αεξαγσγψλ πνπ δεηγκαηίδεηαη απφ ην πηχειν θαη ηνπ επηζειίνπ θαη
βιελλνγφλνπ ησλ αεξαγσγψλ πνπ δεηγκαηίδεηαη ζηηο βξνγρηθέο βηνςίεο (29).
Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ην θάπληζκα θαηαζηέιιεη ηελ δηα κέζνπ
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ηνπ επηζειίνπ κεηαθίλεζε ησλ CD8+ ιεκθνθπηηάξσλ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ
ηνπο ζην ηνίρσκα ησλ κεγάισλ αεξαγσγψλ, ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ν
αξηζκφο ηνπο ζηνλ απιν ησλ αεξαγσγψλ (30). Δπνκέλσο, πηζαλά ζηνπο
θαπληζηέο, ιφγσ ηνπ κεραληζκνχ κε θπζηνινγηθήο δηακέζνπ ηνπ επηζειίνπ
κεηαθίλεζεο, ηα CD8+ T-θχηηαξα λα απμάλνληαη ζηηο βξνγρηθέο βηνςίεο θαη λα
κεηψλνληαη ζηνλ απιφ ησλ αεξαγσγψλ, πνπ δεηγκαηίδεηαη απφ ηα πξνθιεηά
πηχεια. Μεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε δηακέζνπ ηνπ επηζειίνπ
κεηαθίλεζε ησλ CD8+ T απνθαζίζηαηαη θαη επνκέλσο κεγαιχηεξνη αξηζκνί
αληρλεχνληαη ζηα πξνθιεηά πηχεια (30).
ηελ παξνχζα κειέηε δελ βξήθακε δηαθνξέο ζηνπο αξηζκνχο ησλ
CD4+ T-θπηηάξσλ ησλ πηπέισλ κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ, φπσο
έρεη θαλεί θαη απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο (8,16,19,26,31). Δπηπιένλ, δε
βξέζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πνζνζηφ ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ
(νπδεηεξφθηια, καθξνθάγα) ζηα πηχεια ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
κε θαπληζηέο. Όκσο, ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελεο κειέηεο, ην πνζνζηφ
ησλ καθξνθάγσλ ζηα πηχεια κεηψλεηαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(7,22,24-27). Δπηπξφζζεηα, ην πνζνζηφ ησλ νπδεηεξνθίισλ κεηψζεθε
ζεκαληηθά ζηνπο 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, πνπ είλαη ζε
ζπκθσλία κε κηα πξνεγνχκελε κειέηε ζηα πηχεια (26). Πηζαλά ε αχμεζε πνπ
ζεκεηψλεηαη ζην πνζνζηφ ησλ νπδεηεξνθίισλ ησλ πηπέισλ λα νθείιεηαη ζηελ
απμεκέλε απφπησζε θαη δηακέζνπ ηνπ επηζειίνπ κεηαθίλεζε θαη πηζαλά λα
αληηπξνζσπεχεη

φλησο

έλα

πξνζηαηεπηηθφ

κεραληζκφ

απνκάθξπλζεο

ελεξγνπνηεκέλσλ νπδεηεξνθίισλ απφ ην ηνίρσκα ησλ αεξαγσγψλ ζηνλ απιφ
ησλ αεξαγσγψλ (29). Όκσο, επηζηεκνληθέο απνδείμεηο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε
ζπκπέξαζκα, αθνχ άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα νπδεηεξφθηια ηνπ BALF
κεηψλνληαη ζην επίπεδν ησλ κε θαπληζηψλ ζε 6, 9 θαη 15 κήλεο απφ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (7), ελψ ηα νπδεηεξφθηια ησλ πηπέισλ κεηψλνληαη
ζηνπο 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (25).
Η παξνχζα κειέηε αλ θαη θαηλνχξηα θαη καθξνρξφληα θαη επνκέλσο ζε
ζέζε λα δηεξεπλήζεη πάλσ ζηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα είρε θάπνηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ αμίδνπλ λα ζρνιηαζηνχλ. Πξψηα, ηα θχηηαξα απφ ηα
δείγκαηα πηπέισλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ απιφ ησλ θεληξηθψλ
αεξαγσγψλ θαη νη κεηαβνιέο ζηα θιεγκνλψδε θχηηαξα θαη ζηα Σ-θχηηαξα ηνπ
πηπέινπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ απαξαίηεηα κεηαβνιέο ζην ηνίρσκα ησλ
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αεξαγσγψλ. Όκσο, ζπλήζεηο κέζνδνη κειέηεο ηζηνχ, φπσο ε εμέηαζε
βξνγρηθψλ βηνςηψλ ή ρεηξνπξγηθψλ δεηγκάησλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
εχθνια ζε καθξνρξφληεο κειέηεο. Έπεηηα, εθφζνλ ην πηχειν πξέπεη λα
νκνγελνπνηεζεί πξηλ ηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο, κηα πηζαλή επίδξαζε ηεο
επεμεξγαζίαο κε δηζεηνηξηηφιε (DTT) ζηα αληηγφλα ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζα
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Σν αλαγσγηθφ κέζν DTT ζα κπνξνχζε λα
κεηαβάιιεη ην CD8 αληηγφλν θαη λα παξέκβεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ
αληηζψκαηνο. ηελ παξνχζα κειέηε δελ έγηλε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ
επηδξάζεσλ ηεο DTT ζηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο επηθαλείαο. Παξφια απηά ν
Loppow θαη ζπλεξγάηεο δηεξεχλεζαλ ηα ιεπθνθχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ
αίκαηνο σο κνληέιν γηα ηα θχηηαξα πξνθιπηνχ πηπέινπ θαη έδεημαλ φηη έληαζε
ηνπ θζνξηζκνχ ηνπ CD8 δελ κεηαβιήζεθε απφ ην DTT, ελψ παξαηεξήζεθαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p<0.001), αλ θαη κηθξέο, αιιαγέο ζηα πνζνζηά ησλ
CD8 ζεηηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο επηθαλείαο
ησλ ιεκθνθπηηάξσλ δηαηεξείηαη, δείρλνληαο έηζη φηη ε επεμεξγαζία ησλ
δεηγκάησλ ησλ πηπέισλ κε δηζεηνζξεηηφιε δελ θαζηζηά κε έγθπξε ηελ
αλνζνθπηηαξνρεκηθή αλάιπζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ (32). Δπηπξφζζεηα, ν
κέζνο φξνο ειηθίαο ηεο νκάδαο ησλ θαπληζηψλ ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηελ
νκάδα ησλ control θαη ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνδψζεη ηηο δηαθνξέο ζηνπο
ππνπιεζπζκνχο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ
ζηε δηαθνξά ειηθίαο. Όκσο, πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ειηθία
κεηψλεη θπξίσο ηνλ αξηζκφ ησλ CD4+ T-θπηηάξσλ, ελψ εκείο βξήθακε
δηαθνξέο κφλν ζηα CD8+ T-θχηηαξα (33,34). Δπηπιένλ, φινη νη αζζελείο καο
ήηαλ θάησ ησλ 65 εηψλ θαη νη κεηαβνιέο ζηα Σ-θχηηαξα

έρνπλ θπξίσο

αλαθεξζεί ζε άηνκα πάλσ απφ απηή ηελ ειηθία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ν
πηζαλφο ξφινο ησλ παξαγφλησλ ηνπ θχινπ, αθνχ ηα δεδνκέλα πνπ
παξνπζηάδνληαη εδψ βαζίδνληαη θπξίσο ζε άξξελα άηνκα. Έλαο άιινο
πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο καο είλαη ν ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφαο ησλ αηφκσλ,
ηδηαίηεξα νη απηνί πνπ θαηάθεξαλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα κεηά απφ 1 έηνο.
Απηφ νθείιεηαη ζην ζπμεκέλν πνζνζηφ ππνηξνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο κέζα ζε
έλα

έηνο.

Λακβάλνληαο

ρξεζηκνπνηψληαο

ππφςε

κεγαιχηεξν

ην

παξαπάλσ,

πεξαηηέξσ

αξηζκφ

θαπληζηψλ,

απαηηνχληαη

δηεξεχλεζε ηνπ αθξηβνχο κεραληζκνχ.
162

κειέηεο,
γηα

ηε

πκπεξάζκαηα
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ηα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη ε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ CD8+ T-θπηηάξσλ θαη κεηψλεη ην ιφγν
CD4+/CD8+ κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα επίπεδα
ησλ κε θαπληζηψλ, θαη ηα απνηειέζκαηα απηά δηαηεξνχληαη ζηα επίπεδνα
απηά ζε απηνχο πνπ δηαηήξεζαλ ηελ απνρή ηνπο απφ ην θάπληζκα ζηνπο 12
κήλεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη θάπνηνη παξάγνληεο ηεο θιεγκνλήο θαη
ησλ αλνζνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο αεξαγσγνχο ησλ
θαπληζηψλ ρσξίο πξνυπάξρνπζα αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή ή ηξέρνπζα
ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ κπνξνχλ λα αλαζηξαθνχλ ζηα άηνκα απηά πνπ
θαηαθέξλνπλ επηηπρψο λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα.
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Πίνακας 1. Υαρακηηριζηικά ηων αηόμων
Καπνιζηές
ύνολο

Μη καπνιζηές
(Controls)

P value*

68

Δπιηστόνηες ζηοσς
6 μήνες
21

Μη
επιηστόνηες
47

10

N/A

Φύλο, Α/Γ

59/9

19/2

40/7

8/2

p = 0.6

Ζλικία, (έηη

49±8

49±7

49±9

33±9

p = 0.002

Κάπνιζμα

57±18

53±15

59±19

N/A

N/A

105±12

109±13

104±11

116±13

p = 0.2

2.1±1.8

2.4±2.3

1.9±2.2

1.9±1.4

p= 0.16

8±1

7±1

8±1

N/A

N/A

N

(pack-years)
FEV1,%pred
post-bronchod.
ΓFEV1 % pred
Fagerstrom
Score
Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο mean ±SD, ή ζε απόιπηνπο αξηζκνύο, N/A: δελ
εθαξκόδεηαη, FEV1: forced expiratory volume in one second; ΓFEV1: αιιαγή ζηνλ
FEV1 κεηά βξνγρνδηαζηνιή
*p value κεηαμύ controls θαη επηηπρόλησλ πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα

168

Πίνακας 2. Γιαθορική καηαμέηρηζη κσηηάρων ηων πησέλων και σποπληθσζμοί λεμθοκσηηάρων
Καπνιζηές

Controls

ύνολο
(n=51)

Δπιηστόνηες πριν ηη
διακοπή
(n=16)

Δπιηστόνηες 6 μήνες από ηη
διακοπή
(n=18)

Δπιηστόνηες 12 μήνες
από ηη διακοπή
(n=9)

(n=10)

1.2 (0.08-4.3)

1.4 (0.3-3.5)

0.89(0.05-3.45)

1.08(0.31-3.18)

1.41 (0.35-5.04)

TCC,x106κύηηαρα

2.78 (0.06-13.2)

2.5 (0.1-11.2)

4.02 (0.59-11.8)

3.85 (0.47-19.6)

5.29 (1.16-7.00)

TCC/gr

2.27 (0.03-13.4)

1.6 (0.03-11.6)

4.78 (0.49-11.8)

2.86 (0.51-46.67)

2.18 (0.68-6.71)

Εωηικόηηηα %

80.42 (50-98.6)

80.4(50.6-96.9)

92.62 (50-99.37)

89.16 (70.37-98.53)

84.71 (67.01-98.79)

Δπιθηλιακά

10 (0.01-49.9)

10.6 (0.01-43.7)

6.4 (0-20)

5 (0.49-39)

10.78 (2.31-48.5)

Οσδεηερόθιλα %

55.6 (3.3-87.3)

48.8 (17.7-80)

55.3 (17-88)

61 (3.6-84.8) *

40.5 (3.6-94)

Μακροθάγα %

40.6 (12.3-94)

49.1 (20-80.3)

41.8 (11.2-82.2)

34.5 (14.5-57.3)

55 (5.4-94)

0.12 (0-6.2)

0.1 (0-6.2.7)

0.25 (0-1.5)

0.5 (0-1.6)

0.55 (0-4.1)

0 (0-3.6)

0 (0-0)

0 (0-0)

0 (0-7)

0 (0-0.5)

CD4+ %

59 (20-84)

58.5 (24-78.4)

54.7 (32.5-71)

40.2 (30.6-62)

53 (32-63)

CD8+ %

13.9 (4-56)

13.6 (5-56)

24 (15-42) *

25.3 (12.5-46.6) *

22.3 (16-49) †

3.8 (0.4-16.2)

3.7 (0.4-12.9)

2.3 (1.1-4.7) *

1.9 (0.9-4.8) *

2.3 (0.9-3.2) †

Βάρος, gr

Λεμθοκύηηαρα %
Ζωζινόθιλα %

CD4+/CD8+ λόγος

TCC:νιηθόο αξηζκόο θπηηάξσλ (total cell count)
Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο median (range). Σα επηζειηαθά θύηηαξα εθθξάδνληαη σο πνζνζηό όισλ ησλ θπηηάξσλ, ε δηαθνξηθή θαηκέηξεζε θπηηάξσλ απξνπζηάδεηαη σο % όισλ ησλ κε
επηζειηαθώλ θπηηάξσλ ηνπ πηπέινπ, νη ππνπιεζπζκνί ησλ ιεκθνθπηηάξσλ παξνπζηάδνληαη σο % όισλ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ πηπέινπ
*
p<0.05 versus επηηπρόλησλ πξη ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, † p<0.05 κεηαμύ controls θαη επηηπρόλησλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
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τεδιάγραμμα 1. τεδιάγραμμα ζσμμεηοτής, διακοπής ηοσ καπνίζμαηος και
ποιόηηηας ηων πησέλων
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τεδιάγραμμα 2. Παξάδεηγκα αλάιπζεο θπηηαξνκεηξεηή ξνήο κε dot plots &
ηζηνγξάκκαηα από έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα(από έλα άηνκν). Πξώηα, ηα
επηζειηαθά θύηηαξα απνθιείζηεθαλ από ηελ αλάιπζε κε gating ζε όια ηα CD45+
ιεπθνθύηηαξα (plot a). Έπεηηα ηα ιεκθνθύηηαξα επηιέρηεθαλ βάζε κνξθνινγίαο ζε
έλα FS/SS plot (plot b). Σέινο, ηα CD8+ θαη CD4+ lymphocytes ιεκθνθύηηαξα
επηιέρηεθαλ(plot c). Φαίλεηαη επίζεο ε ρξώζε κε isotype control αληηζώκαηα (plot d).
PE: phycoerythrin, PC-5: phycoerythrin-cyanine, FITC: fluorescein isothiocyanate.
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τεδιάγραμμα 3. Πνζνζηό ησλ CD4+ T-θπηηάξσλ πηπέισλ (% ιεκθνθπηηάξσλ
πηπέινπ) ζηνπο “πγηείο” θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=16), κεά από
6 κήλεο από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=18) θαη κεηά από έλα έηνο από ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=9). Παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα απνηειέζκαηα από 10 κε
θαπληζηέο (controls).
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τεδιάγραμμα 4. Πνζνζηό ησλ CD8+ T-θπηηάξσλ πηπέισλ (% ιεκθνθπηηάξσλ
πηπέινπ) ζηνπο “πγηείο” θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=16), κεά από
6 κήλεο από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=18) θαη κεηά από έλα έηνο από ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=9). Παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα απνηειέζκαηα από 10 κε
θαπληζηέο (controls).
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Figure 5. Πνζνζηό ησλ CD4+/CD8+ T-θπηηάξσλ πηπέισλ (% ιεκθνθπηηάξσλ
πηπέινπ) ζηνπο “πγηείο” θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=16), κεά από
6 κήλεο από ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=18) θαη κεηά από έλα έηνο από ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=9). Παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα απνηειέζκαηα από 10 κε
θαπληζηέο (controls).
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ
ΚΤΣΣΑΡΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ
ΠΣΤΔΛΧΝ ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟΤ
STRESS ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖ
ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ
ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ
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Πεξίιεςε
θνπόο: Σν θάπληζκα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν νμεηδσηηθφ/ nitrosative stress.
Σν νμεηδσηηθφ stress επάγεη ηελ έθθξαζε ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ ΝΟ (iNOS) θαη
ηε λίηξσζε ηεο ηπξνζίλεο. θνπφο ηεο κειέηεο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηε
καξθνρξφληα επίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ iNOS θαη
έθθξαζε ηεο ληηξνηπξνζίλεο.
Μέζνδνο: Έγηλε πξφθιεζε πηπέισλ ζε πγηείο θαπληζηέο πξηλ (n=67), κεηά
απφ 6 κήλεο (n=20) θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(n=13). Δθαξκφζηεθε αλνζνθπηηαξνρεκεία γηα ηε κειέηε ηεο iNOS θαη ηεο
έθθξαζεο ηεο ληηξνηπξνζίλεο ζηα θιεγκνλψδε θχηηαξα ηνπ πηπέινπ ησλ
ίδησλ αηφκσλ πξηλ θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Απνηειέζκαηα:

