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Souhrn 

Neurobiologie nikotinové závislosti je poměrně podrobně popsána, přesto jsou 
současné farmakoterapeutické postupy často neúspěšné . Mezi léčiva používaná při 
odvykáni kouřeni patří i antidepresivum bupropion. Článek poskytuje přehled far
makodynamiky, farmakokinetiky bupropionu a srovnání jeho působení s ostatními 
v současné době užívanými farmakoterapeutickými postupy. 

K I Í č o v á s lov a: nikotinová závislost - farmakoterapie - bupropion 

Summary 

Despite that neurobiology of nicotin addiction is relatively well described the 
present pharmacotherapeutical approaches orten fai!. Antidepressant bupropion be
longs to the group of drugs used to help smoking secession. The view on bupropion 
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pharmacodynamics, pharmacokinetics and matching with action of other pharmaco
theraputical agents currently used is provided in this paper. 

Ke y wo r d s: nicotine addiction - pharmacotherapy - bupropion 

Úvod 

Kouření tabáku a jiné formy jeho konzumace představují závažný socio
ekonomický problém. Užívání nikotinu vede k závislosti na tabáku, a ná
sledně k vážným zdravotním problémům jako jsou onemocnění srdce, plic 
a nádorové onemocnění. V současnosti je na světě příbližně 1-2 miliardy 
kuřáků a polovina z nich zemře na následky kouření. Každoročně umírá na 
následky kouření či užívání tabákových produktů 5 miliónů lidí (Hatsukami 
et al., 2008). Skončení s kouřením vede k signifIkantní redukci rizik spo
jených s kouřením (HHS, 2004). I přes snahu Světové zdravotnické organi
zace (SZO), jednotlivých národních organizací či represivních opatření upra
vujících reklamu na tabákové výrobky nebo zakazujících kouření na praco
vištích se nedaří efektivně snižovat počty kuřáků. Podle statistik SZO byl 
celkový počet dospělých kuřáků (15-64 let) v populaci ČR v letech 1994-2005 
25,4-26,2 %. Znepokojující je zejména nárůst kuřáků u dětí a dospívajících 
(0-15 let). Je zde patrné zvýšení z hodnot 22 % chlapců (1997-2001) na 
28,7 % (2002-2005) a ještě větší nárůst u dívek z 18 % (1997-2001) až na 
hodnotu 30,6 % (2002-2005). Vzhledem k tomu, že kouření významně zkra
cuje délku života, u mužů (o 21 let) i u žen (o 16 let), je žádoucí nejen bránit 
vzniku závislosti na nikotinu u rizikové skupiny dospívajících, ale také 
snižovat počty aktivních kuřáků. 

Tabáková závislost je považována za chronické onemocnění, příčemž 
většina kuřáků vyžaduje opakované intervence před dosažením perma
nentní abstinence (Benowitz, 2008). Podle výzkumné zprávy Národního mo
nitorovacího centra pro tabák z let 1997-2007 nechce 38 % kuřáků v ČR 
s kouřením přestat vůbec a jen 34 % si odváží stanovit přesný termín ukon
čení. Co je však ještě závažnější, pouze 2 % z kuřáků, kteří se odhodlají 
k ukončení kouření vyhledá odbornou pomoc. Avšak podle provedených výz
kumů i drobná pomoc zdravotnického personálu má signifIkantní účinek na 
zlepšení pravděpodobnosti úspěšné abstinence (Hatsukami et al., 2008). 
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Rozdílná situace je v USA, kde by naprostá většina kuřáků chtěla s kouře
ním dobrovolně skončit (CDCP, 2002). I přes to přibližně 80 % kuřáků, kteří 

chtějí sami skončit, relabuje v průběhu 1 měsíce a jen 3 % procenta vydrží 
déle než 6 měsíců (Hughes et al., 1992). Z výše uvedeného vyplývá, že niko
tinová závislost je srovnatelná s jakoukoliv jinou drogovou závislostí . Struč
ně lze důkazy, že nikotin vyvolává závislost, shrnout do čtyř bodů. Za prvé: 
většina kuřáku chce přestat kouřit, ale nejde to jednoduše. V průměru jsou 
potřeba čtyři pokusy k dosažení úplné abstinence (Giovino et al., 1995). Za 
druhé: ani vysoké riziko možných zdravotních komplikací u pacientů s váž
nými onemocněními nemotivuje kuřáky k tomu, aby přestali kouřit (Himbu
ry a West, 1985; Walker et al., 2006). Za třetí: odměňující efekt nikotinu 
II zvířat je blokován premedikací mecamylaminem-antagonistou nikotino
vých receptoru (DeNoble a Mele, 2006). Za čtvrté: závislost na tabáku může 
být nahrazena závislostí na nikotinových přípravcích (Henningfield, 1995). 
Z těchto čtyř důvodů by lidé, kteří se rozhodnou přestat kouřit měli bezpod
mínečně vyhledat odborný zdravotnický personál, jinak je jejich šance na 
dlouhodobou abstinenci velmi nízká. 

