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Závislosť od tabaku sa v poslednom desaťročí posunula výrazne do po
predia medicínskej liečebno-preventívnej starostlivosti . Posunuli ju sem naj
mä neustále sa hromadiace fakty o somatických dôsledkoch fajčenia z ukon
čených rozsiahlych epidemiologických štúdií. Správa Svetovej zdravotníckej 
organizácie o zdraví z roku 2002 uvádza odhady, podľa ktorých tabak zodpo
vedal za 4,0 % celosvetovej chorobnosti a za 8,8 % úmrtnosti. U mužov 
v rozvinutých krajinách to však bolo až 17,1 % a 26,3 %. Predovšetkým ide 
o onkologické, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. Tabak, zvlášť vo 
forme cigariet, patri k psychoaktívnym látkam s najvyšším návykovým po
tenciálom. Až u 85 % fajčiarov dochádza pomerne rýchlo k vzniku závislosti , 
ale latencia medzi vznikom vážnych telesných komplikácií, napr. karcinó
mom pľúc, je od začiatku fajčenia 30-35 rokov. U ťažkých faj čiarov sa ale už 
omnoho skôr v dôsledku fajčenia dostavuje pokles vitálnej kapacity pľúc 
a ich fyzickej výkonnosti. 

Hoci tabak obsahuje tisícky látok, so závislosťou sa najčastejšie spája ni
kotín, pretože je to psychoaktívna zložka, ktorá spôsobuje evidentné beha
viorálne účinky ako zmeny nálad, zníženie stresu a zvýšenie výkonu. Beha
viorálne účinky asociované s nikotínom počas fajčenia zahŕňajú vzrušenie, 

29 



Ľ. OKRUHLICA / POKROKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE 
ZÁVISLOSTI OD TABAKU 

zvýšenú koncentráciu pozornosti, zlepšenie pamäti, zníženie úzkosti a potla
čenie chuti do jedla (WHO, 2004). 

Genetika hrá u človeka rolu ako pri iniciácii fajčenia - 60 %, ale i v tom, 
či bude s fajčením pokračovať - 70 %. Existujú dôkazy, že fajčenie je vo 
vzťahu najmenej so 14-timi rôznymi chromozomálnymi miestami (Bergen 
a kol., 1999; Arinami a kol. , 2000; Duggirala a kol. , 1999). Jeden z lókusov 
je umiestnený na chromozóme 5q blízko lókusu pre dopamínový receptor 
Dl, ktorý bol asociovaný s fajčením (Commings a kol., 1997; Duggirala 
a kol. , 1999). Na neurónovej úrovni sa viaže nikotín na nikotínové acetyl
cholínové receptory (nAchRs). Existuje ich viacero typov. 4 2 nAchR sú spá
jané s posilňovacími účinkami nikotínu a s udržiavaním fajčiarskeho sprá
vania (Gonzales a kol. , 2006). V mozgu sú nAchRs umiestnené v presynap
tických zakončeniach neurónov, kde menia uvoľňovanie neurotransmiterov 
a preto sa môžu účinky nikotínu vzťahovať na rôzne neurotransmiterové 
systémy. Nikotín podporuje syntézu dopaminu zvyšovaním aktivity tyrozín 
hydroxylázy ako v nigrostriálnej , tak aj v mezolimbickej dopaminovej dráhe. 
Nikotínom však môžu byť modulované aj iné neurónové systémy ako opiá
tový, serotonínový, glutamátový a glukokortikoidový, čo môže zohrávať istú 
úlohu pri niektorých aspektoch látkovej závislosti. 

Okrem pokroku v oblasti epidemiológie a etiopatogenézy závislosti od ni
kotínu nastal v poslednom čase tiež významný pokrok v diagnostike a lieč
be. V tejto časti našej štúdie si preto dovolíme okrem literárnych zdrojov do
plniť tam, kde to je možné, údaje o zistenia z našej vlastnej klinickej skúse
nosti . Pretože najmä pokiaľ ide o najnovšiu farmakologickú liečbu vareniklí
nom, táto je u nás limitovaná len na malú skupinu pacientov a preto nepre
zentujeme naše výstupy v rámci samostatnej práce. Na odlíšenie ich v texte 
uvádzame kurzívou. 

