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Problematikou léčby závislých na tabáku jsme se začali zabývat v Liberci během 
osmdesátých let z ryze praktických důvodů. Rizika dlouhodobého kouření jsou 
známa. Jsou to zejména rizika onkologická, avšak existuje i řada dalších , zejména 
spojených s výskytem arteriosklerózy. 

Ve zmíněném období jsme léčili zejména závislé na a lkoholu a na jiných 
drogách. Postupně sa na nás začali obracet také závisli na tabáku. Brzy jsme po
chopili, že tato jejich závislost je klinícky odlišná od závislosti na alkoholu a t aké od 
závislostí na jiných drogách. Zatímco u závislých na alkoholu jsme mohli úspěšně 
vyžadovat okamžitou a úplnou abstinenci a u závislých na jiných drogách jsme pod
le charakteru závislosti a podle chemíckého složení drogy mohli tolerovat jen 
krátky časový interval, během kterého jsme vysadili drogu, u našich závislých na 
tabáku tomu bylo jinak. U závislých na alkoholu mohla být farmakologická dopo
moc při zahájení abstinence mí ni mální , nebo žádná, u závislých na jiných drogách 
jsme ji považovali podle klinického stavu pacienta často za povinnou. Pravidelně 
jsme léčili naše závislé neuroleptiky obvykle po dobu šesti týdnů. původů pro tento 
postup může být několik . Od utlumení reaktibility, což může vést ke snížení pří
padné agresivity až po ošetření často latentního psychotického stavu, který vzníká 
po dlouhodobějším užívání drog a který se projevi jen mínimální symptomatologií. 
Významně ovšem tento málo výrazný psychotický stav může bránit úspěšné léčbě . 

Neuroleptickou léčbou se rovněž provede prevence vzniku post psychotického defek
tu. 

Úspěch při aplikaci neuroleptik při léčbě závislých na tabáku se dostavil 
okamžitě již při léčbě první sestavy nemocných. O této studii z let 1981 až 1987 
jsem referoval již dříve (Drtil, 1989). Jednalo se o šestnáct léčených osob, z toho 
o devět mužů a o sedm žen. Průměrný věk sestavy byl 41,3 roku. Kouřili průměrně 
20,43 roku. Aplikovali jsme každému z nich injekčně jednu ampuli přípravku Modi
ten depot, kterou jsem rozdělil na dvě části . Každá injekce obsahovala polovinu 
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z účinné látky, kterou tvořilo 25 mg flufenazin decanoátu. U všech léčených velmi 
podstatně poklesla spotřeba cigaret. Osm osob hlásilo abstinenci trvající tři a více 
měsíců, jednalo se o polovinu sledovaného vzorku. Abstinence v trvání jeden den až 
tři týdny se zjistila u pěti osob. Tři neabstinovali, ale velmi podstatně omezili 
kouření . 

Metodicky jsme až do této doby postupovali tak, že jsme zaznamenali až ko
nečný výsledek terapeutického zásahu. Vyhovovalo to mimo jiné proto, že terapeu
tický zásah se uskuteční I jen na dvakrát, dvěma injekcemi . Protože proti aplikaci 
depotních neuroleptik se tehdy vyskytly námitky (dnes již nepodstatné), začali 

jsme k léčbě závislostí na tabáku používat i jiné léky, tentokrát podávané pe
rorálně . Jednalo se o chlorpromazin (Plegomazin), haloperidol (Haloperidol) a pi
mozid (Orap) z neuroleptik a o fluoxetine (Prozac) ze skupiny antidepresiv. Léky 
tedy musel užívat pacient denně po dobu trvání léčby. Aby všichni zúčastnění na 
léčbě, tedy léčitelé i pacient mohli plynule sledovat její průběh, bylo potřeba, aby 
léčený přesně a pravidelně zaznamenával počet vykouřených cigaret. Obvykle začal 
s registrací čtrnáct dní před nasazením léčby . Na základě takto zjištěných údajů 
jsme mohli zkonstruovat křivky postupného řidnutí cigaret směrem k abstinenci . 

Doposud pozorované křivky řídnutí abúzu cigaret lze rozdělit na dvě skupiny: 
1. Křivky s relativně krátkým průběhem, které znázorňují dosažení alespoň jed

nodenní abstinence od cigaret od pěti do patnácti týdnů léčby. Pokles množství vy
kouřených cigaret až k abstinenci je plynulý a nepřerušovaný . Tento typ průběho

vých křivek se pozoroval při léčbě fluoxetinem (Prozac), chlorpromazinem (Plego
mazin) a flufenazin decanoátem (Moditen depot) . 