V současné době se v terapii odvykání kouření doporučuje kombinovaná 
terapie za použití farmakoterapie a poradenství. 

Poradenství zahrnuje motivaci kuřáků k abstinenci vysvětlením důsled
ků kouření a zdravotní prospěšnosti abstinence, která se projevuje i u kuřá
ků ve vyšším věku (Hatsukami et al., 2008). Farmakoterapie zvyšuje úspěš
nost abstinence 2-3krát a všichni kuřáci by měli mít k dispozici farmakote
rapii vyjma gravidních a kojících žen, adolescentů a osob, které kouří méně 
než 10 cigaret denně (Hatsukami et al., 2008). 

Neurobiologie nikotinové závislosti 

Po absorpci do organismu je nikotin transportován krví do mozku, kde 
rychle prostupuje hematoencefalickou bariérou a váže se na své receptory. 
Prostup přes hematoencefalickou bariéru probíhá pomocí prosté difúze a vý
sledné množství nikotinu je tudíž závislé na jeho arteriální koncentraci 
(Rose, 2007). Nikotinové receptory jsou ligandem řízené iontové kanály, 
které jsou složeny z pěti podjednotek. Jejich přirozeným endogenním ligan
dem je acetylcholin. Navázání ligandu je provázeno otevřením kanálu 
a prostupem Ca2+ a K+ iontů do nervového zakončení, což následně vede 
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k otevírání napěťově řízených vápníkových kanálů a dalšímu vstupu 
vápníku. Nikotinové receptory se nacházejí jak v centrálním tak i v perifer
ním nervovém systému. V savčím mozku jsou nejčastěji složeny z podjedno
tek ~-UI O a 132-134 , Nejhojněji zastoupenými nikotinovými receptory v mozku 
jsou ty se strukturou u4132' u3B4 a u 7 homomerní receptory (Benowitz, 2008). 
J ak bylo dokázáno v experimentálních pracích u 4 podjednotka pravděpodob
ně určuje citlivost k nikotinu (Tapper et al. , 2004). Myši s knock-outovanou 
132 podjenotkou nereagují behaviorálně na podávaný nikotin během self
administrace (Picciotto et al. , 1998). Proto se předpokládá, že za nikotinovou 
závislost zodpovídá subtyp u4B2 nikotinového receptoru. Aktivace nikoti
nových receptorů (u 4132) lokalizovaných na dopaminergních neuronech 
(Mifsud et al. , 1989) ve ventrální oblasti tegmenta (VTA) způsobuje přechod 
dopaminergních neuronů od tonické aktivity k neuronálnimu vzplanutí. 
Tímto mechanismem dochází ke zvýšení aktivity dopaminu v nucleus ac
cumbens (Mansvelder et al. , 2003). Odměňující úlohu dopaminu v nucleus 
accumbens u nikotinové závislosti dokazuje blok self-administrace u potka
nů po chemické či anatomické destrukci dopaminergních neuronů (Corrigall 
et al. , 1992). Kromě toho také nikotin ovlivňuje uvolňování noradrenalinu, 
acetylcholinu, serotoninu, GABA, glutamátu a endorfinů (Benowitz, 1999). 
Například beta-endorfin, který je uvolňován působením nikotinu se váže na 
opioidní receptory, které jsou na GABAergních neuronech VTA, to vede 
k jejich disinhibici a zvyšuje se uvolňování dopaminu v nucleus accumbens 
(Bergevin et al ., 2002). Navíc vede chronické kouření ke snížení aktivity 
monoaminooxidázy (MAO) A a MAO B v mozku, což také zvyšuje hladiny 
katecholaminů v mozku a zesiluje nikotinové účinky (Brody, 2006). Změny 
v aktivitě neuromediátorů způsobené nikotinem se projevují jako psychosti
mulace, pocit pohody, snížení stressu a anxiety, zlepšení koncentrace a re
akčního času (Benowitz, 2008). 

Účinky nikotinu na mozek jsou rozdílné u kuřáků a nekuřáků. U kuřáků 
se zvyšuje aktivita některých oblastí mozku v závislosti na dávce, zatímco 
u nekuřáků je metabolismus mozku snížen prakticky ve všech oblastech 
(Ray et al., 2008). Důvodem tohoto jevu mohou být receptorové změny, ke 
kterým při chronické administraci nikotinu dochází. Dochází zejména ke 
zvýšení počtu nikotinových receptorů. Vysvětlením je pravděpodobně efekt 
upregulace, který je způsobený desenzitizací receptorů v důsledku působení 
nikotinu. Pouhé jedno až dvě potáhnutí z cigarety vedou k obsazení cca 
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50 % cx4B2 receptoru, a celá cigareta potom k 90 % obsazení trvajícímu něko
lik hodin (Brody et al., 2006). Nikotinový receptor obsazený nikotinem může 
přecházet do desenzitizovaného stavu a k opětovné senzitizaci dochází tepr
ve po disociace nikotinu. Proto bude většina cx4B2 receptorů u kuřáků obsa
zená po většinu dne a mnohé z nich budou v desenzitizovaném stavu (Rose, 
2007). 