Σα

iNOS+

θιεγκνλψδε

θχηηαξα

(καθξνθάγα

θαη

πνιπκνξθνπχξελα) εθθξαδφκελα σο % ησλ ζπλνιηθψλ θιεγκνλνδψλ
θπηηάξσλ ήηαλ απμεκέλα ζηνπο θαπληζηέο (median, range) 57 (17-78) ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο 18 (9-31) (p<0.0001) θαη κεηψζεθαλ ζηνπο
θαπληζηέο κεηά απφ 6 κήλεο 16 (4-24) θαη 1 έηνο 17 (7-58) απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο (p<0.0001 θαη p=0.002, αληίζηνηρα). Σα πνζνζηά ησλ
ληηξνηπξνζίλε+ θιεγκνλνδψλ θπηηάξσλ ήηαλ απμεκέλα ζηνπο θαπληζηέο 62
(2-86) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (11-52) (p=0.001) θαη κεηψζεθαλ
ζηνπο θαπληζηέο κεηά απφ 6 κήλεο 18 (4-73) θαη κεηά απφ 1 έηνο 19 (2-26)
απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (p=0.001 θαη p=0.004, αληίζηνηρα). Γελ
αληρλεχηεθε δηαθνξά ζηα % iNOS θαη ληηξνηπξνζίλε+ θιεγκνλψδε θχηηαξα
κεηαμχ κε θαπληζηψλ θαη απηψλ πνπ δηέθνςαλ επηηπρψο ην θάπληζκα κεηά
απφ 6 κήλεο θαη 1 έηνο.
πκπεξάζκαηα: Μεηά απφ 6 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο νη θπηηαξηθνί
δείθηεο nitrosative stress ησλ αεξαγσγψλ κεηψζεθαλ ζηα επίπεδα ησλ κε
θαπληζηψλ. Απηή ε κείσζε παξακέλεη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο.
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Δηζαγσγή
Σν θάπληζκα απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ρξφληα
απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) θαη θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα (1). Αλ θαη
έρεη πιήξσο δηεπθξηληζηεί, ε πξνθαινχκελε απφ ην θάπληζκα πλεπκνληθή
βιάβε επάγεη κηα δηαηαξξαρή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ νμεηδσηηθψλ θαη
αληηνμεηδσηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεζε νξηζκέλσλ
λφζσλ ηνπ πλεχκνλα. Ο θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ πεξηέρεη πεξίπνπ 1014
ειεχζεξεο ξίδεο/εηζπλνή θαη έσο 300 κε 500ppm κννμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (NO)
θαη δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (2,3). Απηφ ην νμεηδσηηθφ/ nitrosative θνξηίν
εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ απειεπζέξσζε νμεηδσηηθψλ απφ κφληκα θαη
θιεγκνλψδε θχηηαξα ζηα πιαίζηα ηεο θιεγκνλήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ
θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ (4-6).
Σν νμεηδσηηθφ stress απμάλεη ηελ παξαγσγή ηνπ NO κε ηελ επαγσγή
ηεο έθθξαζεο ηεο επαγψγηκεο ζπλζεηάζεο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ
(inducible Nitric Oxide Synthase -iNOS). Αλ θαη ην ΝΟ είλαη έλα κφξην κε
ζεκαληηθέο αληηθιεγκνλψδεηο θαη άιιεο σθέιηκεο ιεηηνπξγίεο (7), θάησ απφ
ζπλζήθεο απμεκέλνπ νμεηδσηηθνχ θνξηίνπ αιιειεπηδξά κε ην νμπγφλν θαη ην
ππεξνμείδην, απνδίδνληαο νμεηδσκέλεο αληηδξψζεο ξίδεο αδψηνπ (reactive
nitrogen species -RNS), φπσο ην ππεξνμεηληηξψδεο (8). Σν ππεξνμεηληηξψδεο
θαη/ή ε εμαξηψκελε απφ ηελ ππεξνμεηδάζε νμείδσζε ηνπ ληηξψδνπο νδεγεί
ζηε λίηξσζε ηεο ηπξνζίλεο, ε νπνία παξάγεη
ληηξνηπξνζίλε

(9).

Δπνκέλσο,

ε

ληηξνηπξνζίλε

ην ζηαζεξφ πξνηφλ
απνηειεί

δείθηε

ηεο

θαηαλάισζεο ηνπ ΝΟ ζε κε αλαζηξέςηκεο νμεηδσηηθέο αληηδξάζεηο. Η
λίηξσζε ηεο ηπξνζίλεο δελ απνηειεί κφλν ίρλνο απμεκέλνπ νμεηδσηηθνχ stress
ζηνλ πλεχκνλα, αιιά κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηνο θπζηνινγηθέο θπηηαξηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη λα κεηψζεη ηε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ (10). Πξψηα,
αλαζηέιιεη ηε θσζθνξπιίσζε ησλ πξσηεηλψλ απφ ηηο θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο,
αιιειεπηδξψληαο έηζη κε ην κεραληζκφ κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο (9). Έπεηηα,
ζπλεηζθέξεη ζην ζρεκαηηζκφ H2O2 , βιάβεο ζην DNA θαη θαξθηλνγέλεζε πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε θιεγκνλή (11,12).
Η έθθξαζε ηεο ληηξνηπξνζίλε ζην πιάζκα (13), θιεγκνλψδε θχηηαξα
ηνπ πηπέινπ θαη ησλ βξνγρηθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ απμάλεηαη ζηνπο
θαπληζηέο κε θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία (14-16). Δπηπιένλ, ε
έθθξαζε ηεο iNOS απμάλεηαη ζηα πηχεια (15), θαζψο επίζεο θαη ζην
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βιελλνγφλν ησλ βξφγρσλ ζε ‗πγηείο‘ θαπληζηέο (17). Απηέο νη αιιαγέο
θαίλνληαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνγέλεζε πλεπκνληθψλ λφζσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, επεηδή ε νκάδα καο θαη άιινη έρνπκε βξεη
πεξαηηέξσ άπμεζε ηεο έθθξαζεο ηεο iNOS θαη ηεο ληηξνηπξνζίλεο ζηε ΥΑΠ
θαη ηεο παξνμχλζεηο ηεο (8,18).
Παξακέλεη αζαθέο αλ ε έθθξαζε ηεο iNOS θαη/ή λίηξσζε ηεο
ηπξνζίλεο κεηψλνληαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Μία cross-sectional
κειέηε δε βξήθε δηαθνξέο ζηελ έθθξαζε ηεο iNOS κεηαμχ θαπληζηψλ θαη
πξψελ θαπληζηψλ (19). Όκσο, καθξνρξφληεο κειέηεο ζεσξνχληαη πην
θαηάιιειεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ παξεκβάζεσλ, φπσο ε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Τπάξρεη κία ηέηνηα καθξνρξφληα κειέηε πνπ
απέηπρε

λα

αλαγλσξίζεη

nitrosative/νμεηδσηηθνχ

stress

ζεκαληηθέο
ζηνπο

κεηαβνιέο

αεξαγσγνχο,

ζε

δείθηεο

πεξηιακβάλνληαο

ληηξνηπξνζίλε πηπέισλ, κεηά απφ 3 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(20). Γηεμάγακε, ινηπφλ, κηα κεγαιχηεξε καθξνρξφληα κειέηε γηα ηε
δηεξεχλεζε αλ ε έθθξαζε ηεο iNOS θαη ηεο ληηξνηπξνζίλεο ζηα θιεγκνλψδε
θχηηαξα ησλ πηπέισλ ζα κεηαβιεζεί κεηά απφ 6 κήλεο θαη/ε 1 έηνο απφ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Τιηθά κε θαη κέζνδνο
Αζζελείο
ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Ηξαθιείνπ, ζηελ Κξήηε, έγηλε
πξφθιεζε πηπέισλ ζε 68 άηνκα απφ ην ηαηξείν δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ πξσηνθφιινπ δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. Όια ηα άηνκα
ελεκεξψζεθαλ θαη έδσζαλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε θαη ε Δπηηξνπή Ηζηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ έδσζε επίζεκε έγθξηζε. Όινη νη θαπληζηέο
ζπκκεηείραλ ζην ίδην ζπκπεξηθνξηθφ πξφγξακκα θαη αλάινγα κε ην βαζκφ
εμάξηεζεο (Fagerstrom test) έιαβαλ ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε ληθνηίλε
θαη/ή βνππξνπηφλε γηα ηε ζεξαπεία δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ 3 πξψησλ κελψλ. Γέθα κε θαπληζηέο (πνπ δελ είραλ θαπλίζεη πνηέ)
ζηξαηνινγήζεθαλ κέζσ δηαθήκηζεο θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ησλ
καξηχξσλ (controls). Όια ηα άηνκα ήηαλ ειεχζεξα ινηκψμεσλ αλαπλεπζηηθνχ
θαηά ηε κειέηε ή θαηά ην κήλα πνπ πξνεγήζεθε ηεο κειέηεο θαη ζηνλ
επαλέιεγρν κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο. Σα άηνκα δελ έπαζραλ απφ θάπνηα
λφζν θαη δελ ειάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηελ πξψηε επίζθεςε, ελψ
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θαλείο δελ παξνπζίαζε ζπκπηψκαηα ρξφληαο βξνγρίηηδαο. Δπηπιένλ, ν
έιεγρνο ιεηηνπξγηθψλ δνθηκαζηψλ ηνπ πλεχκνλα ήηαλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά
φξηα θαη ε αθηηλνγξαθία ζψξαθά ηνπο ήηαλ θπζηνινγηθή. Σα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Ο ππφ κειέηε
πιεζπζκφο ζπκκεηείρε ζηελ πξεγνχκελε κειέηε πνπ αλαθέξζεθε γηα ηε
δηεξεχλεζε

ησλ

επηδξάζεσλ

ηεο

δηαθνπήο

ηνπ

θαπλίζκαηνο

ζηνπο

ππνπιεζπζκνχο ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζηα πηχεια (21).
Πξόθιεζε πηπέισλ, επεμεξγαζία θαη αλνζνθπηηαξνρεκεία
Η πξφθιεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πηπέισλ έγηλε φπσο πεξηγξάθεθε
πξνεγνπκέλσο (22). Γχν πιαθάθηα βάθηεθαλ κε May-Grunwald-Giemsa γηα
λα ππνινγηζηεί ν ηχπνο ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ζην πηχειν θαη ηα
ππφινηπα θπιάρηεθαλ ζηνπο -800C

κέρξη λα γίλεη ε αλνζνθπηηαξνρεκηθή

αλάιπζε. Η θαηακέηξεζή ησλ θπηηάξσλ έγηλε απφ έλαλ εξεπλεηή (ΙΒ), πνπ δε
γλψξηδε

ηελ

πξνέιεπζε

ησλ

δεηγκάησλ.

Σνπιάρηζηνλ

400

θχηηαξα

κεηξήζεθαλ. Η δηαθνξηθή θαηακέηξεζε ησλ θπηηάξσλ εθθξάζηεθε σο % ησλ
ζπλνιηθψλ κε πιαθσδψλ θπηηάξσλ ηνπ πηπέινπ.
Η αλνζνθπηηαξνρεκεία εθαξκφζηεθε γηα ηε κειέηε ηεο έθθξαζεο ηεο
iNOS

θαη

ηεο

ληηξνηπξνζίλεο

ζηα

θχηηαξα

ησλ

πηπέισλ.

Οη

αλνζνθπηηαξνρεκηθέο ρξψζεηο εθαξκφζηεθαλ κφλν ζε δείγκαηα θαιήο
πνηφηεηαο απφ ηα άηνκα πνπ θαηάθεξαλ επηηπρψο λα δηαθφςνπλ ην
θάπληζκα. Σα δείγκαηα ησλ θπηηάξσλ ησλ πηπέισλ κνληκνπνηήζεθαλ ζηελ
αθεηφλε γηα 5 ιεπηά θαη εκβαπηίζηεθαλ ζην Tris-maleate buffer (Trizma,
T3128; Sigma) πνπ πεξηείρε saponin (S4521; Sigma) ζε pH 7.6. ΟΙ
δηαδηθαζίεο ηεο ρξψζεο εθαξκφζηεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ antimouse, antirabbit
immunostaining system (UltraVision LP Detection System; LabVision
Corporation; Thermo Fisher Scientific; Fremond, CA, USA). Η κε εηδηθή
αλαγλψξηζε εκπνδίζηεθε κε ηελ επηθάιπςε κε Ultra V Block (TA-125-UB;
LabVision Corporation) γηα 7 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Σα αθφινπζα
πξσηνγελή αληηζψκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ: γηα ηελ ρξψζε ηεο iNOS, ην antiiNOS rabbit antihuman antibody (sc651 [δηαιπκέλν 1:200]; Santa Cruz
Biotechnology, Inc) γηα 1h ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, θαη γηα ηε ρξψζε ηεο
ληηξνηπξνζίλεο, ην antinitrotyrosine rabbit antihuman antibody (δηαιπκέλν
1:100) [Upstate; Lake Placid, NY] γαη 1 h ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Μεηά
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απφ ηελ επσαζε κε ην πξσηνγελέο αληίζσκα, ηα πιαθάθηα πιχζεθαλ θαη
βάθηεθαλ κε ην δεπηεξνγελέο αληίζσκα γηα 20 ιεπηά ζε ζεξκνθηαζία
δσκαηίνπ. Μεηά απφ πεξαηηέξσ πιχζηκν, ην AP polymer εθαξκφζηεθε γηα 20
ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Σα πιαθάθηα πιχζεθαλ μαλά θαη βάθηεθαλ
κε ην Fast Red γηα 10 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Οη δηαιχζεηο θαη ην
πιχζηκν έγηλαλ κε ην preincubation solution. Σα πιαθάθηα έπεηηα βάθηεθαλ κε
hematoxylin γηα 5 min θαη κνληκνπνηήζεθαλ (Glycergel, C0563; DAKO).
Πεηξάκαηα κε αξλεηηθφ control γηα κε εηδηθή ζχλζεζε έγηλαλ κε παξφκνην
ηξφπν αιιά απνπζία πξσηνγελνχο αληηζψκαηνο. Σν πξσηνγελέο αληίζσκα
αληηθαηαζηάζεθε κε κε εηδηθφ Ig ηνπ ίδηνπ είδνπο φπσο ην πξσηνγελέο
αληίζσκα ή ην preincubation solution. ηα πιαθάθηα κε ρξψζε, ηα
πνιπκνξθνπχξελα θχηηαξα θαη ηα καθξνθάγα αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηε
κνξθνινγηθή αλάιπζε, θαη ηα ζεηηθά ρξσζκέλα θχηηαξα κέζα ζε 500
θιεγκνλψζε θχηηαξα κεηξήζεθαλ κε ηε ρξήζε κηθξνζθνπίνπ θσηφο. Σα
απνηειέζκαηα εθθξάζηεθαλ σο % ησλ ζεηηθψλ θπηηάξσλ εληφο θάζε
ππνπιεζπζκνχ ιεπθνθπηηάξσλ θαη σο % ησλ ζεηηθψλ θιεγκνλσδψλ
θπηηάξσλ ζηα ζπλνιηθά ιεπθνθχηηαξα, δειαδή πνιπκνξθνπχξελα θχηηαξα
θαη καθξνθάγα. Δληφο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πνιπκνξθνππξήλσλ, ππήξραλ
θπξίσο νπδεηεξφθηια θαη πνιχ ζπάζηα εσζηλφθηια, φπσο θαίλεηαη ζηα
πιαθάθηα ρξσζκέλα κε May-Grunwald-Giemsa (Πίλαθαο 2). Όιεο νη
αλαιχζεηο έγηλαλ απφ έλα εξεπλεηή

(IB). Σξεηο παλνκνηφηππεο κεηξήζεηο

έγηλαλ ζε 10 ηπραία επηιεγκέλα πιαθάθηα θαη ν intra-observer coefficient of
variation (CV) ήηαλ < 10%. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ inter-observer CV, δχν
εξεπλεηέο (MT and IB) έθαλαλ κεηξήζεηο ζηα ίδηα 10 ηπραία επηιεγκέλα
πιαθάθηα. Ο inter-observer CV ήηαλ < 10%.
ηαηηζηηθή αλάιπζε
Η θαλνληθφηεηα ειέρζεθε κε ην Shapiro-Wilk test. Οη κεηαβιεηέο ήηαλ
κε-θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο. Μφλν ηα άηνκα πνπ θαηάθεξαλ επηηπρψο λα
δηαθφςνπλ ην θάπληζκα ζηνπο

6 κήλεο (n=20) θαη 1 έηνο (n=13)

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ επαλαιακβαλφκεσλ κεηξήζεσλ κε ηε
ρξήζε ηνπ Friedman test αθνινπζνχκελν απφ ην Wilcoxon Signed Ranks test
γηα αλ δνχκε pair-wise differences. Οη δηαθνξέο κεηαμχ θαπληζηψλ θαη ηνπ
control group ειέρζεθαλ κε ην Mann-Whitney U test. Σν software StatsDirect
(SPSS Statistics 17.0.0 CHICAGO IL, USA) ρξεζηκνπνηήζεθε. Σηκέο <0.05
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ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Απνηειέζκαηα
πλνιηθά 68 θαπληζηέο 10 controls ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε. Καιήο
πνηφηεηαο δείγκαηα πηπέισλ απνθηήζεθαλ a) ζην baseline απφ 67 ―πγηείο‖
θαπληζηέο, b) κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο απφ 20
άηνκα, c) θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο απφ 13
άηνκα, θαη d) απφ φινπο ηνπο 10 controls.
ε έλα άηνκν ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ηνπ πηπέινπ ήηαλ αλεπαξθεο
γηα ηελ εθηίκεζε iNOS ζεηηθψλ θπηηάξσλ κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο. ε 2 άηνκα ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ πηπέισλ θξίζεθε
αλεπαξθήο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζεηηθψλ ζε ληηξνηπξνζίλε θπηηάξσλ 1 έηνο
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σξηάληα πέληε απφ φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ βνππξνπηφλε (52%), 5 ζεξαπέηα ππνθαηάζηαζεο κε
ληθνηίλε (7%), 23 θαη ηα δχν θάξκαθα (34%) θαη 5 αξλήζεθαλ λα ιάβνπλ
ζεξαπεία (7%). Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ήηαλ median (range), 3.5 (0-10)
εβδνκάδεο. Απφ απηνχο πνπ θαηάθεξαλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα ζηνπο 6
κήλεο (n=20), 13 έιαβαλ βνππξνπηφλε (65%), 1 ζεξαπεία ππνθαηάζπαζεο κε
ληθνηίλε (5%), 5 θαη ηα δχν θάξκαθα (25%) θαη 1 αξλήζεθε λα ιάβεη ζεξαπεία
(5%), ελψ απφ απηνχο πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα ζην 1 έηνο (n=13), 10
(77%) έιαβαλ βνππξνπηφλε, 1 ζεξαπέηα ππνθαηάζηαζεο κε ληθφηίλε (8%) θαη
2 θαη ηα δχν θάξκαθα (15%). Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπέηαο ήηαλ 5 (0-8)
εβδνκάδεο γηα ηνπο επηηπρφληεο ζηνπο 6 κήλεο θαη 5 (3-8) αβδνκάδεο γηα
ηνπο επηηπρφληεο ζην 1 έηνο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηπέισλ ησλ θαπληζηψλ θαη ησλ control
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Όπσο έρνπκε ήδε πεξηγξάςεη, νη επηηπρφληεο
ήηαλ 20/68 (29.4%) ζηνπο 6 κήλεο θαη 13/68 (19%) ζην 1 έηνο. Σα γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ (βάξνο, ζπλνιηθφο αξηζκφο θπηηάξσλ,
ζπλνιηθφο αξηζκφο θπηηάξσλ αλά γξακκάξην θαη δσηηθφηεηα δείγκαηνο) δε
δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ή ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ζην
ρξφλν. Σα πνζνζηά ησλ νπδεηεξνθίισλ θαη ησλ καθξνθάγσλ ήηαλ φκνηα
κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ θαη δε κεηαβιήζεθαλ κεηά απφ 6 κήλεο
απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Μεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο, ην πνζνζηφ ησλ νπδεηεξνθίισλ απμήζεθε (p=0.01) θαη ην
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πνζνζηφ ησλ καθξνθάγσλ κεηψζεθε (p=0.007) ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηξήζεηο
αλαθνξάο ζηνπο επηπρφληεο.
Σα απνηειέζκαηα γηα ηα πνζνζηά ηεο iNOS θαη ληηξνηπξνζίλεο ζεηηθψλ
πνιπκνξθνππξήλσλ, κθξνθάγσλ θαη ζπλνιηθψλ θιεγκνλνδψλ θπηηάξσλ γηα
θάζε άηνκν θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 1-3. Σα πνζνζηά ησλ iNOS+ θιεγκνλνδψλ
θπηηάξσλ θαη ηα πνζνζηά ησλ ληηξνηπξνζίλεο+ θιεγκνλνδψλ θπηηάξσλ
βξέζεθαλ απμεκέλα ζηνπο θαπληζηέο (baseline) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο (p<0.0001 θαη p=0.001, αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, ηα % iNOS+
θιεγκνλψδε θχηηαξα κεηψζεθαλ κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (p<0.0001) θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (p=0.002), θηάλνληαο ηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ. Οκνίσο, ηα
% ληηξνηπξνζίλε+ θιεγκνλψδε θχηηαξα κεηψζεθαλ κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (p=0.001) θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλ΄ζηκαηνο (p=0.004) ζηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ.
πδήηεζε
Η παξνχζα κειέηε έγηλε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο
δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην nitrosative stress ησλ αεξαγσγψλ. Σα
απνηειέζκαηά καο έδεημαλ φηη 6 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο κεηψλνπλ ηελ
έθθξαζε

