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Súhrn 

V predkladanej práci na základe dostupných údajov z literatúry podávame 
prehľad o klinických a neurobiologických súvislostiach fajčenia tabaku s úzkostnými 
poruchami. Ľudia trpiaci úzkostnými poruchami sú častejší fajčiari tabaku ako 
ostatná populácia, fajčenie tabaku je prospektívne asociované s vyšším rizikom 
výskytu úzkostných porúch. Fajčenie tabaku môže rôznymi cestami ovplyvňovať od
poveď pacientov na liečbu základnej psychickej poruchy. Významnú rolu pritom 
zohrávajú zložky tabakového dymu (nikotín, inhibítory monoaminooxidáz, polycy
klické aromatické uhľovodíky, voľné radikály). Pri dlhodobom fajčení dochádza 
k zmenám najmä v sérotonínergickej, noradrenergickej a GABA-ergickej neuro
transmisii, ktoré sú spojené so zhoršovaním úzkostnej symptomatiky. Farmakokine
tické interakcie tabaku s antidepresívami a anxiolytikami spôsobujú potenciálne 
zníženie ich účinnosti (pri liečbe úzkostných porúch). Pacienti môžu fajčiť tabak aj 
pre vyhľadávanie jeho akútnych anxiolytických účinkov (resp. anxiolytických účin
kov spojených s rituálom fajčenia), dlhodobé fajčenie (závislosť od tabaku) má však 
priekazný anxiogénny potenciál. 

K ľ ú č o v é s lov á: tabak - úzkostné poruchy - nikotín - inhibítory monoami
nooxidáz - polycyklické aromatické uhľovodíky 
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M. Turček: TOBACCO AND ANXIETY DISORDERS 

Summary 

Based on available literature, in the present paper we review the clinic and neu
robiologic links of tobacco smoking with anxiety disorders. People suffering from an
xiety disorders are more likely to be daily tobacco smokers than the rest of the po
pulation, moreover tobacco smoking is prospectively associated with the risk of de
veloping anxiety disorders. Smoking can influence the therapy outcome of the un
derlying anxiety disorder in different ways. The components of tobacco smoke 
(nicotine, monoamine oxidase inhibitors, polycyclic aromatic hydrocarbons, free ra
dicals) play important role here. Long-term smoking causes changes in serotoniner
gic, noradrenergic and GABA-ergic neurotransmission, which is connected to worse
ning the symptoms of anxiety. Farmakokinetic interactions with antidepressant or 
anxiolytic medication seem to be also relevant, in scope of lowering the effects of 
specific medication due to tobacco smoking. Although patients may initially smoke 
while seeking the effects of anxiety relief, chronic smoking (tobacco dependence) has 
clear anxiogenic potential. 

Key w o r ds: tobacco - anxiety disorders - nicotine - monoamine oxidase inhi
bitors - polycyclic aromatic hydrocarbons 

