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Παράγοντες που επιδρούν στην κινητοποίηση των καπνιστών για
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Ο µεγάλος επιπολασµός του καπνίσµατος δηµιουργεί επιτακτική ανάγκη ευαισθητοποίησης και
κινητοποίησης του πληθυσµού για διακοπή του καπνίσµατος. Η επιτυχία της διακοπής εξαρτάται κυρίως από την
ισορροπία ανάµεσα στην κινητοποίηση και το βαθµό εξάρτησης από τη νικοτίνη. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
ήταν να ερευνηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την κινητοποίηση των καπνιστών για τη διακοπή του καπνίσµατος.
Μέθοδος: Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από 139 καπνιστές, 18-69 ετών χωρισµένων σε δύο οµάδες. Συµπληρώθηκαν
ερωτηµατολόγια για τα δηµογραφικά στοιχεία, το καπνισµατικό ιστορικό, τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, το
βαθµό εξάρτησης από τη νικοτίνη, το βαθµό κινητοποίησης και την κατανάλωση αλκοόλ. Αποτελέσµατα: Ο ∆είκτης
Μάζας Σώµατος σχετίστηκε θετικά µε το βαθµό εξάρτησης και τη βαρύτητα καπνίσµατος ενώ όσοι είχαν αυξηµένο
βάρος στην εφηβεία εµφάνισαν µικρότερο βαθµό κινητοποίησης για διακοπή του καπνίσµατος. Άτοµα µε µέτρια ή
βαριά κατανάλωση αλκοόλ, όσα κάπνιζαν στο εργασιακό τους περιβάλλον και ήταν βαρύτεροι καπνιστές έχρηζαν
µεγαλύτερης κινητοποίησης. Ο χαµηλός βαθµός εξάρτησης σχετίσθηκε µε µικρότερο βαθµό κινητοποίησης ενώ όσοι
εµφάνισαν µεσαίου βαθµού εξάρτηση ήταν µέτρια κινητοποιηµένοι. Συµπεράσµατα: Oι επαγγελµατίες υγείας θα
πρέπει να συνεκτιµούν όλες τις παραπάνω συνιστώσες µε ζητούµενο την αύξηση της κινητοποίησης των καπνιστών
για διακοπή καπνίσµατος.
Λέξεις-Κλειδιά: ∆είκτης Μάζας Σώµατος, διακοπή καπνίσµατος, εξάρτηση, κινητοποίηση, διατροφή.
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ABSTRACT
Aim: The high prevalence of smoking creates an urgent need to raise awareness and motivate the population to stop
smoking. Success of smoking cessation depends mainly on the balance between motivation and the degree of
nicotine dependence. The objective of this study was to investigate factors affecting the motivation of smokers to stop
smoking. Method: Data were collected from 139 smokers, aged 18-69 divided in two groups. Questionnaires were
completed about the demographic data, smoking history, anthropometric characteristics, degree of nicotine
dependence, motivation degree and alcohol consumption. Results: Body Mass Index was positively correlated with
the dependence degree and heavy smoking, while those who were overweight in adolescence showed a lower
degree of motivation for smoking cessation. Individuals with moderate or heavy alcohol consumption, those who
smoked in their working environment and were heavier smokers needed greater motivation. The low degree of
dependence was associated with a lower degree of motivation, while those who showed medium dependence were
moderately motivated. Conclusions: Health care professionals should take into account all the above components
with the aim of motivating smokers to stop smoking.
Keywords: Body Mass Index, smoking cessation, dependence, motivation, weight concerns

