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Súhrn 

Prehľadná práca podáva aktuálny pohľad na genetiku nikotínovej závislosti. 
Zaoberá sa štúdiami dvojčiat, ďalej spojovacími a adopčnými štúdiami. Existuje ge
netická variabilita v metabolizme nikotínu, v mediácii systémov odmeny. Takisto je 
geneticky determinovaný súvis s iniciáciou, udržiavanim a formovanim závislosti od 
nikotínu. Nádejné sú štúdie o genetickej determinácii možností a efektivity liečby. 
J e však zatiaľ v tejto oblasti veľa inkonzistencií, ktoré si žiadajú ďalší intenzívny 
výskum. 

K ľ ú č o v é s lov á: nikotinizmus - heritabilita - genetika - farmakoterapia 

Práca bola prezentovaná v máji 2009 na 2. konferencii o biologickej psychiatrii v Piešťanoch . 
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Summary 

V. Novotný: GENETICS OF NICOTINE DEPENDENCY 

This review article reviews contemporary informations about genetics of nicotine 
dependency. This review summarize twin and adoption studies, also linkage and as
sociation studies. It exists genetic variability in the nicotine metabolism, in media
tion of reward systems. Also is genetic determination in smoking initiation, persi
stence and formation of nicotine dependence. Studies about genetic determination of 
the treatment possibility and effectivity are very hopeful. But there are many incon
sistencies in this tield, future research is needed. 

Key w o r ds: nicotinism - heritability-genetics - pharmacological treatment 

Úvod 

Nikotinizmus je najrozšírenejší abúzus a závislosť na svete. Vo svete 
fajčí 47 % mužova 12 % žien. V USA podľa štúdie NESARC je 28,4 % fajčia
rov v populácii a ročná prevalencia nikotínovej závislosti je 12,8 % (Grant 
a kol., 2004). V Českej republike 46 % obyvateľstva sú fajčiari (Dragomirec
ká a kol., 2002). V našej populačnej štúdii EPIAF sme zistili, že 28,6 % slo
venského súboru boli denní fajčiari, dalších 4,6 % boli príležitostní fajčiari. 
Podľa Fagestromovho dotazníka 28,1 % súboru boli závislí od nikotínu 
(Heretik, jr. a kol. , 2008). Bližšie údaje o epidemíológii nikotinizmu pozri na 
inom mieste v tomto časopise (Novotný a kol., 2008). 

Konzum nikotínu, resp. závislosť od neho, má vážne medicínske dôsled
ky. Nikotín je zodpovedný za 30 % všetkých úmrtí na rakovinu, v rozvo
jových krajinách sú dôsledky ešte vážnejšie (Munafó, Johnstone, 2008) 

Nikotínová závislosť, podobne ako iné závislosti sa formujú za prispenia 
3 hlavných faktorov (Kolibáš, Novotný, 2007): 

1. Droga (v tomto prípade nikotín so svojimí chemickými a farmakolo
gickými vlastnosťami. 

2. Spoločnosť - sem patria spoločenské vzťahy, zvyklosti, vplyvy spo
ločenských skupín. 

3. Osobnosť - ako recipient drogy so svojimi vlastnosťami, patológiou, 
morbiditou a komorbiditou, ale aj biologickými agenetickými danosťami. 
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Neurobiológia nikotínovej závislosti 

Nikotín sa viaže na nikotínové acetylcholínové receptory (nAchR), ktoré 
sú lokalizované na neurónoch vo ventrálnej ategmentálnej oblasti . Predo
všetkým ide o 4 2 sybtypy nAchR. Ich podráždením sa vyplavuje z neurónov 
dopamín a dôjde k aktivácii nucleus accumbens, ktoré je centrom odmeny 
v mozgu, a taktiež k aktiváciii aj v prefrontálnej kôre . Už jedna cigareta do
statočne zvýši okupanciu nAchR pri klinických experimentoch. 

Okrem tohto systému na pocite odmeny a slasti pri fajčení sa podieľajú 
aj glutamátový a ópioidový systém. Naopak aktivácia v GABAergnom systé
me potláča v nucleus accumebens výdaj dopamínu a znižuje tým pocit sla
sti. Blokáda dopamínového receptora znižuje pocit slasti ako aj autoadmi
nistráciu nikotínu v animálnych pokusoch (Ray a kol., 2009). 

Typy genetických štúdií (Ball, 2002) 

Genetika nikotinizmu a nikotínovej závislosti sa len v poslednom čase 
rozvíja. Pri zisťovaní genetickej závislosti komponenty fajčenia a nikotínovej 
závislosti sa používajú typy štúdií, ktoré sú v klinickej genetike všeobecne 
a genetike závislostí bežné. 