Craving a syndrom z odebrání nastává u kuřáků pravděpodobně potom, 
co se z desenzitizovaných receptorů uvolňuje nikotin a navracejí se do nor
málního (senzitivního stavu). K tomu dochází v průběhu i krátkodobé absti
nence, jako například v pruběhu spánku (Dani a Heinemann, 1996). 

Dědičnost nikotinové závislosti byla prokázána na studiích s dvojčaty 
(Ray et al., 2008). Různé práce publikované na toto téma uvádějí koeficienty 
pro dědičnost nikotinové závislosti v rozmezí 30-80 % s průměrnými hodno
tami 60 % pro iniciaci a 70 % pro progresi závislosti (Hatsukami et al., 
2008). Mezi kandidátní geny jsou zahrnuty CHRNB3 (kóduje BJ podjenotku 
nikotinového receptoru), CHRNA5 (kóduje CXs podjenotku nikotinového re
ceptoru) nebo geny pro dopaminové receptory DRD2 a DRD4 (Munafo et al. , 
2004; Saccone et al., 2007). Dalším z genetických faktorů, které mohou hrát 
roli v dědičnosti nikotinové závislosti je enzym cytochrom P450 2A6 podí
lející se na biotransformaci nikotinu. lnterindividuální rozdíly v aktivitě to
hoto enzymu mohou významně ovlivňovat příjem nikotinu. Pokud je aktivi
ta enzymu vysoká, neboli je člověk extenzivním metabolizérem, potom je ni
kotin rychleji metabolizován a člověk vykouří více cigaret za den 
(Malaiyandi et al., 2006). Tím pádem se prohlubuje i závislost na nikotinu 
a hrozí i vyšší riziko relapsu při odvykání. 

Abstinenční syndrom z odnětí nikotinu zahrnuje následující symptomy: 
podrážděnost, depresivní nálada, frustrace, neklid, anxieta, dysforie, zvýše
ný pocit hladu a přijmu potravy, insomnie (Benowitz, 2008; Hatsukami et 
al., 2008). Většina těchto abstinenčních přiznaků dosahuje maxima v průbě
hu prvního týdne abstinence a mizí do 2-4 týdnů. Výjimkou je přirůstek 
hmotnosti, který může přetrvávat a k němuž dochází až v průběhu měsíců 
po zahájení abstinence (Hatsukami et al., 2008). 

Farmakoterapie nikotinové závislosti 

Optimální farmakoterapie by měla blokovat účinky nikotinu posilující 
motivaci k jeho přijmu ("reinforcementU

) a bránit vzniku abstinenčních pří-
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znaků nebo mírnit jejich průběh. Navíc by měla být terapie cílená a zasaho
vat jen ty typy receptorů, které se podílejí na nikotinové závislosti a ne ty, 
jejichž aktivace může vyvolávat nežádoucí účinky (Benowitz, 2008). 

V současné době jsou v ČR schváleny v indikační skupině léků pro tera
pii závislosti na nikotinu nikotinové substituční přípravky (NRT - "Nicotine 
Replacement Therapy"), bupropion a vareniklin. Mezi látky, které nejsou 
schválené v dané indikaci, ale lze je pří odvykání kouření použít jsou kloni
din a nortriptylin (Fiore, 2000a). 

Bupropion 

Negativní nálada je jedním ze symptomů odnětí tabáku a může být dů
vodem relapsu. Z tohoto důvodu byla v terapii odvykání tabáku testována 
různá antidepresiva včetně bupropionu. Bupropion (firemní název Wellbu
trin a Zyban) byl vyroben firmou Burroughs Research v roce 1966 a o 8 let 
později patentovaný firmou Burroughs-Wellcome (Glaxo-Wellcome, od roku 
2000 GlaxoSmithKline). V roce 1984 byl americkou organizací Food and 
Drug Administration (FDA) schválený a uvedený na trh jako antidepresi
vum Wellbutrin (Dunner et al., 1998). Původně byl vyvinutý za účelem zvý
šení bezpečnosti a tolerance tehdy běžně používaných antidepresiv (Soroko 
a Maxwell, 1983). Dnes je určený pro terapii těžších depresivních onemoc
nění a od roku 2000 je v zemích Evropské unie indikován také v terapii zá
vislosti na nikotinu (Warnakulasuriya et al., 2005). Je to první ne-niko
tinová léčba, která byla schválena United States Food and Drug Adminis
tration (FDA) v indikaci odvykání kouření a je uvedena jako léčivo první 
volby v United States' Clinical Practice Guideline: Treating Tobacco Use 
and Dependence (Fiore, 2000b). 

