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ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύ
νηση του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη σε σχέση με
την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου και της καπνισματικής
συμπεριφοράς των ασθενών 3 μήνες μετά την έξοδό τους
από το νοσοκομείο.

AIM The present study aimed to investigate if the Fager
strom test correlates with the presence of coronary artery
disease in patients who were smoking and its impact on
smoking cessation after 3 months follow-up.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 61 άρρενες καπνι
στές ασθενείς, που προσήλθαν στην Καρδιολογική Κλι
νική για στεφανιογραφικό έλεγχο. Όλοι οι ασθενείς
δέχθηκαν να συμπληρώσουν το Fagerstrom test (εκτί
μηση βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη). Οι ασθενείς
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης
από τη νικοτίνη (ομάδα Α: βαθμός 1–4, ομάδα Β: βαθμός
5–7 και ομάδα Γ: βαθμός >7). Τρεις μήνες μετά την έξοδό

MATERIAL-METHOD 61 male patients who were
smoking and referred for coronary angiography were
studied in Cardiology Department of University Hos
pital of Ioannina. All of the eligible patients complet
ed the Fagerstrom test. Patients were separated in
3 groups according to the nicotine dependence rate
(team A: with score from 1 to 4, team B: with score
from 5 to 7 and team C: with score >7). Patients were
followed-up three months after the hospital discharge.
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τους από το νοσοκομείο, κλήθηκαν να απαντήσουν εάν
έχουν διακόψει το κάπνισμα ή όχι. Όσοι έδωσαν θετική
απάντηση, συμπλήρωσαν εκ νέου το Fagerstrom test.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθε
νών που διέκοψαν ή όχι το κάπνισμα δεν διέφεραν στατι
στικώς σημαντικά μεταξύ τους. Στο 57% των ασθενών
διαγνώστηκε στεφανιαία νόσος και αυτό ήταν ανεξάρτητο
του βαθμού εξάρτησής τους από τη νικοτίνη. Σε σχέση με
τη διακοπή του καπνίσματος, οι καπνιστές που είχαν μεγά
λη εξάρτηση (ομάδα Γ) παρουσίασαν μεγαλύτερο πoσοστό
διακοπής (65%). Επιπλέον, βρέθηκε ότι ο αριθμός των τσι
γάρων διέφερε στις τρεις ομάδες εξάρτησης (Ρ<0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο βαθμός της εξάρτησης από τη
νικοτίνη δεν αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου
για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, επηρεάζει όμως το βαθ
μό αποτελεσματικότητας διακοπής του καπνίσματος.

Patients who stopped smoking filled out again the Fag
erstrom test.
RESULTS There were no significant difference between
clinical characteristics between patients who stopped
or not smoking. Fifty seven percentages of patients had
positive coronary angiography results independently of
the nicotine dependence rate. Moreover, we found that
patients who had high nicotine dependence rate (team C)
showed higher smoking cessation rate (65%). The mean
number of cigarettes was different among the three nico
tine dependence groups (P<0.001).
CONCLUSIONS The nicotine dependence rate is not an
independent risk factor for coronary artery disease and
has an important impact on the effectiveness of a smok
ing cessation program.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

παραγωγή αδρεναλίνης, υποχρεώνοντας την καρδιά να
λειτουργεί εντονότερα.

Το κάπνισμα είναι ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου και ευθύνεται για το 25% των θανάτων από
καρδιαγγειακά νοσήματα.1 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, το κάπνισμα προκαλεί 4.000.000 θανάτους το χρόνο σε όλο τον κόσμο ή 10.000 θανάτους
την ημέρα. Ο αριθμός αυτός φθάνει τις 550.000 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ίσος με το θάνατο συνολικά
από τροχαία ατυχήματα, αλκοόλ, ναρκωτικά, ανθρωποκτονίες και αυτοκτονίες.2 Έχει υπολογιστεί επίσης
ότι 40% των καρδιακών παθήσεων αποδίδονται στο
κάπνισμα, έναντι περίπου 24% για τη χοληστερόλη και
31% για τη διαστολική υπέρταση.3 Οι καπνιστές έχουν
διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου, αφού η νικοτίνη επιδρά στα στεφανιαία αγγεία.4,5
Το μονοξείδιο του άνθρακα και η νικοτίνη είναι τα πιο
επιβλαβή συστατικά του τσιγάρου. Η νικοτίνη αυξάνει
την καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και την

