
 
 
To κάπνισµα  και τα µάτια σας..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είναι γνωστό σε όλους ότι το κάπνισµα αποτελεί κοινωνική συµπεριφορά µε σοβαρές 
επιπτώσεις τόσο στην υγεία, όσο και στην οικονοµία, αν αναλογιστούµε το κόστος 
των τσιγάρων, τα έξοδα νοσηλείας και την απουσία από την εργασία για ασθένειες 
σχετιζόµενες µε το κάπνισµα.   
 
Το κάπνισµα του τσιγάρου δεν ευθύνεται µόνο για παθήσεις του καρδιοαγγειακού 
συστήµατος και των πνευµόνων, αλλά επίσης είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 
κινδύνου για ορισµένες σοβαρές οφθαλµικές  παθήσεις.  
 
Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι το κάπνισµα  ενοχοποιείται και για την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης του καταρράκτη, τη σχετιζόµενη µε την ηλικία εκφύλιση της ωχράς 
κηλίδας, το γλαύκωµα,  καθώς και για την ξηροφθαλµία. 
 
Το κάπνισµα ενοχοποιείται ως  η δεύτερη  σηµαντική αιτία για την επιτάχυνση της 
εµφάνισης  καταρράκτη.  Ερευνητές από το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ 
υποστηρίζουν ότι ακόµα και αν κάποιος καπνιστής διακόψει το κάπνισµα, αυτό θα 
µειώσει τον κίνδυνο της προκαλούµενης βλάβης στο φακό του οφθαλµού, αλλά 
παρ’όλα αυτά η βλάβη η οποία έχει ήδη προκληθεί θα είναι µη αναστρέψιµη. Οι 
καπνιστές εµφανίζουν καταρράκτη περίπου 10 έως 15 χρόνια νωρίτερα απ’ότι οι  µη 
καπνιστές.   
 
Επίσης αυξάνεται  ο κίνδυνος για εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, πιθανότατα λόγω της 
µείωσης της καλής αιµάτωσης του οφθαλµού από προοδευτική αγγειοπάθεια.  Οι 
καπνίζοντες 1 πακέτο ή και περισσότερα την ηµέρα είναι 2.4 φορές πιο επιρρεπείς 
στο να αναπτύξουν εκφύλιση της ωχράς,  την πιο συνηθισµένη αιτία απώλειας 
όρασης στην τρίτη ηλικία.   ΄Οσο αυξάνεται ο αριθµός των ανθρώπων που καπνίζουν 
και όσο περισσότερο αυτοί καπνίζουν, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος.   
 
Επιπρόσθετα ο  καπνός του τσιγάρου περιορίζει το οπτικό πεδίο των ατόµων που 
καπνίζουν.  Για παράδειγµα, όσοι καπνίζουν ενώ οδηγούν έχουν µικρότερο οπτικό 
πεδίο απ’ότι θα είχαν αν δεν κάπνιζαν. Ακόµη  το κάπνισµα µπορεί να επηρεάσει και 
τη νυχτερινή όραση. 
 
Μία ακόµη ενοχλητική πάθηση των µατιών είναι και η ξηροφθαλµία στην οποία ο 
καπνός παίζει επιβαρυντικό ρόλο. Ακόµα και κάποιος που δεν παρουσιάζει 
ξηροφθαλµία, όταν µπει σε χώρο µε καπνό αισθάνεται τα µάτια του στεγνά, 
ερεθισµένα και να δακρύζουν.   
Στο Τµήµα Οφθαλµολογίας του Πανεπιστηµίου του Mainz, στη Γερµανία, έγινε 
µελέτη κατά την οποία ερευνητές ανέλυσαν µε  ηλεκτροφόρηση τα δάκρυα 105 
µατιών καπνιστών και µη καπνιστών.  Τα αποτελέσµατα έδειξαν αλλοιώσεις  στις 



πρωτείνες των δακρύων των καπνιστών. Οι έρευνες συνεχίζονται  και οι ερευνητές 
πιστεύουν ότι η ανάλυση των πρωτεινών των δακρύων µε ηλεκτροφόρηση θα 
βοηθήσει περαιτέρω στον εντοπισµό της παθογένεσης των οφθαλµικών παθήσεων 
της επιφάνειας του µατιού που σχετίζονται µε το κάπνισµα. Οι συµµετέχοντες στην 
έρευνα καπνιστές ανέφεραν αίσθηµα καύσου του οφθαλµού, φαγούρα και αίσθηµα 
ξένου σώµατος. 
 
∆υστυχώς όλο και περισσότερα νέα άτοµα εθίζονται  σ’αυτή την ιδιαίτερα βλαβερή 
συνήθεια, µιας και είναι ιδιαίτερα δύσκολο όπως αναφέρουν οι επιστήµονες το να 
αποτρέψει κάποιος τους νέους από το να  καπνίσουν, καθώς υπάρχουν πολλοί 
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στην 
ένταση του φαινοµένου.   
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