Úvod 

Podiel závislých od tabaku v dospelej populácii na Slovensku je podľa je
dinej dostupnej reprezentatívnej epidemiologickej štúdie až 28 % 
(Heretik ml. a kol., 2008). Najvýznamnejšou psychoaktívnou látkou v taba
kovom dyme podieľajúcou sa na závislosti je nikotín (Schmeltz a Hoffmann, 
1977), ktorý je agonistom nikotínových acetylcholínových receptorov v moz
gu, ale aj v iných tkanivách. Okrem nikotínu je však v tabakovom dyme prí
tomných aj niekoľko identifikovaných inhibítorov monoaminooxidáz - IMAO 
(Fowler a kol., 1999), ktoré pri fajčení spôsobujú zvýšenie hladín sérotonínu, 
noradrenalínu a dopamínu v mozgu. Ďalej sa tu nachádza približne 500 rôz
nych polycyklických aromatických uhľovodíkov - PAH (Rodgman a Perfetti, 
2009), ktoré po prieniku do organizmu dokážu v pečeni indukovať izoen
zýmy CYP1A1, CYP1A2 a CYP2E1 cytochrómu P450 (ako aj konjugačné 
enzýmy) - dôležité súčasti metabolických dráh podieľajúcich sa na biotrans
formácii xenobiotík. Napokon sa v tabakovom dyme nachádza asi 30 rôz
nych voľných radikálov a približne 60 známych karcinogénov (Hecht, 2006), 
ich priame či nepriame poškodzovanie mozgového tkaniva môže byť za urči
tých okolností významné aj pre vybrané psychické poruchy. 
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Približne polovica závislých od tabaku súčasne trpí nejakou psychickou 
poruchou a celoživotné riziko jej rozvoja je viac ako 5-násobné oproti ne
fajčiarom (FarreI a kol., 2001; Lawrence - Mitrou - Zubrick, 2009). Na dru
hej strane pacienti s (inou) psychickou poruchou sú až 3-krát častejší fajčia
ri ako ostatná populácia, vzhľadom na špecifickú poruchu (Lasser a kol., 
2000; Dome a kol., 2010). Pochopenie podstaty komorbidity závislosti od ta
baku s inými psychickými poruchami sa preto javí ako veľmi aktuálna 
otázka. V ostatnej dobe sa okrem iného pátra aj po súvislostiach fajčenia ta
baku s úzkostnými poruchami. 

Úzkostné poruchy sú skupinou psychických porúch vyznačujúcich sa prí
tomnosťou patickej úzkosti alebo strachu. Predpokladá sa, úzkostné poru
chy sú na neurobiologickej úrovni spojené so zníženou aktivitou sérotoníner
gického a GABA-ergického systému, ako aj s dysfunkciou noradrenergické
ho neurotransmiterového systému (Sadock a Sadock, 2007). Klinický obraz 
"pravej" úzkostnej poruchy by nemal byť v priamom súvise s psychoaktív
nou látkou (návykovou látkou navodené úzkostné syndrómy) či s organic
kým poškodením mozgu (organické úzkostné syndrómy), prípadne telesnou 
chorobou (symptomatické úzkostné syndrómy). Medzi najdôležitejšie úzkost
né poruchy patria: generalizovaná úzkostná porucha (GAD), sociálna úzkos
tná porucha (SAD), panická porucha (PD), špecifická fóbická porucha (SFD), 
posttraumatická stresová porucha (PTSD) a obsedantno-kompulzívna poru
cha (OCD). Ich súhrnný celoživotný výskyt vo všeobecnej populácii je prib
ližne 25 % (Novotný a kol., 2010). 

Epidemiológia komorbidity denného fajčenia 
tabaku s úzkostnými poruchami 

Výber z nám známych štúdií zaoberajúcich sa problematikou epidemioló
gie komorbidity denného fajčenia tabaku (tabakovej závislosti) pri 
úzkostných poruchách a vice versa zobrazujú tab. 1 a 2. Súčasná prevalen
cia denného fajčenia tabaku pri úzkostných poruchách sa pohybuje pri
bližne v rozpätí 20 - 55 % (s rozdielnou prevalenciou pri špecifických 
formách úzkostných porúch); súčasná prevalencia komorbidity akýchkoľvek 
úzkostných porúch pri dennom fajčení tabaku je približne 10 - 30 %. 
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Tabuľka 1 Fajčenie tabaku pri úzkostných poruchách 

Autori Rok N Cieľová Súčasná Celoživotná 

publikácie populácia prevalencia prevalencia 

Akákoľvek Vanable a kol. 2003 2774 H 56,2 % (DF) 

úzkostná Grant a kol. 2004 43093 P 25,3 % (Z) 
porucha Lawrence - Mitrou- 2009 8841 P 33,4 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou- 2009 32675 P 37,8% (DF) 