Diagnostické prostriedky 

Úvodom by sme radi zdôraznili, že je potrebné rozlišovať medzi diagnos
tikou závislosti od fajčenia a veľkosťou dopadu fajčenia na človeka. Kým zá
vislosť od fajčenia je posudzovaná klinickým vyšetrením štandardizovane 
podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10, SZO), pripadne podla 
americkej klasifikácie duševných porúch mSM-IV/APA), veľkosť záťaže na 
organizmus spôsobená fajčením sa meria buď subjektívnou výpoveďou, ale
bo biologickými markermi. Na význam rešpektovania vyššie spomenutého 
rozdielu v diagnostike poukazuje biologická záťaž spôsobená pasívnou in
haláciou tabakového dymu. 
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Zo štandardizovaných testov patrí k najpouzlVaneJslm jednoduchý 
6-položkový Fagerstromov dotazník závislosti od tabaku (FTND) , ktorý bol 
však kritizovaný pre malú vnútornú konzistenciu (Etter, 2005) s tým, že 
v podstate podobne ako iný test - HSI, vlastne len odráža množstvo denne 
vyfajčených cigariet (Etter a kol., 1999). Etter (2005) preto navrhuje použí
vať podľa neho lepší nový test - Škálu závislosti od cigariet CDS-12. Nezho
da medzi FTND a klinickým štruktúrovaným interview DIS podľa Moolcha
na a kol. (2002) spočíva pravdepodobne v tom, že FTND poskytuje skôr mie
ru pre silnejšiu telesnú závislosť, kým DIS-DSM kritériá skôr odr ážajú be
haviorálne prejavy a psychiatrickú symptomatológiu. Podobne nízku validi
tu pri porovnaní s DSM-IVIICD-10 kritériami pre závislosť ako FTND má aj 
iný 8-položkový Fagerstromov dotazník - FTQ (Hughes a kol. , 2004). Hoci 
dotazníky ašpirujú na schopnosť hodnotiť stupne závislosti od žiadnej , cez 
slabú, stredne silnú až po veľmi silnú, v jednotlivom pripade majú pomerne 
nízku spoľahlivosť pri porovnaní s klinickým vyšetrením, najmä pokiaľ ide 
o ich spodnú hranicu, kde nie sú dostatočne citlivé na detekciu závislosti 
u "slabých" fajčiarov. 

Medzi biornarkery toxickej expozície tabaku, ktoré boli v praxi testované 
patrí: kysličník uhoľnatý (CO), metabolity špecifického tabakového karci
nogénu 4-(metylnitrózamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanónu (NNK): 
4-(metylnitrózamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) , prípadne NNAL-glu
kuronid a 1-hydroxypyren (l-HOP), ako aj celkový kotinín (kotinín plus 
kotinín-N-glukoronid) (Hecht a kol., 2001; Joseph a kol. , 2005). Detekcia 
týchto biornarkerov je okrem expirovaného vzduchu tiež v prípade metaboli
tov možná aj v slinách, v krvnej plazme a vo vlasoch . Najlacnejšie a v kli
nickej praxi často používané je meranie CO v expirovanom vzduchu a stano
vovanie koncentrácie kotinínu v moči . Kým dotazníkové nástroje majú všet
ky praktické výhody a nedostatky typické pre subjektívne referované údaje , 
ani anamnéza počtu vyfajčených cigariet v porovnaní s výsledkami testova
nia biornarkerov v moči nie je nevyhnutne spoľahlivou mierou toxického pô
sobenia cigariet. Môže podhodnocovať toxickú expozíciu tabaku pri nízkej 
miere fajčenia a nadhodnocovať pri vysokej (Joseph a kol., 2005). Koncen
trácie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a v plazme klesajú 
rýchlo v priebehu hodín od poslednej vyfajčenej cigarety, čo obmedzuje diag
nostickú použiteľnosť výsledkov merania CO. Spodné hranice koncentrácie 
CO vo vydychovanom vzduchu môžu byť ľahko prekročené u pasívnych 
fajčiarov, alebo aj nefajčiarov pohybujúcich sa v prostredí s vysokým obsa
hom CO pochádzajúceho z iného zdroja . Momentálne za najspolahlivejšie 
pokiaľ ide o objektivizovanie miery fajčenia u jednotlivca je možné považo-
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vať testovanie kotinínu v moči, kde okrem kvalitatívneho výsledku umož
ňujú súčasné testovacie platničkové metódy aj semikvantitatívne a s po
užím kolorimetra aj kvantitatívne vyhodnotenie koncentrácie metabolitu. 
V porovnaní s testovaním CO je to v súčasnosti drahšia diagnostická meto
dika, ale s lepšou výpovednou hodnotou. Má totiž vyššiu špecificitu a sen
zitivitu a hladiny kotinínu sú stabilnejšie i v odstupe od poslednej vyfajče
nej cigarety (Park a kol., 2007). 

Naše skúsenosti potvrdili výhody a nevýhody použitia merania CO vo vy
dychovanom vzduchu. Rozhodne nemôže v individuálnom prípad slúži( ako 
dostatočne spoľahlivý prostriedok na určenie stupňa závislosti. Je však 
orientačne lacným, rýchlym a relatívne dobrým pomocným laboratórnym vy
šetrením pri vstupe do a pri monitorovaní priebehu odvykacej liečby. V sú
časnosti je testovanie s použitím kotinínových testerov menej dostupné, 
výrazne drahšie a menej pružné, ale jeho výsledok je výpovednejší. 