Mechanismus účinku 

Bupropion je monocyklické neserotoninergní antidepresivum. Mechanis
mus účinku bupropionu spočívá v inhibici reuptaku dopaminu (DA) a v blo
kádě zpětného vychytávání noradrenalinu (NA) aktivním metabolitem hyd
roxybupropionem (Stahl et al., 2004). Tento mechanismus účinku, který 
bývá také označovaný jako inhibice zpětného vychytávání NAJDA, je zře
telně odlišný od profllů jiných antidepresiv. Bupropion je jediným dostup-
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ným léčivem nové generace, které nemá zjevnou serotoninergní aktivitu 
(Ascher et al. , 1995; Stahl et al. , 2004). Jeho účinek zvýšení monoaminergní 
neurotransmise je možný přes efekt na obou NA i DA transportérech s ná
sledující inhibicí vychytávání těchto dvou neurotransmiterů . Bupropion 
a jeho dva metabolity S,S-hydroxybupropion a R,R-hydrobupropion snižují 
vychytávaní NA a DA v potkaních a myších synaptozómech (Ascher et al., 
1995; Fava et al. , 2005). Velká část z biologického účinku bupropionu je při
pisovaná právě jeho aktivním metabolitům , především S,S-hydroxybu
propionu. Firma GlaxoSmithKline vyvinula tento metabolit jako samostatné 
antidepresivum s názvem radafaxin, ale následné testy v roce 2006 nevedly 
k dobrým výsledkům. Zvýšení hladin dopaminu a noradrenalinu v mozku 
snižuje odměňující efekt nikotinu z cigarety (Benowitz, 2008), podobně jako 
je tomu u NRT a vareniklinu. Kromě toho je o bupropionu známé, že slabě 
inhibuje i Ul adrenergní receptory a histaminové Hl receptory (Horst a Pre
skorn, 1998). Účinky bupropionu i nortriptylinu při odvykání jsou pravděpo
dobně nezávislé na jejich antidepresivním účinku jak dokazují studie srov
návající depresivní a nedepresivní kuřáky (Hatsukami et al. , 2008). 

Farmakokinetické vlastnosti 

Po orálním podání do organismu je bupropion rychle absorbovaný. Ma
ximální plazmatické koncentrace je dosaženo po 2 - 3 hodinách od podání 
(Andreasen a Black, 2000). Je metabolizovaný v játrech a má několik ak
tivních metabolitů , kterými jsou R,R-hydroxybupropion, S,S-hydroxybupro
pion, threo-hydrobupropion a erythro-hydrobupropion. Konkrétní struktura 
léčiva a jeho metabolitů jsou znázorněné na obr. 1. Tyto aktivní metabolity 
jsou v další fázi metabolizované na neaktivní produkty, které jsou vylučo

vané do moči. 
Bupropion je metabolizovaný na hydroxybupropion systémem CYP450 

konkrétně izoformou CYP2B6 (Ekins a Wrighton, 1999; Faucette et al., 
2000). Mechanizmus metabolizmu erythro-hydroxybupropionu a threo-hyd
roxybupropionu nebyl ještě prostudovaný, ale pravděpodobně je zprostřed
kován jedním z karbonyl reduktázových enzymů (Hesse et al. , 2004; Kirch
heiner et al ., 2003). 
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Obr. 1 Základní metabolity bupropionu 
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V současnosti se testují nové formy bupropionu, které by měly umožnit 
jeho podání v transdermálních náplastech. Spojením 6-8-naltrexolu s hydro
xybupropionem vznikla látka schopná absorpce přes intaktní pokožku 
(Paudel et al. , 2005), jejíž perspektivní využití je terapie jak nikotinové, tak 
i alkoholové závislosti (Kiptoo et al. , 2008). 

Faktory ovlivňující účinnost terapie bupropionem 

Jsou známy některé faktory , jež zásadním způsobem ovlivňují účinnost 
terapie bupropionem. Prvním z nich je aktivita biotransformačního enzymu 
CYP 2B6. Roli zde může hrát i další izoforma cytochromu P450 lokalizovaná 
v blízkosti genu pro 2B6 a to je izoforma 2A6 (Quaak et al. , 2008). Bylo 
zjištěno , že bupropion mírní craving a snižuje riziko relapsu u pacientů 
s genotypem CYP2B6*6 (alela CYP2B6 1459T). Tato genetická varianta je 
totiž spojena se sníženou aktivitou CYP2B6. Snížená aktivita CYP2B6 zvy
šuje počty abstinujících a napomáhá udržení abstinence i po vysazení tera
pie. Na druhou stranu u kuřáků s normální funkcí CYP (CYP2B6*1), a tedy 
normálním metabolismem bupropionu je bupropion neúčinný a počty absti
nujících klesají po ukončení terapie. Navíc pacienti s normální funkcí 
CYP2A6 mají počty abstinencí podobné jako u normální populace, ale lidé, 
kteří jsou pomalí/intermediární metabolizéři, vykazují vysoké počty absti
nujících po placebu, ale nízké po bupropionu (Quaak et al., 2008). 
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V Lermanově studii (Lerman et al., 2002) kuřáci, a zvláště potom kuřač
ky, s genotypem CYF2B6 1459Ctr, vykazovali vyšší míru cravingu a nižší 
počty abstinujících, pokud jim bylo podáváno placebo. U žen se stejným ge
notypem léčených bupropionem byly zjištěny naprosto odlišné výsledky. 
U varianty 1459Ctr, která je spojena s nízkou aktivitou CYF2B6 v mozku 
vykazovaly ženy po léčbě bupropionem 54 % abstinenci oproti 19 % u place
ba. 