Το κάπνισμα είναι μια πολύπλοκη συνήθεια με ποικίλες ψυχολογικές, βιολογικές και κοινωνικές συνιστώσες. Σχετίζεται θετικά με τις ψυχικές διαταραχές, με
επικράτηση 1,6 φορές υψηλότερη στους ψυχικά ασθενείς σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η
συνήθεια του καπνίσματος έχει χαρακτηριστεί ως ψυχική διαταραχή και έχει συμπεριληφθεί στα συστήματα
ταξινόμησης των ψυχικών νόσων (ICD και DSM).6 Η
«εξάρτηση από τη νικοτίνη» κατατάσσεται κάτω από
την ευρύτερη διαγνωστική κατηγορία των «Διαταραχών χρήσης ουσιών». Η διαφορά της εξάρτησης από τη
νικοτίνη σε σχέση με άλλες μορφές εξάρτησης (αλκοόλ,
ναρκωτικά) έγκειται στο ότι τα προβλήματα υγείας που
προκαλεί εντοπίζονται κυρίως σε σωματικό επίπεδο.6
Η νικοτίνη είναι μια άχρωμη και ελαιώδης χημική ένωση, που προκαλεί εθισμό στον καπνιστή ταχύτερα από
άλλες χημικές ενώσεις. Η νικοτίνη δρα πολύ γρήγορα
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και η περιεκτικότητά της στο αίμα μειώνεται κατά 50%
μισή ώρα μετά το σβήσιμο του τσιγάρου και κατά 25%
μία ώρα αργότερα. Αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότεροι καπνιστές καπνίζουν κατά μέσο όρο ένα πακέτο τσιγάρα
την ημέρα. Από τη στιγμή που θα τελειώσει το τσιγάρο,
τα επίπεδα της νικοτίνης στον οργανισμό τείνουν να μειώνονται ταχύτατα και ο καπνιστής αρχίζει να αισθάνεται
την έλλειψή της. Η νικοτίνη δρα άμεσα στο καρδιαγγειακό σύστημα με τη διέγερση των υποδοχέων ακετυλοχολίνης που βρίσκονται στα γάγγλια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, στα επινεφρίδια και στις νευρομυϊκές
συνάψεις, απελευθερώνοντας κατεχολαμίνες και άλλες
αγγειοδραστικές ουσίες.7 Ο κύριος μεταβολίτης της είναι
η κοτινίνη, που έχει χρόνο ημιζωής 15–20 ώρες και είναι
ένας καλός δείκτης για την αξιολόγηση της μεμονωμένης έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου.8,9
Μελέτες10,11 έδειξαν ότι η συνέχιση του καπνίσματος
μετά την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου αποτελεί ισχυρό
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου αιφνίδιου θανάτου,
ενώ οι ασθενείς που διακόπτουν το κάπνισμα έχουν
σημαντική μείωση αυτού του κινδύνου. Η διακοπή του
καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ενός ισχαι-

