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Súhrn 

V práci sa prezentujú základné farmakodynamické a farmakokinetické parametre bu pro
pionu. Prezentujú sa práce, ktoré referujú o výsledkoch dvojito slepých sledovaní liečby nikoti
novej závislosti v 90. rokoch. V ďalšej časti sa prezentujú aj najnovšie štúdie s bupropionom, 
ako aj štúdie pilotného charakteru (deti, adolescenti a schizofrenici). 

Prehľadne sa prezentujú skúsenosti o bezpečnosti a tolerabilite bupropionu u pacientov 
s nikotínovou závislosťou . Bupropion bol dobre tolerovaný, dostatočne potláčal abstinenčnú 
symptomatológiu u fajčiarov. Niektoré práce potvrdili aj anticravingový efekt. 

K ľ ú č o v é s lov á: bupropion - liečba nikotínovej závislosti - efektivita - tolerabilita 

Úvod 

Bupropion (firemné označenie Wellbutrin alebo Zyban Glaxo) je monocyklické 
antidepresívum, štrukturálne sa n epodobá žiadnemu antidepresívu. 

Bupropion bol registrovaný najprv v USA v roku 1986 ako antidepresívum. V ro
ku 1997 FDA (Federal drug administration) registrovala pod označením Zyban 
látku ako liek na odvykaciu liečbu fajčenia. Táto forma bola zaregistrovaná v SR 
7. 11. 2000. Predtým bol bupropion ako Zyban na odvykanie fajčenia registrovaný 
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vo viacerých štátoch EÚ, napr. v Nemecku a v Rakúsku . V krajine výrobcu , t.j. vo 
Velkej Británii bol Zyban registrovaný pre fajčiarov v júni 2000 (Firemná doku
mentácia firmy Glaxo, 2000, MCA, 2001). 

Chelll ichá štru ktú ra 

Bupropion alebo amfetbutamon je monocyklický aminoketón. Ide o látku chemic
ky príbuznú amfetamínu. Ide o 2-butyloamino-3chloropropiofenón. (Štruktúru pozri 
na obr. 1.) 

Obrázok l . 

~HC(CH3)3 

ľoOCCHHCH3 

~ -HCI 

CI 

Fa rl1la hodyna miha 

Všeobecne sa poukazuje na to , že bupropion je látka zvyšujúca koncentráciu do
pamínu a nOl·adrenalínu. Za hlavný mechanizmus sa považuje inhibícia reuptaku 
dopamínu a noradrenalínu . V animálnych pokusoch sa však ukazuje, že táto in
hibícia je velmi slabá. Na druhej strane hlavný metabolit hydroxybupropion je vý
razne silnejší inh ibítor vychytávania noradrenalínu a dopamínu (Frazer, 2001 ; 
Švestka, 2001). Niektorí autori označujú preto bupropion za "pred liek" (prekurzor) a 
hydroxybupropion za vlastnú účinnú látku (Stahl, 2001 ). Profil úči nku určil, že bu
propion je prototypom antidepresív typu NDRI (inhibítor reuptaku noradrenalínu a 
dopamínu (Stahl, 2001). 

Profil lieku - dopamínergný a noradrergný- určuje aj h lavnú behaviorálnu cha
rakteristiku lieku- je to látka aktivujúca až stimulujúca (Stahl, 2001). 

Farmakokinetika 

Bupropion sa rýchlo resorbuje z gastrointestinálneho traktu. Pri jedle trvá re
sorpcia cca 3 hod, bez jedla si dve hodiny. V plazme sa bupropion viaže na bielkovi
ny v 84 %. Maximálnu koncentráciu v plazme dosahuje bupropion za 180 minút. 
Metabolizuje sa v pečeni na tri hlavné metabolity - hydroxybupropion, treohydrobu
propion a erytrobupropion. Všetky tri metabolity boli dokázané aj vlikvore. Bupro
pion je substrátom CYF450 2B6, menej je metabolizovaný inými izoenzýmami 
(2A6,2A4 a pod). Súčasne bu propion je aj inhibítorom CYF 450 2D6. Hydroxybupro
pi on je substrátom enzýmu 2D6. Preto inhibítory 2D6 ako fluoxetín, paroxetin, val
proát alebo karbamazepín zvyšujú jeho hladinu. 87 % podaného lieku sa vylúči 
močom . Polčas eliminácie je 20 hodín. Vek nemá vplyv na elimináciu, obličkové 
a pečeňové choroby spomafujú elimináciu (Firemná dokumentácia firmy Glaxo, 
2000; Švestka, 2001 ; Stahl., 2001). 
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Klinické skúsenosti pri depresii 