Postupne sa vyvinulo niekoľko metód v priebehu rozvoja genetiky a psy
chiatrie. Asi najstaršou metódou je sledovanie výskytu závislosti v rodinách. 
V rodinách závislých otcov je vyšší výskyt u detí. Relatívne starou metódou 
je štúdium dvojčiat. U jednovaječných je konkordantný výskyt asi dvojná
sobný oproti dvoj vaječným dvojčatám. Až vznik moderných centralizova
ných registrov v poslednej tretine minulého storočia umožnil adopčné štú
die. Adopčné štúdie ukázali, že vplyv environmentu je podstatne nižší než 
vplyv genetický. Podstatne mladšie sú tzv. spojovacie a asociačné štúdie. 

Poznáme teda: 
- Rodinné štúdie 
- Štúdie dvojčiat 
- Adopčné štúdie 
- Väzobné štúdie ()inkage") - hľadá sa v celom genóme vzťah k nikotí-

novej závislosti 
- Asociačné štúdie- mierne opačný postup. Zisťuje sa, ako konkrétny gén 

- napr. pre nikotínový receptor - je vo vzťahu k neskoršiemu vývoju nikoti-
nizmu. 

Najnovšie genotypizácia jednotlivých receptorov (nikotín-acetylcholíno
vých, dopamínových, serotonínových, GABA a iných) zdá sa, že významne 
prispeje k sformulovaniu presnejšej genetickej teórie nikotínovej závislosti . 
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Rodinné štúdie 

Rodinné štúdie boli v psychiatrickej genetike historicky najstaršie. Pos
kytovali údaj o tom, že v istých rodinách niektoré psychiatrické ochorenia 
sú častejšie. To isté sa týkalo aj závislostí. Nedávali však odpoveď na to, či 
ide o skutočnú geneticky podmienenú záťaž a nie napríklad o sociálny vplyv 
rodiny a podobne (Zvolský, 1990). Je pomerne málo takýchto štúdií o výsky
te závislosti od nikotínu v rodinách, viac je o výskyte fajčenia v rodinách. 
Deti fajčiarov majú 2-4-krát väčšiu šancu na vznik závislosti od nikotínu 
ako deti negfajčiarov (Hughes, 1986). 

Štúdie dvojčiat a adopčné štúdie 

Mohli lepšie potvrdiť prítomnosť genetickej komponenty. Jednovaječné 
dvojčatá (monozygózne-MZ) majú totiž plne totožný genóm, dvojvaječné 
dvojčatá (dizygótne. DZ) len 50 % genómu majú totožný. V prípade rozdiel
nej konkordancie (výskytu javu) u jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat, 
je vysoko pravdepodobná genetická komponenta javu. 

Niektoré dvojčatá sú vychovávané po adopcii v rôznych prostrediach/ro
dinách, tým sa dá zistiť nielen rozdielnosť konkordancie, ale aj prípadné en
vironmentálne vplyvy (napodobovanie, spoločenské tlaky a pod.). 

Švédska štúdia zisťovala heritabilitu nikotinizmu vo veľkej skupine dos
pelých narodených medzi rokom 1926-1958. Heritabilita iniciácie fajčenia 
u mužov bola 51 %, u žien 44 % (Heath a kol., 1995, tab. 1). 

Tabuľka 1. Heritabilita iniciácie faj čenia (Heath a kol., 1995) 

52 

50 o heritab. 

48 

46 

44 

42 

40 
muži ženy 
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K tomuto bodu (genetika iniciácie fajčenia) sa realizovalo viacero ďalších 
štúdií. Je veľká variabilita jednotlivých štúdií. Heritabilita iniciácie kolíše 
podľa nich medzi 30 až 80 %. Nie je významný rozdiel medzi mužmi a žena
mi. Je možný genetický vplyv osobnosti (Heath et al., 1995), často sa uvádza 
typ tzv. novelty seeking-hľadanie nového (Sullivan a KendIer, 1999). 

Existujú viaceré štúdie o udržiavaní (perzistencii) fajčenia. Tiež sa aj 
k tomuto bodu zisťovala pomocou štúdie dvojčiat genetická determinácia. 
Zdá sa, že perzistencia je viac geneticky determinovaná než iniciácia, udáva 
sa 50-70 % (napr. Heath a Martin,1993, Sullivan a KendIer, 1999). 

Na úvahu o genetických vplyvoch prerušenie fajčenia je málo štúdií. Nie
ktoré štúdie sú zamerané len na niektoré faktory abstinenčného syndrómu 
(Munafo a Johnstone, 2008). Relatívne nedávna štúdia zistila, že heritabili
ta zlyhania prerušenia fajčenia je 54 % (Xian a kol., 2003). 