μικού επεισοδίου κατά 50% και καρδιακών επεισοδίων
στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο.10
Ωστόσο, παρά την υψηλή επίπτωση του καπνίσματος
στην ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου και καρκίνου του
πνεύμονα, τα ποσοστά της αποτελεσματικής διακοπής του παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.12,13 Η χρήση
εργαλείων, όπως το Fagerstrom test, για την εξάρτηση
από τη νικοτίνη φαίνεται ότι αποτελεί καλό προγνωστικό δείκτη διακοπής του καπνίσματος σε σχέση με
τον αριθμό των τσιγάρων.14,15 Το Fagerstrom test15 είναι
ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 6 ερωτήσεις
(πίνακας 1). Το συνολικό άθροισμα βαθμολογίας είναι
10 βαθμοί και δηλώνει τη μέγιστη εξάρτηση από τη νικοτίνη. Ο βαθμός εξάρτησης διαιρείται σε 3 κλίμακες:
–Β
 αθμολογία κάτω από 4 δείχνει χαμηλή εξάρτηση και
την ανάγκη κατάλληλων ενεργειών του ασθενούς
πριν αυξηθεί το επίπεδο της εξάρτησής του.
– Βαθμολογία 5–7 δείχνει μέτρια εξάρτηση και ότι θα απαιτηθεί προσπάθεια για τη διακοπή του καπνίσματος.
–Β
 αθμολογία πάνω από 7 δείχνει υψηλό επίπεδο εξάρτησης: ο ασθενής δεν έχει έλεγχο της συνήθειάς του
και θα πρέπει να αναζητήσει βοήθεια από ειδικούς.

Πίνακας 1. Fagerstrom test για έλεγχο της εξάρτησης από τη νικοτίνη.
1. Πόσο σύντομα μετά το πρωινό ξύπνημα καπνίζετε το πρώτο σας τσιγάρο;
Μετά από 60 min
(0)
Μετά από 31−60 min
(1)
Μετά από 6−30 min
(2)
Μέσα στα 5 min
(3)
2. Σας είναι δύσκολο να απέχετε από το κάπνισμα σε χώρους όπου είναι απαγορευμένο;
Όχι
(0)
Nαι
(1)
3. Ποιο τσιγάρο δυσκολεύεστε περισσότερο να κόψετε;
Το πρώτο πρωινό
(1)
Οποιοδήποτε
(0)
4. Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα;
10 ή λιγότερα
11−20
21−30
31 ή περισσότερα

(0)
(1)
(2)
(3)