Zubrick 

Panická Lasser a kol. 2000 4411 P 42,6 % (DF) 63,5 % (DF) 

porucha Grant a kol. 2004 43093 P 39,8 % (Z) 

Mc Cabe a kol. 2004 52 A 40,4 % (DF) 

30,8 % (Z) 

Lawrence - Mitrou- 2009 8841 P 39,6 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou- 2009 32675 P 45,2 % (DF) 

Zubrick 

Fóbická Lasser a kol. 2000 4411 P 36,8 % (DF) 55,2 % (DF) 

porucha Grant a kol. 2004 43093 P 27,1 % (Z) 

GAD Lasser a kol. 2000 4411 P 54,6 % (DF) 76,8 % (DF) 

Grant a kol. 2004 43093 P 32,7 % (Z) 

Lawrence - Mitrou- 2009 8841 P 45,8 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou- 2009 32675 P 45,2 % (DF) 

Zubrick 

PTSD Acierno a kol. 1996 3006 CO 44,4% (DF) 

Beckham a kol. 1999 124 CO 59,7 % (DF) 

Lasser a kol. 2000 4411 P 44,6 % (DF) 58,1 % (DF) 

Op Den Velde a kol. 2002 147 CO 60,0 % (DF) 

Lawrence - Mitrou- 2009 32675 P 40,0 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou- 2009 8841 P 33,7 % (DF) 

Zubrick 
OCD Bejerot a Humble 1999 83 A 14,5 % (DF) 

Mc Cabe a kol. 2004 50 A 22,4 % (DF) 

10,2 % (Z) 

Lawrence - Mitrou- 2009 8841 P 41,1 % (DF) 

Zubrick 

DF - denné fajčenie Z - závislosť 

H - hospitalizovaní pacienti C - komunita (bezdomovci ... ) 
A - ambulantni pacienti 
P - všeobecná populácia 
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Tabuľka 2 Úzkostné poruchy pri fajčení tabaku 

Autori Rok N Cieľová Súčasná Celoživotná 

publikácie populácia prevalencia prevalencia 

Akákoľvek Kandel - Huang - 2001 39994 P 11,4 % (Z) 

úzkostná Davies 

porucha Schmitz - Kruse - 2003 3293 P 28,3 % (Z) 

Kugler 

Grant a kol. 2004 43093 P 22,0 % (Z) 

Lawrence - Mitrou - 2009 9282 P 22,8 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou - 2009 8841 P 21,6 % (DF) 

Zubrick 

Piper a kol. 2011 1504 P 13,6 % (Z) 38,5 % (Z) 

Panická Farrel a kol. 2001 10018 P 1,5 % (Z) 

porucha Grant a kol. 2004 43093 P 6,1 % (Z) 

Lawrence - Mitrou - 2009 9282 P 6,6 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou - 2009 8841 P 4,6 % (DF) 

Zubrick 

Piper a kol. 2011 1504 P 0,0 % (Z) 

Fóbická Farrel a kol. 2001 10018 P 1,5 % (Z) 

porucha Grant a kol. 2004 43093 P 20,1 % (Z) 

Schumann a kol. 2004 4073 P 17,2 % (Z) 

GAD Farrel a kol. 2001 10018 P 4,1 % (Z) 

Grant a kol. 2004 43093 P 5,3 % (Z) 

Schumann a kol. 2004 4073 P 2,1 % (Z) 

Lawrence - Mitrou - 2009 9282 P 4,9 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou - 2009 8841 P 5,6 % (DF) 

Zubrick 

Piper a kol. 2011 1504 P 6,6 % (Z) 

PTSD Lawrence - Mitrou - 2009 9282 P 7,0 % (DF) 

Zubrick 

Lawrence - Mitrou - 2009 8841 P 9,7 % (DF) 

Zubrick 

OCD Lawrence - Mitrou - 2009 8841 P 3,5 % (DF) 