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κινητοποίηση του καπνιστή είναι ουσιώδης για την
ένταξή του σε πρόγραµµα διακοπής καπνίσµατος
αλλά και σηµαντικό τµήµα της αντικαπνιστικής
παρέµβασης των επαγγελµατιών υγείας. Κατά τον
προσδιορισµό του βαθµού κινητοποίησης, ο στόχος
δεν είναι τόσο η βαθµολογική ένταξη του ασθενούς σε
κατηγορίες, όσο η εξατοµίκευση της συνέντευξης για
να προσκοµίσει ο θεραπευτής κατά το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες για τον καπνιστή καθώς
και τα σηµεία εκείνα που θα του υποδείξουν
εξατοµικευµένους
τρόπους
προσέγγισης
και
κινητοποίησης1,2. Στα βασικά χαρακτηριστικά των
καπνιστών συµπεριλαµβάνονται η κακώς εννοούµενη
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αντίληψη του παράγοντα υγείας, κακές διατροφικές
συνήθειες, κακή χρήση αλκοόλ, φτωχότερη φυσική
δραστηριότητα, παραµέληση του εαυτού τους και εν
γένει κακή ποιότητας ζωής µε αποτέλεσµα τον
παράλληλο συσχετισµό τους µε υψηλά ποσοστά
νοσηρότητας ή και θνησιµότητας3,4.
Το κάπνισµα συνδέεται µε χαµηλότερο σωµατικό
βάρος και η διακοπή καπνίσµατος συνδέεται µε
αύξηση αυτού5,6. Οι ενεργοί καπνιστές έχουν
χαµηλότερο δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ) από τους µη
καπνιστές καθώς και τους πρώην καπνιστές. Μεταξύ
δε των καπνιστών, η βαρύτητα καπνίσµατος
σχετίζεται θετικά µε το ∆ΜΣ και αποδίδεται τόσο στην
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Πίνακας 1. Παραµετρικά χαρακτηριστικά καπνιστών
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

P

ΗΛΙΚΙΑ

45,33±4,41

43,13±3,61

NS

44,13±1,02

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΨΟΣ

170,84±2,62

172,97±2,6

NS

1,72±0,66

ΒΑΡΟΣ

83,11±4,79

82,05±5,35

NS

82,53±1,29

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

19,73±1,81

17,72±1,25

0,021

18,6±0,43

ΕΤΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

25,09±4,39

24,47±3,54

NS

24,7±1,01

ΠΑΚΕΤΑ/ΕΤΗ

37,27±11,44

37,75±8,49

NS

37,5±2,5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

26,17±4,96

30,06±4,83

NS

28,3±1,25

NS: Μη στατιστικά σηµαντικό

ποσότητα της προσλαµβανόµενης νικοτίνης αλλά και
σε λοιπούς συνεργιστικούς παράγοντες όπως
διατροφικές συνήθειες, µεγαλύτερη κατανάλωση
αλκοόλ και µειωµένη φυσική δραστηριότητα7,8. Οι
ανησυχίες για την αύξηση του σωµατικού βάρους µετά
τη διακοπή του καπνίσµατος ή της έναρξης της
καπνισµατικής συνήθειας ως µέσο διατήρησης
χαµηλού βάρους σώµατος είναι πιο συχνές στις
γυναίκες παρά στους άνδρες και πιθανόν να είναι
ανατρεπτικός παράγοντας για τη διακοπή του
καπνίσµατος. Η διαταραχή βάρους κατά την παιδική
ηλικία σχετίστηκε µε πρώιµη έναρξη του καπνίσµατος
και σοβαρότερα συµπτώµατα στέρησης9,10,11 .
Άλλες µεταβλητές που µπορούν να επηρεάσουν την
κινητοποίηση και τις προσπάθειες για τη διακοπή του
καπνίσµατος είναι
ο βαθµός εξάρτησης από τη
νικοτίνη και η βαρύτητα του καπνίσµατος.
Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να ερευνηθεί η
επίδραση του τωρινού βάρους σώµατος, του βάρους
σώµατός τους κατά την παιδική και εφηβική ηλικία
αλλά
και
άλλων
παραγόντων
στο
βαθµό
κινητοποίησης για διακοπή του καπνίσµατος σε σχέση
µε δηµογραφικούς και µορφωτικούς παράγοντες, την
καπνισµατική συνήθεια και συνεθιστικούς παράγοντες
όπως το αλκοόλ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από τη συµπλήρωση
ερωτηµατολογίων 139 καπνιστών από τη Θεσσαλία,
18-69 ετών. Ο πληθυσµός χωρίστηκε σε δύο οµάδες.
Στην οµάδα 1 συµπεριλήφθησαν όσοι προσήλθαν σε
διαιτολογικό γραφείο και σε πρόγραµµα έγκαιρης
ανίχνευσης
Χρόνιας
Αποφρακτικής
Πνευµονοπάθειας (ΧΑΠ) της Πνευµονολογικής
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και στην
οµάδα 2 στο Ιατρείο ∆ιακοπής Καπνίσµατος της
Πνευµονολογικής
Κλινικής
του
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας.
Από τη µελέτη αποκλείσθηκαν οι έγκυες,
θηλάζουσες, διαβητικοί, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς,
άτοµα µε αλλεργίες, αρθρίτιδες, ψυχωσικά σύνδροµα
και ακραίες διατροφικές διαταραχές (∆ΜΣ<18 και
∆ΜΣ>41).
∆ηµογραφικά στοιχεία
Συλλέχθηκαν δεδοµένα που αφορούσαν την ηλικία, το
φύλο, το µορφωτικό επίπεδο και τον τόπο διαµονής.
Καπνισµατικό Ιστορικό
Το ιστορικό του καπνίσµατος αφορούσε την ηλικία
έναρξης του καπνίσµατος, τα έτη καπνίσµατος, των