ησλ

θιεγκνλνδψλ

θπηηάξσλ

ησλ

πηπέισλ

ζε

iNOS

θαη

ληηξνηπξνζίλε ζηα επίπεδζα ησλ κε θαπληζηψλ. Η έθθξαζε ηεο iNOS θαη
ληηξνηπξνζίλεο παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα 1 έηνο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο, ππνδειψλνληαο φηη νη παξαηεξνχκελεο αιιαγέο παξακέλνπλ
γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε λίηξσζε ηεο ηπξνζίλεο,
εθηηκψκελε κε ηελ έθθξαζε ηεο ληηξνηπξνζίλεο, απμάλεηαη ζηα θιεγκνλψδε
θχηηαξα ηνπ πηπέινπ (14,15,20) θαη ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ βξφγρσλ,
(16) θαπληζηψλ κε θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. Οκνίσο, ε έθθξαζε
ηεο iNOS απμάλεηαη ζηα πηχεια θαζψο θαη ζην βιελλνγφλν ησλ βξφγρσλ
πγηψλ θαπληζηψλ (15,17).

Οη ‗πγηείο‘ θαπληζηέο πνπ ζπκεηείραλ ζηελ

παξνχζα κειέηε παξνπζίαζαλ απμεκέλν πνζνζηφ iNOS+ θαη ληηξνηπξνζίλεο+
θιέγκνλνδψλ θπηηάξσλ ησλ πηπέισλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. Ο
πξσηαξρηθφο καο ζθνπφο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ε έθθξαζε ηεο iNOS θαη
ληηξηηπξνζίλεο ζα κεησλφηαλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Πξάγκαηη,
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παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηελ έθθξζε θαη ηεο iNOS θαη ηεο
ληηξνηπξνζίλεο ζηα θιεγκνλψζε θχηηαξα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Απηή ε κείσζε ήηαλ ήδε εκθαλήο απφ ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο θαη παξέκεηλε γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο. Μάιηζηα, ε θπηηαξηθή
έθθξαζε ηεο iNOS θαη ληηξνηπξνζίλεο έθηαζε ηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ
θαη ζηνπο 6 κήλεο θαη ζην 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Μηα πξνεγνχκελε καθξνρξφληα κειέηε πνπ εθηίκεζε ηελ επίδξαζε 1
θαη 3 κελψλ δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζε έλα κεηθηφ πιεζπζκφ θαπληζηψλ κε
θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, αζζκαηηθψλ θαη αζζελψλ κε ΥΑΠ,
έδεημε ειάρηζηεο ή θαζφινπ κεηαβνιέο ζηνπο δείθηεο nitrosative θαη
νμεηδσηηθνχ stress κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (20). Απηφ κπνξεί λα
εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ν ππν κειέηε πιεζπζκφο ήηαλ κηθηφο (ΥΑΠ θαη
αζζκαηηθνί). ε απηέο ηηο λφζνπο, εηδηθά ζηε ΥΑΠ, ην νμεηδσηηθφ stress είλαη
επίζεο ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο λφζνπ. Μία άιιε εμήγεζε είλαη φηη πάλσ απφ 3
κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο απαηηνχληαη γηα λα δνχκε αιιαγέο ζην
νμεηδσηηθφ /nitrosative stress πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην θάπληζκα.
Θεσξψληαο φηη ην θάπληζκα απφ κφλν ηνπ είλαη κία πινχζηα πεγή
νμεηδσηηθψλ, κηα εκθαλήο εμήγεζε γηα ηελ παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ
nitrosative stress κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ε δηαηάξαμε ηεο
έθζεζεο ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ. Αλ απηφ ζεσξείηαη ε θχξηα θαη κνλαδηθή
εμήγεζε, ηφηε απηή ε κείσζε ζα έπξεπε λα παξνπζηαζηεί ζχληνκα κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. ε αληίζεζε, ππάξρεη ειάρηζηε έσο θαζφινπ
κεηαβνιή ζην nitrosative/νμεηδσηηθφ stress κεηά απφ 1 θαη 3 κήλεο απφ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (20). Μία ελαιιαθηηθή εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα
είλαη φηη ε κείσζε ζηνλ αξηζκφ θαη/ή δξαζηεξηφηεηα ησλ θιεγκνλνδψλ
θπηηάξσλ ησλ αεξαγσγψλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζπλνδεχεηαη
απφ κία κείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αληηδξσζψλ ξηδψλ νμπγφλνπ
(reactive oxygen species -ROS) απφ απηά ηα θχηηαξα. ε ππνζηήξημε απηήο
ηεο ππφζεζεο, νη αξηζκνί ησλ καθξνθάγσλ θαη ησλ νπδεηεξνθίισλ
κεηψλνληαη πξνο θπζηνινγηθέο ηηκέο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (2327). Σν εχξεκα απηήο ηεο κειέηεο έδεημε κία κείσζε ζηα καθξνθάγα ησλ
πηπέισλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Όκσο, νη αξηζκνί ησλ
νπδεηεξνθίισλ ησλ πηπέισλ απμήζεθαλ. Αλ θαη απηφ θαίλεηαη λα είλαη
αληηθαηηθφ, παξφκνηεο παξαηεξήζεηο έρνπλ γίλεη θαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο
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(28,29) θαη έρεη πξνηαζεί φηη νη απμεκέλνη αξηζκνί ησλ νπδεηεξνθίισλ ζηα
πηχεια κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο πηζαλψο παίδεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν
ζην βξνγρηθφ βιελλνγφλν (30). Σα επξήκαηά καο ππνζηεξίδνπλ πεξαηηέξσ
απηή ηελ ππφζεζε αθνπ ηα ηα νπδεηεξφθηια ησλ πηπέισλ, αλ θαη απμεκέλα
ζηνλ αξηζκφ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, επηδεηθλχνπλ ρακειή
έθθξαζε iNOS θαη ληηξνηπξνζίλεο (Πίλαθαο 2), πνπ πηζαλψο ζεκαίλεη
κεησκέλε θαηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο.
Η κειέηε καο έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ζρνιηαζηνχλ.
Πξψηνλ, ηα δεδνκέλα καο πηζαλά λα δερηνχλ θξηηηθή ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
20 θαη 13 άηνκα (επηηπρφληεο ζηνπο 6 κήλεο θαη 1 έηνο, αληίζηνηρα)
νινθιήξσζαλ ηε κειέηε. Παξφια απηά, απηφ είλαη ζπρλφ ζε θιηληθέο δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο, φπνπ νη ππνηξνπέο είλαη ζπρλέο. Δπίζεο πεξηνξίζακε ηελ
επαλαιακβαλφκελε αλάιπζε κφλν ζηνπο επηηπρφληεο. Γεχηεξνλ, κειεηήζακε
ηελ έθθξαζε ηεο iNOS ζηα θιεγκνλψζε θχηηαξα ηνπ πηπέινπ, δειαδή
θχηηαξα πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη απφ ην ηνίρσκα ησλ αεξαγσγψλ ζηνλ
απιφ ησλ αεξαγσγψλ. Δπνκέλσο, ε πηζαλφηεηα ε πηζαλφηεηα κεησκέλεο
έθθξαζεο ηεο iNOS κεηά ηελ έμνδν απφ ηα θχηηαξα απφ ην ηνίρσκα ησλ
αεξαγσγψλ λα κε κπνξεί λα απνθιεηζηεί. Γπζηπρψο, κέζνδνη κειέηεο άκεζα
ησλ θιεγκνλνδψλ θπηηάξσλ ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ αεξαγσγψλ, φπσο ε
εμέηαζε βξνγρηθψλ βηνςηψλ, ή δεηγκάησλ απφ ρεηξνπξεία εθηνκήο ηνπ
πλεχκνλα, δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εχθνια ζε καθξνρξφληεο κειέηεο θαη
ζε πγηή άηνκα. Δπίζεο

ν ζρεκαηηζκφο ηεο ληηξνηπξνζίλεο είλαη κε

αληηζηξεπηφο θαη επνκέλσο ε έθθξαζε ηεο ληηξνηπξνζίλεο δελ κπνξεί λα
κεησζεί κεηά ηε κεηαλάζηεπζε ησλ θπηηάξσλ απφ ην ηνίρσκα ησλ αεξαγσγψλ
ζηνλ απιφ. Σέινο, ε κέζε ειηθία ηεο νκάδαο ησλ θαπληζηψλ ήηαλ κεγαιχηεξε
απφ απηή ησλ control θαη ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα απνδψζεη ηηο δηαθνξέο
κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ ζηε δηαθνξά ειηθίαο. Αλ θαη απηφ δελ
κπνξεί λα απνθιεηζηεί, κηα αλάιπζε ησλ ππννκάδσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ
ειηθηψλ δελ έδεημε δηαθνξέο (ηα δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη). Δπηπιένλ, ηα
επξήκαηά καο ηνπ nitrosative stress ζηνπο θαπληζηέο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ
άιιεο κειέηεο (14-17, 20).
πκπεξαζκαηηθά, δείμακε φηη κεηά απφ 6 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο,
νη δείμηεο nitrosative stress ζηα πξνθιεηά πηχεια θαπληζηψλ κε θπζηνινγηθή
αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία κεηψλνληαη ζηα επίπεδα αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ
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θαπλίζεη πνηέ. Απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη ζρεηηδίκελνη κε ην θάπληζκα
νμεηδσηηθνί κεραληζκνί πνπ επάγνπλ ηελ έθθξαζε ηεο iNOS θαη ηεο λίηξσζεο
ηεο ηπξνζίλεο εμαζζελνχλ κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
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ΠΗΝΑΚΔ
Πίνακας 1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ
Καπνιζηές
Υρόνος

Ππιν ηη διακοπή Μεηά ηη διακοπή
0
6m

Μη-καπνιζηές
Μεηά ηη διακοπη
12m

0

67

20

13

10

Φύλο, Α/Γ

58/9

19/1

13/0

8/2

Ζλικία, (έηη)

48±9

49±8

49 ± 6

33±9*

Κάπνιζμα (p-yr)

57±18

54±15

57 ± 14

N/A

FEV1,%pred

104±11

105±13

108 ± 9

114±14

FEV1/FVC%

80 ± 6

81 ± 5

80 ± 6

87 ± 6

8±1

7±1

7±1

N/A

N

Fagerstrom

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο mean ±SD, ή ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, N/A:
δελ εθαξκφδεηαη, N: αξηζκφο, Α: άλδξεο, Γ: γπλαίθεο, FEV1: forced expiratory
volume in one second; FVC: forced vital capacity
*p value κεηαμχ controls θαη επηηπρφλησλ πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα
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Πίνακας 2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πηπέισλ θαη δηαθνξηθή θαηακέηξεζε θπηηάξσλ
Καπνιζηές
Μη καπνιζηές
Ππιν ηη διακοπή
0

Υρόνος

Μεηά ηη διακοπή
6m

Μεηά ηη διακοπή
12m

0

Βάρος,gr

1.4 (0.3-3.7)

1 (0.5-3.5)

1.1(0.3-3.2)

1.41 (0.35-5.04)

TCC, x106

2.3 (0.5-11.2)

4.3 (0.6-11.8)

3.6 (0.5-19.6)

5.29 (1.2-7)

TCC, x106/gr

1.6 (0.2-11.6)

5 (0.5-11.8)

2.6 (0.5-46.7)

2.18 (0.7-6.7)

Εωηικόηηηα %

76.7 (50.6-96.9)

92.5 (50-99.4)

88.5 (70.4-98.5)

84.71 (67-98.8)

Δπιθηλιακά %

10.6 (0.01-43.7)

7.2 (0-20)

5 (0.5-39)

10.8 (2.31-48.5)

Πολσμορθοπύρηνα %

48.6 (17.7-79.8)

57.4 (16.9-87.9)

61 (36-84.8) *

40.5 (3.6-94)

Μακροθάγα %

49.7 (20.1-80.3)

41 (11.2-82.2)

34.5 (14.5-57.3)*

55 (5.4-94)

Λεμθοκύηηαρα %

0.1 (0-1.6)

0.25 (0-1.5)

0.5 (0-1.6)

0.55 (0-4.1)

Ζωζινόθιλα %

0 (0-0)

0 (0-0)

0 (0-0)

0 (0-0.5)

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο median (range). TCC: νιηθφο αξηζκφο
θπηηάξσλ (total cell count). Σα επηζειηαθά θχηηαξα εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ
φισλ ησλ θπηηάξσλ, νη δηάθνξνη θπηηαξηθνί πιεζπζκνί παξνπζηάδνληαη σο %
φισλ

ησλ

κε

επηζειηαθψλ

θπηηάξσλ

ηνπ

πηπέινπ,

ε

δσηηθφηεηα

παξνπζηάδεηαη σο % ησλ δσληαλψλ κε-επηζειηαθψλ θπηηάξσλ πξνο ηα
ζπλνιηθά κε-επηζειηαθά θχηηαξα.
*

p<0.05 versus επηηπρφλησλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο,
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ρεδηάγξακκα 1. Πνζνζηά ησλ iNOS θαη ληηξνηπξνζίλε ζεηηθψλ
καθξνθάγσλ ζηνπο ίδηνπο θαπληζηέο ζην baseline, κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απφ 10 κε-θαπληζηέο (controls)
παξνπζηάδνληαη επίζεο.
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ρεδηάγξακκα 2. Πνζνζηά ησλ iNOS θαη ληηξνηπξνζίλε ζεηηθψλ
πνιπκνξθνππξήλσλ θπηηάξσλ ζηνπο ίδηνπο θαπληζηέο ζην baseline, κεηά
απφ 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απφ 10 κε-θαπληζηέο (controls)
παξνπζηάδνληαη επίζεο.
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ρεδηάγξακκα 3. Πνζνζηά ησλ iNOS θαη ληηξνηπξνζίλε ζεηηθψλ ζπλνιηθψλ
θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ζηνπο ίδηνπο θαπληζηέο ζην baseline, κεηά απφ 6
κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο. Σα απνηειέζκαηα απφ 10 κε-θαπληζηέο (controls)
παξνπζηάδνληαη επίζεο.
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗΗ
ΓΔΗΚΣΔ ΦΛΔΓΜΟΝΖ
ΠΣΤΔΛΧΝ ΚΑΗ ΡΗΝΗΚΟΤ
ΔΚΠΛΤΜΑΣΟ ΠΡΗΝ ΚΑΗ
ΜΔΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ
ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ
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Πεξίιεςε
θνπόο: Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο
ζηε θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ. Ο αλαζηνιέαο ηεο πξσηεάζεο πνπ εθθξίλεηαη
απφ ηα ιεπθνθχηηαξα (Secretory Leukocyte Protease Inhibitor -SLPI), ε
πξσηείλε Clara 16 (CC16), ε ειαθίλε θαη ε αλζξψπηλε ληεθελζίλε β-2
(human defensin beta-2 -HBD-2) πξνζηαηεχνπλ ηνπο αεξαγσγνχο έλαληη
ινηκψμεσλ, θιεγκνλήο, θαη νμεηδσηηθνχ stress. ε απηή ηε καθξνρξφληα
κειέηε ν ζθνπφο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε αιιαγέο ζηα πηχεια θαη ξηληθφ
έθπιπκα ησλ επηπέδσλ ησλ SLPI, CC16, ειαθίλεο θαη HBD-2 ζε πγηείο
θαπληζηέο κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο δηαθνπήο θαπληζκαηνο.
Τιηθό θαη Μέζνδνο: Διήθζεζαλ πξνθιεηά πχεια θαη ξηληθφ έθπιπκα απφ
πγηείο θαπληζηέο (n=76) πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, 6 κήλεο κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n=29), θαη 1 έηνο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (n=22) θαη απφ 10 πγηείο κε θαπληζηέο. Σα επίπεδα ησλ SLPI,
CC16, ειαθίλεο θαη HBD-2 κεηξήζεθαλ ζηα ππεξθείκελα πηπέισλ θαη ξηληθνχ
εθπιχκαηνο απφ εκπνξηθά δηαζέζηκα ELISA kits.
Απνηειέζκαηα: Σα επίπεδα ησλ SLPI θαη CC-16 ησλ πηπέισλ ήηαλ
απμεκέλα ζηνπο πγηείο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (p=0.005 θαη p=0.08 αληίζηνηρα). Σα επίπεδα
ησλ SLPI θαη