Veľká štúdia dvojčat sa realizovala v 90. rokoch v USA. Sledoval sa vý
skyt fajčenia (teda nie závislosti) u monozygótnych (n=520 párov) a dizygót
nych dvojčiat (n=376 párov). Diskordancia u MZ bola len 17,5 %, kým u DZ 
párov až 35,4 %, teda dvojnásobná. Autori prepočítali, že na fajčení a (ne
skôr) závislosti sa podieľa hgenetika 77 %, kým enviroment len 23 % 
(Prescott a Kendler, 1995). 

Väzobné (nlinkage") štúdie 

Hľadajú gény vo vzťahu k nikotinizmu v celom genóme. Lokusy na kyse
line dezoxyribonukleovej (DNA lokusy) sú identifikované matematicky - po
mocou tzv. lod skóre. Je snaha identifikovať chromozómy u geneticky pokiaľ 
možno čistých (homogénnych) populácií, napriklad Indiáni, Eskymáci, Afro
američania a pod. 

Hľadal sa súvis - spojenie s rôznymi faktormi fajčenia : 

- nefajčenie vs. fajčenie bez závislosti vs. závislosť (Vink a kol. , 2004) 
- závislosť od nikotínu (Straub a kol., 1999) 
- počet cigariet za deň (Stallings a kol., 2003) 
Zatiaľ sú veľmi inkonzistentné výsledky. Zdá sa však, že viac-menej 

spoľahlivo súvisia s nikotínovou závislosťou tieto lokusy (Beuten a kol., 
2007; Munafo a Johnston, 2008): 

- chromozóm 9q22, interval 13-cM 
- gén pre podjednotku GABA receptora - GABA - B2 
- gén pre receptor neurotrofin-kinázu (NTRK-2) 
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Asociačné štúdie 

V asociačných štúdiách sa zisťuje, ako konkrétny gén pre isté proteíny je 
vo vzťahu k nikotinizmu. Skúmajú sa predovšetkým gény pre proteíny vo 
vzťahu k metabolizmu (napr. gény pre cytochróm P 450) a gény pre neuro
transmiterové systémy (napr. gény pre acetylcholínové nikotínové receptory, 
gény pre DA receptory, gény pre GABA receptory, Ray a kol., 2009). 

Vo vzťahu h metabolizmu je evidentné, že cytochróm CYP 2A6 metaboli
zuje nikotín na farmakologicky inaktívny kotinin. Identifikovali sa zatiaľ 
rôzne funkčné varianty enzýmu. CYP2A6 tzv. wild typ genotypu je rýchly 
metabolizér nikotínu. U nositeľov tohto genotypu vzniká významnejšia 
závislosť , ťažšie je prerušenie konzumu. Je aj problematickejšia terapia. 
Naopak niektoré varianty mali protektívny efekt, sú asociované s redukciou 
konzumu cigariet (Munafo a Johnstone, 2008; Ray a kol., 2009). 

Genetický výskum vo vzťahu h receptorom má zatiaľ problematické a nie
kedy odporujúce si výsledky. Je to dané tým, že nihotínové acetylcholínové 
receptory majú značný polymorfizmus, čo podmieňuje inkonzistentné vý
sledky (Munafo, Johnstone , 2008). Niektoré štúdie však našli vzťah medzi 
podjednotkami génu CHRN5 a CHRN3 a nikotínovou závislosťou. Pritom 
tieto dva gény sa identifikovali z vyše 300 kandidátskych génov v zložitej 
asociačnej štúdii (Saccone a kol., 2007). Najnovšie sa zistila signifikantn á 
asociácia medzi podjednotkou CHRN4 a nikotínovou závislosťou (Ray a kol., 
2009). 

Podobne zložitá situácia je u génov pre dopamínový systém. Zatiaľ sa 
identifikovali kandidátske gény pre dopamínový receptor DRD4,DRD5, 
DRD2-11q23 (Gelernter a kol. , 2006), gény pre dopamin-B-hydroxyláza 
(DBH), gén pre tyrozin-hydroxylázu, gén pre katechol-O-metyl-transferázu 
(COMT). Celkove sú však výsledky inkonzistentné, efekt individuálnych gé
nov je malý (Munafo a Johnstone , 2008). Jedna z popredných skupín venu
júcich sa genetike nikotínovej závislostí okolo Munafa v Bristole sa pokúsila 
odstrániť inkonzistencie okolo štúdií s DRD2 receptorom. Vyšli s myšlien
kou, že za rozporné výsledky môžu možno aj sexuálne diferencie v jednot
livých súboroch, lebo zastúpenie žien bolo vždy menšie. V najnovšej práci 
(Munafo a kol. , 2009) hodnotili polymorfizmus DRD 2 génu na veľkom vlast
nom súbore žien, ako aj za pomoci meta analýzy 29 publikovaných štúdií. 
Nezistili rozdiel vo frekvencii polymorfizmu DRD2 génov medzi mužmi a že
nami. 

