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Τί είναι Lifestyle?

ί έΜία έκφραση 
προσωπικών επιλογώνπροσωπικών επιλογών 
και η αλληλεπίδρασή τους 

με το περιβάλλον. 



Το κάπνισμα στη θεωρία αντιπροσωπέυει:Το κάπνισμα στη θεωρία αντιπροσωπέυει:

•Ελεύθερο πνέυμαΕλεύθερο πνέυμα
•Αντισυμβατικό τρόπο ζωής
•Ασυμβίβαστο, ατίθασο χαρακτήραΑσυμβίβαστο, ατίθασο χαρακτήρα
•Απόλαυση

«μαγκιά», ανδρισμό, δυναμισμό«μαγκιά», ανδρισμό, δυναμισμό











Στην πράξη, όμως το κάπνισμα σημαίνει….

 Εθισμό (σωματική και ψυχική εξάρτηση)
 Υποταγή στη διαφήμιση 
∆έσμευση και συνεχής οικονομική ∆έσμευση και συνεχής οικονομική 
επιβάρυνση

 Αδιαφορία για το περιβάλλον και τους 
γύρωγύρω

και το χειρότερο….



Το κάπνισμα σκοτώνει…



••5050%% όσωνόσων αρχίζουναρχίζουν τοτο
1.11.1 δισ. καπνιστές δισ. καπνιστές 
(200 εκ. γυναίκες)(200 εκ. γυναίκες)

5050%% όσωνόσων αρχίζουναρχίζουν τοτο
κάπνισμακάπνισμα σεσε νεαρήνεαρή ηλικίαηλικία
καικαι συνεχίζουνσυνεχίζουν διαδια βίουβίου θαθα
πεθάνουνπεθάνουν άμεσαάμεσα ήή έμμεσαέμμεσαπεθάνουνπεθάνουν άμεσαάμεσα ήή έμμεσαέμμεσα
απόαπό αυτόαυτό!!!!!!!!

Of everyone alive todayOf everyone alive today

Will eventually be killed by tobaccoWill eventually be killed by tobacco

(WHO (WHO International Cardiovascular Disease Statistics –– 2002)2002)



Τι Υπάρχει μέσα σε ένα Τσιγάρο;Τι Υπάρχει μέσα σε ένα Τσιγάρο;

 Καπνός τσιγάρου:  4000 χημικές ουσίες,  250 ουσίες 
ξ έ ή ό 1τοξικές ή καρκινογόνες1

Χημική Ουσία στον ΚαπνόΧημική Ουσία στον Καπνό 
του Τσιγάρου2 Βρίσκεται επίσης σε… 

Ακετόνη Αποχρωστικά υλικά
Βουτάνιο Υγρό αναπτήρωνΒουτάνιο Υγρό αναπτήρων
Αρσενικό Εντομοκτόνα
Κάδμιο Μπαταρίες αυτοκινήτων
Μονοξείδιο του άνθρακα Καυσαέρια αυτοκινήτων
Τολουένιο Βιομηχανικά διαλυτικά μέσα

 Η νικοτίνη είναι εθιστική, αλλά όχι καρκινογόνος
 Το κάπνισμα τσιγάρων με χαμηλότερα επίπεδα πίσσας 

4και νικοτίνης δεν παρέχει κανένα όφελος για την υγεία4



Μηχανισμοί ∆ράσης: ηχ μ ρ ης
Πώς το Κάπνισμα Προκαλεί Νόσο

 Καρκίνος του Πνεύμονα
 Άμεση έκθεση των κυττάρων του αναπνευστικού συστήματος σε 
δυνητικά μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ουσίες πουδυνητικά μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ουσίες που 
βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου

 Ισχαιμική Καρδιοπάθειαχ μ ή ρ
 Τοξικά προϊόντα στην κυκλοφορία του αίματος δημιουργούν ένα 
προ-αθηρογόνο περιβάλλον
Οδ ί δ θ λ ή βλάβ δ λ ί θ ό β Οδηγεί σε ενδοθηλιακή βλάβη και δυσλειτουργία, θρόμβωση, 
φλεγμονή και ανεπιθύμητα λιπιδαιμικά προφίλ

 Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
 Επιταχυνόμενη έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας

1. Surgeon General’s Report. The Health Consequences of Smoking; 2004. 



Το κάπνισμα καταστρέφει τα αγγείαΤο κάπνισμα καταστρέφει τα αγγεία 
προκαλώντας:

αγγεισύσπασηαγγεισύσπαση

θρόμβωσηρ μβ η



Αγγειοσύσπαση και αγγειοδιαστολήΑγγειοσύσπαση και αγγειοδιαστολή

φυσιολογικό

Σύσπαση ∆ιαστολήΣύσπαση

<< ροής

∆ιαστολή

>>ροής





Το ενδοθήλιο:Το ενδοθήλιο:

• καλύπτει το εσωτερικό των αγγείων
προφυλάσσοντας από τη θρόμβωσηπροφυλάσσοντας από τη θρόμβωση

• παράγει το ΝΟ, ουσία απαραίτητη 
για την διαστολή των αγγείωνγια την διαστολή των αγγείων



Το τσιγάρο καταστρέφει το ενδοθηλιο

φυσιολογικό παθολογικό



Το κάπνισμα ελαττώνει τα επίπεδαΤο κάπνισμα ελαττώνει τα επίπεδα
Μονοξειδίου του Αζώτου (NO)
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Barua et al. Circulation. 2001;104:1905-1910.