Farmakoterapia 

Nikotínové náhrady (',Nicotine Replacement Therapy" - NRT) existujú 
dnes vo forme nikotínu v žuvačkách, náplastiach, nosných sprejoch, v ná
plniach do inhalátorov a vo forme tabliet. Meta-analýzou preskúmaná účin
nosť NRT v porovnaní s kontrolnou skupinou bez náhrady bola len mierne 
vyššia. OR pre abstinenciu s použitím NRT v porovnaní s kontrolou bolo 
vcelku 1,74, pričom najnižšie bolo pri žuvačke (OR = 1,66) a najvyššie pri 
nosnom spreji (OR = 2,27). Tiež kombinácia viacerých prostriedkov len 
mierne zvyšuje účinnosť terapie s cieľom dosiahnuť abstinenciu (Silagy 
a kol., 2004). 

Iná je situácia pokiaľ ide o farmakoterapiu liekmi s iným mechanizmom 
účinku. Bol preukázaný istý účinok na redukciu fajčenia pri podávaní via
cerých preparátov. Johnson a kol. (2005) zistili napriklad účinnosť topi
ramátu na zanechanie fajčenia u ľudí so závislosťou od alkoholu 16,7 % ver
zus 7 % pri podávaní placeba (OR = 4,46). Problémom sú ale jeho silné ved
ľajšie účinky (Khazaal a kol. , 2006), vedúce často k prerušeniu užívania 
a niektorí autori zistenia efektivity topiramátu na zanechanie fajčenia na
opak spochybňujú (Reid a kol., 2007). Hughes a kol. (2007) na základe ana
lýzy viacerých štúdií konštatovali účinnosť antidepresív bupropionu 
(Zyban®) a nortryptilínu (OR = 2,34) v indikácii na zanechanie fajčenia, pri
čom konštatovali, že mechanizmus tohto účinku nie je totožný s ich účin
kom antidepresívnym. Existujú v tejto indikácii aj limitované a v niekto
rých štúdiách sporné zistenia s použitím ďalších látok: inhibítora monoami-
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nooxydázy selegilinu (Biberman a kol., 2003), noradrenergného agonistu 
klonidínu (Gourlaya kol. 2005), antagonistu opiátových receptorov naltre
xonu (Rohsenov a kol., 2007) a antagonistu kanabionoidového-1 typu recep
tora rimonabantu (Cahill a kol., 2007). Štúdie pôsobenia týchto liekov na re
dukciu, či zanechanie fajčenia ale zatiaľ neumožňujú jednoznačnejšie záve
ry. 

Efektívnym na zanechanie fajčenia sa javí byť nový preparát vareniklín, 
registrovaný u nás pod názvom Champix® (inde tiež ako Chantix®). Ide 
o parciálneho agonistu nikotínu selektívne sa viažuceho na a4B2 nikotínové 
acetylcholínové receptory. Môže napomôcť fajčiarom zanechať fajčenie 

v kombinácii udržovania moderovaných hladín dopamínu, čím pôsobí proti 
abstinenčným symptómom (účinkuje ako agonista) , pri súčasnej redukcii 
pôžitku (čím pôsobí ako antagonista). Pri závislosti od nikotínu sa javí ako 
účinný prostriedok na odňatie cigarety - na detoxifikáciu v indikácii na pre
konanie akútnych abstinenčných príznakov. Vareniklín bol vyvinutý z cy
tizínu, látky, ktorá sa v minulosti používala na odvykanie od fajčenia 

v strednej a východnej Európe a aj u nás bola známa pod názvom Tabex. 
Odporúčaná denná dávka vareniklínu je 2x1 mg, prípadne 2xO,5 mg počas 
12 týždňov s možnosťou predÍženia farmakoterapie o ďalšie 3 mesiace. Ma
ximálna koncentrácia v plazme sa dostaví 3-4 hodiny po administrácii. Sta
bilizovaná koncentrácia sa dosiahne po viacnásobných dávkach v priebehu 
4 dní. Polčas eliminácie vareniklínu je 24 hodín. Dostupnosť pri perorálnom 
použití nie je ovplyvňovaná ani jedlom, ani časom užívania. Vykazuje li
neárnu farmakokinetiku s nízkou väzbou na plazmatické proteíny bez 
ohľadu na vek pacienta a jeho renálny status. Liek sa môže podávať raz za 
deň. Nie je potrebné upravovať dávku u pacientov s hepatálnou insuficien
ciou, ale je možné, že bude nevyhnutné upraviť ju u pacientov so silnou re
nálnou insuficienciou (Zierler-Brown a Kyle , 2007). Vareniklín má v porov
naní s inými preparátmi relatívne dobrý bezpečnostný profil, preto je vhod
ný i pre pacientov so závažnými kardiovaskulárnymi, respiračnými a onko
logickými ochoreniami. Kontraindikáciou je len hypersenzitivita na liek 
s potenciálnymi alergickými reakciami (Tonstad, 2007). Ako relatívnou kon
traindikáciou sa javía diagnózy niektorých iných psychických porúch. Na 
rozdiel od nikotínových prostriedkov používaných vo farmakoterapii faj
čenia nemá vareniklín u mužova žien odlišnú farmakokinetiku. Nebola do
posiaľ preskúmaná účinnosť a bezpečnostný profil pre jeho prípadné použi
tie na liečbu fajčenia u gravídných žien (SchnolI a kol. , 2007). Liek je dobre 
tolerovaný aj vo vyššom veku bez potreby úpravy dávky (Burstein a kol., 
2006). 
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Mali sme záujemcu o odvykaciu liečbu pre závislosť od tabaku, ktorý mal 
viacnásobnú zvýšenú alergénov ú pohotovosť na rôzne farmaká a pred kon
ta/äom s naším pracovis/wm si sám zaobstaral vareniklín, ktorý však musel 
pre mohutnú kožnú alergickú reakciu krátko nato vysadiť. 