Pri iných neurotransmiterových systémoch sú len parciálne zistenia. 
U serotonínového systému gén pre 5-HTT je asociovaný so stimulom pre faj-
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čenie (Munafo et al., 2005). U GABA systému sa zistilo, že gén pre GABA A 
hrá úlohu v systéme odmeny pri konzume nikotínu (Munafo a Johnstone, 
2008). Iné zistenia sú inkonzistentné, ale nedá sa vylúčiť ich genetický 
vplyv. 

Gény a terapia 

Zatiaľ vo všeobecnosti sú uznané tri farmakologické možnosti liečby ni
kotínovej závislosti. Sú to nikotínové náplaste, bupropion a najnovšie vare
niklin (Kolibáš, Novotný, 2007). 

Získali sa zatial niektoré velmi zaujímavé poznatky. Dopaminový recep
tor (DRD 2) má značný génový polymorfizmus. Gén označovaný ako 
32806T- 141CDel predikuje lepšiu odpoveď na nikotínové náplaste. Gén oz
načovaný ako C32806- 14Clns predikuje lepšiu odpoveď na bupropion 
(Lerman a kol. , 2006). Vysoko aktívna alela COMT val/met (je asociovaná 
s nízkymi hladinami dopaminu v mozgu) podporuje vyšší efekt nikotínovej 
náplaste a predikuje abstinenciu (Ray a kol., 2009). 

Záver 

Zatiaľ z prác o genetike nikotinizmu sa dá súdiť, že genetické faktory 
hrajú významnú úlohu v mnohých fázach formovania a priebehu nikotíno
vej závislosti. 

Je evidencia, že existuje genetická variabilita v metabolizme nikotínu, 
v mediácii systémov odmeny. Takisto je geneticky determinovaný súvis 
s iniciáciou, udržiavaním a formovaním závislosti od nikotínu . Sú k dispo
zícii aj práce poukazujúce na genetické vplyvy vo vzťahu k prerušeniu faj
čenia , ako aj v odpovedi na farmakoterapiu . 

Je však vela rozporných výsledkov. Chýbajú väčšie štúdie, chýbajú štú
die na väčších a diferentných populáciách. Je potrený ďalší výskum. Nádej
né sú štúdie o genetickej determinácii možností a efektivity liečby . 

Môžeme skončiť tento· prispevok citáciou: "Genetická determinácia fajče· 
nia cigariet je len v detskom veku" (Munafo, Johnstone , 2008). 

Literatúra 

BaU, D.: The genetics of alcohol dependence. Alcoscope, 5, 2002, 4, s. 2 - 5 
Beuten, J . - Ma, J . Z. - Payne, T. J . - Dupont, R. T. - Lou, X. Y. - Crews, K. M.: As

sociation of specific haplotypes of neurotrophic tyrosine kinase receptor 2 gene 

229 



V. NOVOTNÝ / GENETIKA NIKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

(NTRK2) with vulnerability to nicotine dependence in African-Americans and 
European-Americans. Biol Psychiat, 61, 2007, 1, s. 48 - 55 

Dragomirecká, E. - Baudiš, P. - Smolová, E. - Dzúrová, D. - Holub, J .: Psychia
trická nemocnost obyvatel České republiky. Čes Slov Psychiat, 98, 2002, 2, s. 72 
- 80 

Gelemter, J. Y. - Weiss, R. - Brady, K. - Panhuysen, C. - Yang, 8.: Ryplotype span
ning TIC12 and ANKKlflanked by DRD2 and CAMI loci, is strongly associated 
to nicotine dependence in two distinct American population. Rum Molec Genet, 
15, 2006, s . 3498 - 3507 

Grant, 8. F. - Hasin, D. S . - Chou S . P. - Stinson, F. D. - Dawson, D. A: Nicotine 
dependence and psychiatrie disorders in the United States: Results from the Na
tional Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen Psy
chiat, 61 , 2004, 10, s. 1107 - 115 

Heath, A :C. - Martin, NG.: Genetie models for the natural history of smoking: evi
dence for a genetic influence on smoking persistence. Addict Behav, 18, 1993, 1, 
s. 19 - 34 