Jiná práce popisující stejný soubor pacientů dává do souvislosti se zvý
šeným počtem abstinujících genotyp CYF2B6*6 (516Gtr + 785AJG), který je 
pravděpodobně také spojený se sníženou aktivitou enzymu (Lee et al. , 
2007). Pacienti se standardním (wild type) genotypem CYF2B6* lléčení bu
propionem vykazovali hodnoty podobné placebové skupině. Konkrétně 31 % 

bupropion versus 31,6 % placebo po ukončení léčby a 22 % oproti 21 ,5 % po 
6ti měsících od ukončení léčby . V případě genotypu CYF2B6*6 byly hodnoty 
abstinujících 32,5. % oproti 14,3 na konci léčby a 31,2 % oproti 12,9 % po 6ti 
měsících od ukončení léčby. 

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že genotyp CYF2B6*1 je spojen s výraz
ně vyšší pravděpodobností abstinence u placeba než genotyp CYF2B6*6, ale 
zároveň je zde i výraznější riziko relapsu po ukončení terapie. Výše uvedené 
naznačuje doposud neznámou funkci CYF2B6*6 nebo možné spojení 
CYF2B6*1 s genem podílejícím se určitým způsobem na vysokých počtech 
abstinujících (Quaak et al., 2008). 

Vzhledem k tomu, že je bupropion odpovědný za zvýšenou aktivitu dopa
minu, bylo sledováno i to, zda má na jeho účinnost vliv genetický polymor
fismus dopaminergních receptorů. Většina studií je zaměřena na D2 dopa
minové receptory, respektive gen DRD2. Dále může hrát roli gen pro dopa
minový transportér SLC6A3 nebo pro katechol-O-metyltransferázu (COMT). 

Z mnoha genetických variant DRD2 byly sledovány při odvykání kouření 
za pomoci bupropionu například DRD2 Taq1A DRD2 32806Ctr, DRD2 
-141C InslDel nebo DRD2 957Ctr. Výsledky dokládají , že homozygotní ženy 
s alelami DRD2 Taq1 A2 nebo DRD2 - 1411nsC vykazují vyšší úspěšnost 
v terapii bupropionem (Quaak et al., 2008). 

V Davidově studii (David et al., 2007) měl bupropion vyšší účinnost na 
abstinenční příznaky u kuřáků s DRD2 Taq1 A2/A2 genotypem, který je 
spojený i s vyšší receptorovou denzitou, ve srovnání s pacienty s Al-alelou . 
To je pravděpodobně výsledek toho, že bupropionem navozený dopaminový 
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reuptake je výraznější u DRD2 Taq1 A2-homozygotů než u nositelů Taq1 
Al , u kterých je limitovaná schopnost stimulace postsynaptických dopami
nových receptorů. 

Ve stejné studii bylo dále zjištěno, že je patrná souvislost mezi genoty
pem DRD2 Taq1A a CYP2B6 1459CIT. Hodnoty abstinence byly nalezeny 
vyššÍ pouze u kuřáků, kteří byli homozygotní pro DRD2Taq1A A2-varianta 
s minimálně jednou alelou CYP2B6 1459T, přičemž hůře na tom byli jedinci 
s dvěma alelami CYP2B6 1459C. 

V jiné studii byly stanoveny i mezi pohlavní rozdíly v účinku bupropionu. 
Bylo zjištěno, že ženy, které mají minimálně jednu alelu Al mají vyšší 
pravděpodobnost vysazení terapie bupropionem kvůli nežádoucím účinkům 
a nižší naději na úspěšnou terapii (Swan et al., 2005). 

Dávkování bupropionu u nikotinové závislosti 

Vzhledem k tomu, že pro dosažení ustálené hladiny bupropionu v plazmě 
je zapotřebí pěti a více dní, začíná se s terapií bupropionem většinou týden 
před ukončením kouření (Hurt et al., 1997). Výrobce doporučuje zahájit te
rapii s předstihem 1 až 2 týdnů před ukončením kouření. V prvních 6ti 
dnech se aplikuje dávka 150 mg a od 7. dne 300 mg ve dvou jednotlivých 
150 mg dávkách s časovým odstupem minimálně 8 hodin. U pacientů star
ších, s poruchou jater nebo ledvin se doporučuje denní dávka 150 mg jednou 
denně. Terapie by měla trvat 7-9 týdnů, pokud není dosaženo významného 
pokroku vedoucího k abstinenci je potřeba zvážit zastavení terapie 
( GlaxoSmithKlein). 