S bupropionom sú bohaté klinické skúsenosti. V antidepresívnej indikácii Švest
ka (2001) registroval 9 dvojito slepých placebom alebo antidepresívami kontrolo
vaných štúdií s celkove s vyše 800 pacientmi . Novšou verziou bupropionu, s bupro
pi onom s pomalým uvoľňovaním (bupropion SR) sa realizoval o 8 dvojito slepých pla
cebom alebo SSRI kontrolovaných štúdií s celkove vyše 3000 pacientmi. Bupropion 
bol signifikantne efektívnejší než placebo a rovnako účinný ako porovnávané antide
presíva. Bupropion sa skúšal aj u non-respondentov na inú li ečbu , aj v augrnen
tačnej liečbe . Bližšie uvádza prehlad publikovaný v roku 2001 (Švestka, 2001). 

Bupropion SR (s pomalým uuo[,louaním) u liečbe nikotinizmu 

Na začiatku stála úvaha, že bupropion svojím profilom by mohol normalizovat 
neurotransmiterové pomery po dlhodobom užití nikotínu. Nikotín totiž vyplavuje do
pamín a noradrenalín v eNS (Goldstein , 1998). Mohol by potlačit craving pro
stredníctvom dopamínu, ako aj abstinenčné príznaky prostredníctvom noradre
nalínu. Toto skutočne potvrdila prvá štúdia s bupropiónom SR u 190 fajčiarov , ktorí 
fajčili viac než 20 cigariet denne. Bupropion SR sa podával v dennej dávke 300 mg. 
Po 12 týždňoch liečby a ďalších 4 týždňoch sledovania abstinovalo 40 % na bupropio
ne a 24 % pacientov na placebe. Skutočne sa pozoroval pokles cravingu a mitigácia 
abstinenčnej symptomatológie (Ferry a kol. , 1994). 

V ďa l šej štúdii (Hurt a kol. , 1997) sa sledovala účinnost rôznych dávok bupropio
nu SR. Podávali sa dávky 100, 150 a 300 mg u 615 pacientov, ktorí fajčili minimálne 
15 cigariet denne. Po 7 týždňoch abstinovalo 19,6 %, 22,9 %, resp. 23, 1 %. Teda 
dávky 300 mg pro die boli najúčinnej ši e. Na placebe abstinovalo len 12,4 %. Dávka 
100 mg buprenorfínu sa signifikantne v efektivite neodli šovala od placeba, ostatné 
boli signifikantne efektívnejšie. 

V ďalšej štúdii okrem placeba sa na porovnanie aplikovali aj nikotínové náplasti. 
Celkove v tejto štúdii bolo 893 pacientov. Na bupropione v dávke 150-300 mg pro die 
po 9 týždňov podávania abstinovalo 30,3 % pacientov. Pacienti , ktorým sa aplikova
la nikotínová náplast abstinovali len v 16,4 %. Ak sa skombinovala náplast s bu pro
pionom efektivita stúpla, abstinencia sa registrovala u 35,5 % pacientov, na placebe 
abstinovalo len 15,6 % (J orenby a kol. , 1999). 

Hays a kol. (podľa Holm a Spencer, 2000) podávali bupropion v dávke 300 mg 
počas 52 týždňov a pacientov sledovali celkove až 74 týždňov. Počty abstinujúcich 
pri dlhodobejšom podávaní sa zvýšili až na 47,7 % (na placebe abstinovalo 37,7 %). 
U pacientov liečených buprenorfínom sa celkom zreteIne pozoroval pokles cravingu , 
teda túžby po nikotíne. 

Celkove teda do roku 2000 sa publikovali 4 práce, v ktorých sa podávali 2130 pa
cientom bupropion alebo placebo, alebo nikotínová náplast. Čas podávania bol 7 až 
12 týždňov, celkový čas sledovania bol až 74 týždňov. Počet abstinujúcich liečených 

bupropionom sa pohyboval od 19,6 % až po 47,7 %. Na placebe abstinovalo 12,4 až 
37,7 % pacientov. V mnohých štúdiách sa potvrdil anticravingový účinok bupropio
nu, pozoroval sa tiež mitigačný efekt pri abstinenčnom syndróme. 
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Prehľad dvojito slepých, placebom kontrolovaných štúdií publikovaných do roku 
2001 vidno na nasledujúcej tab . 1. 

