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Είναι θλιβερό το γεγονός ότι έως το 2025 θα έχουν πεθάνει 100.000.000
άνθρωποι με αιτία το κάπνισμα, και ένα μεγάλο μέρος αυτών, θα είναι νέοι
άνθρωποι. Υπολογίζεται ότι οι καπνιστές σε όλο το κόσμο είναι 1.100.000.000.
άνθρωποι και από αυτούς πεθαίνουν 3.500.000 το χρόνο (10.000 την ημέρα)
εξαιτίας του καπνίσματος. Στην Ελλάδα 3 στα 10 ελληνόπουλα δοκίμασαν το
τσιγάρο για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το κάπνισμα είναι συχνή αιτία τύφλωσης. Όσο πιο νωρίς αρχίζει κάποιος
να καπνίζει και όσο περισσότερα τσιγάρα ή άλλα προϊόντα του καπνού καπνίζει,
τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος για να καταστρέψει την όρασή του και να
τυφλωθεί.
Σε έρευνες που συμπεριέλαβαν 12.468 ασθενείς βρέθηκε ότι περισσότερες από
25% των περιπτώσεων εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας οφείλονται στο κάπνισμα.
Σε αυτούς που σταμάτησαν να καπνίζουν ο κίνδυνος τύφλωσης μειώνεται
δραστικά.

Το κάπνισμα επηρεάζει την γονιμότητα των ανδρών.
Το κάπνισμα επηρεάζει το γενετικό υλικό, το DNA, των σπερματοζωαρίων.
Σε άνδρες που υποφέρουν από στειρότητα και τυγχάνουν θεραπευτικής
αντιμετώπισης, οι πιθανότητες επιτυχίας των μεθόδων αντιμετώπισης της
στειρότητας μειώνονται στους άνδρες οι οποίοι καπνίζουν.

Εάν σε ένα ζευγάρι καπνίζουν και ο άνδρας και η γυναίκα τότε οι αρνητικές
επιδράσεις για την τεκνοποίηση είναι μεγαλύτερες. Τα προβλήματα εστιάζονται
τόσο σε δυσκολίες στη σύλληψη αλλά και για την ανάπτυξη του εμβρύου.
Μεγάλος κίνδυνος Τερατογέννησης.

Το κάπνισμα μειώνει τις πιθανότητες σύλληψης για μια γυναίκα κατά 40%,
ενώ οι γυναίκες που συνεχίζουν να καπνίζουν κατά τη διάρκεια της κύησης έχουν
τριπλάσιες πιθανότητες να γεννήσουν ελλιποβαρές νεογνό.
Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο για
συγκεκριμένες εμβρυικές δυσμορφίες, όπως το λαγόχειλο και το λυκόστομα.
Τέλος, το παθητικό κάπνισμα σχετίζεται με το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού

θανάτου, τον πρόωρο τοκετό, τα αναπνευστικά νοσήματα κατά την παιδική ηλικία
και την εκδήλωση παιδικού άσθματος", σημειώνεται στην έκθεση.

Το κάπνισμα είναι η σημαντικότερη αιτία πρόκλησης του καρκίνου. Μπορεί να
προληφθεί εάν σταματήσει έγκαιρα η νοσηρή αυτή συνήθεια. Πρόσφατες μελέτες
όπως αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα δείχνουν ότι οι γυναίκες που καπνίζουν
κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο.

Η απώλεια της μνήμης και το κάπνισμα

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως το κάπνισμα προκαλεί Σοβαρότατη
απώλεια μνήμης. Στις έρευνες αποδείχθηκε πως οι καπνιστές
παρουσιάζουν έως και 20% μικρότερη λειτουργία του εγκεφάλου και
απώλεια Ευφυΐας κατά το ίδιο ποσοστό!

Μια υποψία είναι ότι η επιτάχυνση της απώλειας της μνήμης που
παρατηρείται στους καπνιστές, μπορεί να οφείλεται στην αύξηση της
πίεσης που προκαλεί το κάπνισμα. Η αύξηση της πίεσης αλλοιώνει τη ροή
του αίματος προς τον εγκέφαλο. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβάλλει σε
μειωμένη προσφορά προς τον εγκέφαλο θρεπτικών ουσιών που με τη
σειρά τους να προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα στη μνήμη.

Ο εγκέφαλος των καπνιστών παρουσιάζει αλλαγές στο μεταβολισμό
του, λόγω της χρόνιας στέρησης οξυγόνου που του επιφέρει το κάπνισμα.

Μία άλλη μελέτη 2.885 νέων ηλικίας 12-13 ετών, ανακάλυψε ότι
διάφορες μικροαδιαθεσίες και απουσίες από το σχολείο ήταν μεγαλύτερες
στους καπνιστές.

Οι άνθρωποι οι οποίοι καπνίζουν συνηθισμένα ή ελαφριά τσιγάρα στην
πραγματικότητα εισπνέουν σημαντικά περισσότερη νικοτίνη και πίσσα από
αυτή που αναγράφεται πάνω στα πακέτα τσιγάρων.

Περιληπτικά
( Τονίζω ότι οι επιπτώσεις που αναφέρω.. δεν αποτελούν ούτε καν το
30% των επιπτώσεων που προκαλεί το κάπνισμα )
-ΣΤΕΙΡΩΣΗ
-ΤΥΦΛΩΣΗ
-ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ
-ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΦΥΪΑΣ
ΠΡΟΩΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Τα καλά νέα:

--Η ζημιά που προκαλεί ο καπνός είναι αναστρέψιμη--

Όσο περισσότερο χρόνο καπνίζει ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο
κίνδυνος μη αναστρέψιμης ζημιάς στους αεραγωγούς και τους πνεύμονες.
Ωστόσο, η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει την πτώση της
αναπνευστικής λειτουργίας που προκαλεί το κάπνισμα. Μία αμερικανική
μελέτη έδειξε μία βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας εντός πέντε ετών
στους πρώην καπνιστές ηλικίας 45-55 ετών, ενώ μία άλλη μελέτη σε
περισσότερους από 5.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω βρήκε
ότι οι καπνιστές που σταματούν το κάπνισμα, ακόμη και μετά την ηλικία των
60, καταγράφουν καλύτερη λειτουργία των πνευμόνων και του εγκεφάλου
από όσους συνεχίζουν να καπνίζουν.
Πηγές και σελίδες που Πρέπει να διαβάσετε:
http://www.esyn.gr/deltioanalytika.php?id=29
http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=299
http://news.pathfinder.gr/health/25898.html
http://www.incardiology.gr/odigies/kapnisma.htm
http://www.mohaw.gr/GR/healthgr/Agogigr/agogi5/agogi5.html
http://www.medlook.net.cy/category.asp?category=47
http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=1258
http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=443