Základní studie srovnávající účinnost různých dávek bupropionu byla 
publikována v roce 1997 (Hurt et al., 1997). Práce vzájemně srovnává 100, 
150 a 300 mg denní dávky aplikované po dobu sedmi týdnů. Výsledky práce 
dokládají zvyšující se účinnost s rostoucí dávkou na konci terapie, ale po 
12ti měsících od konce terapie již nebyl mezi dávkami 150 mg a 300 mg 
žádný rozdíl. 

Terapie bupropionem v graviditě a u adolescentů 

Bupropion se používá u gravidních žen konzumujících více než půl kra
bičky cigaret denně a u nichž nezabírá NRT. Podle výsledků studií se zvířa-
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ty není užívání bupropionu spojeno s rizikem vzniku vrozených vad 
(Rayburn a Bogenschutz, 2004). V listopadu roku 1997 založila společnost 
Glaxo registr monitorující do května roku 2008 1597 těhotenství vysta
vených terapii bupropionem (GlaxoSmithKlein, 2008), z čehož 572 těhot
ných studii nedokončilo a 31 subjektů ve studii při publikaci dosud pokračo
valo. Ze zbylých 994 těhotenství se narodilo 1005 dětí, včetně devíti dvojčat 
a jedněch trojčat. Bupropion byl podáván jako antidepresivum u 683 žen, 
pro terapii nikotinové závislosti u 174 žen a u ostatních žen v jiných indi
kacích. V průběhu celého těhotenství bylo působení bupropionu vystaveno 
celkem 806 dětí z nichž celkem 24 trpělo vývojovou vadou a ostatní byly 
zdravé. Většina z postižených dětí trpěla srdeční vadou a nadále zůstává 
otázkou zda bupropion popřípadě obecně antidepresiva nevyvolávají u plodu 
tento typ defektu. 

I když není farmakoterapie u nikotinové závislosti doporučována u ado
lescentů (Hatsukami et al., 2008) existují studie, které potvrzují účinnost 
bupropionu i u věkové skupiny 14 až 17 let (Best, 2008). Nicméně absolutní 
hodnoty abstinujících po 26 týdnech od ukončení léčby jsou výrazně nižší 
než u dospělých při použití stejné dávky (300 mg). Můžeme tedy říci, že 
u adolescentů účinkuje bupropion pouze krátkodobě a pozorujeme vysoké 
riziko relapsu. 

Terapie bupropionem u dospívajících by měla také brát v potaz, že anti
depresiva mohou zvyšovat riziko suicidálního chování u dětí a adolescentů 
s určitými psychickými onemocněními (Nides, 2008). 

Nežádoucí účinky bupropionu při terapii nikotinové závislosti 

Počty přerušení léčby vzhledem k vedlejším účinkům se v publikovaných 
studiích pohybují mezi 7-12 %. Nejčastějšími nežádoucími účinky během te
rapie bupropionem u odvykání kouření je insomnie, která postihuje 30-40 % 
pacientů a dále sucho v ústech s incidencí přibližně 10 %. Ve srovnávací 
studii se incidence nevolnosti po bupropinu rovnala incidenci po NRT i je
jich kombinaci a byla přibližně dvojnásobná oproti placebu. Při terapii bu
propionem hrozí také riziko epileptických záchvatů. Dvě velké studie se vě
novaly záchvatům v průběhu odvykací terapie a bylo zjištěno, že incidence 
po terapii bupropionem byla přibližně 1 na 1000 osob. Vzhledem k tomuto 
riziku je bupropion kontraindikován u pacientů s epilepsií, bulimií a anore
xií a u pacientů na odvykací kůře na alkohol a sedativech. 
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Dále se mohou po podání bupropionu vyskytnout alergické reakce zahr
nující pruritus , kopřivku , angioedémy a dušnost. Byly dokumentovány 
s četností 1-3 případy na 1000 osob a také byly doloženy případy opožděné 
hypersenzitivity (Nides, 2008). 

Srovnání účinnosti bupropionu s ostatními léčivy 
ve farma lwterapii nikotinové závislosti 

Existuje jen málo klinických studií, které by vzájemně porovnávaly jed
notlivé druhy terapií a navíc jejich závěry nejsou vždy jednoznačné. Rozdíly 
mezi vareniklinem a bupropionem byly sledovány ve třech studiích 
(Hatsukami et al., 2008). Dvě z nich dospěly ke stejnému závěru , a sice že 
vareniklin je účinněj ší než bupropion. V jiné práci bylo zjištěno, že kombi
nace bupropionu a nikotinových náplastí je účinnější oproti monoterapii, 
i když ani tento fakt se neshoduje s dalšími třemi studiemi (Hatsukami et 
al., 2008). 