Η στύση 
εξαρτάται άμεσα 
από την η
κατάσταση των 
αγγείωναγγείων 



Αλυσίδα γεγονότων που προκαλούν τη στύσηΑλυσίδα γεγονότων που προκαλούν τη στύση

Αυξημένη παρασυμπαθητική δραστηριότητα



Οξειδωτικό στρες

Βλάβη ενδοθηλίου
Αγγειοσυστολή ΘρόμβωσηΕκβάσεις

Στυτική δυσλειτουργία Αθηροσκλήρωση

Dzau VJ, et al. 1997, Am J Cardiol. 80:33I-39I.



 6565%%-- 75%75% των ασθενών με στεφανιαία νόσο 6565%% 75% 75% των ασθενών με στεφανιαία νόσο 
είχαν στυτική δυσλειτουργία

Solomon H et al Am J Cardiol 2003Solomon H, et al. Am J Cardiol 2003



Στυτική Διαταραχήυ ή α αραχή

Ενδοθηλιακή ΔιαταραχήΕνδοθηλιακή Διαταραχή



Ας δούμε κάποια δεδομένα από έρευνες

περίπου 120,000 άνδρες στην Αγγλία από 
30- 40 ετών παρουσιάζουν στυτική 
διαταραχή λόγω καπνίσματοςδιαταραχή λόγω καπνίσματος

μελέτη σε 4 462 άντρες 31 έως 49 ετώνμελέτη σε 4,462 άντρες 31 έως 49 ετών 
στις ΗΠΑ έδειξε 50% αύξηση της 
πιθανότητας στυτικής διαταραχής σεπιθανότητας στυτικής διαταραχής σε 
καπνιστές σε σχέση με μη καπνιστές



Ανάμεσα σε 178 ασθενείς με στυτική 
διαταραχή στις ΗΠΑ

 το ποσοστό των ενεργών και πρώην το ποσοστό των ενεργών και πρώην 
καπνιστών ήταν 82% και σημαντικά 
μεγαλύτερο από το γενικό πληθυσμόμεγαλύτερο από το γενικό πληθυσμό
(48%)



Νέα Ορλεάνη, Tulane University School of Public Health 
4,764 άντρες μέσης ηλικίας 47 ετών

 καπνιστές πάνω από 20 τσιγάρα ημερησίως έίχαν 60% 
περισσότερς πιθανότητες στυτικής διαταραχής από μη ρ ρς η ς ής ρ χής μη
καπνιστές. 

 25% από τους καπνιστές είχαν στυτική διαταραχή. 
 Πρώην καπνιστές είχαν 30% περισσότερες πιθανότητες 
στυτικής διαταραχής. 





Ο έ λ ύΟι καπνιστές αντλούν 
απόλαυση από το τσιγάρο

 θα στερηθούν όμως αργα ή γρήγορα 
άλλων απολαύσεωνάλλων απολαύσεων…





Προκειμένου, λοιπόν, να 
διατηρηθούμεδιατηρηθούμε 
ακμαίοι … 



…και ενεργοί



δ ά…σαν τους διάσημους 
πολιτικούς …



Πρεπει να διακόψουμε
το κάπνισματο κάπνισμα



να σηκωθούμε από την καρέκλα μας
και να αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες



Αντιμετώπιση Στυτικής ∆ιαταραχήςΑντιμετώπιση Στυτικής ∆ιαταραχής

Ε έ Σ∆Ε έ Σ∆Φάρμακα Φάρμακα per osper os (αναστ. (αναστ. PDE5PDE5)) ,,

Ψυχοσεξουαλική ΘεραπείαΨυχοσεξουαλική Θεραπεία
Εμμένουσα Σ∆Εμμένουσα Σ∆

Τοπικές Τοπικές 
ΘεραπείεςΘεραπείες

Εμμένουσα Σ∆Εμμένουσα Σ∆

•• Ενδοσηραγγώδεις ενέσειςΕνδοσηραγγώδεις ενέσεις
•• ΕνδοουρηθρικήΕνδοουρηθρική PGEPGE11

•• Συσκευή κενούΣυσκευή κενού

Θεραπεία Σ∆
Ικανοποιημένος 

θ ήΕμμένουσα Σ∆Εμμένουσα Σ∆

Τροποποίηση Τροποποίηση 
όό

ασθενής
Εμμένουσα Σ∆Εμμένουσα Σ∆

παραγόντων παραγόντων 
κινδύνου και κινδύνου και 
αιτιώναιτιών

ΧειρουργείοΧειρουργείο

Recommendations of the 1st International Consultation on Erectile Dysfunction. In: Jardin A et al, eds. Erectile 
Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726. 

αιτιώναιτιών