CC16 δε δηέθεξαλ πξηλ θαη 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ

θαπλίζκαηνο (p=0.118 θαη p=0.543 αληίζηνηρα), νχηε πξηλ θαη 1 έηνο κεηά ηε
δηαθνπή θαπλίζκαηνο (p=0.363 θαη p=0.470 αληίζηνηρα). Ο SLPI ηνπ ξηληθνχ
εθπιχκαηνο κεηψζεθε 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (p=0.033).
Σα επίπεδα ηεο ειαθίλεο ηνπ ξηληθνχ εθπιχκαηνο βξέζεθαλ απμεκέλα ζηνπο
πγηείο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο (p=0.007), αιιά δε κεηαβιήζεθαλ 6 θαη 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο.
πκπεξάζκαηα: Μφλν ηα επίπεδα ηνπ SLPI ηνπ ξηληθνχ εθπιχκαηνο
κεηψλνληαη 1 έηνο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Τπνζέηνπκε φηη ππάξρεη
κηα ζπλερηδφκελε θιεγκνλψδε δηεξγαζία πνπ δηεγείξεη ηελ παξαγσγή
αληηζηαζκηζηηθψλ

πξσηεηλψλ

ζηνπο

θαπληζηψλ.
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αεξαγσγνχο

ησλ

πγηψλ

πξψελ

Δηζαγσγή
Σν θάπληζκα, φπσο έρεη αλαθεξζεί επηδξά πξσηαξρηθά ζην
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε αξθεηψλ λνζεκάησλ,
φπσο ν θαξθίλνο θαη ε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) (1). ηε
ΥΑΠ εκπιέθνληαη ε θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ θαη πηζαλά κηα δηαηαξαρή ηεο
ηζνξξνπίαο πξσηεαζψλ-αληηπξσηεαζψλ. Όκσο, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηνπο
ππνθείκελνπο κεραληζκνχο θαη πσο απηνί ζπλδένληαη κε ηελ επαηεζεζία ζε
λφζν, θαη ηδηαίηεξα γηαηφ κφλν 10-15% ησλ θαπληζηψλ αλαπηχζζππλ ΥΑΠ (2).
‗Δσο ζήκεξα, δελ ππάξρνπλ βηνινγηθνί δείθηεο επαξθψο επαίζζεηνη γηα λα
εθηηκήζνπλ ην πλεπκνληθφ παξέγρπκα πξνηνχ λα γίλνπ εκθαλείο νη
ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο.
Δπνκέλσο, δείθηεο εηδηθνί γηα ηνλ πλεχκνλα, πνπ παξάνληαη απφ
νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη επηζπκεηνί γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ζην θάπληζκα, ηηο επηδξάζεηο θαζψο θαη ηελ
αλαγλψξηζε επαίζζεησλ αηφκσλ ζην θάπληζκα. Σν αλαπλεπζηηθφ επηζήιην,
αλάινγα κε ηελ αλαηνκηθή πεξηνρή (κχηε, ηξαρεία, βξφγρνη, άπσ αεξαγσγνί
θαη θπςειίδεο), εθθξίλεη αξθεηέο εηδηθέο πξσηείλεο ζηνπο αεξνρψξνπο ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ αλαζηνιέα ηεο
πξσηεάζεο πνπ εθθξίλεηαη απφ ηα ιεπθνθχηηαξα (Secretory Leukocyte
Protease Inhibitor -SLPI), ηελ 16-kDa πξσηείλε Clara (Clara cell protein CC16),

ηελ ειαθίλε θαη ηελ αλζξψπηλε βεηα-ληεθελζίλε-2 (human beta β-

defensins-2 -hBD-2).
Ο SLPI θαη ε ειαθίλε, δχν αλαζηνιείο πξσηεαζψλ ζεξίλεο,
παξάγνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ θπηηάξσλ ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα.
Πξνζηαηεχνπλ ηνπηθά ηνλ ηζηφ έλαληη ησλ

ζνβαξψλ επηδξάζεσλ ηεο

θιεγκνλήο, φρη κφλν σο απνηέιεζκα ησλ αληηθιεγκνλσδψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπο, αιιά επίζεο θαη ιφγσ ησλ ηαληηπξσηεαζηθάλ θαη αληηκηθξνβηαθψλ
ηδηνηήησλ ηνπο (3,4). Η CC-16 απνηειεί ίζσο ηνλ πην επαίζζεην δείθηε
έθζεζεο ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ θαη κία απφ ηηο θπξηφηεξεο εθθξηηηθέο
πξσηείλεο ζηνλ πλεχκνλα (5). Η CC-16 παξάγεηαη θπξίσο απφ ηα θχηηαξα
Clara ζηνλ πλεχκνλα θαζψ επίζεο θαη απφ κε θξνζζσηά θχηηαξα θαηά κήθνο
ηνπ ηξαρεηνβξνγρηθνχ επηζειίνπ θαη απφ φκνηα θχηηαξα ζηε ξηληθή θνηιφηεηα
(6). Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαηά ηνπ νμεηδσηηθνχ
stress θαη ηεο θιεγκνλήο (7). Η HBD-2, επξέσο εθθξαδφκελε ζηα επηζειηαθά
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θχηηαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαηθπξίσο γλσζηή γηα ηηο
αληηκηθξνβηαθέο ηεο ηδηφηεηεο (8). Όκσο, θαίλεηαη, κε βάζε λεφηεξεο κειέηεο
φηη έρεη θαη αληηθιεγκνλψδεηο ηδηφηεηεο (9).
Η έθθξαζε ηεο CC-16 ζηνλ νξφ, πηχεια, βξνγρηνινθπςειηδηθφ
έθθξηκα (BALF), ξηληθφ έθπιπκα θαη ζηα βξνγρηθά επηζειηαθά θχηηαξα,
αλαθέξεηαη κεησκέλε ζηνπο θαπληζηέο κε θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή
ιεηηνπξγία ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο (5, 10-18). Απηέο νη αιιαγέο θαίλεηαη λα
ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνγέλεζε λφζσλ ηνπ πλεχκνλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
θάπληζκα, επεηδή αλαθέξεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ζηελ CC-16 ζηε ΥΑΠ θαη ηηο
παξνμχλζεηο ηεο (11, 14, 19). Όκσο, ζε κία κειέηε, πγηείο θαπληζηέο
εκθάληζαλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα CC-16 ζνπο αεξγσγνχο, κε παξφκνηα
επίπεδα ζηηο βξνγρηθέο εθθξίζεηο κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ (20).
Δπηπιένλ, ν Lindahl θαη ζπλεξγάηεο βξήθαλ πςειφηεξα επίπεδα CC-16 ζην
BALF θαη ξηληθφ έθπιπκα ζηνπο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο,
ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο (6).
Απφ ηηο κέρξη ηψξα κειέηεο, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηελ επίδξαζε
ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο ππφινηπνπο δείθηεο. Η νμεία έθζεζε ζηνλ θαπλφ ηνπ
ηζηγάξνπ ζηνλ πλεχκνλα πνληηθνχ πξνθαιεί κείσζε ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ
SLPI (21), ελψ ε ρξφληα έθζεζε ζηνλ θαπλφ αχμεζε ηελ έθθξαζε ηνπ SLPI
(22). Δπηπξφζζεηα, ε έθζεζε ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε
ζεκαληηθά κεησκέλα επίπεδα ηεο HBD-2 ζηα πηχεια θαη θαξπγγηθφ έθπιπκα
αζζελψλ κε νμεία πλεπκνλία, ππνδειψλνληαο απμεκέλε επαηζζεζία ζηε
ινίκσμε (23). Απηφο ν κεραληζκφο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφο ζηελ
παζνγέλεζε ηεο ΥΑΠ, αθνχ απμεκέλα επέπεδα HBD-2 παξαηεξήζεθαλ ζε
θιεγκνλψδεηο λφζνπ

ηνπ πλοχκνλα (24). Γελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηελ

επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα επίπεδα ηεο ειαθίλεο.
Παξακέλεη αζαθέο αλ ε έθθξαζε απηψλ ησλ δεηθηψλ κεηαβάιιεηαη
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Τπάξρεη κφλν κία καθξνρξφληα κειέηε ζην
BALF, φπνπ έδεημε ζεκαληηθά πςειφηεξα επέπεδα ηεο CC-16 κεά ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο, πα νπνία δελ παξέκεηλαλ κεηά απφ 15 κήλεο δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο (25). Γελ έρνπλ αλαθεξζεί άιιεο καθξνρξφληεο κειέηεο γηα ηελ
επίδξαζε ηεο δηαθνπήο νηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο SLPI, ειαθίλε θαη HBD-2
ζηνπο πγηείο θαπληζηέο. Γηεμήγακε ινηπφλ κί καθξνρξφληα κειέηε γηα λα
δηεξεπλήζνπκε λα νη αιιαγέο ζηα πηχεια θαη ξηληθφ έθθξηκα ησλ SLPI, CC-16,
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ειαθίλεο θαη HBD-2 αλαζηξέθνληαη κεηά απφ κία πεξίνδν 6 θαη 12 κελψλ
απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ‗πγηείο‘ θαπληζηέο.
2. Τιηθφ θαη κέζνδνο
Αζζελείο
ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Ηξαθιείνπ, ζηελ Κξήηε, έγηλε
πξφθιεζε πηπέισλ θαη ιήςε ξηληθνχ εθπιχκαηνο ζε 76 άηνκα απφ ην ηαηξείν
δηαθνπήο θαπλίζκαηνο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηνθφιινπ δηαθνπήο ηνπ
θαπλίζκαηνο. Όια ηα άηνκα ελεκεξψζεθαλ θαη έδσζαλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε
θαη ε Δπηηξνπή Ηζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ έδσζε επίζεκε
έγθξηζε. Όινη νη θαπληζηέο ζπκκεηείραλ ζην ίδην ζπκπεξηθνξηθφ πξφγξακκα
θαη αλάινγα κε ην βαζκφ εμάξηεζεο (Fagerstrom test) έιαβαλ ζεξαπεία
ππνθαηάζηαζεο κε ληθνηίλε θαη/ή βνππξνπηφλε γηα ηε ζεξαπεία δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο.

Γέθα

κε

θαπληζηέο

(πνπ

δελ

είραλ

θαπλίζεη

πνηέ)

ζηξαηνινγήζεθαλ κέζσ δηαθήκηζεο θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ησλ
καξηχξσλ (controls). Όια ηα άηνκα ήηαλ ειεχζεξα ινηκψμεσλ αλαπλεπζηηθνχ
θαηά ηε κειέηε ή θαηά ην κήλα πνπ πξνεγήζεθε ηεο κειέηεο θαη ζηνλ
επαλέιεγρν κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο. Σα άηνκα δελ έπαζραλ απφ θάπνηα
λφζν θαη δελ ειάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηελ πξψηε επίζθεςε, ελψ
θαλείο δελ παξνπζίαζε ζπκπηψκαηα ρξφληαο βξνγρίηηδαο. Δπηπιένλ, ν
έιεγρνο ιεηηνπξγηθψλ δνθηκαζηψλ ηνπ πλεχκνλα ήηαλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά
φξηα θαη ε αθηηλνγξαθία ζψξαθά ηνπο ήηαλ θπζηνινγηθή. Σα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.
Πξόθιεζε πηπέισλ, ιήςε ξηληθνύ εθπιύκαηνο, κέηξεζε δεηθηώλ
Η πξφθιεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πηπέισλ έγηλαλ κε βάζε κε ηε
κέζνδν ηνπ Pin, φπσο έρνπκε ήδε πεξηγξάςεη (27). Η ιήςε ξηλθνχ εθθξίκαηνο
έρεη πεξνγξαθεί πξνεγνπκέλσο. Υξεζηκνπηήζεθαλ εκπνξηθψο δηαζέζηκα
ELISA kits γηα ηε κέηξεζε SLPI (R&D Systems Europe Ltd, Abingdon, UK),
CC16 (Biovendor GmbH, Heidelberg, Germany), ειαθίλεο (R&D Systems
Europe Ltd, Abingdon, UK), θαη HBD-2 (EMELCA Bioscience, Breda, The
Netherlands), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη αλαιχζεοη έγηλαλ
δχν θνξέ γηα θάζε δείγκα. ηηο ηηκέο θάζε

standard θαη δείγκαηνο

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο θαη απφ ην κέζν φξν αθαηξέζεθε ν κέζνο φξνο
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ηνπ zerostandard. Σα φξηα αλίρλεπζεο ησλ SLPI, CC16, ειαθίλεο θαη HBD-2
ήηαλ 62.5 pg/ml, 20 pg/ml, 31.25 pg/ml θαη 8 pg/ml αληίζηνηρα.
ηαηηζηηθή αλάιπζε
Η θαλνληθφηεηα ειέρζεθε κε ην Shapiro-Wilk test. Οη κεηαβιεηέο ήηαλ
κε-θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο. Μφλν ηα άηνκα πνπ θαηάθεξαλ επηηπρψο λα
δηαθφςνπλ ην θάπληζκα ζηνπο

6 κήλεο (n=29) θαη 1 έηνο (n=22)

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ επαλαιακβαλφκεσλ κεηξήζεσλ κε ηε
ρξήζε ηνπ Friedman test αθνινπζνχκελν απφ ην Wilcoxon Signed Ranks test
γηα αλ δνχκε pair-wise differences. Οη δηαθνξέο κεηαμχ θαπληζηψλ θαη ηνπ
control group ειέρζεθαλ κε ην Mann-Whitney U test. Σν software StatsDirect
(SPSS Statistics 17.0.0 CHICAGO IL, USA) ρξεζηκνπνηήζεθε. Σηκέο <0.05
ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Απνηειέζκαηα
πλνιηθά 76 θαπληζηέο θαη 10 controls ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε. Απηνί
πνπ δηέθνραλ ην θάπληζκα ήηαλ 29/76 (38.2%) ζηνπο 6 κήλεο θαη 22/76 (29%)
ζην 1 έηνο. Καιήο πνηφηεηαο δείγκαηα πηπέισλ απνθηήζεθαλ a) ζην baseline
απφ 68 ―πγηείο‖ θαπληζηέο (8 άηνκα αξ΄λεζεθαλ λα ππνβιεζνχλ ζε πξφθιεζε
πηπέισλ, b) κεηά απφ 6 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ζε 21 απφ 29 πνπ
θαηάθεξαλ λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα, c) κεηά απφ 1έηνο δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο απφ 14 απφ 22 πνπ δελ ππνηξνπίαζαλ, θαη d) απφ φινπο ηνποl
10 controls. Ρηληθφ έθπιπκα απνθηήζεθε a) ζην baseline απφ 69 ―πγηείο‖
θαπληζηέο (7 άηνκα αξλήζεθαλ), b) κεηά απφ 6 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο
απφ 22/29 άηνκα, c) κεηά απφ 1 έηνο δηαθνπήο απφ 12 of 22 πνπ δελ είραλ
ππνηξνπηάζεηd) θαη απφ ηνπο 10 controls.
Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ SLPI, CC16, ειαθίλεο θαη HBD-2 ζηα πηχεια
θαη ξηληθφ έθθξηκα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Η ζπγθέληξσζε ηνπ SLPI θαη ηεο
ειαθίλεο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ζην ξηληθφ έθπιπκα ζε ζχγθξηζε κε ηα
πηχεια (p=0.0001 θαη p=0.022, αληίζηνηρα). Η ζπγθέληξσζε ηεο CC-16 ήηαλ
πςειφηεξε ζηα πηχεια ζε ζχγθξηζε κε ην ξηληθφ έθπιπκα (p=0.001). Όκσο,
ηα επίπεδα ησλ πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ ξηληθνχ εθπιχκαηνο ηεο HBD-2 ήηαλ
ρακειφηεξα απφ ην φξην αλίρλεπζεο θαη δελ ηα αλαθέξνπκε απηά ηα
απνηειέζκαηα.
ηα πηχεια, ηα επίπεδα ησλ SLPI θαη CC16 ήηαλ απμεκέλα ζηνπο
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πγηείο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε κε νηπο κε θαπληζηέο (p=0.005 θαη p=0.08
αληίζηνηρα). Όκσο, ηα επίπεδα ησλ SLPI θαη CC16 δελ δηέθεξαλ πξηλ θαη
κεηά απφ 6 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (p=0.118 θαη p=0.543 αληίζηνηρα),
νχηε πξη λ θαη 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο (p=0.363 θαη p=0.470
αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, ηα επίπεδα ησλ HBD-2 θαη

ειαθίλεο

δε

δηέθεξακ

ζηνπο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο. Η HBD-2 δε δηέθεξε νχηε κεηά απφ 6 θαη 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο. Αλ θαη ε ειαθίλε ήηαλ κεησκέλε 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο (p=0.025), 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή, ηα επίπεδα εηαλ ηα
ίδηα φπσο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, δελ αληρλεχηεθαλ
αιιαγέο ζηνπο, SLPI, CC16 ξηληθνχ εθπιχκαηνο κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε
θαπληζηψλ. Ο SLPI ήηαλ ρακειφηεξνο 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (p=0.033). Σα επίπεδα ηεο ειαθίλεο ηνπ ξηληθνχ εθπιχκαηνο
ήηαλ απμεκέλα ζηνπο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ζε ζχγθεηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο, p=0.007. Όκσο δελ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηελ ειαθίλε θαη
CC16 ηνπ ξηληθνχ εθπιχκαηνο 6 θαη 12 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο.
πδήηεζε
ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εμέηαζε αλαπλεπζηηθψλ
εθθξηκάησλ απφ ηε κχηε θαη σο πηχεια γηα εηδηθνχο γηα ηνλ πλεχκνλα δείθηεο.
Ο πξσηαξρηθφο καο ζθνπφο ήηαλ λα αληρλεχζνπκε επηδξάζεηο ηνπ θαπλνχ
ηνπ ηζηγάξνπ ζην αλαπλεπζηηθφ επηζήιην θαη κα κειεηήζνπκε ζεκεία πηζαλήο
επηδηφξζσζεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Δπηιέμακε ην ξηληθφ
έθπιπκα

θαη

ηα

πηχεια

επείζε

είλαη

κε

επεκβαηηθέο ηερληθέο

θαη

πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ πξσηεηλψλ, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή
αλίρλεπζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ βηνρεκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο

λφζνπο

ησλ

αεξαγσγψλ.