Nikotinové substituční přípravky (NRT) 

Hlavní efekt nikotinu obsaženém v NRT je mírnění cravíngu (bažení). 
Nikotin uvolněný z těchto přípravků způsobuje obsazení nikotinových re
ceptorů v mozku podobně jako po nikotinu z konzumované cigarety, což sa
mozřejmě vede k podobnému efektu. Dochází k mírnění cravingu a absti
nenčních příznaků , které je pozorováno už pří relativně nízkých plazmatic
kých hladinách nikotinu (Benowitz, 2008). Druhým přínosem NRT je pozi
tivní zpevnění, kterého je dosaženo zvýšenou aktivítou dopaminu v n. ac
cumbens. Míra tohoto pozitivního zpevnění závísí na rychlosti absorpce 
a maximální plazmatické koncentraci nikotinu. Z tohoto pohledu jsou nej
účinnější rychle účinné lékové formy jako je například nosní sprej , ale ani 
ten nemůže v rychlosti a množství uvolněného nikotinu konkurovat vykou
řené cigaretě (Benowitz, 2008). Třetím mechanismem, který se podílí na 
účinku NRT je desenzitizace nikotinových <l:!B4 receptorů . V takovém pří

padě dochází k potlačení účinku nikotinu z cigarety pokud pacient relabuje 
v průběhu terapie NRT. Vykouřená cigareta tedy s sebou nepřináší očeká
vaný pocit uspokojení. 

Nikotinové přípravky jsou dostupné v různých lékových formách pro 
orální, transdermální i nazální aplikaci. Studie prokázaly, že mezi jednot-
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livými lékovými formami nejsou statisticky významné rozdíly v účinnosti 

(Silagy et al. , 2004). Pokud jde o srovnání v dávkování u stejných lékových 
forem, potom byly u silně závislých kuřáků dosaženy lepší výsledky při 
NRT se žvýkačkou s obsahem 4 mg než žvýkačkou s obsahem 2 mg (Silagy 
et al., 2004). 

Vareniklin 

Jedná se o nejnovější látku schválenou v indikaci terapie odvykání závis
losti na nikotinu. Vareniklin je analog přírodního alkaloidu cytisinu , u kte
rého byla také dokázána účinnost v odvykání kouření , ale jeho biologická 
dostupnost po per orálním podání a přestup přes hematoencefalickou ba
riéru jsou velmi špatné (Coe et al. , 2005). Mechanismus účinku vareniklinu 
je založený na jeho selektivitě k a4B2 subtypu nikotinového receptoru, na 
kterém působí jako parciální agonista. Parciálně agonistický účinek vede 
k aktivaci menšího množství receptorů než po navázání plného agonisty (ni
kotin). Tak je zajištěna i nižší aktivita dopaminu při obsazení stej ného poč

tu nikotinových receptorů. V konečném důsledku tedy brání vareniklin ob
sazením vazebných míst na nikotinových receptorech vazbě nikotinu a záro
veň zachovává určitou aktivitu dopaminergního systému, což mírní absti
nenční symptomy a craving (Benowitz, 2008). Úroveň aktivity dopaminu 
v n. accumbens je v rozmezí 32-45 % efektu, který vyvolává nikotin v in
jekcích (Coe et al., 2005; Rollema et al. , 2007). 

Účinnost terapie vareniklinem byla potvrzena v klinických studiích . J e
jich závěry dokládají, že 12ti týdenní terapie vareniklinem v dávCE 2 x 1 mg 
denně byla účinnější než terapie bupropionem (150 mg/den) a placebem. Na 
konci léčby byl vareniklin zhruba čtyřikrát účinněj ší než placebo a dvakrát 
účinnější než bupropion. Po jednoroční abstinenci byly hodnoty abstinujících 
pro vareniklin, bupropion a placebo 22 %, 15 %, respektive 9 % (Gonzales et 
al., 2006; Jorenby et al., 2006). 

Vareniklin je vyráběn v 0,5 mg a 1 mg tabletách. Doporučuje se zahájit 
léčbu 1-2 týdny před datem jež si pacient určí jako konec kouření . Celková 
délka terapie by měla trvat 12 týdnů, pokud ani po této době není terapie 
úspěšná, může se prodloužit o dalších 12 týdnů. 

Vareniklin je obecně dobře snášen. Nejčastějšími nežádoucími účinky 
jsou nausea, insomnie a bolesti h lavy. I přesto, že přibližně 30 % pacientů 
ve 3. fázi klinického výzkumu uváděla nauseu jako nežádoucí účinek, větši-
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nou se jednalo o nevolnosti mírné až střední, s tím, že pouze 3 % přerušilo 
léčbu kvůli těmto problémům (Gonzales et al., 2006; Jorenby et al., 2006). 