Cahill a kol. (2007) v meta-analýze 5 štúdií porovnávajúcich vareniklín 
s placebom a v troch z nich aj s bupropionom zistili trojnásobne vyššiu šan
cu na úspešnosť dlhodobého zanechania fajčenia s vareniklínom ako s place
bom (OR = 3,22), ale aj vyššiu ako s použitím bupropionu (OR = 1,66). 
Hlavným vedľajším príznakom bola nauzea, ktorá sa vyskytovala v miernej 
až stredne silnej intenzite a bola tranzitórna. Z novších prác Nakamura 
a kol. (2007) v randomizovanej, placebom kontrolovanej 12-týždňovej štúdii 
preukázali kontinuálnu abstinenciu na konci administrácie v 9.-12. týždni 
u 65 ,4 % pacientov verzus 39,5 % u pacientov splacebom prí OR 2,98. Med
zi tri najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie príznaky patrila prí dennej dávke 
2x1 mg nasopharyngitída (35,9 %), nauzea (24,4 %) a cephalea (10,3 %). 

Všetky boli miernej intenzity. V ďalšej placebom kontrolovanej štúdii (Tsai 
a kol. , 2007) bola dosiahnutá kontinuálna, aspoň 4 týždne trvajúca absti
nencia u 59,5 % pacientov s vareniklínom verzus 32,3 % splacebom. 
Najčastejšími vedľajšími príznakmi boli nauzea (43,7 %), insomnia (15,1 %), 
zvýšený apetít (7,9 %), obstipácia (7,1 %) a anxieta (5,6 %). Firemný 
výskumný R&D tím (Williams a kol., 2007) preveroval v dvojito slepej štúdii 
bezpečnosť dlhodobej (ročnej) administrácie vareniklínu. Štúdiu ukončilo 
53,8 % pacientov s vareniklínom a 46,8 % s placebom. Najčastejšie vedľajšie 
príznaky asociované s vareniklínom boli nauzea (40,2 %), abnormálne sny 
(22,7 %) a insomnia (19,1 %). Boli však len miernej, resp. stredne silnej in
tenzity. Z nich v najvyššom percente (7,6 %) viedla k prerušeniu liečby nau
zea. Išlo ale o dávky 2xl mg denne, bez možnosti redukcie. Abstinencia po 
7 dňoch bola evidovaná u 36,7 % pacientov s vareniklínom a len u 7,9 % 
splaceboterapiou. 

V našej praxi u doterajšej malej skupiny 13 pacientov sa vyskytovala naj
častejšie v prvých dňoch liečby nauzea (46 %), anxieta (38 %) a cephalea 
(31 %). Až na jedného boli vedlajšie účinky u všetkých tranzitórne, mali 
hráthe trvanie a bud po znížení dennej dávky, alebo aj spontánne vymizli. 

Zaujímavé je aj zistenie Steenslanda a kol. (2007) v pokusoch na zviera
tách , že vareniklín znižoval tiež konzum alkoholu. Okrem častého spoločné
ho výskytu závislosti od alkoholu a tabaku nasvedčuje pre možnosť využitia 
lieku na liečbu závislosti od alkoholu aj fakt, že nikotínové acetylcholínové 
receptory hrajú úlohu ako v závislosti od nikotínu, tak aj od alkoholu. Na
opak, ako naznačuje kazuistika Whitleya a Moormana (2007), účinok vare-
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niklínu môže byť negovaný užívaním stimulancií amfetamínového typu ako 
to bolo v jednom nimi publikovanom prípade pri súčasnej liečbe ADHD. 
Podľa nás obdobná situácia môže s vysokou pravdepodobnosťou nastať aj pri 
užívaní stimulancií amfetamínového typu (napr. pervitín) a zvlášť pri závis
losti od nich. Popísaný bol už aj prípad exacerbácie schizofrénie vareniklí
nom (Freedman, 2007), ako aj indukcia epizódy mánie (Kohen a Kremen, 
2007). 

Jedna z našich pacientok spontánne referovala, že v čase užívania vare
niklínu pozorovala výraznú redukciu chute na alkohol a zníženie jeho kon
zumácie. 