Δπίζεο,

ίζσο

είλαη

δπλαηφ

λα

παξαθνινπζήζνπκε αιιαγέο ζηηο πξσηείλεο θαη λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο
γηα ηνπο θαηψηεξνπο αεξαγσγνχο (26,27). Σα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη
ηα επίπεδα ησλ SLPI CC16, ειαθίλε HBD-2 ησλ πηπέισλ δελ κεηψλνληαη έσο
1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Γψδεθα κήλεο δηαθνπήο κεηψλνπλ
κφλν ηνλ SLPI ηνπ ξηληθνχ εθπιχκαηνο, ππνδειψλνληαο φηη ππάξρεη κία
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ζπλερηδφκελε

θιεγκνλψδεο

δηεξγαζία

πνπ

δηεγείξεη

ηελ

παξαγσγή

αληηζηαζκηζηηθψλ πξσηεηλψλ ζηνπο αεξαγσγν΄ηα ησλ πξψελ θαπληζηψλ.
Μειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα επίπεδα ηεο CC-16 ζηνλ νξφ, πηχεια, ξηληθφ
έθπιπκα, BALF θαη βξνγρηθφ επηζήιην είλαη αληηθαηηθέο, δείρληληαο είηε κείσζε
(5, 10-18), θακία κεηαβνιή (20) είηε αχμεζε (6) ζηνπο θαπληζηέο κε
θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο.
Απηέο νη δηαθσλίεο ίζσο αληαλαθινχλ ηε δπζθνιία ζχγθξηζεο ζηελ εθίκεζε
ηεο CC16 ζε δηάθνηα πγξά δείγκαηα αλαπλεπζηηθνχ, θπξίσο γηα ιφγνπο
κεζνδνινγίαο. Δπίζεο είλαη δχζθνιν λα ζπγθξίλεη θαλείο δεδνκέλα νξνχ,
πηπέισλ θαη ξηληθνχ εθπιχκαηνο επεηδή ην πξψην αληηπξνζσπεχεη. Βξήθακε
πςειφηεξα επίπεδα CC-16 ζηα πηχεια θαπληζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε
θαπληζηέο, ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηε κειέηε ησλ Lindahl θαη ζπλεξγαηψλ.
Φαίλεηαη πηζαλφ φηη ε αχμεζε ζηα επίπεδα ηεο CC-16 πνπ παξαηεξέηηαη
ζηνπο θαπληζηέο αληνπξνζσπεχεη κηα δηαδηθαζία αλαλέσζεο πνπ εκπιέθεη ηα
θχηηαξα Clara. Σα πςειφηεξα επίπεδα επίζεο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ην
γεγνλφο φηη απηά ηα άηνκα δελ εκθάληζαλ ΥΑΠ.
Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηνπ SLPI ζηα πηχεια θαη ηεο ειαθίλεο ζην ξηληθφ
έθπιπκα ζηνπο θαπληζηέο κπνξεί λα απνηειεί κέξνο κηαο ηνπηθήο άκπλαο
έλαληίνλ ησλ θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηζηηθήο
βια΄βεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηη θάνληζκα. Ο SLPI θαη ε ειαθίλε
ραξαθηεξίδνληαη σο κφξηα ζπλαγεξκνχ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ησλ
πξψηκσλ γεγνλφησλ ηεο θιεγκνλψδνπο δηεξγαζίαο (28), επνκέλσο ε
ππεξέθθξαζε απηψλ ησλ αλαζηνιέσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη σθέιηκε ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θιεγκνλσδψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαπλίζκαηνο. Γε βξήθακε
κεηαβνιέο ζηελ HBD-2 ησλ πηπέισλ κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε θαπληζηψλ θαη
δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο
ζηελ HBD-2 ζε πγηείο θαπληζηέο. Τπάξρεη κφλν κία κειέηε ζε αζζελείο κε
νμεία πλεπκνλία, πνπ αλαθέξεη κεησκέλα επίπεδα HBD-2 ζηα πηχεια θαη
θαξπγγηθά εθπιχκαηα ζε λπλ θαη πξψελ θαπληζηέο (23).
Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλα αζηνηρεία
πνπ έρνπλ εθηηκήζεη ηηο κεηαβνιέο ζπηψλ ησλ δεηθηψλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίηζκαηνο. Η παξνχζα κειέηε είλαη κία απφ ηηο πξψηεο πνπ δηεξεπλά ηελ
επίδξαζε ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο SLPI, CC-16, ειαθίλε θαη
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HBD-2 ζηα πξνθιεηά πηχεια θαη ξηληθφ έθπιπκα θαπληζηψλ ρσξίο
ππνθείκελε λφζν ή δηαηαξαρή ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Μία πξνεγνχκελε καθξνρξφληα κειέηε πνπ εθηίκεζε ηελ επίδξαζε 1,
3,6, 9 θαη 12 απφ ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο ζε θαπληζηέο κε θπζηνινγηθή
αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία, έδεημε ζεκαληηθά (p < 0.05) πςειφηεξα επίπεδα ηεο
CC-16 ζην BAL ζηνπο 3,6 θαη 9 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
Όκσο, 15 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο ηα επίπεδα ηεο CC-16 ήηαλ ηα
ίδηα φπσο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (25). ε ζπκθσλία κε απηή ηε
κειέηε βξήθακε φηη ηα επίπεδα ηεο CC-16 ζηα πηχια θαη ξηληθφ έθπιπκα δελ
αιιάδνπλ ζην 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή θαπλίζκαηνο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί
σο κία κε αλαζηξέςηκε βιάβε ζην βξνγρηθν επηζήιην απφ ηνλ θαπλφ ηνπ
ηζηγάξνπ, ππνδειψλνληαο κί λαλγελλεηηθή δηεξγαζίε πνπ δελ ξίλαη πιήξεο.
Μία άιιε εμήγεζε είλαη φηη πάλσ απφ 12 κήλεο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο
απαηηνχληαη γηα λα παξαηεξήζνπκε κφληκεο κεηαβνιέο ζηνπο δείθηεο απηνχο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα. Δπηπιένλ αλ ην θάπληζκα επζχλεηαη γηα ηελ
αχμεζε ηνπ SLPI ζηα πηχεια θαη ηεο ειαθίλεο ζην ξηληθφ έθπιπκα, κία
κεγαιχηεξε πεξίνδνο επηδηφξζσζεο πηζαλψο λα απαηηείηαη πξνηνχ νη
ζπγθεληξψζεηο ησλ πξσηεηλψλ απηψλ επηζηξέςνπλ ζην θπζηνινγηθφ.
Η θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θαπλίζκαηνο θαζψο θαη ηεο δηαθνπήο
ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ HBD-2 θαη ειαθίλε είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ παξνχζα
θάζε θαη απηή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζε κία πεξηνρή έξεπλαο ηα επφκελα
έηε. ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνιιά έρνπλ γίλεη γλσζηά γηα ηε δξαζηεξηφηεηα
ησλ ληεθελζίλσλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζία ηνπξ
ζηε θιεγκνλψζε λφζν ηνπ πλεχκνλα. Πεξαηηέξσ κειέηεο απαηηνχληαη γηα ηε
δηεπθξίληζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ παζνγέλεζε απηψλ ησλ λνζεκάησλ (24).
Η κειέηε καο έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ.
Πξψηνλ, ηα δεδνκέλα καο πηζαλά λα δερηνχλ θξηηηθή ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
29 θαη 22 άηνκα (επηηπρφληεο ζηνπο 6 κήλεο θαη 1 έηνο, αληίζηνηρα)
νινθιήξσζαλ ηε κειέηε. Παξφια απηά, απηφ είλαη ζπρλφ ζε θιηληθέο δηαθνπήο
θαπλίζκαηνο, φπνπ νη ππνηξνπέο είλαη ζπρλέο. Δπίζεο πεξηνξίζακε ηελ
επαλαιακβαλφκελε αλάιπζε κφλν ζηνπο επηηπρφληεο. Γεχηεξνλ, ε κέζε
ειηθία ηεο νκάδαο ησλ θαπληζηψλ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ control θαη
ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα απνδψζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ θαπληζηψλ θαη κε
θαπληζηψλ ζηε δηαθνξά ειηθίαο. Αλ θαη απηφ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί, κηα
203

αλάιπζε ησλ ππννκάδσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ δελ έδεημε δηαθνξέο (ηα
δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη). Δπηπιένλ, ε επεμεξγαζία ηνπ πηπέινπ κε ην
βιελλνιπηηθφ πξάγνληα dithiothreitol (DTT), εγείξεη ην εξψηεκα πηζαλήο
επίδξαζεο ηνπ DTT ζηελ αλίρλεζε ησλ δηαιπηψλ δεηθηψλ. Σν αλαγσγηθφ κέζν
DTT ζα κπνξνχζε λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ γιεθκνλσδψλ
κεζνιαβεηψλ ζην πηχειν, είηε κε ηνλ επεξεαζκφ ηεο ηξηζδηάζηαηεο δνκήο
ησλ πξσηεηλψλ, είηε αιιειεπηδξψληαο απεπζείαο κε ηελ κέζνδν αλίρλεπζεο.
ηελ παξνχζα κειέηε δελ έγηλε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ In
DTT ζηελ αλίρλεπζε ησλ κεζνιαβεηψλ. φκσο, ν Woolhouse θαη ζπλεξγάηεο,
δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πηπέισλ κε DTT ζηελ
αλίρλεπζε ησλ θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ θαη έδεημε φηη ε αξαίσζε ησλ
δεηγκάησλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηεο κεηξήζεηο (γηα ηνλ SLPI) ήηαλ επαξθήο
γηα ηελ απαιαγή απφ νπνηαδήπνηε αιιειεπίδξαζε ηνπ DTT. Μάιηζηα νη
ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ φηη ε ζεξαπέηα κε DTT δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα
επίπεδα ηνπ SLPI (29).
πκπεξαζκαηηθά, δείμακε φηη δείθηεο ησλ πηπέισλ δελ κεηψλνληαη
κεηά απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Γψδεθα κήλεο απφ ηε
δηθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κεηψλνπλ ζεκαληηθά κφλν ηνλ

SLPI ηνπ ξηληθνχ

εθπιχκαηνο, ππνδειψλνληαο φη ππάξρεη κηα ζπλερηδφκελε θιεγκνλψδεο
δηεξγαζία πνπ δηεγείξεη ηελ παξαγσγή αληηζηαζκηζηηθψλ πξσηεηλψλ ζηνπο
αεξαγσγνχο ησλ πξψελ θαπληζηψλ. Πεξαηηέξσ κειέηεο απαηηνχληαη γηα λα
δνχκε αλ απηέο νη πξσηείλεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έγθπξνπο
δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε πεξηθεξηθήο βιάβεο ησλ αεξαγσγψλ.
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ΠΗΝΑΚΔ
Πίνακας 1. Υαρακηηριζηικά ηων αηόμων
Καπνιζηές
Υρόνος

Ππιν διακοπήρ
0

Μεηά διακοπήρ
6m

Μεηά διακοπή
12m

Μη
καπνιζηές
0

76

29

22

10

Φύλο, Α/Γ

65/11

26/3

20/2

8/2

Ζλικία, (έηη)

48±9

48±8

47 ± 7

33±9*

Κάπνιζμα (p-yr)

57±18

53±157

56 ± 18

N/A

FEV1,%pred

104±11

105±13

108 ± 9

114±14

FEV1/FVC%

80 ± 6

81 ± 5

80 ± 6

87 ± 6

8±2

7±1

7±1

N/A

N

Fagerstrom score

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο mean ±SD, ή ζε απφιπηνπο αξηζκνχο., N:
αξηζκφο, Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθεο, p-yr: pack years, FEV1: forced expiratory
volume in one second, FVC: forced vital capacity, N/A: non applicable
*

p<0.05 πξνο επηηπρφληεο ζην baseline,
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Πίλαθαο 2. πγθεληξώζεηο ησλ κεηξνύκελσλ κεηαβιεηώλ ζηα πηύεια

Καπληζηέο

Controls

Πξηλ

6m δηαθνπή

12m δηαθνπή θαπλίζκαηνο

(n=21)

θαπλίζκαηνο (n=21)

(n=14)

SLPI (κg/ml)

1.11 (0.3-4.9)

0.8 (0.2-2.6)

1.36 (0.3-3.3)

0.1 (0.05-0.6)*

CC16 (κg/ml)

1.7 (0.3-13)

1.8 (0.1-21)

1.9 (0.06-5.5)

0.5 (0.001-4.8)*

74.26 (8 – 534,91)

98.1 (10.2 – 729.9)

83.1 (8 – 256)

73.5 (34.6 – 409.9)

252.9 (92.8 – 2146.7)

171.9 (71.2 – 472.9)*

236.4 (44.6 – 714.1)

194.6 (128.8 – 276.8)

b-defensin(pg/ml)
elafin(pg/ml)

(n=10)

Πίλαθαο 3. πγθεληξώζεηο ησλ κεηξνύκελσλ κεηαβιεηώλ ζην ξηληθό έθπιπκα

Καπληζηέο

Controls

Πξηλ

6m δηαθνπή

12m δηαθνπή θαπλίζκαηνο

(n=22)

θαπλίζκαηνο (n=22)

(n=11)

SLPI (κg/ml)

3.2 (0.1-37.5)

1.96 (0.2-25.8)

1.9 (0.05-13.4)*

2.7 (0.2-7)

CC16 (κg/ml)

0.0263 (0.0015-0.2)

0.034 (0.0008-0.1694)

0.0389 (0.0008-0.08)

0.0256 (0.0013-0.2)

-

-

-

-

5927.8 (339.5-13298.4)

3284 (328.9-7398)

1665.5 (484.9-5894.2)*

b-defensin(pg/ml)

6701.5 (1195.8elafin(pg/ml)

17360.5)

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο median (range). * p<0.05 πξνο επηηπρόληεο ζην baseline
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(n=10)

ΔΝΟΣΖΣΑ ΗV
ΜΔΙΧΗ ΣΧΝ ΧΡΙΜΧΝ
ΓΔΝΓΡΙΣΙΚΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΣΑ
ΠΣΤΔΛΑ Δ ΤΓΙΔΙ ΚΑΠΝΙΣΔ ΚΑΙ
ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΥΡΟΝΙΑ
ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ
ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΙΑ
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Πεξίιεςε
θνπόο: Οη αζζκαηηθνί πνπ θαπλίδνπλ έρνπλ κεησκέλα ψξηκα δελδξηηηθά
θχηηαξα ζηνλ πλεχκνλα (dendritic cells -DCs). Οη αζζελείο κε ρξφληα
απνθξαθηηθή

πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) παξνπζηάδνπλ απμεκέλν

αξηζκφ

αλψξηκσλ DCs ζηνλ πλεχκνλα. Τπνζέζακε φηη νη πγηείο θαπληζηέο θαη νη
αζζελείο κε ΥΑΠ πνπ θαπλίδνπλ έρνπλ κεησκέλα ψξηκα DCs ζηνλ πλεχκνλα.
Μέζνδνο: Έγηλε αλαγλψξηζε ησλ DCs ζηα πηχια πνπ έθθξαδαλ ηνπο δείθηεο
σξίκαλζεο CD83 θαη DC-lysosome associated membrane protein (DC-LAMP)
θαη ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ DC ( κπεινεηδψλ θαη πιαζκαθπηνεηδψλ DCs) κε
θπηηαξνκεηξία ξνήο ζε πγηείο θαπληζηέο πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζε πξφγξακκα
δηαθνπήο θαπλίζκαηνο (n = 30), ζηνπο ίδηνπο θαπληζηέο 6 κήλεο κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n = 11) θαη ζε αζζελείο κε ΥΑΠ (n = 28, 14 λπλ θαη
14 πξψελ θαπληζηέο). Γψδεθα πγηείο κε θαπληζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
κάξηπξεο. Οη αξηζκνί ησλ DC εθθξάζηεθαλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ
CD45 + ιεπθνθπηηάξσλ ησλ πηπέισλ.
Απνηειέζκαηα: Σα CD83 + θαη DC-LAMP + ψξηκα DCs κεηψζεθαλ ζηνπο
πγηείο θαπληζηέο πξίλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (p = 0.003 and p = 0.049, αληίζηνηρα) θαη ζηνπο
θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε νηπο κε
θαπληζηέο (p = 0.027 θαη p = 0.028αληίζηνηρα). Οη αζζελείο κε ΥΑΠ, ηφζν νη
λπλ, φζν θαη νη πξψελ θαπληζηέο, παξνπζηάζαλ κεησκέλα CD83 + ψξηκα DCs
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο θαη ηνπο θαπληζηέο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (p =0.042 θαη p = 0.004, αληίζηνηρα).
πκπεξάζκαηα: Σν θάπληζκα θαη ε ΥΑΠ ζρεηίδνληαη κε κείσζε ησλ ψξηκσλ
DCs ζηνλ πλεχκνλα. Τπνζέηνπκε φηη απηή ε κείσζε εκπιέθεηαη ζηελ
αλνζνπαζνγέλεζε ησλ λφζσλ πνπ ζρεηίδνλαηη κε ην θάπληζκα, φπσο ε ΥΑΠ.
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Δηζαγσγή
Σν θάπληζκα, φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί κηα θχξηα αηηία
λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο παγθνζκίσο θαζψο θαη ηελ θχξηα αηηία ηεο
ρξφληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλννάζεηαο (ΥΑΠ). Παξά ηελ εθηελή έξεπλα, ε
παζνγέλεζε ησλ λφζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα παξακέλεη αξθεηά
απξνζδηφξηζηε. ηνπο πλεχκνλεο πγηψλ θαπληζηψλ θαη αζζελψλ κε ΥΑΠ
παξαηεξείηαη κηα ραξαθηεξηζηηθή θιεγκνλψδεο απάληεζε, πνπ απνηειείηαη
θπξίσο απφ νπδεηεξφθηια, καθξνθάγα θαη Σ ιεκθνθχηηαξα, ηδηαίηεξα ηνπ
ππνηχπνπ ησλ Σ θπηηαξνηνμηθψλ (1-3). Σα Σ ιεκθνθχηηαξα ηνπ πλεχκνλα
ζηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ εθθξίλνπλ πεξηζζφηεξν ηληεξθεξφλε-γ, πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ηχπνπ 1 (4-6). Όκσο, νη αλνζνινγηθνί
κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ ηηελ ραξαθηεξηζηηθή εληζρπκέλε
αλνζνινγηθή απάληεζε δελ είλαη αθφκε γλσζηνί.
Σα δελδξηηηθά θχηηαξα (Dendritic cells -DCs) έρνπλ πνιιαπιέο
ιεηηνπξγίεο ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ησλ πλεπκφλσλ (7). Τπάξρνπλ 2
θχξηνη ππνηχπνη DC: ηα κπεινεηδή DCs (MDCs), πνπ εκπιέθνληαη
πξσηαξρηθά