αριθµό των τσιγάρων ηµερησίως κατά το τελευταίο
έτος και τα πακέτα/έτη. O υπολογισµός πακέτα/έτη
έγινε µε βάση τον ορισµό: πακέτα έτη=αριθµός
τσιγάρων την ηµέρα επί έτη καπνίσµατος/20, όπου
20=ο αριθµός τσιγάρων ενός κλασικού πακέτου. Ο
υπολογισµός του βαθµού εξάρτησης έγινε µε την
κλίµακα Fagerstrom, όπου η βαθµολογία 0-3
αναφέρεται στην ήπια εξάρτηση, 4-6 στην µέτρια
εξάρτηση και 7-10 στη σοβαρή εξάρτηση.
Το
ερωτηµατολόγιο
της
κινητοποίησης
περιλαµβάνει 16 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων
συγκεντρώθηκαν ως περισσότερα Α (καπνιστής
έτοιµος να διακόψει το κάπνισµα), περισσότερα Β
(καλά κινητοποιηµένος) και περισσότερα Γ (χρειάζεται
κινητοποίηση) και βαθµολογήθηκαν µε 1,2,3
αντίστοιχα.
Κατανάλωση αλκοόλ
Η κατανάλωση αλκοόλ υπολογίσθηκε χωρίζοντας τους
καπνιστές σε 4 υποοµάδες. Καπνιστές µε καθόλου ή
περιστασιακή χρήση αλκοόλ, ήπιους πότες µε
κατανάλωση 1-15 ποτά/εβδοµάδα, µέτριους πότες µε
16-42 ποτά/εβδοµάδα και βαρείς
πότες µε >42
ποτά/εβδοµάδα.
Ανθρωποµετρικές Μετρήσεις
Ο υπολογισµός βάρους έγινε και στις δύο οµάδες µε
ζυγό ίδιας τεχνολογίας και υποδιαιρέσεις γραµµαρίων.
Η ζύγιση των ασθενών γινόταν µε ελαφρύ ρουχισµό
χωρίς ζώνη και παπούτσια. Ο Υπολογισµός ύψους
έγινε µε αναστηµόµετρο προσαρµοσµένο στο ζυγό και
υποδιαιρέσεων χιλιοστού. Το ύψος υπολογίσθηκε
χωρίς τα παπούτσια. Ο υπολογισµός του ∆ΜΣ έγινε µε
την εξίσωση:
∆ΜΣ = Β/Υ2, όπου Β=βάρος σώµατος σε kg και
Υ=ύψος σώµατος σε m
Ταξινοµήθηκαν περαιτέρω σύµφωνα µε τη διεθνή
ταξινόµηση του ΠΟΥ σε ελλιποβαρείς (∆ΜΣ<18,50),
φυσιολογικού βάρους (18,50-24,99) και υπέρβαρους
(∆ΜΣ>25,00). Το βάρος σώµατος πριν την ηλικία των
18 χρόνων έγινε µε αυτοαναφορά και οι απαντήσεις
δινόταν µε επιλογή σε τρεις υποοµάδες: κανονικό,
αυξηµένο, κάτω του φυσιολογικoύ βάρος σώµατος.
Στατιστική ανάλυση
Χρησιµοποιήθηκε
το
πρόγραµµα
ανάλυσης
δεδοµένων SPSS 16,0 και τέθηκε ως όριο στατιστικής
σηµαντικότητας το p<0,05 ενώ η έκφραση των
αποτελεσµάτων δόθηκε ως: µέσος όρος±τυπικό
σφάλµα. Έγινε έλεγχος της κανονικότητας των
κατανοµών όλων των ποσοτικών µεταβλητών µε τη
χρήση της δοκιµασίας Kolmogorov-Smirnov. Για τον
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Πίνακας 2. Μη παραµετρικά χαρακτηριστικά καπνιστών
ΟΜΑ∆Α 1
Ν(%)

