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Οι καρκίνοι αιµορραγούν επειδή καταστρέφουν
τους φυσιολογικούς ιστούς. Μερικές φορές, ένας
καρκίνος µεγαλώνει πολύ γρήγορα και τότε ένα
µέρος του αποβάλλεται, προκαλώντας
αιµορραγία.
Ένας όγκος σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος
µπορεί να σηµαίνει καρκίνο. Στο µπροστινό
µέρος του λαιµού, ένας όγκος µπορεί να είναι το
πρώτο σηµάδι καρκίνου του θυροειδούς. Στο
πίσω µέρος του λαιµού, στις µασχάλες ή στο
υπογάστριο, οι όγκοι µπορεί να σηµαίνουν
καρκίνο των λεµφατικών αδένων. Άλλα ύπουλα
και ήπια συµπτώµατα καρκίνου των εντέρων
µπορούν να είναι επίµονος πονός στην κοιλιά,
δυσπεψία, υπερβολικά αέρια ή µια αλλαγή στις
κενώσεις - δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Όλα αυτά
σηµαίνουν ότι αν έχετε αυτά τα συµπτώµατα θα
πρέπει να συµβουλευτείτε το γιατρό σας και να
κάνετε µια προσεκτική εξέταση. Πάνω από 60%
των καρκίνων αυτών µπορεί να εντοπιστεί µε
πρωκτοσιγµοειδοσκόπηση, µια εξέταση που οι
περισσότεροι γιατροί µπορούν να κάνουν στο
ιατρείο τους. Ο καρκίνος του στοµάχου ή του
οισοφάγου µπορεί να προκαλέσει δυσπεψία—
ρέψιµο, φούσκωµα, καούρα ή ένα συναίσθηµα
ναυτίας µετά το φαγητό. Η δυσκολία στην
κατάποση είναι το κυριότερο σύµπτωµα
καρκίνου του οισοφάγου. Ο καρκίνος του
οισοφάγου, όπως υποστηρίζουν πολλοί γιατροί,
είναι πιο συχνός σε κείνους που πίνουν και
καπνίζουν µαζί. Αυτά είναι µερικά από τα
σήµατα κινδύνου του καρκίνου. *****
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Τι είναι ο καπνός;
Ένα φυτό που τα φύλλα του περιέχουν πίσσα και
νικοτίνη. Καπνίζεται, µασιέται και µπορεί ακόµα
να απορροφηθεί από έναν ειδικό λευκοπλάστη που
εφαρµόζεται στο σώµα. Μπορεί επίσης να
ρουφηχτεί από τη µύτη ή ακόµα να µασηθεί σαν
τσίχλα νικοτίνης. *

Τι επιδράσεις έχει;
Το κάπνισµα καπνού σου δηµιουργεί την επιθυµία
να καπνίσεις περισσότερο. Όταν τον µασάς
συµβαίνει πάλι το ίδιο. Η ακατάσχετη επιθυµία
που έχει κάποιος για να καπνίσει προκαλεί
νευρικότητα και ανησυχία µέχρι το επόµενο
τσιγάρο. Το εξαρτησιογόνο συστατικό του καπνού
είναι η νικοτίνη. Μόλις ληφθεί, απορροφάται από
το κυκλοφοριακό σύστηµα γρήγορα
δηµιουργώντας την ανάγκη για περισσότερη
ποσότητα. Η αρχική αίσθηση αναγούλας
ξεπερνιέται γρήγορα.
Είναι πολύ εξαρτησιογόνα ουσία. Είναι σχεδόν
αδύνατο να βρει κανείς κάποια ουσία που να
προκαλεί εξάρτηση σε µεγαλύτερο βαθµό από τον
καπνό. Είναι γνωστό πως προκαλεί καρκίνο στους
πνεύµονες, στο στόµα και στο λαιµό, βρογχική
λοίµωξη, καρδιοπάθεια, θρόµβωση του αίµατος,
καρδιακές προσβολές, έλκη και κακή κυκλοφορία
του αίµατος.
Οι λευκοπλάστες νικοτίνης φοριούνται από αυτούς
που επιθυµούν να σταµατήσουν το κάπνισµα. Με
αυτό τον τρόπο παρέχεται στον οργανισµό η
ποσότητα νικοτίνης που ζητά. Με αυτή τη µέθοδο
κάποιοι καταφέρνουν τελικά να σταµατήσουν το
κάπνισµα, αλλά συνολικά έχει υψηλό ποσοστό
αποτυχίας. Πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να
σταµατήσουν το κάπνισµα µασουλώντας τσίχλες
νικοτίνης. **

Άλλοι κίνδυνοι
Τα στοιχεία µε ακρίβεια δείχνουν ότι ο καπνός
είναι το πιο θανατηφόρο ναρκωτικό στον κόσµο.