5. Καπνίζετε συχνότερα τις πρώτες ώρες μετά το πρωινό ξύπνημα παρά στο υπόλοιπο της ημέρας;
Όχι
(0)
Ναι
(1)
6. Καπνίζετε όταν είστε τόσο άρρωστος, ώστε να χρειάζεται να μείνετε στο κρεβάτι όλη την ημέρα;
Όχι
(0)
Ναι
(1)
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Το Fagerstrom test συμπληρώνεται πολύ εύκολα από
τον ασθενή και παρέχει μια έγκυρη εικόνα του βαθμού
εξάρτησής του από τη νικοτίνη, με αποτέλεσμα να έχει
χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές για την εκτίμηση του βαθμού εξάρτησης των καπνιστών.16,17
Παρά το γεγονός ότι η επίδραση του καπνίσματος στη
στεφανιαία νόσο έχει μελετηθεί επαρκώς, δεν υπάρχουν
μελέτες που να διερευνούν την εξάρτηση από τη νικοτίνη σε σχέση με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν: (α) η διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη σε σχέση με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου και (β) η διερεύνηση του βαθμού
αποτελεσματικότητας διακοπής του καπνίσματος 3 μήνες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, αφού οι ασθενείς
έλαβαν συμβουλευτική παρέμβαση για τη διακοπή του
καπνίσματος στο διάστημα της νοσηλείας τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 61 ασθενείς που
προσήλθαν από τον Οκτώβριο 2004 έως και τον Ιανουάριο
2005 στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων για στεφανιογραφικό έλεγχο.
Όλοι οι ασθενείς ήταν άρρενες-καπνιστές με δηλωμένη
την πρόθεσή τους να διακόψουν το κάπνισμα.
Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν:
– Να έχουν ένδειξη για στεφανιογραφικό έλεγχο
– Να είναι καπνιστές
– Να επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα
– Να επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα.
Όλοι οι ασθενείς δέχθηκαν να συνεργαστούν και να
συμπληρώσουν το Fagerstrom test. Ο ερευνητής που χορήγησε το ερωτηματολόγιο ήταν εξωτερικός συνεργάτης
της Κλινικής (νοσηλεύτρια). Ο χρόνος που αφιέρωσε για
κάθε ασθενή ήταν κατά μέσο όρο 15 min και, εκτός από
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, έδωσε συμβουλές διακοπής του καπνίσματος σε κάθε ασθενή.
Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, ανάλογα με
το βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη. Στην ομάδα Α
(Ν=12 ασθενείς) περιελήφθησαν οι ασθενείς με βαθμολογία από 1–4 (μικρή εξάρτηση), στην ομάδα Β (Ν=29
ασθενείς) αυτοί με βαθμολογία 5–7 (μέτρια εξάρτηση)
και στην ομάδα Γ (Ν=20 ασθενείς) οι ασθενείς με βαθμολογία >7 (μεγάλη εξάρτηση).
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Η κλίμακα Fagerstrom δεν έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό. Η μετάφραση της δοκιμασίας έγινε
σύμφωνα με τις οδηγίες ISQOL. Η εσωτερική αξιοπιστία
της κρίνεται ικανοποιητική, αφού βρέθηκε στατιστικώς
σημαντική θετική συσχέτιση του αριθμού των τσιγάρων
που κάπνιζαν οι ασθενείς με το βαθμό εξάρτησης.
Τρεις μήνες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο
έγινε τηλεφωνική επαφή με όλους τους ασθενείς και κλήθηκαν να απαντήσουν εάν έχουν διακόψει το κάπνισμα
ή όχι. Όσοι έδωσαν αρνητική απάντηση, προσήλθαν με
ραντεβού και συμπλήρωσαν εκ νέου το Fagerstrom test.
Στατιστική ανάλυση
Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο Statistica 6.0. Έγινε
σύγκριση των μέσων τιμών των ποσοτικών μεταβλητών
με την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας ανάλυσης της διασποράς μίας κατεύθυνσης (ANOVA). Όλες
οι ποσοτικές μεταβλητές εκφράζονται ως μέση τιμή και
σταθερή απόκλιση (SD). Για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας των ποιοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η
στατιστική δοκιμασία Chi square (X2).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα κλινικά και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
ασθενών που διέκοψαν ή όχι το κάπνισμα δεν διέφεραν
στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους (πίνακας 2).
Από την ανάλυση της διακύμανσης (πίνακας 3) προέκυψε ότι η μέση ηλικία διέφερε και στις τρεις ομάδες
καπνιστών (μικρής-μέτριας και μεγάλης εξάρτησης).
Επίσης, διαπιστώθηκε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του βαθμού εξάρτησης των ασθενών
από τη νικοτίνη, με τους νεότερους ασθενείς να εμφανίζουν μεγαλύτερη εξάρτηση (r=-0,316, P=0,13). Η
μέση ηλικία των ασθενών δεν σχετιζόταν στατιστικώς
σημαντικά με τον αριθμό των τσιγάρων.
Η ανάλυση έδειξε ότι ο αριθμός των τσιγάρων διαφέρει στις τρεις ομάδες εξάρτησης (Ρ<0,001), παρουσιάζοντας μια στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση με
το βαθμό εξάρτησης.
Όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος, μετά από 3
μήνες διαπιστώθηκε ότι οι καπνιστές που είχαν μεγάλη
εξάρτηση (ομάδα Γ) παρουσίασαν μεγαλύτερο πoσο-
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Πίνακας 2. Κλινικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης.
Κλινικά χαρακτηριστικά

Ασθενείς που διέκοψαν
το κάπνισμα (n=29)

Ασθενείς που δεν διέκοψαν
το κάπνισμα (n=32)

Τιμή P

56±7

58±9

0,21

Σακχαρώδης διαβήτης, μέση τιμή

115±50

109±44

0,49

Χοληστερόλη, μέση τιμή

210±40

217±45

0,87

Αρτηριακή πίεση, μέση τιμή

160±0,4

162±0,5

0,91

Προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου, n (%)

20 (67%)

25 (78%)