Vareniklín sa javí ako účinný liek na zanechanie fajčenia, ale nedosta
točne preskúmaná je možnosť jeho indikácie v prevencii relapsu, respektíve 
na udržiavaciu liečbu . Na predídenie relapsu samotné zanechanie fajčenia 
nepostačuje, keďže odvykacia liečba je komplexnejší proces a preto prichá
dza do úvahy buď intenzívna, pokračujúca predovšetkým kognitívno-beha
viorálna terapia (KBT), najmä po ukončení aplikácie vareniklínu, alebo ne
dostatočne preskúmané udržiavanie na kontinuálnej dennej liečbe vare
niklínom, čo by mohlo uchrániť pacienta pred rela psom, alebo aspoň znížiť 
uňho frekvenciu fajčenia . Takýto postup by mohol prichádzať do úvahy naj
mä v prípade liečby pacientov s ťažkýmí , chronickými pneumologickými, 
alebo kardiovaskulárnymí ochoreniami. Išlo by o typický harm reduction 
prístup (znižovania poškodenia). Na vysokú potenciálnu možnosť využitia 
lieku vareniklínu s dobrým bezpečnostným profilom v liečbe závislosti pri 
iných vážnych somatických poruchách upozornili napríklad pri liečbe kar
diovaskulárnych porúch tiež Bullen a kol. (2007), Ried a kol. (2007) a pri 
chronickej obštrukčnej chorobe pIúc napr. Meinke a kol. (2007). 

Výrobca dodáva tiež vo väzbe na šaržu lieku podporný poradensko
psychoteraputický program LifeREWARDS, ktorý môže pacient využívať či 
už prostredníctvom internetu, SMS správ na mobilnom telefóne a mal by 
byť k dispozícii tiež na CD-ROM-e a v knižnej podobe. V podstate ide o psy
choterapeutický postup založený na princípoch KBT. 

V našej praxi sa viac-menej táto možnosť osvedčila. Boli pacienti, ktorí ju 
plne konzumovali, iní, a tých bola prevažná časť, využívali komunikáciu cez 
LifeREWARDS len nesystematicky, alebo vôbec nie. Tí, čo ho plne nevyužíva
li sa bud sťažovali na nedostatočnú flexibilitu elektronickej komunikácie, 
resp. na pre nich cudzí, kultúrne odlišný štýl psychologickej podpory. Aj 
v prípadoch používania tohto podporného poradenského programu považu
jeme, a tiež pacienti, ktorí ho plne využívali, za dôležité, aby bol kombino
vaný s možnosťou pokial sa dá pravidelnej individuálnej, alebo aj skupino-
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vej psychoterapie, minimálne raz týždenne počas liečby vareniklínom. Väčši 

na nami doteraz úspešne liečených pacientov pripisuje väčší význam osobnej 
psychoterapeutickej komunikácii pred pôsobením LifeREWARDS. Navyše 
program LifeREWARDS je časovo obmedzený na dobu 16 týždňov. Uvedený 
čas z hladiska liečebného procesu odvykania nie je dostatočný na zabezpeče
nie prevencie relapsu a na dosiahnutie stabilnej abstinencie. Preto všetci na
mi liečení pacienti majú v plnom programe odporúčanú dobu liečby mi
nimálne 12 mesiacov, kde po 12. týždni sa dôraz kladie na psychoterapiu. 

Farmakoterapia vareniklínom sa zdá byť vysoko efektívnym prostried
kom na zanechanie fajčenia u ľudí so závislosťou od tabaku v pripade, ak 
plne dodržujú komplexný program liečby počas užívania lieku. Napriek to
mu je ale len 12-týždňovým úvodom do odvykacej liečby, ktorá by mala byť 
plánovaná na celkovú dobu minimálne 52 týždňov. Len vtedy sa dá pred
pokladať , že budú splnené sľubné očakávania, ktoré sa vkladajú do nových 
možností liečby nikotinizmu. 

Okrem faktu , že automatizovaný elektronický poradenský program ne
môže v praxi nahradiť vedenie skúseným psychoterapeutom, nie je možné 
považovať za diagnosticky a terapeuticky postačujúce, ak chceme dosiahnuť 
efektívnu liečbu závislosti od fajčenia, len izolované stanovenie diagnózy zá
vislosti od tabaku bez kompletného psychiatrického vyšetrenia potrebného 
na odhalenie často pridruženej diagnózy ďalšej duševnej poruchy vyžadu
júcej súčasnú liečbu. Význam takéhoto komplexného pristupu podčiarkujú 
epidemiologické prieskumy, na základe ktorých bolo zistené, že až 60 % ťaž
kých fajčiarov malo v anamnéze aj iné duševné ochorenie okrem závislosti. 
Podľa typu duševnej choroby je závislých aj od tabaku 26-88 % psychiat
rických pacientov. Veľká depresia sa vyskytovala u fajčiarov 2x častejšie 
ako u nefajčiarov . Pri schizofrénii fajčí 80-90 % pacientov v porovnaní 
s 20-30 % ľuďmi v populácii (Breslau, 1995; Glassman a kol. 1990; Hughes 
a kol. 1986). Diagnózu závislosti od tabaku malo zistenú popri inej závislo
sti, pre ktorú žiadalo liečbu v CPLDZ Bratislava: 80 % liečených pre závis
losť od heroínu, 59 % pacientov so závislosťou od alkoholu, 64 % liečených 
pre závislosť od stimulancií a 45 % pacientov liečených pre závislosť od ka
nabisu. 