Tabuľka 1. Bupropion SR v li ečbe fajče nia do roku 2001 

autor (rok) N dížka li ečby liečba, dávky výsledky 
(týždne) (mg) (% abstin.) 

Ferry a kol. 190 12 bupropion 300 40 
(1994) (20 cig. denne) sledovanie: 16 placebo 24 

Hurt a kol. 615 7 bupropion 100 19,6 
(1997 ) (> 15 cig. denne) s ledova nie: 52 bupropion 150 22,9 

bupropion 300 23,1 
placebo 12,4 

Jorenby a kol. 893 9 bupropion 150-300 30,3 
(1999) (> 15 cig. denne) sledova nie:52 nikot. náplasť 16,4 

bupr.+ nik. nápI. 35,5 
placebo 15,6 

Hays a kol. 432 52 bupropion 300 47,7 
(2000) (> 15 cig. denne) sledovanie: 74 placebo 37,7 

Shiffman a kol. (2000) publikovali iný typ štúdie. Zamerali sa špeciálne na sledo
vanie zmien cravingu a abstinenčného syndrómu u 91 ťažších fajčiarov na uzavre
tom oddelení . Dostávali bupropion v dávke 150-300 mg pro die počas 2 týždňov . Po
zorovali redukciu abstinenčných príznakov, ale nepozorovali redukciu cravingu. 
Zrejme na potl ačenie cravingu čas podávania - 14 dní bol krátky. 

V posledných rokoch sa publikovali ďalšie novšie štúdie, ktoré prinášajú nové 
poznatky do tejto závažnej problematiky. 

Gonzales a kol. (2001) v randomizovanej multicentrickej štúdii podávali bupro
pion SR 300 mg a lebo placebo. V 12. týždni na účinnej látke abstinovalo 28 %, na 
placebe len 9 % (p < 0,001). Pri následnom dosledovaní v 6. mesiaci, už bez lieku ab
stinovalo 12 O/C pacientov, ktorí dostali bupropion, kým z pacientov, ktorí dostali len 
placebo abstinovali len 2 %. Rozdiel bol stále vysoko signifikantný (p < 0,001 ). 

Johnston a kol. (200 1) realizovali za dvojito slepých podmienok porovnanie rôz
nych dávok bupropionu SR s placebom. Pacienti fajčili denne priemerne 27 cigariet. 
Zistili, že v celej skupine liečených bupropionom abstinovalo po 4 týždňoch liečby 

30,1 % pacientov. V závislosti od dávky a zistenej hladiny, však pravdepodobnosť 

abstinencie pri dávke 100 mg bola oproti placebu 1,42, pri dávke 150 bola 1,69, pri 
dávke 300 však pravdepodobnosť stúpla na skoro 3-násobok, na 2,84. V práci napo
div nebolo nikde uvedené percento abstinujúcich na placebe, len vyššie citované po
merné čísl a. 
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Chengappa a kol. (2001) v otvorenej štúdi i podávali depresívnym fajčiarom bu
propion 9 týždňov. 32 % z nich na konci terapie abstinovalo. Po ďalšej 3-mesačnej 
extenzii bez liečby abstinovalo ešte 12 %. Abstinencia sa objektívne kontrolovala po
mocou koncentrácie CO vo vydychovanom vzduchu sledovaných pacientov. 

Objavili sa aj dve štúdie u špeciálnej populácie. V prvej z nich (Upadhya a kol., 
2003) sa v malej pilotnej otvorenej štúdii bupropion podával deťom a adolescentom 
s nikotínovou závislosťou. Tolerabilita bola dobrá, efektivita podobná ako v po
puláciách dospelých. V druhej štúdii skúsili autori (Evins a kol., 2003) podávať bu
propion schizofrenikom s nikotínovou závislosťou . U schizofrenikov fajčenie a kon
zum iných psychotropných látok predstavuje značný diagnostický a terapeutický 
problém (pozri napr. Dóci a kol., 2002; Dóci, 2002). Táto popu lácia by mohla byt rizi
ková, z hľadiska možnej exacerbácie schizofrenickej symptomatológie pri mani
pulácii hladinou dopamínu. Išlo o dosť veľký súbor 62 pacientov so schizofréniou. Za 
dvojito slepých podmienok dostávali k základnej terapii buď bupropion alebo pIace
bo počas 12 týždňov. Na bupropione abstinovalo na záver 13 % pacientov, na placebe 
nikto. Bupropion sa podával v dávke 300 mg. Autori uviedli , že pôvodné "psychiat
rické symptómy zostali stabilné". Všetky tieto novšie štúdie prezentujeme v ta
buľke 2. 