Klonidin 

Klonidin je <l:! sympatomimetikum s centrálním účinkem . Účinkuje seda
tivně, antihypertenzivně, snižuje nitrooční tlak a používá se i pro terapii od
vykání jiných závislostí než jen na nikotinu. Vykazuje dobré výsledky při 
mírnění opiodních a alkoholických abstinenčních symptomů (Gossop, 1988). 

Klonidin je pravděpodobně stejně účinný jako bupropion, ale má vyšší 
míru vedlejších nežádoucích účinků. Účinný je v dávkách 0,1 - 0,75 mg/den 
(Fiore , 2000b). Měl by být používán především u skupiny pacientů, kteří 
trpí úzkostnou poruchou spojenou s abstinencí, kde lze vhodně využít jeho 
sedativní a antianxiózní účinek (Hatsukami et al., 2008). 

Nortryptylin 

Nortriptylin je tricyklické antidepresivum, které podobně jako klonidin 
spadá do léků druhé volby při terapii nikotinové závislosti. Mechanismem 
jeho antidepresivního účinku je blok zpětného vychytávání noradrenalinu 
a serotoninu. V terapii nikotinové závislosti se zřejmě uplatňují jiné mecha
nismy. Hlavní význam je přikládán jeho noradrenergním účinkům, které 
pravděpodobně mírní abstinenční příznaky. Existují ale i jiné hypotézy 
o mechanismu účinku nortriptylinu. Některé pokládají za významnou slož
ku jeho účinku anxiolytický efekt, jiné zase jeho vedlejší anticholinergní 
účinky, které s projevují mimo jiné i pocitem sucha v ústech, což může zne
příjemnit kouření cigarety (Prochazka et al., 1998). Terapie je zahájena vět
šinou dávkou 25 mg/den, které je během tří týdnů postupně zvyšována až 
na hodnotu 75-100 mg/den. Celková délka terapie se udává 12 týdnů, při
čemž existují důkazy, že její prodloužení má pozitivní účinky (Hughes et al., 
2004). 

Budoucnost terapie závislosti na nikotinu 

Závažnost závislosti na nikotinu a celosvětově stoupající počty kuřáků 
jsou dobrým důvodem pro další výzkum v této oblasti a vývoj nových, účin
nějších terapeutických prostředků . Jedním z nich je nikotinová vakcína. Po 
navázání nikotinu na protein získává nikotin antigenní strukturu a stimu-
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luje imunitní systém k tvorbě protilátek proti nikotinu. Po příjmu nikotinu 
potom dochází k tvorbě komplexů nikotin-protilátka, které nemohou prostu
povat hematoencefalickou bariérou. V konečném důsledku dochází k bloku 
psychoaktivních účinků nikotinu spojených s kouřením (Nides, 2008). Pre
klinické experimenty na potkanech dokazují , že nikotinové vakcíny snižuj í 
distribuci nikotinu do mozku o 64 % (Pentel et al. , 2000). Účinek nikotino
vých vakcín byl zatím prokázán pouze v I. a II. fázi klinických experimentů. 
Účinnost je v těchto studiích uváděna 2-5krát vyšší oproti placebu (Nides, 
2008). Pro efektivitu tohoto typu terapie je nutné nejdříve dosáhnout vy
sokých hodnot cirkulujících protilátek, čehož bývá dosaženo opakovanými 
injekcemi v průběhu 4-6 týdnů (Hatsukami et al., 2005). U nikotinové vak
cíny hrozí samozřejmě i riziko plynoucí z výrazných interindividuálních roz
dílů v její imunogenicitě . Další problém je, že vakcinovaní jedinci mohou 
kompenzačně zvyšovat počty vykouřených cigaret, aby překonali účinky 
vakcíny. Tato obava se však pro zatím nepotvrdila (Hatsukami et al., 2005 ). 

Dalším nadějným zástupcem z nových látek jsou antagonisté kanabino
idních receptorů CB1, jejichž mechanismus účinku u nikotinové závislosti 
spočívá pravděpodobně ve snížení aktivity dopaminu v n . accumbens. Účin
nost např. rimonabantu byla prokázána nejdříve na zvířecích modelech 
(Cohen et al., 2002) a později také u lidí (Hatsukami et al. , 2008 ). Terapie 
rimonabantem v dávce 20 mg dlouhá 10 týdnů vedla ve srovnání s placebem 
k signifikantně vyšší úspěšnosti v abstinenci (27,6 %) oproti placebu 
(16,1 %) a navíc došlo k redukci nárůstu váhy 077 % u neobézních pacientů 
(Nides, 2008). Pro jeho antiobezitní účinky byl uvažován jako vhodný lék 
u pacientů, u nichž je příbytek na váze důvodem proč nepřestat s kouřením . 
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