Graf 1. Fluoxetine, žena, 46 let 

'I'ýdny l éčby 

2. Křivky s dlouhodobým průběhem. Zatím nejdelší průběh léčby je 63-týdenní . 
Pacientka ve věku 59 let se léčila fluoxetinem (Prozac, 1 kapsle po 20 mg za den). 
Od prvního do devatenáctého týdne léčby poklesl konzum cigaret asi o 40 kusů 
týdně (z 95 na 55), od devatenáctého do padesátého týdne pouze o dalších deset 
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kusů (z 55 na 45 týdně). K prudkému poklesu konzumu cigaret došlo 63 . týden 
léčby n to na 23 kusů za týden zřejmě na psychogenrum podkladě (zátěž způsobená 
tokem informací ze sdělovacích prostředků) . 

Graf 2. Fluoxetine, žena, 59 let 
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Týdny l éčuy 

Graf 3. Fluoxetine, pimozid, 47 letý muž 
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Při léčbě zmíněné pacientky se použil pouze fluoxetine v přípravku Prozac. Vel 
mi podstatné redukce kouření se docílilo rovněž u 47 letého muže, jehož léčba t rva 
la 46 týdnů. Ve dvacátém prvrum týdnu se namísto fluoxetinu nasadil pimozid 
(Orap, do 6 míligramu za den) . 
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Diskuze 

V prvlÚ polovině osmdesátých let upozonúli američtí autoři na to, že reakce 
léčených schizofreIŮků na chlorpromazin se liší podle toho, zda pacient kouří, či ru
koliv. (Stimmel, 1983). Zjistilo se, že plazmatická hodnota chlorpromazinu je vý
znamně lúžší u schizofreIŮků kuřáků . Vinařová a spol. (1984) popsali skutečnost, 
že nutná dávka neuroleptik použitá k léčbě schizofreIŮků nekuřáků může být pod
statně lúžší, než u kuřáků . Ereshefsky (1985) z texaského San AntoIŮa vyšetřovali 
kouřící a nekouřící schizofreIŮky léčené tlufenazin hydrochloridem a tlufenazin de
canoátem a zjistili, že clearence tlufenazinu u kuřáků byla signifikantně vyšší, než 
u nekuřáků . Bylo to o 67 % více u hydrochloridu a o 133 % více u tlufenazin deca
noátu. Podle jejich názoru kouřelú tabáku působí na metabolismus léčiv tím, že sti
muluje jaterIŮ mikrosomáhú enzymy. Vzestup met.abolismu pak může vést k pokle
su plazmatických hodnot. Čištělú krevni plazmy od léčiva probíhá rychleji. Naše 
vlastni práce při léčbě závislých na tabáku začala od řešeni konkrétnich kliIŮckých 
připadů. Pomoc potřebovali jednak ti, kteří chápali, že kouřeni je pro ně vysloveně 
rizikové a OIŮ se ho sami nedokáží zbavit a dále ti, u kterých to ošetřující lékař po
važoval za nezbytné vzhledem k tomu, že by jinak nemohla být provedena další léč
ba . Jednalo se například o operabilni srdečni vadu, jejíž operace nemohla být prove
dena dříve, než pacient přestal kouřit. Jako prvni lék jsme nasadili tlufenazin deca
noát v přípravku Moditen depot . U poloviny léčených, kterých bylo šestnáct, se do
sáhlo abstinence trvající tři a vice měsíců . Abstinence trvající jeden den až tři týdny 
se pozorovala u pěti osob . Tři neabstinovali, ale kouřeni velmi podstatně omezili . 
Protože až jedna třetina léčených hlásila vedlejší účinky, zaměříli jsme se v další 
fázi naší práce na jejich zmirněni až odstraněni. lnjekčlú tlufenazin decanoát jsme 
potom aplikovali v týderuúch nebo čtrnáctidennich intervalech, přičemž jsme po
stupně mírně zvyšovali dávky. Začínali jsme většinou od 0,1 ml. Současně jsme 
začali podávat i jiná neuroleptika. Jednalo se o chlorpromazin (Plegomazin), halo
peridol (Haloperidol) a pimozid (Orap) . V průběhu léčby depresivnich nemocných 
jsme zjistili, že kouřeni odstraňuje rovněž antidepresivum tluoxetine (Prozac) . 
Zatímco při injekčni léčbě prováděné dvěma injekcemi Moditenu po 0,50 ml jsme se 
mohli spokojit s vyhodnocenim celkového výsledku léčby při jejím ukončeni, při 