Το 1990, 390.000 άτοµα πέθαναν εξαιτίας του
τσιγάρου – περισσότεροι δηλαδή απ’ ότι από
AIDS, ναρκωτικά, φωτιές, αυτοκινητιστικά
δυστυχήµατα και δολοφονίες µαζί. Το κάπνισµα
θανατώνει επίσης χιλιάδες παθητικούς καπνιστές
– άτοµα που αναγκάζονται να εισπνέουν τον
καπνό των άλλων.
Το κάπνισµα προκαλεί 115.000 θανάτους το
χρόνο. Το κάπνισµα επίσης, ευθύνεται για το
30% των θανάτων από καρδιακή προσβολή,
δηλαδή γύρω στους 165.000 θανάτους το χρόνο,
συν άλλους 33.000 θανάτους από εγκεφαλικά. Η
νικοτίνη και το µονοξείδιο του άνθρακα στον
καπνό του τσιγάρου είναι οι κύριοι ένοχοι που
προκαλούν καρδιακές παθήσεις. Η νικοτίνη
προκαλεί το αίσθηµα της χαλάρωσης καθώς και
τον εθισµό στο κάπνισµα.
Οι καπνιστές έχουν πολύ περισσότερες
πιθανότητες να πάθουν καρκίνο στο στόµα, στο
λάρυγγα, στον οισοφάγο, στο πάγκρεας, στο
συκώτι και στα νεφρά απ’ ότι οι µη καπνιστές. Το
εµφύσηµα (µία αρρώστια που προκαλείται απ’ το
κάπνισµα) καταστρέφει τους ιστούς των
πνευµόνων, φέρνοντας έτσι θάνατο από ασφυξία.
Περίπου 60.000 άτοµα το χρόνο πεθαίνουν από
εµφύσηµα εξαιτίας του τσιγάρου. Το έλκος στο
στοµάχι ή στο δωδεκαδάκτυλο είναι 60% πιο
συχνά στους καπνιστές. Το κάπνισµα επιταχύνει
επίσης την οστεοπόρωση. Το κάπνισµα στη
διάρκεια της εγκυµοσύνης έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εµβρύου και
αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου µετά τη γέννα. ***

Προφυλάξεις
Περισσότερο από το 80% των καρκίνων του
πνεύµονα και 50% των καρκίνων του συκωτιού
µπορούν να αποφευχθούν αν οι χρήστες
σταµατούσαν να καπνίζουν. Καθώς η νικοτίνη
και το µονοξείδιο του άνθρακα φεύγουν από το
σώµα, ο κίνδυνος για καρδιακή πάθηση
ελαττώνεται δραµατικά.

Επίσης, αν και ο κίνδυνος για καρκίνο ελαττώνεται
πιο αργά, δεν παύει να µειώνεται καθώς περνούν
εβδοµάδες και µήνες χωρίς κάπνισµα.
Άλλες ωφέλειες που αποκτάµε κόβοντας το
τσιγάρο συµπεριλαµβάνουν ένα αίσθηµα νίκης,
µεγαλύτερο αυτοσεβασµό, ευχάριστη αναπνοή,
καλύτερη αίσθηση γεύσης, µεγαλύτερη αντοχή,
καλύτερη υγεία και ενέργεια, ένα συναίσθηµα
καλής γενικής κατάστασης και απελευθέρωση από
µια άβολη και ακριβή συνήθεια. Τα άτοµα που
κόβουν το κάπνισµα έχουν 30% λιγώτερες
πιθανότητες να πεθάνουν από κάποια ασθένεια
που σχετίζεται µε το κάπνισµα. Επίσης, τα άτοµα
αυτά ζούν κατά µέσο όρο 8,3 χρόνια περισσότερο
από τη στιγµή που κόβουν το κάπνισµα απ’ ότι θα
ζούσαν αν συνέχιζαν τη συνήθεια. Πρόσφατες
έρευνες έχουν δείξει πως το κάθε τσιγάρο κόβει
12 λεπτά από τη ζωή του καπνιστή. ****

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης
Η βραχνάδα µπορεί να είναι σηµάδι καρκίνου του
λάρυγγα και ο επίµονος βήχας µπορεί να
αντιπροσωπεύει καρκίνο του πνεύµονα. Ο
καρκίνος του πνεύµονα είναι
ο πιο κοινός
καρκίνος στους άνδρες και αυξάνεται γρηγορότερα
από κάθε άλλο καρκίνο σε άνδρες και γυναίκες
ανεξαιρέτως. Οι περισσότερες ιατρικές αρχές είναι
σίγουρες ότι το κάπνισµα συµβάλλει στην
ανάπτυξη καρκίνου του πνεύµονα. Η λύση;
Σταµατήστε το κάπνισµα. Αν δεν καπνίζετε, µην
το αρχίσετε.
Όλοι οι ενήλικες θα πρέπει να κάνουν ένα ετήσιο
τσεκ-απ (γενικές εξετάσεις) και ακτινογραφία
θώρακος. Οι καπνιστές, ιδιαίτερα οι µεσήλικες, θα
πρέπει να κάνουν τσεκ-απ δύο φορές το χρόνο.
Μερικά από τα σήµατα κινδύνου του καρκίνου
συµπεριλαµβάνουν ασυνήθιστη αιµοραγία ή
εκκρίσεις, όγκος ή σκλήρυνση στο στήθος ή
αλλού, µια πληγή που δεν κλείνει, επίµονη αλλαγή
στις συνήθειες εντέρων ή κύστης, επίµονη
βραχνάδα ή βήχας, επίµονη δυσπεψία ή δυσκολία
στην κατάποση.