Zubrick 

DF - denné fajčenie Z - závislosť P - všeobecná populácia 
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Klinické súvislosti fajčenia tabaku (závislosti od tabaku) 
a úzkosti (úzkostných porúch) 

Ako to dokumentujú štúdie uvedené v našom epidemiologickom pre
hľade, fajčenie tabaku je (prospektívne) asociované s vyšším rizikom výsky
tu úzkostných porúch rôzneho klinického obrazu (Johnson a kol., 2000; 
Williams a Ziedonis, 2004). Tí, ktorí začali fajčiť v mladšom veku, sú pritom 
náchylnejší na rýchlejší rozvoj úzkostnej poruchy (Jamal a kol., 2011). Na 
druhej strane pacienti s úzkostnými poruchami sú pravdepodobnejšie ako 
bežná populácia súčasnými alebo minulými fajčiarmi tabaku (Breslau, 
Novak a Kessler, 2004). 

Pri úzkostných poruchách spojených s traumatickými zážitkami je zaují
mavé, že aj samotná expozícia traumou (najmä opakovanou traumou v det
stve) je spojená s vyšším rizikom rozvoja tabakovej závislosti v neskoršom 
veku, pričom rozvoj kompletnej symptomatiky PTSD je silnejším predikto
rom fajčenia tabaku ako trauma samotná (Anda a kol., 1999; Breslau, Davis 
a Schultz, 2003). Taktiež závažnosť tabakovej závislosti pozitívne koreluje 
so závažnosťou klinického obrazu PTSD (Thorndike a kol., 2006). 

Longitudinálne štúdie dokázali, že miera fajčenia tabaku predikuje frek
venciu panických záchvatov, pričom recipročná súvislosť nebola pozorovaná 
(Breslau a Klein, 1999). Obzvlášť patogénny sa pritom ukazuje potenciál 
abstinenčného syndrómu senzibilizovať k úzkosti, čo môže byť u predispono
vaných jedincov bezprostredným spúšťačom symptomatiky panických ata
kov (Piper a kol., 2011), resp. panickej poruchy (Zvolensky a Bernstein, 
2005). 

Úzky vzťah medzi abstinenčným syndrómom od tabaku a úzkostnými 
(panickými) atakmi má svoj klinicky významný korelát aj pri liečbe tabako
vej závislosti. Preexistujúca úzkostná porucha v randomizovanej placebom 
kontrolovanej štúdii negatívne predikovala výsledok kombinovanej farma
koterapie tabakovej závislosti (Piper a kol., 2011). Nedostatočná efektivita 
duálneho antidepresíva (bupropiónu) v kombinácii s nikotínom u jedincov 
s komorbídnou úzkostnou poruchou potvrdzuje, že pri liečbe tabakovej 
závislosti nie je možné ignorovať aj iné narušené neurotransmiterové systé
my (zúčastnené v patogenéze úzkostnej poruchy). Nepriamo z toho ďalej vy
plýva, že na úspešné zvládnutie odvykania od fajčenia je u pacientov s ko
morbídnou úzkostnou poruchou (zvlášť SAD, GAD alebo PD) dôležité vo far
makoterapii zacieliť sa aj na symptómy úzkosti (Watson a kol., 2012). 

Pozornosť si vyžaduje aj psychologický aspekt rituálu fajčenia, ktorý 
sprevádza mnohých závislých od tabaku a ktorý môže byť nositeľom (aj) 
neurotizujúcich prvkov. K tým patria napríklad nutkavé myšlienky na ciga
retu v prostredí, kde sa fajčiť nesmie (napríklad v práci), kvázi-obsedantné 
vyhľadávanie príležitosti "zapáliť si" (komplikované zákazmi fajčenia na 
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mnohých miestach), frustrácia z nemožnosti začatia vytúženého fajčiarske
ho rituálu (neočakávané prekazenie naplánovaného fajčenia), fajčenie pri 
každej príležitosti bez vychutnania si účinkov (prevencia expozície frustru
júcej situácie), časté predčasné ukončievanie fajčenia kvôli vonkajším okol
nostiam (napríklad vstup do budovy alebo dopravného prostriedku). Ne
zvládnutý vzorec fajčenia sa tak môže meniť, deformovať. Pacient postupne 
môže fajčiť preto, lebo teraz "smie", a nie preto, že teraz "chce". Fajčenie 
akoby strácalo charakter vôľovej aktivity a nadobúda prvky nevyhnutnosti, 
teda neurotizuje sa. Každá z úzkostných porúch si môže "vybrať" svoj znak 
v tejto deformácii. 