ΟΜΑ∆Α 2
Ν(%)

P

ΑΝ∆ΡΕΣ

41(65,08%)

52(68,42%)

NS

93(66,9%)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

22(34,92%)

24(31,58%)

NS

46(33,1%)

∆ΜΣ
18-24,9

20(31,75%)

26(34,21%)

NS

46(33,09%)

25-29,9

17(26,98%)

29(38,16%)

NS

46(33,09%)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Ν(%)

ΦΥΛΟ

30-34,9

20(31,75%)

16(21,05%)

NS

36(25,9%)

35-39,9

6(9,52%)

5(6,58%)

NS

11(7,91%)

∆ΜΣ ΠΡΙΝ ΤΑ 18
ΥΠΕΡΒΑΡΟΙ

7(11,11%)

2(2,63%)

NS

9(6,47%)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

47(74,6%)

61(80,26%)

NS

108(77,7%)

ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΕΙΣ

9(14,29%)

1(1,32%)

NS

10 (7,19%)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ

17(26,98%)

8(10,53%)

NS

25(17,99%)

8(12,7%)

3(3,95%)

NS

11(7,91%)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

22(34,92%)

28(36,84%)

NS

50(35,97%)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16(25,4%)

36(47,37%)

0,05

52(37,41%)

KATOIKIA
ΠΟΛΗ

15(23,81%)

53(69,74%)

0,004

68(48,92%)

ΧΩΡΙΟ

48(76,19%)

23(30,26%)

0,0001

71(51,08%)

ΑΛΚΟΟΛ
ΚΑΘΟΛΟΥ

22(34,92%)

21(27,63%)

NS

43(30,94%)

ΕΛΑΦΡΙΑ

30(47,62%)

46(60,53%)

NS

76(54,68%)

ΜΕΤΡΙΑ

8(12,7%)

7(9,21%)

NS

15(10,79%)

ΒΑΡΙΑ

3(4,76%)

2(2,63%)

NS

5(3,59%)

ΚΑΠΝΙΣΜΑ–ΕΡΓΑΣΙΑ
NAI

37(58,73%)

36(47,37%)

NS

73(52,52%)

OXI

26 (41,27%)

39(51,32%)

NS

65(46,76%)

ΚΑΠΝΙΣΜΑ–ΣΠΙΤΙ
NAI

28(44,44%)

28(36,84%)

NS

56(40,28%)

OXI

35(55,56%)

47(61,84%)

NS

82(58,99%)

ΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΗΠΙΑ

21(33,33%)

7(9,21%)

NS

28(20,14%)

ΜΕΤΡΙΑ

23(36,51%)

29(38,16%)

NS

52(37,41%)

ΣΟΒΑΡΗ

19(30,16%)

40(52,63%)

NS

59(42,45%)

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΟΨΕΙ

22(34,92%)

66(86,84%)

0,0001

88(63,31%)

ΚΑΛΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

23(36,51%)

8(10,53%)

NS

31(22,3%)

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

18(28,57%)

2(2,63%)

NS

20(14,38%)

NS: Μη στατιστικά σηµαντικό

έλεγχο των βιοστατιστικών υποθέσεων εφαρµόσθηκε,
ανάλογα µε τη φύση των συγκρίσεων, student t-test,
δοκιµασία χ2 και ANOVA.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όσον αφορά τα παραµετρικά χαρακτηριστικά των
ασθενών η στατιστικά σηµαντική διαφορά που
βρέθηκε ήταν η µεγαλύτερη ηλικία έναρξης
καπνίσµατος στη οµάδα 1 σε σχέση µε την οµάδα 2
(Πίνακας 1). Ως προς τα µη παραµετρικά
χαρακτηριστικά, στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ
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των δύο οµάδων βρέθηκε ως προς τον τόπο κατοικίας,
το επίπεδο µόρφωσης και το βαθµό κινητοποίησης
(Πίνακας 2).
Στο διάγραµµα 1 παρατηρείται η θετική
συσχέτιση του ∆ΜΣ µε το βαθµό εξάρτησης από τη
νικοτίνη (∆ιάγραµµα 1Α), το µακροχρόνιο κάπνισµα
(∆ιάγραµµα 1Β), και τη βαρύτητα του καπνίσµατος
(∆ιάγραµµα 1Γ).
Στην οµάδα 2 το ποσοστό καπνιστών έτοιµων να
διακόψουν το κάπνισµα ήταν 86,84%, έναντι της
οµάδας 1 που είχε µόλις 34,92% των καπνιστών της