Heath, A·C. - Madden, P .. - Slutske, W. S . -Martin, NG.: Personality and the in
heritanee of smoking behavior: a genetie perspective. Behav Genet, 25, 1995, 
s. 103 - 117 

Heretik, A, mL - Heretik, A - Novotný, V. - Pečeiíák, J. - Ritomský, A : EPIAF. Epi
demiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Psychoprof, Nové Zámky, 2008, 
s. 152 

Hughes, J. R .: Genetics of smoking. Behav Ther, 17, 1986, s. 335- 345 
Kolibáš, E. - Novotný, v.: Alkohol , drogy, závislosti, Vyd. Univerzita Komenského, 

Bratislava, 2007, s . 260 
Lerman, C. - Jepson, C. - Wileyto, E. P. - Epstein, L. H - Ruckstalis, M. - Patter

son, F. : Role of functional genetie variation in the dopamine D2 receptor (DRD2) 
response to bupropion and nicotine replacement therapy for tobaeco dependence: 
results of two randomised clinical triaIs. Neuropsychopharmacology, 31, 2006, 2, 
s. 231- 242 

Munafó, M. R. - J ohnstone, .E. C.: Genes and cigarette smoking. Addiction, 103, 
2008, 6, s. 893 - 904 

Munafó, M. R. - J ohnstone, E. C. - MacIntosh, B.: Association of serotonine trans
porter genotype with selelctive processing of smoking- related stimul i in current 
smokers and ex-smokers. Nicot Tob Res, 7, 2005, 6, s. 773 - 778 

Muna/ó, M. R. -Timpson, N J . - David, S. P. - Ebrahim, S . - Lawlor, D. A : Asso
ciation of the DRD2 gene TaqlA polymorphism and smoking behavior : A meta
analysis and new data. Nicot Tob Res, 11, 2009, 1, s. 64 - 76 

Novotný, V. - Heretik, A - Heretik, A, mL - Pečeňák, J . - Ritomský, A : Epide
miológia nikotinizmu. Alkohol Drog Záv, 43, 2008, 1, s. 3 - 10 

Prescott, C. A, Kendler, K. : Genetie and enviromental influences on alcohol and to
bacco dependence among women. In: J. B. Fertig, J. P . Allen : Alcohol and tobac-

230 



V. NOVOTNÝ / GENETIKA NIKOTÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

co: From basic science to clinical practice. NlAAA, Bethesda, 1995, s. 59 - 87 
Ray, R. - Schnoll, R. A - Lerman, C.: Nicotine dependence, biology, behavior, and 

treatment. Annu Rev Med, 60, 2009, s. 247 - 260 
Saccone, S. F. - Hinrichs, A L. - Saccone, N. L. - Chase, G. A - Konuicka, K -

Madden, P. A : Cholinergic nicotinic receptor genes implicated in nicotine depen
dence association study targeting 348 candidate genes. Hum Mol Genet, 16, 
2007,1 s. 36 - 49 

Stallings, M. C., Corley, R. P. - Hewitt, J. K - Krauter, K S. - Lessem, J . M. - Mi
kulich, S. K : A genome-wide search for quantitative trait loci influencing sub
stance dependence vulnerability in adolescence. Drug Alcohol Depend, 70, 2003, 
s. 295 - 307 

Straub, R. E. -Sulliuan, P. F. - Ma, Y. - Myakisheu, M. V. - Harris-Kerr, C. -
Wormsley, B.: Susceptibility genes for nicotine dependence. Mol Psychiat, 4, 
1999, s. 129 - 144 

Sulliuan, P. F., Kendler, K S .: The genetic epidemiology of smoking. Nicot Tob Res, 
1, 1999, Suppl. 1, s. 51- 57 

Vink, J. M. - Beem, A L. - Posthuma, D. -Neale, M. C. - Willemsen, G. - Kendler, 
K S .: Linkage analysis of smoking initiation and quantity in Dutch sibling 
pairs. Pharmacogenomics J ., 4, 2004, s. 274 - 282 

Xian, H. - Scherer, J. F. - Madden, P. A - Lyons, M. J . - Tsuang, M. - True, W. R. : 
The heritability of failed smoking cessation and nicotine withdrawal in twins 
who smoked and attemped to quito Nicot Tob Res, 5, 2003, 5, S . 248 - 252 

Zuolský, P.: Rozvoj genetiky v psychiatrii. Avicenum, Praha, 1990, S . 212 

Do redakcie prišlo: 1. 8. 2009 
Prijaté na publikáciu: 1. 9. 2009 

Adresa autora: prof. MUDr. V. Novotný, CSc., Psychiatrická klinika LFUK a FNsP, 
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 

231 