Okrem modifikácie klinického obrazu úzkostných porúch nesmieme za
budnúť aj na farmakokinetické interakcie zložiek tabaku so samotnými lie
čivami používanými pre túto skupinu psychických porúch (Schaffer, Yoon 
a Zadezensky, 2009). PAR obsiahnuté v tabakovom dyme majú potenciál 
zrýchliť odbúravanie (biotransformáciu a elimináciu) antidepresív i anxio
ly tík metabolizovaných izoenzýmami CYP1A1, CYP1A2 a CYP2E1, resp. 
konjugačnými enzýmami. Tento účinok bol doposiaľ klinicky preukázaný pri 
imipramíne (Bn:;sen, 1995), fluvoxamíne (Katoh a kol., 2010), duloxetíne 
(Fric a kol., 2008), trazodóne (Desai, Seabolt a Jann, 2001), alprazolame 
(Hossain a kol., 1997), lorazepame (Desai, Seabolt a Jann, 2001), diazepame 
(Desai, Seabolt a Jann, 2001) a oxazepame (Court a kol., 2002); pri mno
hých liečivách doposiaľ chýbajú štúdie. Spoločným výstupom farmakokine
tických interakcií je zrýchlené odbúravanie, zníženie plazmatickej kon
centrácie liečiva a tým potenciálne zníženie účinnosti (i vedľajších účinkov) 
antidepresív a anxiolytík pri súčasnom fajčení tabaku. 

Neurobiologické súvislosti fajčenia tabaku 
(závislosti od tabaku) a úzkosti (úzkostných porúch) 

Najdôležitejšou psycho aktívnou zložkou tabakového dymu je nikotín. 
V štúdiách s použitím animálnych modelov bolo preukázané, že existuje od 
dávky závislá kvalitatívne rozdielna modulácia úzkosti (resp. úzkostného 
správania) jednorazovou aplikáciou nikotínu. Zatiaľ čo nízke dávky nikotínu 
vedú k anxiolytickým účinkom, vyššie dávky nikotínu majú anxiogénny 
efekt (Balerio a kol., 2005; Balerio a kol., 2006). V podobných experimentoch 
bolo ďalej zistené, že chronická administrácia nikotínu anxietu zvyšuje a tá 
je úmerná jeho dávke (Irvine a kol., 2001; File a kol., 2002). Do tejto mo
dulácie anxióznej odpovede na účinky nikotínu sú pritom zapojené rôzne 
neurotransmiterové systémy. 

a4B2 subtypy nikotínových acetylcholínových receptorov (nAchR) zo
hrávajú významnú úlohu pri závislosti od tabaku, keďže ich aktivácia po
silňuje dopamínergickú neurotransmisiu v mozgových okruhoch odmeny 
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(Laviolette a Van Der Kooy, 2004). Tieto areceptory majú aj význam v kon
trolovaní anxiety: eliminácia u4B2 nAchR z dopamínových neurónov hlodav
cov znižuje senzitivitu k bezprostredným anxiolytickým efektom nikotínu 
(Mc Granahan a kol., 2011). 