ζηελ

έλαξμε

θαη

έιεγρν

ησλ

επίθηεησλ

αλνζνινγηθψλ

απαληήζεσλ θαη ηα πιαζκαηνεηδή DCs (PDCs), πνπ εκπιέθνληαη θπξίσο ζηελ
ελδνγελή αλνζία, ζηηο αληηηθέο απαληήζεηο θαη ζηελ αλνρή (8,9). Έλα κείδσλ
γεγνλφο ζηελ δσή ησλ DCs είλαη ε σξίκαλζήο ηνπο. Καηά ηε δηεξγαζία απηή
ηα DCs νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ homing ππνδνρέσλ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη
ηα κφξηα δηέγεξζεο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη ηα ψξηκα DCs έπεηηα
κεηαλαζηέπνπλ

ζηνπο

ιεκθαδέλεο

πνπ

παξνρεηεχνληαη

γηα

λα

παξνπζηάζνπληα αληηγφλα πνπ έρνπλ δεζκεχζεη ζηα Σ θχηηαξα θαη λα
πξνθαιέζνπλ ηελ επίθηεηε αλνζία ή αλνρή (7). Πξφζθαηα, ππνζέζακε φηη ηα
DCs ζηνλ πλεχκνλα ίζσο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παζνγέλεζε ησλ λφζσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, φπσο ε ΥΑΠ(10).
ε ππνζηήξημε ηνπ πξνεγνχκελνπ, βξέζεθε φηη εθρπιίζκαηα θαπλνχ
ηνπ ηζηγάηνπ θαη ληθνηίλεο θαηαζηέινπλ ηελ σξίκαλζε ησλ DC in vitro (11,12).
Γεδνκέλα απφ κειέηεο ζε δψα είλαη αληηθξνπφκελεο, κε άιιεο λα δείρλνπλ
αχμεζε θαη άιιεο λα δείρλνπλ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ MDC θαζψο θαη ηεο
σξίκαλζήο ηνπο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ (13-16). ηνλ
άλζξσπν ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ
σξίκαλζε ησλ DC, Μηα κειέηε έδεημε φηη ηα DCs βξνγρηνθπςειηδηθνχ
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εθθξίκαηνο απφ πγείο θαπληζηέο εθθξάδνπλ ρακειά επίπεδα homing
ππνδνρέσλ ησλ ιεκθαδέλσλ, αιιά πςειά επίπεδα ησλ ζπλ-δηεγεξηηθψλ
κνξίσλ (17).

ηνπο αζζκαηηθνχο, ην θάπληζκα θαίλεηαη λα κεηψλεη ηνπο

αξηζκνχο ησλ CD83 + ψξηκσλDCs ζηνπο κεάινπο αεξαγσγνχο (18), ελψ
ζηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ ην ελεξγφ θάπληζκα ζρεηίδεηαη κε κεησκέλα ζπλνιηθά
DCs, φπσο αλαγλσξίδνληαη απφ ηε κνξθνινγία θάησ απφ ην ειεθηξνληθφ
κηθξνζθφπην (19).
Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ DCs ζηνλ πλεχκνλα λα
δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν ζηελ παζνγέλεζε ηεο ΥΑΠ. Οη αζζελείο κε ΥΑΠ
παξνπζηάδνπλ langerin + DCs ησλ κηθξψλ αεξαγσγψλ θαη ε langerin
εθθξάδεηαη θπξίσο απφ ηα αλψξηκα DCs (20,21). Δπηπξφζζεηα, ππεξθείκαλα
πηπέισλ απφ αζζελείο κε ΥΑΠ θαηαζηέιινπλ ηελ σξίκαλζε ησλ DC (22). Γελ
είλαη γλσζηφ αλ νη αζζελείο κε ΥΑΠ έρνπλ κεησκέλνπλ αξηζκνχε ψξηκσλ DCs
ζηνλ πλεχκνλα.
ε απηή ηε κειέηε ππνζέζακε φηη : (1) ην ελεξγφ θάπληζκα ζηνπο πγηείο
θαπληζηέο θαη (2) ζηε ΥΑΠ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλα ψξηκα DCs ζηνλ
πλεχκνλα.Γηα απηφ ην ιφγν αλαγλσξίζακε ζηα πηχεια DCs πνπ εθθξάδνπλ 2
δείθηεο σξίκαλζεο (CD83 θαη DC-lysosome associated membrane
protein, DC-LAMP), ζηνπο ληλ θαπληζηέο πξηλ θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο θαη ζε αζζελείο κε ΥΑΠ. Τγηείο κε θαπληζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
σο κάξηπξεο. Δπηπξφζζεηα αλαγλσξίζακε ζηα δείγκαηα ησλ πηπέισλ καο
ππνπιεζπζκνχο DC πνπ είραλ πξνεγνχκελα αλαγλσξηζηεί ζε πλεπκνληθφ
ηζηφ (CD1c andθαη blood dendritic cell antigen 3, BDCA3) πνπ εθθξάδνπλ
κπεινεηδή DCs θαη BDCA2 πνπ εθθξάδνπλ πιαζκαθπηνείδή DCs (23). Γελ
αλαγλσξίζακε αλψξηκα DCs, αθνχ απηά έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί ζε
αζζελείο κε ΥΑΠ (20).
Τιηθό θαη Μέζνδνο
΄Αηνκα
Η πξφθιεζε πηπέισλ έγηλε ζπλνιηθά ζε 30 πγηείο λπλ θαπληζηέο θαηά ηελ
έλαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο θαη ζε 28 αζζελείο κε
ΥΑΠ (14 λπλ θαη 14 πξψελ θαπληζηέο). Η επηζηξάηεπζε ησλ αηφκσλ έγηλε
απφ ην ηαηξείν δηαθνπήο θαπλίζκαηνο ηνπ ηνπ ηκήκαηνο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ
ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ. Οη θαπληζηέο πνπ θαηάθεξαλ
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λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα παξαθνινπζήζεθαλ γηα 6 κήλεο. Έγηλε μαλά
πξφθιεζε πηπέινπ ζηα 11 άηνκα πνπ θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ζπλερή απνρή
απφ ην θάπληζκα γηα 6 κήλεο, φπσο είρε δηεπθξηλεζηεί απφ ηνπο ίδηνπο, ηηο
κεηξήζεηο εθπλεφκελνπ CO θαη ηα επίπεδα θνηηλίλεο ζηα νχξα. Πξφθιεζε
έγηλε επίζεο θαη ζε 12 κε θαπληζηέο, πνπ πξνζήιζαλ κέζσ δηαθήκηζεο, νη
νπνίνη θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κάξηπξεο. Μειεηήζακε κφλν κε αιιεξγηθά
θαη κε αηνπηθά άηνκα (ε αηνπία εθηηκήζεθε κε δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο λπγκνχ).
Σα άηνκα πνπ αλέθεξαλ ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ή επηδείλσζε θαηά ηηο
πξνεγνχκελεο 6 εβδνκάδεο απνθιείζηεθαλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.
Λάβακε γξαπηή ελήκεξε ζπγθαηάζεζε ζχκθσλα κε ηα πξσηφθνιια πνπ
εγξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή ηαηξηθήο εζηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ.
Πξόθιεζε πηπέισλ θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο
Η πξφθιεζε πηπέισλ θαη επεμεξγαζία έγηλε φπσο έρεη πεξηγξαθεί
πξνεγνπκέλσο (24). Γηα ην ζηαληάξηζκα ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο κεηαμχ
πξφθιεζεο πηπέισλ θαη ηειεπηαίνπ ηζηγάξνπ πνπ θαπλίζηεθε ζηνπο λπλ
θαπληζηέο, δφζεθαλ νδεγίεο λα θαπλίζνπλ ην ηειεπηαίν ηνπο ηζηγάξν 15 ιεπηά
πξηλ ηελ πξφθιεζε πηπέισλ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θάζε ππνηχπνπ ησλ DC
κε ηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο, πεξίπνπ 106 θχηηαξα πηπέινπ (ηνπιάρηζηνλ 3 x
105, κε απνθιεηζκφ ησλ πιαθσδψλ θαη λεθξψλ θπηηάξσλ) ζεκάλζεθαλ κε
κνλνθισληθά αληηζψκαηα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ CD14, CD19, CD45,
CD83, CD1c, BDCA2 θαη BDCA3, έγηλαλ εμσθπηηάξηεο ρξψζεηο. Γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ DC-LAMP έγηλαλ ελδνθπηηάξηεο ρξψζεηο. ε 4 δείγκαηα (1
απφ έλα πγηή θαπληζηή πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, 2 απφ αζζελείο κε
ΥΑΠ θαη 1 απφ έλα κε θαπληζηή) ε ρξψζε γηα DCLAMP+ mature DCs δελ
έγηλε, αθνχ δελ ππήξρε επαξθήο αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ζηα πηχεια. Σα
αληηζψκαηα

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

θαίλνληαη

ζηνλ

Πίλαθα

2.

Οη

εμσθπηηαξηθέο ρξψζεηο έγηλαλ κε επψαζε ησλ θπηηάξσλ κε θαηάιιεια
αληηζψκαηα γηα 30 ιεπηά ζηνπο 4–8 ° C. Η ελδνθπηηάξηα ρξψζε ηνπ DCLAMP
έγηλε κεηά απφ 10 ιεπηά πξνζεξαπείαο ησλ θπηηάξσλ κε 0.5% ζαπσλίλε θαη
κε επψαζε ησλ θπηηάξσλ κε anti-DC-LAMP παξνπζία 0.5% ζαπσλίλεο γηα
30 ιεπηά ζηνπο 4–8 ° C.
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Υξεζηκνπνηήζεθε

έλαο

Elite

Coulter

θπηηαξνκεηξεηήο

γηα

θπηηαξνκεηξία ξνήο ηξηψλ ρξσκάησλ. Σα δεδνκέλα απνζεθεχηεθαλ ζην list
mode θαη αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε Epics Elite. Σν CD1c πνπ εθθξάδεη ηα
MDCs αλαγλσξίζηεθαλ σο CD45 pos-CD14 low/neg CD19 neg CD1c pos ,
PDCs αλαγλσξίζηεθαλ σο CD45 pos -CD14 low/neg BDCA2 pos , BDCA3
πνπ εθθξάδνπλ ηαMDCs αλαγλσξίζηεθαλ σο CD45 pos CD14 neg BDCA3
high , ηα ψξηκα DCs αλαγλσξίζηεθαλ σο CD45 pos CD14 neg CD83 pos θαη
σο CD45 pos CD14 neg DC-LAMP pos (ρεδηάγξακκα 1). Σν gating έγηλε
ζηα CD45-positive θχηηαξα κε ζρεηηθά ρακειφ side scatter (SS), πνπ
αληαλαθιά ηε ζρεηηθά ρακειή θνθθίσζε ησλ DCs ζηνλ πλεχκνλα (23).Σα
CD14high high autπςεινχ απηνθζνξηζκνχ καθξνθάγα θαη κνλνθχηηαξα
απνθιείζηεθαλ. Σα CD14low θχηηαξα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ
CD1c πνπ εθθξάδνπλ ηα MDCs θαη PDCs επεηδή ε ρακειή έθθξαζε ηνπ
CD14 έρεη παξαηεξεζεί ζηα DCs ζηνλ πλεχκνλα (23). Σα Β θχηηαξα είλαη
γλσζηφ φηη εθθξάδνπλ ην CD1c. Γηα απηφ ην ιφγν ηα CD19pos B θχηηαξα
απνθιείζηεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ CD1c πνπ εθθξάδνπλ ηα MDCs. Λφγσ
ηεο αλαθεξφκελεο έθθξαζεο ηνπ BDCA3 απφ ηα κνλνθχηηαξα, θαζψο θαη
απφ ηα CD1c + MDCs θαη PDCs, ηα CD14low θχηηαξα απνθιείζηεθαλ θαη κφλν
ηα BDCA3high θχηηαξα ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε

αλάιπζε ησλ

BDCA3 πνπ

εθθξάδνπλ ηα MDCs (25, 26). Σα CD14low θχηηαξα επίζεο απνθιείζηεθαλ απφ
ηελ αλάιπζε ησλ ψξηκσλ DCs, γηα λα ππεξληθεζεί ην πξφβιεκα πηζαλήο
επαγσγήο

ηεο

έθθξαζεο

ησλ

CD83

θαη

DC-LAMP

ζηα

κνλνθχηηαξα/καθξνθάγα κεηά ηνπο ρεηξηζκνχο επεμεξγαζίαο ησλ πηπέισλ. Η
ρξψζε κε ηζφηνπα controls ζρεδηάζηεθε ψζηε ε ίδηα ζηξαηεγηθή πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ DC-specific marker λα εθαξκφδεηαη
ζην δείκα ηνπ αξλεηηθνχ control. Οη αξηζκνί ησλ DC εθθξάζηεθαλ σο
πνζνζηφ ησλ CD45 + ιεπθνθπηηάξσλ ησλ πηπέισλ.
ηαηηζηηθή αλάιπζε
Η θαλνληθφηεηα ειέγζεθε κε ην Shapiro-Wilk test. ΟΙ κεηαβιεηέο
θαηαλε,ήζεθαλ κε θαλνληθά. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ίδησλ θαπληζηψλ πξηλ
θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο(n = 11) εμεηάζηεθαλ κε ην Wilcoxon
signed ranks test. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ (n = 28), ηεο
ζπλνιηθήο νκάδαο ησλ θαπληζηψλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n = 30),
ησλ θαπληζηψλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο(n = 11) θαη ησλ κε
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θαπληζηψλ (n = 12) ειέρζεθαλ κε ηελ

Kruskal-Wallis αλάιπζε ηεο

πνηθηιφηεηαο αθνινπζνχκελν απφ ην Mann-Whitney U test, φπνηε ήηαλ
θαηάιιειν. Σν software SPSS 16.0 γηα windows (SPSS Inc., Chicago, Ill.,
USA)

ρξεζηκνπνηήζεθε.

Πηζαλφηεηεο

κεηαβιεηψλ

<0.05

ζεσξ΄γζεθαλ

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
Απνηειέζκαηα
Καπληζηέο πξηλ θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
Σα CD83 + θαη DC-LAMP + DCs κεηψζεθαλ ζηνπο θαπληζηέο πξηλ ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε κεηά (n = 11, p = 0.003 and p =
0.049, αληίζηνηρα; Wilcoxon signed ranks; ρεδηάγξακκα 2, πίλαθαο 3). Οη
ιφγνη ηνπ CD83 + θαη DC-LAMP + DCs πξνο ηα ζπλνιηθά DCs επίζεο
κεηψζεθαλ. Σα CD1c + MDCs, BDCA3high MDCs θαη BDCA2 + PDCs, θαζψο
επίζεο θαη ηα ζπλνιηθά DCs (δειαδή, CD1c + MDCs + BDCA3high MDCs +
PDCs), δελ κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά ζηνπο θαπληζηέο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίκαηνο (Πίλαθαο 3).
χγθξηζε κεηαμχ αζζελψλ κε ΥΑΠ, θαπληζηψλ πξηλ θαη κεηά ηε
δηαθνπή, θαη κε θαπληζηψλ. Σα CD83 + ψξηκα DCs θαη DC-LAMP + ψξηκα
DCs ήηαλ δηναθνξεηηθά κεηαμχ ησλ νκάδσλ (p = 0.003 θαη p = 0.02, KruskalWallis αθνινπζνχκελν απφ ην Mann Whitney U). Σα CD83 + θαη DC-LAMP +
ψξηκα DCs κεηψζεθαλ ζηνπο πγηείο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (n = 30) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο (n = 12; p = 0.027
θαη p = 0.028, αληίζηνηρα,ζρεδ. 2 , πίλαθαο 3 ). Ο ιφγνο ηνπ CD83 + mature
πξνο ηα ζπλνιηθά