Α

Β

Γ

∆ιάγραµµα 1. Σύγκριση του βαθµού εξάρτησης από τη νικοτίνη
κατά Fagerstrom (Α), των ετών καπνίσµατος (Β) και του αριθµού
τσιγάρων ηµερησίως (Γ) µε το ∆ΜΣ, **p<0,01, *** p<0,001.
στη συγκεκριµένη κατηγορία (∆ιάγραµµα 2).
Στο διάγραµµα 3Α φαίνεται ότι όσοι ήταν
υπέρβαροι κατά την εφηβεία ήταν λιγότερο
κινητοποιηµένοι σε σύγκριση µε τις οµάδες των
ελλιποβαρών και εκείνων µε φυσιολογικό βάρος
σώµατος. Τα άτοµα µε µέτρια και βαριά κατανάλωση
αλκοόλ
χρήζουν
περισσότερης
κινητοποίησης
(∆ιάγραµµα 3Β) καθώς και όσοι καπνίζουν στο χώρο
εργασίας τους (∆ιάγραµµα 3Γ).

Συγκρίνοντας τη βαθµολογία κινητοποίησης µε τα
χαρακτηριστικά της καπνισµατικής συνήθειας βρέθηκε
συσχέτιση µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στους
καπνιστές µε περισσότερα πακέτα έτη και µεγαλύτερη
βαθµολογία
κινητοποίησης
(∆ιάγραµµα
4Α).
Επιπρόσθετα, οι καλά κινητοποιηµένοι καπνιστές που
συγκέντρωναν µεσαία βαθµολογία κινητοποίησης
κάπνιζαν λιγότερα τσιγάρα ηµερησίως (∆ιάγραµµα 4Β)
και είχαν µέτρια εξάρτηση από τη νικοτίνη (∆ιάγραµµα
4Γ).
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α 1

ΟΜΑ∆Α 2

2,5
2
1,5
1
0,5
0

∆ιάγραµµα 2. Σύγκριση της βαθµολογίας κινητοποίησης µεταξύ των δύο οµάδων
ασθενών,***p<0,001. (Η µεγαλύτερη βαθµολογία αντιστοιχεί σε µικρότερο βαθµό
κινητοποίησης)
Ε Λ Λ ΙΠ Ο Β Α Ρ Ε ΙΣ

Φ Υ Σ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ι

2 .5

Υ ΠΕΡΒΑΡΟΙ

(* )

Α

ΒΑθΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2
1 .5
1
0 .5
0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΛΑΦΡΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΒΑΡΙΑ

2

Β

1,5
1
0,5
0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μ Ε Σ Ο Σ Ο Ρ Ο Σ Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ Κ ΙΝ Η Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ
Τ Ω Ν Α Σ Θ Ε Ν Ω Ν Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Α Π Ν ΙΣ Μ Α Σ Τ Η Ν
Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ

2

Γ

*

1 .5
1

ΝΑ Ι
Ο ΧΙ

0 .5
0

∆ιάγραµµα 3. Συσχέτιση του βαθµού κινητοποίησης µε το ∆ΜΣ πριν την
ηλικία των 18 (Α), την κατανάλωση αλκοόλ (Β) και το κάπνισµα στην εργασία (Γ), *p<0,05.

118

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Κ ΙΝ Η Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ

Κ ΑΘ Ο Λ Ο Υ Ε Ξ ΑΡ Τ Η Σ Η

Μ Ε Τ Ρ ΙΑ Ε Ξ ΑΡ Τ Η Σ Η

2
1 .8
1 .6
1 .4
1 .2
1
0 .8
0 .6
0 .4
0 .2
0

Σ Ο Β ΑΡ Η Ε Ξ ΑΡ Τ Η Σ Η

*

∆ιάγραµµα 4. Συσχέτιση της βαθµολογίας κινητοποίησης µε τα πακέτα έτη (Α),
τον αριθµό τσιγάρων ηµερησίως (Β) και το βαθµό εξάρτησης από τη νικοτίνη (Γ),*
p<0,05.