Znovu sa analyzoval súbor Hurta (pozri Hurt a kol. , 1997). V jeho súbore Dale 
a kol. (2001) sa snažili identifikovať prediktory úspešnej li ečby. Po štatistickom 
zhodnotení, že prediktormi liečby bupropionom nie je len dávka, ale aj iné charakte
ristiky: mužské pohlavie, nižšie množstvo denne vyfajčených cigariet, neprítomnosť 
ďalšieho fajčiara v domácnosti, ni žšie skóre vo Fagersträmovom dotazníku, vyšší 
vek a väčší počet predchádzajúcich pokusov o abstinenciu. 

Tabuľka 2. Bupropion v liečbe fajčenia po roku 2000 

autor (rok) N dÍžka liečby liečba, dávky výsledky 
(týždne) (mg) (% abstin.) 

Gonzales a kol. 450 12 bupropion 300 12 
(2001) (>15 cig. denne) sledovanie: 24 placebo 2 

Johnston a kol. 519 4 bupropion 100-300 30,1 
(2001) (>27 cig. denne) sledovanie: 7 placebo ? 

Chengappa a kol. 25 9 bupropion 150-300 32 % 
(2001) (>15 cig. denne) sledovanie: 21 12 % 

Upadhya a kol. 16 6 bupropion 150 31,2 % 
(2003) vek 12-19 rokov! placebo 

Evins a kol. 62 pac. 12 bupropion 300 13 % 
(2003) so schizofréniou placebo 0% 
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Ako vidno štúdie z posledného obdobia potvrdili, že bupropion podporuje absti
nenciu , znižuje túžbu po nikotíne. V poslednom čase sa objektivizovali efekty liečby 
pomocou sledovania výskytu množstva kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom 
vzduchu sledovaných pacientov. Pilotné štúdie so špeciálnymi populáciami (detská 
a adolescentná skupina ako aj skupina fajčiacich schizofrenikov) naznačujú nové te
rapeutické možnosti . 

Dá vkovanie bupropionu SR u fajčiarov 

Úvodná dávka je l tbl (150 mg) počas prvých 3 dní. Následne sa zvyšuje dávka 
na 2 tbl denne (2x 150 mg). Medzi dávkami musí byt minimálny odstup 8 hodín . 
S li ečbou sa má začať, keď ešte pacient fajčí. Odoporúča sa podávať medikáciu naj
menej 7 týždňov (Goldstein, 1998). 

Nežiaduce účinky a tolerabilita 

V reprezentatívnej štúdii Jorenbyho a kol. (1999) sa najčastejšie u pacientov 
li ečených bupropionom objavovala insomnia (40 %), potom rinitída (12 %), xe
rostómia (10 'lo), závraty (10 %), dekoncentrácia pozornosti (9 %), nauzea (9 %), an
xieta (8 'lo), obstipácia (8 %). V tabuľke 3 na porovnanie uvádzame percentuálny 
výskyt najča stej ších nežiaducich účinkov pri administrácii bupropionu, nikotínovej 
náplaste a placeba. 

Tabuľka 3. Nežiaduce účinky liekov- NÚL (podla Jorenby a kol., 1999) 

NÚL Bupropion Nikotínová náplasť Placebo 
('lo) 300 mg/d 21 mg/d 

(n = 243) (n = 243) (n = 159) 

Insomnia 40 28 18 

Rinitída 12 11 8 

Xerostómia 10 4 4 

Závraty 10 8 6 

Dekoncentrácia 9 9 4 

Nauzea 9 11 4 

Anxieta 8 6 6 

Obstipácia 8 9 3 

Pozn.: Ostatné NÚL pri bupropione mali menšiu frekvenciu než 5 %. Epileptický paroxyzmus 
sa v tomto súbore nepozoroval. 