použití techIŮky opakovaných injekcí menších dávek, popřípadě pravidelného 
deruúho užíváni tablet jsme techniku registrace museli změnit. Požadovali jsme na 
pacientovi, aby derulě přesně zaznamenával množstvi vykouřených cigaret . S regis
trací začínal čtrnáct dni před započetím léčby . Vyhodnocenim zaznamenávaných 
hodnot vykouřených cigaret začaly vznikat křívky řídnutí abúzu, které měly různě 
dloullý průběh . Za konečný cíl v prvni fázi léčby jsme považovali dosaženi alespoň 
jednodenni abstinence od cigaret. Stalo se to za dobu od pěti do patnácti týdnů při 
použití chlorpromazinu, haloperidolu, tlufenazin decanoátu a tluoxetinu. Pozoruje
me však rovněž křivky s dloullOdobým průběhem . Zatím nejdelší léčba prováděná 
tluxetinem (Prozac) je šedesátitřitýdenni . V průběhu léčby došlo k poklesu vy
kouřených cigaret z 95 za týden až na 23 . Při použití těchto léčebnich techIŮk jsou 
příznaky z vedlejšího působeni léčiv miIŮmálni až nulové . 

Pokud jde o výklad mechaIŮsmu působeni neuroleptik na sIŮžováni potřeby 
kouřeni cigaret, myslím si, že vysvětleni nabízí receptorová teorie . Námi provedená 
skupina pozorováni prokazuje, že zatímco množstvi léčiv dodávaných do organismu 
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je v podstatě standardIÚ a neproměnné, nebo jen málo proměnné, pak množst ví vy
kouřených cigaret klesá, I1Ústy až k nule. KouřeIÚ cigaret je za této situace 
proměnnou hodnotou. Můžeme důvodně předpokládat, že její proměnnost (pokles ) 
vyplývá přímo z působelú neuroleptik a antidepresiva lluoxetinu. Jako možné vy
světlem se nabízí soutěž o receptory, které se obsazují alkaloidy vZIÚklými při kou
řelú tabáku. Množst.ví t.ěcht.o receptorů se musí při nárůstu kouřeIÚ zvět šovat, až 
dosáhne určit é hraničIÚ hodnoty. Můžeme předpokládat., že tyto receptory původně 
patřící tabákovým alkaloidům (nikotin) mohou být obsazeny a tím také blokovány 
molekulami některých neurolept.ik . Molekuly neuroleptik však nejsou "mateřskou" 
látkou, která vznik těchto receptorů v průběhu vzniku závislosti vyvolala . Proto ne
mohou trvale přežít a po nějaké době (čtrnáct dlú) zanikají . Současně postupně 
s nimi zaJúká signalizačIÚ systém, který si na organismu vynucuje dodáválú 
nových tabákových látek kouřeIÚm a kouřeIÚ končí . Klinicky lze pozorovat při 

závěru léčebné kůry, že léčený neIÚ schopen vykouřit cigaretu (kouří půlky) a i to 
se provází nepříjemnými pocity. Tato hypotéza podle mého názoru také dobře 
vysvětluje, proč se u kuřáků schizofreniků rychleji "čistí" plazma od chlorpromazi
nu nebo llufenazin decanoátu. Molekuly těchto neuroleptik u kuřáků neobsazují je
nom své "vlastIÚ" receptory, ale soutěží také s tabákovými alkaloidy o ,jejich" re
ceptory, které mohou rovněž obsadit. . 

Souhrn 

Referuje se o léčbě závislých na tabáku neuroleptiky llufenazin decanoátem, 
chlorpromazinem, haloperidolem, pimozidem a antidepresivem lluoxetinem. Popi
suje se pokles množství vykouřených cigaret až k abstinenci . Rozlišují sa dva 
základIÚ typy postupného I1ÚzeIÚ kouřeIÚ, a to krátkodobější přibližně do patnácti 
týdnů léčby a mizeIÚ dlouhodobé . Zatím nejdelší pozorovaná léčba lluoxetinem je 
šedesátitřitýdenIÚ . TýdenIÚ konzum cigaret v průběhu této léčby poklesl z 95 ciga
ret za týden na 23 cigaret za týden. Mechanismus léčby spočívá v obsazováIÚ recep
torů pro tabák v ústředIÚm nervovém systému molekulami neuroleptik . 
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