DCs επίζεο κεηψζεθε ζηνπο πγηείο θαπληζηέο πξηλ ηε

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. Σα CD83 + DCs
κεηψζεθαλ ζηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ (n = 28) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαπληζηέο
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n = 11) θαη ηνπο κε θαπληζηέο (πίλαθαο 3).
Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδσζεί ζηε ζεξαπεία κε ζηεξνεηδή ή ζην ηα΄ξερσλ
θάπληζκα, επεηδή νη ππννκάδεο ησλ ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ πνπ δελ ήηαλ πνηέ
ππφ ζεξαπέηα κε ζηεξνεηδήθαη νη πξψελ θαπληζηέο κε ΥΑΠ επίζεο
παξνπζίαζαλ κεησκέλα CD83 + mature DCs ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαπληζηιέο
κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηνπο κε θαπληζηέο (αζζελείο
πξσηφγλσξνη ζηα ζηεξνεηδή vs. πγηψλ θαπληζησλ κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο, p = 0.019, αζζελείο πξσηφγλσξνη ζηα ζηεξνεηδή vs. Με
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θαπληζηψλ, p = 0.036, πξψελ θαπληζηέο αζζελείο vs. Τγηείο θαπληζηέο κεηά ηε
δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, p = 0.016, πξψελ θαπληζηέο αζζελείο vs. Με
θαπληζηέο, p = 0.049, δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη). Δπηπξφζζεηα, ηα CD83
+DCs δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ λπλ θαη πξψελ θαπληζηψλ κε ΥΑΠ θαη δε
δηέθεξαλ κεηαμχ αζζελψλ κε ΥΑΠ ππν ζεξαπεία ελαληίσο αζζελψλ ρσξίο
ζεξαπέηα κε ζηεξνεηδή (p =0.427 θαη p = 0.817, αληίζηνηρα; Γεδνκέλα δελ
παξνπζηάδνληαη). Σα CD1c + MDCs, BDCA3high MDCs, BDCA2 + PDCs θαη
ζπλνιηθά DCs, δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ (p = 0.141–0.603, KruskalWallis; πίλαθαο 3 ). Δπίζεο δε δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ ππννκάδσλ ησλ
ζηεξνεηδνζεξαπεπφκελσλ ελαληίσλ ησλ κε ζεξαπεπφκελσλ αζζελψλ κε ΥΑΠ
(p = 0.643–0.926; ηα δεδνκέλα δελ παξνπζηάδνληαη). Όκσο, φηαλ νη
ππννκάδεο ησλ λπλ θαη πξψελ θαπληζηψλ κε ΥΑΠ ζπγθξίζεθαλ, ηα CD1c +
MDCs, BDCA3high MDCs θαη ζπλνιηθά DCs απμήζεθαλ ζηνπο λπλ θαπληζηέο
κε ΥΑΠ έλαληίσλ πξψελ θαπληζηψλ κε ΥΑΠ (p = 0.005, p = 0.004 θαη p =
0.009, αληίζηνηρα; ζρεδ. 4 ).
πδήηεζε
Η παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ην ελεξγεηηθφ θάπληζκα ζε πγηή άηνκα θαη
ζε αζζελείο κε ΥΑΠ ζρεηίδεηαη κε κείσζε ησλ ψξηκσλ DCs ησλ αεξαγσγψλ.
Μάιηζηα, νη αξηζκνί ησλ ψξηκσλ DC ζηνπο πγηείο θαπληζηέο επαλέξρνληαη ζην
επίπεδν ησλ κε θαπληζηψλ κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο.
ε πξνεγνχκελε κειέηε δείμακε φηη ηα CD83 + ψξηκα DCs ησλ
βξφγρσλ κεηψλνληαη ζηνπο αζζκαηηθνχο θαπληζηέο ζε ζχγθξηζε
αζζκαηηθνχο πνπ δελ θαπλίδνπλ

κε

ή κε ηνπο πγηήο κε θαπληζηέο (18).

Δπηπξφζζεηα κε ην ελεξγφ θάπληζκα ζηνπο αζζκαηηθνχο, ην θάπληζκα ζε πγηή
άηνκα θαη ζε αζζελείο κε ΥΑΠ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κεησκέλα CD83 +
ψξηκα DCs ησλ πλεπκφλσλ. Σα απνηειέζκαηά καο ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ
αλαθέξζεθαλ πξφζθαηα απφ ηνλ Demedts θαη ζπλεξγάηεο (20), γηα ηα
απμεκέλα αλψξηκα DCs ησλ αεξαγσγψλ ζηε ΥΑΠ. Όκσο, ππάξρνπλ αληίζεηα
επξήκαηα απφ άιινπο ζπγγξαθείο. Δηδηθφηεξα, ν Bratke θαη ζπλεξγάηεο (17)
έδεημαλ φηη ηα κπεινεηδή DCs ηνπ BALF ησλ θαπληζηψλ ζε ζχγθξηζε κε απηά
ησλ κε θαπληζηψλ παξνπζίαζαλ απμεκέλε έθθξαζε ησλ δεηθηψλ σξίκαλζεο
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CD80 θαη CD86, φκνηα έθθξαζε ηνπ CD83 θαη κεησκέλε έθθξαζε ηνπ
ππνδνρέα ησλ ιεκθαδέλσλ CCR7.Η έθθξαζε ηνπ CCR7 ξπζκίδεηαη πξνο ηα
πάλσ ζηα ψξηκα DCs. Δίλαη πηζαλφ φηη ην θάπληζκα επεξεάδεη δηαθνξεηηθά
ηελ έθθξαζε δηαθφξσλ κνξίσλ, εηδηαίηεξα αθνχ θάπνηα

κφξηα, φπσο ηα

CD83 θαη CCR7, εθθξάδνληαη αξγφηεξα θαηά ηελ σξίκαλζε ησλ DC. Μάιηζηα,
ε έθθξαζε ηνπ CCR7 ζηα DCs ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε βαξχηεηα ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηεο ξνήο ησλ αεξαγσγψλ ζηνπο θαπληζηέο (17), πνπ ηαηξηάδεη
αξθεηά κε ηα επξήκαηά καο ησλ DCs πνπ εθθξάδνπλ ην δείθηε σξίκαλζεο
CD83 ζηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ. Αλ θαη ε παξνχζα κειέηε είλαη αξθεηά
πεξηγξαθηθή θαη νη κεραληζκνί ηεο αλαθεξφκελεο κείσζεο ζηελ σξίκαλζε
ησλ DC δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί, βαζηδφκελνη ζηελ ππάξρνπζα βηιηνγξαθία
κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην θάπληζκα απμάλεη ηα επίπεδα ηεο
νπδεηεξνθηιηθήο ειαζηάζεο (neutrophil elastase -NE), πνπ θαηαζηέιιεη ηελ
σξίκαλζε ησλ DC, ελψ αλαζηέιιεη ηνλ αλαζηνιέα ηεο πξνηεάζεο πνπ
εθθξίλεηαη απφ ηα ιεπθνθχηηαξα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαζηξέςεη ηελ
πξνθαινχκελε απφ ηε ΝΔ θαηαζηνιή ζηελ σξίκαλζε ησλ DC (22, 27, 28). Σν
θάπληζκα κπνξεί επίζεο λα αλαζηείιεη ηελ έθθξηζε απφ ηα επηζειηαθά
θχηηαξα ησλ θπηηαξνθηλψλ πνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ σξίκαλζε ησλ DC (29,
30). Σέινο, ην θάπληζκα κπνξεί άκεζα λα θαηαζηείιεη ηελ πλεπκνληθή
σξίκαλζε ησλ DC κέζσ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ (11, 12).
Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα δηαθσλήζεη φηη ε αλαθεξφκελε κείσζε ζηα
CD83 + ψξηκα DCs ζε αζζελείο κε ΥΑΠ νθείιεηαη επίζεο ζηελ επίδξαζε ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαπλίζκαηνοθαη φρη απφ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ θαζ‘απηήο. Όκσο,
δε βξήθακε δηαθνξέο ζηα CD83 + ψξηκα DCs κεηαμχ λπλ θαη πξψελ
θαπληζηψλ κε ΥΑΠ, ελψ νη πξψελ θανληζηέο κε ΥΑΠ είραλ επίζεο ζεκαληηθά
ιηγφηεξα CD83 + DCs ζε ζχθξηζε κε ηνπο πγηήο θαπληζηέο κεηά ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλφζκαηνο θαη ηνπο κε θαπληζηέο. Μηα ινγηθή εμήγεζε είλαη φηη ηα
πςειά επίπεδα ηεο NE ή TGF- β ζηνπο πλεχκνλεο ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ,
αθφκε θαη ζε απηνχο πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα, θαηαζηέιινπλ ηελ έθθξαζε
ηνπ CD83 ζηα DCs (22, 31, 32) . Ή ε έθθξαζε ηνπ

CD83 ζηα DCs ζα

κπνξνχζε λα θαηαζηαιιεί κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ DCs κε ηα επηζειηαθά
θχηηαξα θαη ηα θπςειηδηθά καθξνθάγα (29, 33).
Οη κεησκέλνη αξηζκνί ησλ πλεπκνληθψλ ψξηκσλ DCs ζηνπο πγηείο
θαπληζηέο θαη αζζελείο κε ΥΑΠ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ αλνζνινγηθή ηνπο
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απφθξηζε πξνο ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ (34). Δηδηθφηεξα, ε κεησκέλε
έθθξαζε ηνπ CD83 ζηα DCs κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα
δηαγείξνπλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ Σ θπηηάξσλ (35). Οκνίσο, κεηά ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο πγηείο θαπληζηέο ε παξαηεξνχκελε επάλνδνο ησλ
αξηζκψλ ησλψξηκσλ DC ζηα επίπεδα ησλ κε θαπληζηψλ ίζσο εληζρχζεη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ DCs λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο ινηκψμεηο θαη ίζσο λα
απνδπλακψζεη ηε θιεγκνλή (36).
Οη ζπλνιηθνί αξηζκνί ησλ DC θαη ησλ ππνπιεζπζκψλ ηνπο (MDCs
θαηPDCs), δελ κεηαβιεζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη
δε δηέθεξαλ κεηαμχ αζζελψλ κε ΥΑΠ θαη πγηψλ αηφκσλ. Όκσο, ηα ζπλνιηθά
DCs απμήζεθαλ ζηνπο λπλ θαπληζηέο κε ΥΑΠ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πξψελ
θαπληζηέο κε ΥΑΠ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ CD1c θαη BDCA3 πνπ εθθξάδνπλ
ηα MDCs. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε κηα κε ζεκαληηθή ηάζε πξνο αχμεζε
ησλ CD1c + MDCs ζηνπο πγηείο θαπληζηέο πξηλ ζε ζρέζε κε κεηά ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο (p = 0.131; πίλαθαο 3 ). Απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ην
θάπληζκα απμάλεη ηνπο αξηζκνχο ησλ πλεπκνληθψλ MDCs. Άιιεο κειέηεο
έρνπλ δείμεη επίζεο φηη ην θάπληζκα ξπζκίδεη πξνο ηα πάλσ ηε ζχλζεζε θαη
απειεπζέξσζε κηα πνηθηιίαο ρεκεηνθηλψλ πνπ πξνζειθχνπλ ηα DC (15,
16, 29, 30). Σα απμεκέλα MDCs ζα κπνξνχζαλ λα εκπιέθνληαη ζηελ
παζνγέλεζε λφζσλ πνπ πξνθαινχλαηη απφ ην θάπληζκα κέζσ ηεο
απειεπζέξσζεο κεηαιινπξσηεηλαζψλ (37). Δπίζεο κπνξνχλ λα δηαησλίδνπλ
ηηο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο κε ηε ζηξαηνιφγεζε Σ θπηηάξσλ, ηε δηέγεξζε
ήδε πξνεηνηκαζκέλσλ Σ θπηηάξσλ θαη/ή κε ηε δηαηήξεζε ησλ αληηγφλσλ –
μέλσλ ή δηθψλ ηνπο- γηα ηελ παξνπζίαζε ζηα Σα θχηηαξα γηα αξθεηνχο κήλεο
(7,10).
Πεξηνξηζκνί
Μεζνδνινγία. Θεσξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηά καο είλαη έγθπξα επεηδή ηα
ψξηκα DCs αλαγλσξίζηεθαλ ζηα πηχεια ρξεζηκνπνηψληαο 2 δηαθνξεηηθνχο
δείθηεο (CD83 θαη DC-LAMP), θαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο 2 απηνχο
δείθηεο ζπκθσλνχλ φηη ηα ψξηκα DCs κεηψλνληαη ζηνπο θαπληζηέο. Αλ θαη
θάπνηνο κπνξεί λα δηαθσλήζεη φηη θάπνηα απφ ηα CD14low θχηηαξα
ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ CD1c θαη BDCA2 πνπ εθθξάδνπλ DCs
ήηαλ κνλνθχηηαξα , ηα πλεπκνληθά DCs πξάκαηη εθθξάδνπλ CD14 ζε ρακειά
επίπεδα, αλψ νη εηδηθνί ησλ DC δείθηεο CD1c θαη BDCA2 δελ εθθξάδνληαη in
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vivo απφ ηα κνληθχηηαξα (23) . Γελ απνθιείζακε ηα T θχηηαξα θαη ηα θχηηαξα
θπζηθνχο θνλείο απφ ηελ αλάιπζή καο, επεηδή θαλέλα απφ απηά ηα θχηηαξα
δελ έρεη παξαηεξεζεί in vivo λα εθθξάδνπλ CD1c, CD83 ή BDCAs 2/3 ζηε
επηθάλεηά ηνπο, ή DC-LAMP ελδνθπηηάξηα. Δπηπξφζζεηα, ηα πησθαηαξθηηθά
καο πεηξάκαηα επηβεβαίσζαλ φηη ηα Σ θχηηαξα ησλ πηπέισλ θαη ηα θχηηαξα
θπζηθνί θνλείο δελ εθθξάδνπλ θαλέλα απφ απηνχο ηνπο δείθηεο. Δπίζεο, αλ
θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ πηζαλή έθθξαζε ηνπ BDCA3 απφ CD1c +
MDCs θαη PDCs (10, 26), ν Demedts θαη ζπλεξγάηεο, θαζψο επίζεο θαη ε
δηθηά καο νκάδα, δελ έρνπλ αληρλεχζεη BDCA3/CD1c ή BDCA2/CD1c
πλέθθξαζε απφ ηα πλεπκνληθά DCs (9, 23, 38). Έρνπκε κφλν ζπκπεξηιάβεη
BDCA3high θχηηαξα ζηελ παξνχζα αλάιπζε ηνπ BDCA3 πνπ εθθξάδνπλ ηα
MDCs. Σέινο, εθθξάζακε ηα DCs ησλ πηπέισλ ζε πνζνζηά θαη φρη ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο. in percentages and not in absolute numbers.
Οκνινγνπκέλσο, κηα αχμεζε ή κείσζε ζηα πνζνζηά ησλ θπηηάξσλ δε
ζεκαίλεη απαξαίηεηα κηα αχμεζε ή κείσζε ζηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο θαη αλ
είρακε δείμεη δηαθνξέο ζηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο ησλ DC ζα ηζρπξνπνηνχζε
ηα απνηειέζκαηά καο. Όκσο, νη απφιπηνη αξηζκνί ησλ DC κεξηθψο
αληαλαθινχλ δηαθνξέο ζηνπο ζπλνιηθά απφιπηνπο αξηζκνχο θπηηάξσλ, ην
νπνίν κπνξεί λα πνηθίιεη ζεκαληηθά κεηαμχ δηαδφξσλ δεηγκάησλ αηφκσλ, Γηα
απηφ ην ιφγν πηζηεχνπκε φηη νη δηαθνξέο ζηα πνζνζηά ησλ DC παξέρνπλ
νπζηαζηηθή πιεξνθνξία γηα ηηο αιεζείο δηαθνξέο ζηνπο αξηζκνχο ησλ DC.
Δμεγεζε. Δπίζεο αλαγλσξίδνπκο φηη ππάξρνπλ πηζαλνί πεξηνξηζκνί ζηελ
εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ καο.Πξψηα, έλα πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ
ήηαλ ππφ ζεξαπεία κε εηζπλεφκελα ζηεξνεηδή, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη ησλ αξηζκφ ησλ DC θαη ηελ σξίκαλζή ηνπο (39). Όκσο, δε
βξήθακε δηαθνξέο κεηαμχ αζζελψλ κε ΥΑΠ ππφ ή ρσξίο ζεξαπέηα κε
ζηεξνεηδή. Δπηπξφζζεηα, ε ππννκάδα ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ ρσξίο ζεξαπεία
κε ζηεξνεηδή επίζεο έδεημε κεησκέλα ψξηκα DCs. Γεχηεξνλ, αλ θαη δελ
ππήξρε δηαθνξά ζην ηζηνξηθφ θαπλίζκαηνο (pack-years) κεηαγχ αζζελψλ κε
ΥΑΠ θαη πγηψλ θαπληζηψλ, νη αζζελείο κε ΥΑΠ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη.
Όκσο, ε βηβιηνγξαθία γηα ηηο πηζαλέο κεηαβνιέο ησλ DCs κε ηελ ειηθία είαλη
ζπάληεο (40). Απφ ηε κέρξη ηψξα γλψζε καο δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα
δεδνκέλα γηα κείσζε ηεο έθθξαζεο ησλ CD83 θαη DC-LAMP ζηα DCs
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Με ηελ ειηθία. Μάιηζηα, ε δηαθνξά ειηθάηο κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ θαη
ησλ κε αθπληζηψλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σξίηνλ, ν αξηζκφο ησλ
αηφκσλ καξηχξσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε κειέηε ήηαλ ζρεηηθά κηθξίο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ. Απηφ θείιεηαη θπξίσο ζηηο ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο ζηε ζηξαηνιφγεζε πγηψλ αηφκσλ καξηχξσλ. Γπζηπρψο, δελ
κπνξνχζακε λα θάλνπκε power analysis πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο, επεηδή
δελ ππήξραλ πξνεγνχκελα δεδνκέλα γηα ηνπο αξηζκνχο DCs ζηα δείγκαηα
πηπέισλ απφ αζζελείο κε ΥΑΠ. Όκσο, αθφκε κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ καξηχξσλ θαη ηεο νκάδαο ησλ αζζελψλ.
Σέηαξηνλ, ηα πηχεια δεηγκαηίδνπλ θπξίσο ηνπο κεγάινπο αεξαγσγνχο θαη
επνκέλσο ηα επξήκαηά καο δελ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζηνπο κηθξνχο
αεξαγσγνχο θαη ηηο θπςειίδεο. Όκσο, ηα πξνθιεηά πηχεια απφηεινχλ έλα
ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε κειέηε ησλ πλεπκνληθψλ DCs, αθνχ παξέρνπλ έλα
επαξθέο θπηηαξηθφ δείγκα γηα ηε κειέηε ησλ DCs, ελψ παξάιιεια είλαη
ιηγφηεξν επεκβαηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηε βξνγρηνθπςειηδηθή έθπιπζε.
Πέκπηνλ, πεξηιακβάλνληαο ηα επίπεδα ησλ TGF-β θαη NE ησλ πηπέισλ
ηζρπξνπνηνχζε ηα απνηειέζκαηά καο ζηε κειέηε. Όκσο, κία ζπζρέηηζε δελ
ππνδειψλεη πάληα ζρέζε αηηίαο θαη απνηέιεζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, αθφκε
ζεσξνχκε ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζήο καο λα είλαη ζεκαληηθά εμαηηάηο ηνπ
γεγνλφηνο φηη είλαη θαηλνχξγηα θαη πηζαλψο λα ππνζηεξίμνπλ κειινληηθέο
ιεηηνπξγηθέο κειέηεο πνπ λα δηεπθξηλήζνπλ αλ νη TGF-β θαη NE εκπιέθνληαη
ζηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο ζηελ σξίκαλζε DC ζηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ
θαη ζηνπο πγηείο θαπληζηέο. Σέινο, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα δηαθσλήζεη φηη ε
παξαηεξνχκελε κείσζε ζηνπο αξηζκνχο ησλ ψξηκσλ DC νθείινληαη
απνθιεηζηηθά ζηελ άπμεζε ησλ αξηζκψλ ησλ αλψξηκσλ DC θαη φρη ζο αιεζείο
κεηαβνιε΄ο ζηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο DC. Όκσο, απηφ δελ είλαη αιεζέο αθνχ
εθθξάζακε ηνπο αξηζκνχο ησλ ψξηκσλ DC σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ
θπηηάξσλ ησλ πηπέισλ θαη φρη σο πνζνζηί ησλ DCs.
πκπεξάζκαηα
Γείμακε φηη ε ΥΑΠ θαη ην ελεξγφ θάπληζκα ζε πγηή άηνκα ζρεηίδεηαη κε
κεησκέλα ψξηκα DCs ησλ αεξαγσγψλ. Μπνξνχκελ λα ππνζέζνπκε φηη απηή ε
κείσζε εκπιεθεηαη ζε αλνζνπαζνινγναλαηνκηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπ
ρψξα ζηνλ πλεχκνλα ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ θαη πγηψλ αηφκσλ πνπ θαπλίδνπλ.
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Μάιηζηα, ηα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη παξάκεηξνη ηεο αλνζνιηγίαο ησλ
αεξαγσγψλ πνπ κεηαβάιινληαη κε ην θάπληζκα κπνξεί λα απνθαζίζηαληαη
κεξηθψο ζε πγηείο θαπληζηέο 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
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Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο mean ±SD, ή ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Γηα
ηνπο