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη
συσχέτιση µεταξύ της βαθµολογίας κινητοποίησης και
του ∆ΜΣ, του επιπέδου µόρφωσης, της ηλικίας, του
φύλου και της κατοικίας (τα αποτελέσµατα δεν
φαίνονται).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνοπτικά, στην παρούσα µελέτη βρέθηκε ότι τα
άτοµα της οµάδας 1 (διαιτολογικό γραφείο και
πρόγραµµα ανίχνευσης ΧΑΠ) είχαν µικρότερο
ποσοστό πανεπιστηµιακής µόρφωσης, κατοικούσαν

σε χωριό, είχαν µεγαλύτερη ηλικία έναρξης του
καπνίσµατος και µικρότερη κινητοποίηση συγκριτικά
µε της οµάδας 2 (Ιατρείο ∆ιακοπής Καπνίσµατος). Τα
άτοµα που είχαν αυξηµένο βάρος κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία ή έκαναν µέτρια ή βαριά κατανάλωση
αλκοόλ, κάπνιζαν στο εργασιακό τους περιβάλλον και
είχαν µεγαλύτερο αριθµό σε πακέτα/έτη ήταν και
εκείνα που έχρηζαν µεγαλύτερης κινητοποίησης για τη
διακοπή του καπνίσµατος.
Αν και τα οφέλη για την υγεία από τη διακοπή
καπνίσµατος είναι αναµφισβήτητα, η προθυµία για
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διακοπή του καπνίσµατος καθώς και η επιτυχής
διακοπή του, συχνά κινδυνεύουν από πεποιθήσεις µε
κυριότερη εκείνη που αναφέρεται στην αύξηση του
βάρους σώµατος µετά τη διακοπή καπνίσµατος. Έχει
αποδειχθεί ότι πολλοί παράγοντες συνδέονται µε
µεγαλύτερο κίνδυνο αύξησης του σωµατικού βάρους
µετά τη διακοπή της καπνισµατικής συνήθειας όπως
το γυναικείο φύλο, η φυλή, ο χαµηλός ∆ΜΣ, το
ανώτατο σωµατικό βάρος κατά το παρελθόν, η
µεγαλύτερη προηγούµενη κατανάλωση τσιγάρων, οι
υψηλές συγκεντρώσεις κοτινίνης στη σίελο, η
κατανάλωση
αλκοόλ,
η
έλλειψη
σωµατικής
δραστηριότητας, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η
κακή ποιότητα ύπνου12. Παρόλο που η αύξηση του
βάρους σώµατος, που ακολουθεί τη διακοπή του
καπνίσµατος, έχει διερευνηθεί εκτενώς και έχει
εδραιωθεί, εντούτοις, ελάχιστα δεδοµένα έχουµε για τη
σχέση µεταξύ του δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ) και της
εξάρτησης από τη νικοτίνη αλλά και του βαθµού
κινητοποίησης για τη διακοπή του καπνίσµατος.
Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του ∆ΜΣ µε τα έτη
καπνίσµατος. Η αύξηση του βαθµού παχυσαρκίας που
ουσιαστικά σηµαίνει κακές διατροφικές επιλογές και
απουσία φυσικής δραστηριότητας, συνοδεύεται τις
περισσότερες φορές και µε άλλες µακροχρόνιες έξεις
όπως το κάπνισµα σαν µια ακόµη συνιστώσα των
επικίνδυνων για την υγεία συµπεριφορών. Σηµαντική
διαπίστωση είναι η θετική συσχέτιση του ∆ΜΣ µε τον
αριθµό τσιγάρων ηµερησίως. Στο συµπέρασµα αυτό
συνηγορεί και το σύνολο των ερευνών όπου
αναφέρουν ότι άτοµα µε υψηλό ∆ΜΣ ήταν υπεραντιπροσωπευτικά ανάµεσα στους «µανιώδεις»
καπνιστές, καταδεικνύοντας ότι οι φτωχές επιλογές
ποιότητας ζωής αφορούν µεγάλο αριθµό συνιστωσών
υγείας 13,14,15. Η θετική συσχέτιση του ∆ΜΣ µε την
εξάρτηση, µπορεί να αποδοθεί στη σύνδεση της
παχυσαρκίας µε µια φτωχότερη αντίληψη για τον
παράγοντα υγεία, χαµηλή αυτοπεποίθηση και άρνηση
αποδοχής και αντιµετώπισης του προβλήµατος,
γεγονός που δηµιουργεί άτοµα πιο επιρρεπή σε
εθισµούς16.