0,08

Στηθάγχη, n (%)

26 (89%)

23 (73%)

0,09

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, n (%)

10 (35%)

12 (38%)

0,99

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, n (%)

13 (44%)

11 (35%)

0,07

Ηλικία, μέση τιμή

Πίνακας 3. Συσχέτιση βαθμού εξάρτησης με αριθμό τσιγάρων, ηλικία ασθενών, στεφανιογραφικά ευρήματα και διακοπή καπνίσματος.
Ανάλυση ANOVA

Ομάδα Α
n=12 (FG 1–4 )

Ομάδα Β
n=29 (FG 5–7 )

Ομάδα Γ
n=20 (FG >7 )

F

Sig

13±9
68±7
4 (33%)
4 (33%)

23±8
57±10
15 (48%)
15 (48%)

34±2
58±9
13(65%)
8 (40 %)

56,44
40,34
22,12
1,34

Ρ<0,001
P=0,003
P=0,05
P=0,06

Αριθμός τσιγάρων
Ηλικία
Διακοπή καπνίσματος
Χωρίς στεφανιογραφικά ευρήματα
FG: Fagerstrom test

στό διακοπής του καπνίσματος σε σχέση με τις ομάδες
μικρότερης εξάρτησης (πίνακας 3).
Από τα στεφανιογραφικά ευρήματα φάνηκε ότι το
57% των ασθενών είχε διαγνωσμένη στεφανιαία νόσο,
ανεξάρτητα από το βαθμό εξάρτησης (πίνακας 4).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, ο
βαθμός εξάρτησης δεν αποτελεί ανεξάρτητο παράγο-

ντα κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Επίσης, η
ομάδα μικρότερης εξάρτησης παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό επανέναρξης του καπνίσματος (ο ένας
στους τρεις ξανακάπνισε). Η ομάδα αυτή είναι και η
πιο «ευάλωτη», αφού αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπου ο κίνδυνος για κάποιο στεφανιαίο επεισόδιο
(έμφραγμα, αιφνίδιος θάνατος) είναι και υψηλότερος.
Από την άλλη πλευρά, η ομάδα υψηλής εξάρτησης
αφορούσε ασθενείς μικρότερης ηλικίας, που κάπνιζαν
περισσότερα τσιγάρα. Ωστόσο, η ομάδα αυτή είναι και

Πίνακας 4. Βαθμός εξάρτησης από τη νικοτίνη και στεφανιογραφικά ευρήματα.
Χωρίς νόσο (Ν=26)

Νόσος 1 αγγείου (Ν=18)

Νόσος 2 αγγείων (Ν=7)

Ομάδα Α (FG 1–4)
Ν=12

4 (33%)

6 (50%)

2 (16%)

Ομάδα Β (FG 5–7)
Ν=29

14 (48%)

7 (24%)

2 (6%)

6 (20%)

Ομάδα Γ (FG 7–10)
Ν=20

8 (40%)

5 (25%)

3 (15%)

4 (20%)

FG: Fagerstrom test

Νόσος 3 αγγείων (Ν=10)

EκτΙμηση του βαθμοΥ εξΑρτησης απΟ τη νικοτΙνη σε ασθενεΙς με στεφανιαΙα νΟσο

εκείνη που φαίνεται ότι πιο εύκολα θα συμμορφωθεί
σε ένα πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος. Ίσως, το
νεαρότερο της ηλικίας και οι κοινωνικές ευθύνες που
έχουν επωμιστεί (οικογένεια κ.λπ.), σε συνδυασμό με το
φόβο ενός στεφανιαίου επεισοδίου που θα τους καταστήσει ανάπηρους, να παίζει πρωταρχικό ρόλο σε αυτή
τη συμπεριφορά.
Επομένως, ένα πρόγραμμα παρέμβασης για τη διακοπή του καπνίσματος σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
θα πρέπει να περιλαμβάνει ως μεταβλητές όχι μόνο τον
αριθμό των τσιγάρων, αλλά κυρίως το βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη και την ηλικία.
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