Na potenciálnu rolu tejto komorbidity a jej význam pre liečbu závislosti 
od nikotínu uvádzame niekoľko zistení. Fajčiari s diagnózou veľkej depresie 
v remisii , ktorí sa pokúšali prestať fajčiť, mali oveľa vyššie riziko (OR = 
7,17) jej návratu, ako fajčiari s touto diagnózou, ktorí sa nepokúšali o absti
nenciu (Glassman a koL, 2001). Preto pacienti s anamnézou veľkej depresie 
vyžadujú súčasnú i následnú kontinuálnu starostlivosť po uplynutí prvých 
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týždňov abstinenčného stavu od cigariet (Coveyakol., 1997). Breslau a kol. 
(1996) vykonali epidemiologickú štúdiu na 1007 mladých dospelých. Zistili, 
že fajčiari s diagnózou aktívnej závislosti od alkoholu mali o 60 % menšiu 
pravdepodobnosť zanechať fajčenie ako fajčiari bez diagnózy závislosti od 
alkoholu. 

Kvôli úplnosti pokladáme za potrebné spomenúť, že prebieha už niekoľko 
rokov úsilie o vyvinutie vakcíny proti fajčeniu (TA-NIC (Xenova), Nic Qb 
(Cytos Biotechnology) Nic V AX (NABI), ktorej aplikácia by mala viesť k za
medzeniu priechodu nikotínu heamatoencephalickou bariérou a tým k stra
te jeho účinnosti (Gniewicz a kol., 2006; Maurer a kol., 2007; Elkashef 
a kol., 2007). Výrazný pokrok až ku skúškam na dobrovoľníkoch zazname
nal preparát NicV AX, ktorý tiež, zdá sa, blokuje prechod nikotínu do pla
centy u tehotných žien, čím by mohol byť vhodným pre tehotné ženy a tým 
by mohol prispieť k redukcii poškodení detí fajčiacich matiek (Nekhayeva 
a kol., 2005). Žiadny preparát tohto typu ale nie je doposiaľ vo svete regis
trovaný. 

Záver 

V posledných rokoch nastal výrazný pokrok v diagnostike a liečbe závis
losti od tabaku. Vstupné vyšetrenie na stanovenie závislosti od tabaku a jej 
stupeň je možné najspoIahlivejšie určiť na základe odborného psychia
trického vyšetrenia. Ďalej sa ale skvalitňujú i pomocné vyšetrovacie 
metódy. Štruktúrované dotazníky FľND, FTQ a i. vypovedajú však skôr 
o miere fyzickej závislosti vyšetrovaného, preto majú limitované využitie. 
Dnes už je aj pre bežnú ambulantnú prax dostupná rýchla orientačná tech
nika merania kysličnika uhoInatého vo vydychovanom vzduchu na stanove
nie aktuálnej expozície tabaku. Perspektívnejšie je ale využívanie kvanti
fikácie metabolitov nikotínu v moči, hlavne kotinínu. V súčasnosti by malo 
byť štandardom komplexné klinické vyšetrenie v kombinácii s jednoduchým 
samo-administrovaným dotazníkom a laboratórnym vyšetrením. Úvodné 
psychiatrické vyšetrenie, ale aj monitorovanie psychického stavu počas 

liečby je potrebné aj so zameraním sa na odhalenie možných duálnych 
diagnóz najmä depresívnej , anxióznej, ale aj bipolárnej poruchy, či schi
zofrénie, ktoré môžu byť pri farmakologickej liečbe závislosti od nikotínu ex
acerbované. Kombinovanie farmakoterapie s laboratórnym monitorovaním 
liečby by malo byť od začiatku spojené so systematickým psychoterapeu
tickým programom na báze kognitívno-behaviorálnej psychoterapie s per
spektívou trvania počas minimálne 12 mesiacov od začiatku liečby. 

37 



Ľ. OKRUHLICA / POKROKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE 
ZÁVISLOSTI OD TABAKU 

Literatúra 

Biberman, R. - Neumann, R. - Ktzir, 1. - Gerber, Y. : A randomized control trial of 
oral selegiline plus nicotine patch compared with placebo plus nicotine skin 
patch for smoking cessation. Addiction 98 (10), 2003: s. 1403 - 1407 

Breslau, N.: Psychiatrie comorbidity of smoking and nicotine dependence, Behav 
Gent, 25 (2), 1995, s. 95 - 101 

Breslau, N. - Peterson, E. - Schultz, L. - Anderski, P. - Chilcoat, H.: Are smokers 
with alcohol disorder less likely to quit? Am J Public Health, 86(7), 1996, s. 985 
-990 

Bullen, C. - Whittaken, R. - McRobbie, H. - Fagerstrom, K : A clinical imperative: 
assisting patients who smoke to reduce risk of cardiovascular disease. Pre v Car
diol, 10(Suppl. 1), 2007, s. 5 - 9 

Burstein, A H. - Fullerton, T. - Clark, D. J . - Faessel, H. M. : Pharmacokinetics, sa
fety, and tolerability after single and multiple oral doses of varenicline in elderly 
smokers. J Clin Pharmacol, 46(11), 2006, s. 1234 - 1240 

Cahill, K - Usher, M.: Cannabinoid type 1 receptor antagonists (rimonabant) for 
smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev.: CD 005353, 2007 . 