Παρατηρήθηκε ότι τα άτοµα που επισκέπτονταν
οικειοθελώς το Ιατρείο ∆ιακοπής Καπνίσµατος ήταν
περισσότερο κινητοποιηµένα σε σχέση µε της οµάδας
1. Το φαινόµενο πιθανόν αποδίδεται στο γεγονός ότι
τα περισσότερα άτοµα, που επισκέπτονται ένα
εξειδικευµένο ιατρείο, έχουν ήδη αποφασίσει να
προσπαθήσουν να κόψουν το κάπνισµα. Επίσης θα
πρέπει να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις πολλές φορές
είναι αυθόρµητες και επηρεάζονται από το ίδιο το
γεγονός της λήψης του ερωτηµατολογίου όπως και
από το περιβάλλον, βασικό εµπόδιο που συναντούν
συχνά και άλλοι ερευνητές16,17.
Τα άτοµα που ανέφεραν αυξηµένο βάρος κατά την
παιδική και εφηβική ηλικία είχαν την υψηλότερη
βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο κινήτρων και
ανήκουν στην κατηγορία που χρειάζεται κινητοποίηση.
Πιθανή αιτιολόγηση του αποτελέσµατος είναι ότι
υιοθετώντας κακές διατροφικές συνήθειες από νεαρή
ηλικία έχουν αδιαφορήσει για την εικόνα τους και
έχουν αναπτύξει µια αρνητική στάση ως προς το
σύνολο των συνιστωσών που πλαισιώνουν την ευρεία
έννοια της υγείας. Η χαµηλή κινητοποίηση των ατόµων
µε αυξηµένο ∆ΜΣ στην εφηβεία αποδίδεται στο
µεγαλύτερο βαθµό εξάρτησης λόγω του µακροχρόνιου
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καπνίσµατος και στην ανάπτυξη παράλληλων
ανθυγιεινών στάσεων-απόψεων για την υγεία18.
Συσχετίζοντας την εξάρτηση µε το αλκοόλ βρέθηκε
στατιστικά σηµαντική διαφορά κυρίως για τις οµάδες
µε µέτρια και υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σε σύγκριση
µε εκείνες µε περιστασιακή ή ελαφρά κατανάλωση.
Στην ίδια διαπίστωση συγκλίνει και το σύνολο των
µελετών που θέτουν το αλκοόλ και το κάπνισµα ως
ζευγαρωτές δραστηριότητες όπου η χρήση του αλκοόλ
έχει ορισθεί ως παράγοντας κινδύνου για την εµφάνιση
εξάρτησης από τη νικοτίνη αλλά και το αντίστροφο
δηλαδή η νικοτίνη από µόνη της µπορεί να δράσει σαν
«νευροχηµική πύλη» για την κατάχρηση αλκοόλ17,19.
Η οµάδα καπνιστών µε περισσότερα πακέτα/έτη και
µεγαλύτερο αριθµό τσιγάρων ηµερησίως χρειάζεται
περισσότερη
κινητοποίηση.
Ενδεχοµένως,
τα
συγκεκριµένα άτοµα µέσα από µακροχρόνιες φτωχές
αντιλήψεις και επιλογές υγείας, αδιαφορούν όλο και
περισσότερο για την οριακή κατάσταση στην οποία
έχουν επιφέρει τον οργανισµό τους ή έχουν άρνηση
στο να αποδεχθούν την πραγµατικότητα που
δυστυχώς είναι η σταθερή αποδιοργάνωση του
παράγοντα υγεία.
Οι επαγγελµατίες υγείας θα ήταν χρήσιµο να
εκπαιδευτούν
σε
αποτελεσµατικές
στρατηγικές
προσέγγισης προκειµένου να βοηθήσουν τους
καπνιστές να σταµατήσουν το κάπνισµα και να
υιοθετήσουν την ίδια στάση όπως µε τις υπόλοιπες
χρόνιες
παθήσεις
κατανοώντας
τόσο
την
υποτροπιάζουσα φύση της ασθένειας όσο και την
ανάγκη συνεχούς φροντίδας, κινητοποίησης και
ενίσχυσης της προσπάθειας του χρόνια πάσχοντος
ασθενούς20.
Στους περιορισµούς της µελέτης περιλαµβάνονται
το µικρό δείγµα ασθενών, η αυτοαναφορά για το
βάρος στην εφηβεία, η δηµογραφική κατανοµή, ο
διαφορετικός τρόπος και τόπος λήψης των
ερωτηµατολογίων και η έλλειψη επανελέγχου.
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