θαπληζηέο

νη

αξηζκνί

εθηφο

παξελζέζεσλ

αληηπξνζσπεχνπλ

απνηειέζκαηα απφ φινπο ηνπο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο,
απηνί εληφο παξελζέζεσλ απνηειέζκαηα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο
(γηα απηνχο πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα).
a. p < 0.05 αζζελείο κε ΥΑΠ vs. θαπληζηψλ
b. p < 0.05 αζζελείο κε ΥΑΠ vs. θαπληζηψλ θαη ε θαπληζηψλ
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Πίλαθαο 2. Μνλνθινληθά αληηζψκαηα γηα ηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο
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Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο γηα ηα
δελδξηηηθά θχηηαξα ησλ πηπέισλ

Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη σο median (range). Όινη νη αξηζκφ ησλ DC
εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ CD45+ησλ πηπέισλ.
SC = δηαθνπή θαπλίζκαηνο (Smoking cessation).
Total DCs = CD1c+ myeloid DCs (MDCs) + BDCA3high MDCs + PDCs.
a. p < 0.05, θαπληζηέο πξηλ SC vs. κε θαπληζηέο
b. p < 0.05, θαπλζηηέο πξηλ vs. κεηά SC
c. p < 0.05, αζζελείο κε ΥΑΠ vs. κε θαπληζηέο
d. p < 0.05 αζζελείο κε ΥΑΠ vs. θαπληζηέο κεηά SC.
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ρεδηάγξακκα 1. R1: gating ηνπ forward scatter (FS) θαη side scatter (SS)
modes. R2: gating ηνπ CD45pos leukocytes κε ζρεηηθά ρακειφ SS. R3: gating
γηα απνθιεηζκφ CD14high κνλνθχηηαξα/ καθξνθάγα θαη CD19high B θχηηαξα.
R4: gating ηνπ CD14low/neg BDCA1(CD1c)pos MDCs. R5: gating ηνπ CD14low/neg
BDCA2pos πιαζκαθπηνεηδψλ DCs. R6: gating ηνπ CD14neg - BDCA3high MDCs.
R7: gating ηνπ CD-14neg CD83pos ψξηκσλ DCs. R8: gating ηνπ CD14neg DCLAMPpos ψξηκσλ DCs.
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ρεδηάγξακκα 2. CD83 + ψξηκα DCs ( a ) θαη DC-LAMP + ψξηκα DCs ( b ),
εθθξαδφκελα σο πνζνζηά ησλ ιεπθνθπηηάξσλ CD45 + ησλ πηπέισλ ζε
θαπληζηέο πξηλ θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο (n = 11).
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ρεδηάγξακκα 3. CD83 +ψξηκα DCs ( a ) θαη DC-LAMP + ψξηκα DCs ( b ),
εθθξαδφκελα σο πνζνζηά ησλ CD45 + ιεπθνθπηηάξσλ ησλ πηπέισλ ζε
αζζελείο κε ΥΑΠ (n = 28), ζε φινπο ηνπο θαπληζηέο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (C-Sm; n = 30), ζηνπο θαπληζηέο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο (Ex-Sm; n = 11) θαη ζηνπο κε θαπληζηέο (Never-Sm; n = 12). Οη
ζηήιεο αληηπξνζσπεχνπλ median values θαη interquartile range.
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ρεδηάγξακκα 4. CD1c + MDCs ( a ), BDCA3high MDCs ( b )θαη total DCs
(CD1c + MDCs + BDCA3high MDCs + PDCs; c ),εθθξαδφκελα σο πνζνζηφ
ησλ CD45 + ιεπθνθπηηάξσλ ησλ πηπέισλ ζε λπλ θαπληζηέο κε ΥΑΠ (n = 14),
θαη πξψελ θαπληζηέο κε ΥΑΠ (n = 14). Οη ζηήιεο αληηπξνζσπεχνπλ median
values θαη interquartile range
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, ηα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη ε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ CD8+ T-θπηηάξσλ θαη κεηψλεη ην ιφγν
CD4+/CD8+ , θαζψο επίζεο θαη ηνπο δείθηεο nitrosative/νμεηδσηηθνχ stress ζηα
πξνθιεηά πηχεια κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζην
επίπεδν ησλ κε θαπληζηψλ. Οη δείθηεο απηνί δηαηεξνχληαη ζην επίπεδν απηφ
ζε απηνχο πνπ δηαηήξεζαλ ηελ απνρή ηνπο απφ ην θάπληζκα ζηνπο 12 κήλεο.
Οη πξσηεηληθνί δείθηεο ζηα ππεξθείκελα ησλ πηπέισλ δελ κεηψλνληαη κεηά
απφ 1 έηνο απφ ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Γψδεθα κήλεο απφ ηε δηαθνπή
ηνπ θαπλίζκαηνο κεηψλνπλ ζεκαληηθά κφλν ηνλ SLPI ηνπ ξηληθνχ εθπιχκαηνο,
Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη θάπνηνη παξάγνληεο ηεο θιεγκνλήο θαη
ησλ αλνζνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο αεξαγσγνχο ησλ
θαπληζηψλ ρσξίο πξνυπάξρνπζα αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή ή ηξέρνπζα
ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ κπνξνχλ λα αλαζηξαθνχλ ζηα άηνκα απηά πνπ
θαηαθέξλνπλ επηηπρψο λα δηαθφςνπλ ην θάπληζκα.
Σν θάπληζκα πξνθαιεί θπηηαξνκνξθνινγηθέο κεηαβνιέο ζηα πηχεια
πξηλ απφ ηελ αλίρλεπζε αιιαγψλ κε ηηο ζπλήζεηο δνθηκαζίεο ηεο πλεπκνληθήο
ιεηηνπξγίαο. H βιάβε ζηνλ πλεχκνλα κέζσ ηνπ νμεηδσηηθνχ stress ζεσξείηαη
ζεκαληηθή ζηελ παζνγέλεζε ησλ λφζσλ ηνπ πλεχκνλα. Η θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ λφζσλ ησλ αεξαγσγψλ θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπο απαηηεί
εμέηαζε ησλ δεηθηψλ θιεγκνλήο πνπ ζεσξνχληαη φηη ζπλδένληαη αηηηνινγηθά
κε ηηο λφζνπο απηέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε πξφθιεζε πηπέισλ
απνηειεί κηα αμηφπηζηε κε επεκβαηηθή κέζνδν θαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν
θαηαλφεζεο ησλ λφζσλ ησλ αεξαγσγψλ θαη ηελ ζεξαπεία ηνπο. Σν θάπληζκα
κπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεγκνλψδε αληίδξαζε ζηνπο αεξαγσγνχο ελσξίο
αιιά δελ εμειίζζεηαη ζε φινπο ηνπο θαπληζηέο κε παξφκνην ηξφπν.Οη κέρξη
ηψξα ππάξρνπζεο δνθηκαζίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξψηκσλ θπζηνινγηθψλ
αλσκαιηψλ ζηνπο κηθξνχο αεξαγσγνχο δελ πξνβιέπνπλ ην 15-20% ησλ
θαπληζηψλ πνπ ζα εμειηρζνχλ ζε ρξφλην πεξηνξηζκφ ησλ αεξαγσγψλ. Οη
αζζελείο κε ΥΑΠ, θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο έρνπλ ήδε πξνρσξεκέλε
απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ, ιφγσ ησλ πνηθίισλ ζπκπησκάησλ πνπ
εζθαικέλα απνδίδνληαη ζηελ απμεκέλε ειηθία. Πηζαλψο ε απφθξαμε ησλ
αεξαγσγψλ λα είλαη κε αληηζηξεπηή κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, γεγνλφο
πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθεπθηεί γλσξίδνληαο ηηο πξψηκεο αιιαγέο ζηνπο
αεξαγσγνχο. Δπνκέλσο ε πξφθιεζε πηπέισλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα
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ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξψηκσλ θπηηαξνινγηθψλ κεηαβνιψλ
ζηνπο αζπκπησκαηηθνχο θαπληζηέο.
Δπηπιένλ ην ξηληθφ έθθξηκα, πνπ είλαη ιηγφηεξν επεκβαηηθή ηερληθή
απφ ηελ πξφθιεζε πηπέισλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν γηα ηελ
αλάιπζε ησλ εθθξίζεσλ ησλ θαηψηεξσλ αεξαγσγψλ. Σα επίπεδα ησλ ππφ
κειέηε

πξσηετλψλ

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκεχζνπλ

σο

πξψηκνη

δείθηεο

επηζειηαθήο βιάβεο ηνπ πλεχκνλα. Η αλαγλψξηζε απηψλ ησλ πξσηετλψλ
δηαζαθελίδεη

πην

ιεπηνκεξψο

ην

ξφιν

απηψλ ησλ πξσηετλψλ ζηε

θιεγκνλψδε λφζν ηνπ πλεχκνλα θαη αλνίγεη ην δξφκν γηα πηζαλή
αληηθιεγκνλψδε ζεξαπεία.
Βαζηδφκελνη

ζηηο

ελδείμεηο

ηεο

βηβιηνγξαθίαο

φηη

ηα

νμεηδσηηθά/ειεχζεξεο ξίδεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παζνγέλεζε
πλεπκνληθψλ παζήζεσλ, εληζρχνληαο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ζα
κπνξνχζε λα είλαη ελδερφκελν ζεξαπεπηηθφ πιενλέθηεκα γηα απηέο ηηο
θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ κπνξεί λα γίλεη αλαγλψξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο
απνθαηάζηαζεο ησλ αεξαγσγψλ κε ην ρξφλν. Η ληηξνηπξνζίλε θαη ε iNOS
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα λέσλ δηαγλσζηηθψλ
εξγαιείσλ , ιφγσ ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ξφινπ ζηε θιεγκνλή ησλ αεξαγσγψλ.
Οη κεηαβνιέο ζηηο πξσηεΐλεο SLPI, CC 16 θαη ειαθίλεο θαη HBD-2 πνπ
αληρλεχνληαη ζηα πηχεια θαη ξηληθφ έθπιπκα πξηλ θαη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο πηζαλψο λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ζηε θιεγκνλή ησλ
αεξαγσγψλ θαη ζηελ ελδερφκελε ζεξαπεία ηνπο.
Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζε ηέηνηνπο
είδνπο δνθηκαζίεο πηζαλά κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ζεηηθή αιιαγή ηεο
ζπκπεξηθνξάο κε ην λα επηδεηθλχεηαη ε επνπισηηθή αληαπφθξηζε ζε απηνχο
πνπ επηηπρψο δηαθφπηνπλ ην θάπληζκα.
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Siafakas N.M. and, Tzanakis N. (2007). Effects of 6 and 12
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Tzanakis N, (2006). Short term effect of smoking cessation on
airway inflammation: Preliminary results. ERS Annual Congress
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Απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο δεκνζηεπηεί ζε
δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
1. Bouloukaki I, Tsoumakidou M, Vardavas CI, Mitrouska I,
Koutala E, Siafakas NM, Schiza SE, Tzanakis N. Maintained
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smoking cessation for 6 months equilibrates the percentage of
sputum CD8+ lymphocyte cells with that of nonsmokers.
Mediators Inflamm. 2009;2009:812102. Epub 2010 Feb 23.
2. Tsoumakidou M, Bouloukaki I, Koutala H, Kouvidi K, Mitrouska
I, Zakynthinos S, Tzanakis N, Jeffery PK, Siafakas NM.
Decreased Sputum Mature Dendritic Cells in Healthy Smokers
and Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Int
Arch Allergy Immunol. 2009;150(4):389-97. Epub 2009 Jul 1.
3. Vardavas CI, Mpouloukaki I, Linardakis M, Ntzilepi P, Tzanakis
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[Poster Board #416] Environmental Tobacco Smoke Exposure (ETS) and Excess
Lung Cancer Risk among Hospital Staff in Greece, [Publication Page: A824]
C.I. Vardavas, M.D., I. Bouloukaki, M.D., M. Linardakis, M.D., N.M. Siafakas,
Prof., N. Kafatos, Prof., N. Tzanakis, Asist. P, Heraklion, Greece
Rationale: Greece has the highest adult smoking prevalence amongst all E.U
countries, with 40% of the adult population current smokers. Although legislation
prohibiting tobacco use in hospitals does exist it is improperly enforced and in certain
cases bluntly ignored. The purpose of our study was to estimate ETS exposure
throughout a large Greek university hospital and to estimate the staff s excess lung
cancer mortality risk
Methods: Airborne Particular Matter (PM 2.5 m) was measured using a TSI SidePak
AM510 Aerosol Monitor (TSI, Inc., St. Paul, Minnesota, USA). Excess lung cancer
risk was indirectly calculated using the equations relating PM2.5 measurements with
airborne nicotine levels (Repace et al, 2006).
Results: ETS exposure was evident in all areas of the hospital PM2.5 levels ranging
between 0.001 and 1.9mg/m3 depending on the ward. The managing ward, waiting
rooms and staff rest rooms were found to have the highest levels of ETS. PM2.5 levels
in wards were found to average 0.1mg/m3 . It has been estimated that a workplace
airborne nicotine concentration of 6.7 g/m3 gives an excess lung cancer risk of
1/1000 in a linear dose-response relationship. Therefore, by translating PM2.5 to
nicotine levels it can be calculated that on average 1.4 (0.4 to 2.6 per 1000) workers
will die of lung cancer due to hospital based ETS exposure in Greece, a level of risk
similar to that found amongst workers in betting parlors in the U.S (1.4 per 1000).
Conclusions: Our findings document the fact that hospitals in Greece are not smokefree. Such high levels of measured ETS exposure pose a serious threat not only to the
patients but also to the medical and nursing staff s health, by raising their risk of lung
cancer.
Session Info: [**] Poster Discussion Session, [D21] SMOKING RELATED
HEALTH EFFECTS: MECHANISMS TO EPIDEMIOLOGY
Session Time: 8:15 AM - 11:00 AM
Presentation Time: 8:15 AM
Poster Viewing: 8:15 AM - 9:15 AM
Poster Discussion: 9:15 AM - 11:00 AM
Room: Room 270-276 (West Mezzanine), Moscone Center
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[Poster Board #707] Effects of 6 and 12 Months Smoking Cessation on Airway
Inflammation, [Publication Page: A599]
I.E. Bouloukaki, M.D., M. Tsoumakidou, M.D., I. Mitrouska, M.D., F.
Oikonomidou, M.D., N.M. Siafakas, M.D., Ph, N. Tzanakis, M.D., Heraklion,
Crete, Greece
PURPOSE: The aim of this study was to investigate inflammation changes in induced
sputum in smokers, 6 and 12 months after cessation.
MATERIAL-METHODS: Induced sputum (IS) was performed in 55, otherwise
healthy, heavy smokers (59 py) (M/F: 49/6), mean age of 49 yrs., mean Fagerstrome
score 7.7 and, mean FEV1 (% pred.):103, before a smoking cessation trial. After 6
and 12 months IS was repeated in 10 and 7 subjects respectively who had quit
smoking. Differential cell count, T-lymphocyte subpopulations and Secretory
Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) was measured in IS.
RESULTS: Statistically significant changes in CD4/CD8 ratio was observed (figure).
Higher SLPI ( g/ml) (mean SD) levels in sputum 12 months after smoking cessation
was observed [0.9 0.6 vs 1.2 0.7 (p = 0.04)].
CONCLUSION: Our preliminary results support a significant reduction in airway
inflammation markers shown after a 6 and 12 months continuous abstinence from
smoking.

Session Info: [**] Poster Discussion Session, [C29] COPD: PREVENTION
THROUGH MANAGEMENT
Session Time: 8:15 AM - 11:00 AM
Presentation Time: 8:15 AM
Poster Viewing: 8:15 AM - 9:15 AM
Poster Discussion: 9:15 AM - 11:00 AM
Room: Golden Gate Hall A1-3 (B2 Level), San Francisco Marriott Hotel
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