Cahill, K. - Stead, L. F. - Lancaster, T. : Nicotine receptor partial agonist for smo
king cessation. Cochrane Database Syst Rev. : CD006103, 2007 

Convey, L. S. - Glassman, A H. - Stetner, F. : Major depression following smoking 
cessation. Am J Psychiatry 154(2), 1997, s. 263 - 265 

Etter, J . F. - Duc, T. V. - Perneger, T. V.: Validity of the Fagerstrom test for nicoti
ne dependence and Heaviness of Smoking Index among relatively light smokers. 
Addiction 94(2), 1999, s. 269 - 281 

Etter, J. F.: A comparison of the content-, construct- and predictive validity of the 
cigarette dependence scale and the Fagerstrom test for nicotine dependence. 
Drug Alcohol Depend, 77(3), 2005, s. 259 - 268 

Elkashef, A - Bisws, J. - Acri, J. B . - Vocci, F.: Biotechnology and the treatment of 
addictive disorders: new opportunities. 21(4), 2007, s. 259 - 267 

Freedman, R .: Exacerbation of schizophrenia by varenicline. Am J Psychiatry, 
164(8), 2007, s. 1296. 

Glassman, A H. - Helzer, J . E. - Covey, L. S. - Cottler, L. B. - Stetner, F. - Tipp, 
J. E. - Johnson, J. : Smoking, smoking cessation, and major depression. JAMA 
264(12), 1990, s. 1546 - 1549 

Glassman, A H. - Covey, L. S. - Stetner, F. - Rivelli, S .: Smoking cessation and the 
course of major depression: a follow-up study. Lancet, 357(9272), 2001, s. 1929 -
1932 

Gniewicz, M. L . - Koszowski, B. - Czogala, J . - Zymelka, A: New prospects of nico
tine dependence treatment. 63(10),2006, s. 1114 - 1118 

Gonzales, D. - Rennard, S. 1. - Nides, M. - Oncken, C. - Azoulay, S. - Billing, C. B. 
- Watsky, E. J . - Gong, J . - Williams, K. E. - Reeves, K R. : Varenicline Phase 3 

38 



Ľ. OKRUHLICA / POKROKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE 
ZÁVISLOSTI OD TABAKU 

Study Group. JAMA, 296 (1), 2006, s. 47 - 55 
Gourlay, S. G. - Stead, L. F. - Benowitz, N: Clonidine for smoking cessation. Coch

rane Database Syst Rev.: CD 000058, 2005 
Hecht, S. S. - Ye, M. - Carmella, S. G. - Fredrickson, A - Adgate, J . L. - Greaves, 

l. A - Church, T. R. - Ryan, AD. - Mongin, S. J . - Sexton, K. : Metabolites of 
tobacco-specific lu ng careinogen in the urine of elementary school-aged children. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 10(11),2001, s . 1109 - 1116 

Hughes, J. R. - Stead, L. F. - Lancaster, T.: Antidepressants for smoking cessation. 
Cochrane Database Syt Rev, (1): CD 000031, 2007 

Hughes, J . R. - Hatsukami, D. K. - Mitchel, J. E. - Dahlgren, L. A : Prevalenee of 
smoking among psychiatrie outpatients. Am J Psychiatry 143(8), 1986, s. 993 -
997 

Hughes, J . R. - Oliveto, A H. - Riggs, R. - Kenny, M. - Liquori, A - Pillitteri, J . L . 
- MAcLaughlin, M. A : Concordance of difTerent measures of nicotine dependen
ce: two pilot studies. Addict Behav, 29(8), 2004, s . 1527 - 1539 

Johnson, B. A - Ait-Doud, N - Akhtar, F. z. : Use of oral topiramate to promote 
smoking abstinence among alcohol-dependent smokers: a randomized control 
trial. Arch Intern Med, 165(14), 2005, s. 1600 - 1605 

Joseph, A M. - Hecht, S . S. - Murphy, S . E. - Carmella, S . G. - Le, C. T. - Zhang, 
Y. - Hans, S . - Hatsukami, D. K.: Relationships between cigarette consumption 
and biomarkers of tobaeco toxin exposure. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 
14(12), 2005, s. 2963 - 2968 

Kazal, Y. - Cormuz, J. - Bilancioni, R. - Zullino, D. F. : Topiramate for smoking ces
sation. Psychiatry Clin Neurosci, 60(3), 2006, s . 384 - 388 

Kohen, l. - Kremen, N : Varenicline-induced manic episode in a patient with bipolar 
disorder. Am J Psychiatry, 164(8),2007, s. 1269 - 1270 