260 



V. NOVOTNÝ, J. ŠVESTKA / LIEČBA ZÁVISLOSTI OD NIKOTÍNU 
BUPROPIONOM 

Podobné spektrum je aj v najnovších štúdiách , najčastejšie sa vyskytuje pri ad
ministrácii bupropionu insomnia, potom xerostómia a závraty (Glover a kol., 2002). 

Zvláštna pozornosť vzhľadom na farmakodynamický profil lieku sa venovala 
v prezentovaných štúdiách hypertenzii. Glover a spol (2002) zhrnuli výsledky via
cerých štúdií (n = 1506). U pacientov liečených bupropionom sa novozistená hyper
tenzia zistila u 2,5 %, u pacientov, u tých , ktorí dostávali placebo u 3,1 %. Paci enti , 
ktorí boli liečení kombináciou bupropionu a nikotínovej náp laste mali najväčšiu 
frekvenciu hypertenzie, až 6,1 %. Teda pacienti liečení len bupropionom sa výsky
tom hypertenzie neodlišovali od pacientov, ktorí dostávali placebo (Glover a kol., 
2002). 

Inou často diskutovanou otázkou je prípadný vplyv na sexuá lne funkci e. Bupro
pion je signifikantne zriedkavejšie príčinou sexuálnej dysfunkcie (Evoniuk, 2001 ). 

Podľa správy britskej MCA (Medicinal control agency, 2001) za prvých 6 mesia
cov uvedenia Zybanu vo Veľkej Británii sa hlásilo 3 457 NÚL, pričom Zyban sa na
sadil u vyše 360 000 ľudí do 1. marca 2001. U 107 pacientov sa pozorovali epilep
tické záchvaty, polovica z nich mala pritom v anamnéze záchvaty alebo iné rizikové 
faktory pre záchvaty. Teda výskyt epileptických záchvatov v populácii vyše 300 tisíc 
ľudí bol len 0,029 % (MCA, 2001). 

Diskusia a záver 

Zdá sa, že podľa starších ako aj novších štúdií je bupropion efektívny u pacien
tov, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť . Miera efektivity je v rôznych štúdiách rôzna. Bu
dú potrebné ďalšie klinické štúdie s pokiaľ možno vážnejšími konzumentmi cigariet. 

V minulosti pri aplikácii antidepresív v liečbe závislostí sa v diskusiách zdôraz
ňovalo, že závislosti sú často spojené s depresiou , aj kvôli možným spoločným neuro
transmiterovým abnormalitám. Pre úlohu serotonínu u závislosti pozri prehľad lite
ratúry na inom mieste (Novotný, 2001 ) 

Podobnú otázku si položili aj v Cochrane Library. Prezerali práce, kde sa použilo 
antidepresívum v liečbe nikotínovej závislosti, vylúčili sledovania kratšie ako 6 me
siacov. Museli to byť randomizované a placebom, prípadne terapeutickou alterna
tívou, kontrolované štúdie. Zistili , že je 5 prác o bupropione, dva o fluoxetine a dva 
o nortriptylíne. Po jednej publikácii mali moklobemid , sertralin a venlafaxin. Len 
nortriptylin a bupropion výraznejšie podporili abstinenciu od nikotínu. Teda zrejme 
efekt týchto a ntidepresív nesúvisí s anti depresívnym pôsobením. 

Zdá sa, že sa potvrdzuje pôvodný predpoklad o zvyšovaní aktivity dopamínového 
systému v nucleus accumbens. Potvrdzujú to aj a nimálne pokusy v Karolinska Insti
tutet v Štokholme. Zdá sa teda, že bupropion by mohol mať účinok , ktorý je už blíz
ky kauzálnemu pôsobeniu u fajčiarov (Svensson, 2002). Sú však zaiste potrebné ešte 
početné ďalšie štúdie na ozrejmenie bazálnych biologických účinkov nielen na ani
málnej, ale aj na humánnej úrovni . 

Možno uzavrieť, že zavedenie bupropionu podstatne rozšírilo terapeutické mož
nosti epidemiologicky tak závažnej závislosti ako je nikotínová závislosť . Bupropion 
celkom iste môže pomôcť veľkému počtu pacientov. J eho pôvodne vyššie nežiaduce 
účinky sa výrazne obmedzili zavedením verzie so spomaleným uvoľňovaním . Tým sa 
liek stal aj výrazne bezpečným. 
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