Mauer, P. - Bachman, M. F.: Vaccination against nicotine: emerging therapy for to
bacco dependence. Expert Opin Investig Drugs, 16(11), 2007, s . 1775 - 1783 

Meinke, L. - Chitkara, R . - Krishna, G.: Advances in the management of chronic ob
structive pulmonary disease. Expert Opin Pharamacother, 8(1 ), 2007, s . 23 - 27 

Moolchan, E. T. - Radzius, A - Epstein, D. H. - Uhl, G. - Gorelick, D. A - Cadet, 
J . L . - Hennigfield, J . E. : The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence and the 
Diagnostie Interview Schedule: do they diagnose the same smokers? Addictiv Be
hav, 27(1), 2002, s. 101 - 113 

Nakamura, M. - Oshima, A - Fujimoto, Y. - Maruyama, N - Ishibashi, T. -
Reeves, K. R. : Efficacy and tolerability ofvarenicline a 04 2 nicotinic acetylcholi 
ne receptor partial agonist in a 12week randomized, placebo-controlled dose
response study with 40 week follow-up for smoking cessation in Japanese smo
kers. Clin Ter, 29(6), 2007, s. 1040 -1056 

Nekhayeva, l. A : EfTects of nicotine-specific antibodies, Nic311 and Nic-IgG, on the 
transfer of nicotine across the human placenta. Biochemical Pharmacology 
70(11), 2005, s. 1664 - 1672 

39 



Ľ. OKRUHLICA / POKROKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE 
ZÁVISLOSTI OD TABAKU 

Park, S. S. - Lee, J . Y - Cho, S. Y : Validity of expired carbon monooxide and urine 
cotinine using dipstick method to assess smoking status. Prev Med Pub Health, 
40(4 ), 2007, s . 297 - 304 

Ried, R. D. - Quinlan, B. - R iley, D. L. - Pipe, A L.: Smoking cessation: lessons 
learned from clinical trial evidence. Curr Opin Cardiol. 22(4), 2007, s. 280 - 285 

Rohsenow, D. J . - Monti, P. M. - Hutchinson, K. E. - S wift, R. M. - Mackinnon, S. 
V. - Sirota, A D. - Kaplan, G. B. : High-dose transdermal nicotine and naltrexo
ne: effect on nicotine withdrawal, urges smoking and effects of smoking. Exp 
Clin Psychopharmacol, 15(1 ), 2007, s. 81 - 92 

Schnoll , R. A - Patterson, F. - Lerman, C.: Treating tobacco dependence in women. 
J Womens Health, 16,2007 , 8, s. 1211- 1218 

Silagy, C. - Lancaster, T. - Stead, L. - Mant, D. - Fowler, G.: Cochrane Database 
Syst Rev, 2002(4): CD000146, updated in 2004 

Sttensland, P. - Simms, J . A - Holgate, J . - Richards, J . K. - Bartelett, S. E. : Vare
nicline, analpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, selective
ly decreases ethanol consumption and seeking. Proc Natl Acad Sci USA 104, 
2007 , 30, s. 12518 - 12523 

Reid, M. S. - Palamar, J . - Raghavan, J . - Flammino, F.: Topiramate enhances 
both nicotine withdrawal and reward. Psychopharm 192,2007, 1, s . 147 - 158 

Tonstad, S. : Varenicline for smoking cessation. Exoert Rev Neurother. 7, 2007, 2, 
s. 121 - 127 

Tsai, S. T. - Cho, H. J . - Cheng, H. S. - Kim, Ch. - Hsueh, K. C. - Billing, C. B. Jr. 
- Williams, K. E. : A randomized, placebo-controlled trial of varenicline a selecti
ve 04 2 nicotinic acetylcholine receptorpartial agonist, as a new therapy for smo
king cessation in Asian smokers. Clin Ther. 29, 2007, 6, s . 1027 - 1036 

Zierler-Brown S. L. - Kyle, J . A : Oral varenicline for smoking cessation. Annal 
Pharmacother . 41 , 2007,1, s. 95 - 99 

Whitley, H. P. - Moorman, K. L.: Interference with smoking-cessation effects of va-
renicline after administration of immediate-release amphetamine-
dextroamphetamine. Pharmacotherapy, 27, 2007, 10, s . 1440 - 1445 

WHO: The World health report 2002. Geneva, World Health Organization, 2002 
WHO: Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti. Geneva, World 

Health Organization, 2004 
Williams, K. E. - R eeves, K. R. - Billing, C. B. Jr. - Pennigton, A M. - Gong, J .: 

A double-blind study evaluating the long-term safety of varenicline for smoking 
cessation. Curr Med Res Opin, 23, 2007, 4, s. 793 - 801 

Do redakcie prišlo: 25. 11. 2007 
Prijaté na publikáciu: 11. 12. 2007 

Adresa autora: MUDr. L. Okruhlica, CSc., Hraničná 2, 821 05 Bratislava 
e-mail : cpldz@cpldz.sk 

40 