Ďalšiu úlohu v regulácii anxióznej odpovede zohráva aj modulácia séro
tonínových receptorov v rôznych oblastiach mozgu. Nikotín vedie k zvýšeniu 
hladiny sérotonínu v hipokampe, nucleus raphe dorsalis, striate, mozgovej 
kôre a v mieche (Seth a kol., 2002). Zatiaľ čo nikotínom nepriamo navodená 
stimulácia 5-HT1A v nucleus raphe dorsalis má za následok anxiolytický 
efekt, aktivácia 5-HT1A v dorzálnej oblasti hipokampu a laterálneho septa 
vedie k anxiogénnym účinkom. Zvýšenie anxiety počas abstinenčného syn
drómu je zase sprostredkované sérotonínergickou hypo aktivitou na 5-HT1A 

v nucleus raphe dorsalis a 5-HT3 v striáte (Seth a kol., 2002). 
Nikotín cez nAchR aktivuje GABA neuróny, aktivácia hlavného tlmivého 

neurotransmiterového systému tak môže prispieť k jeho akútnym anxioly
tickým účinkom. Pri dlhodobej aplikácii však nikotín spôsobuje útlm GABA
ergickej neurotransmisie, a to v dôsledku rýchlej adaptácie GABA neurónov 
na jeho účinky (Ray a kol., 2008). Dôležitosť zapojenia GABA v modulácii 
úzkosti nikotínom vyplýva aj z výsledkov nedávnej štúdie, kedy farmakolo
gická blokácia GAB~ receptorov viedla k zníženiu (od dávky závislých) an
xiolytických i anxiogénnych nikotínových účinkov (Varani a Balerio, 2012). 

Skúma sa aj vzťah iných neurotransmiterových systémov vo vzťahu 
k úzkosti pri tabakovej závislosti. Farmakologická blokácia pri opioidných 
receptoroch viedla v animálnych experimentoch k zníženiu anxiolytického 
účinku nízkych dávok nikotínu, zároveň blokácia receptorov viedla k zin
tenzívneniu anxiogénneho účinku navodeného vyššími dávkami nikotínu 
(Balerio a kol., 2005). Podobné, od dávky závislé účinky nikotínu (zrušenie 
anxiolýzy, resp. posilnenie anxiogenézy) boli preukázané aj pri farmakolo
gickej blokácii, resp. agonizácii kanabinoidných CB1 receptorov (Balerio 
a kol., 2006). Tieto zistenia naznačujú, že opioidný i kanabinoidný recepto
rový systém sa zúčastňujú na modulácii nikotínom navodenej úzkostnej od
povede. Zdá sa, že oba systémy túto odpoveď pomáhajú "stabilizovať" v súla
de s ostatnými poznatkami, že nikotín vykazuje anxiolytické i anxiogénne 
vlastnosti. 

Nikotín pôsobí na nAchR aj v periférnych tkanivách. Existuje významné 
spriahnutie aktivácie nAchR v parasympatiku s amoduláciou u 7 receptorov 
v imunologických bunkách periférnych tkanív. Tento recipročný neurofyzio
logický systém sa nazýva cholínergická protizápalová dráha a je reprezento
vaný preodvšetkým aktivitou n. vagus (Tracey, 2007). Po registrácii stresora 
v periférii (cytokínov pôsobiacich na aferentné dráhy nervus vagus) sa akti
vujú eferentné dráhy nervus vagus, ktoré nadmernú tvorbu cytokínov inhi
bujú prostredníctvom aktivácie u 7 nAchR makrofágov, T- a B- lymfocytov. 
Fyziologický význam cholínergickej protizápalovej dráhy spočíva v regulácii 
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odpovede organizmu na poškodenie a v zabránení nadmernej imunitnej 
(imunopatologickej) odpovede na stresor. Stres je významnou súčasťou pato
genézy aj úzkostných porúch. Akútna stresová odpoveď je cestou aktivácie 
hypotalamo-hypofyzárno-nadobličkovej osi spojená s vylučovaním kortizolu, 
ktorý vedie v CNS k zvýšenej sérotonínergickej a noradrenergickej neuro
transmisii. Chronická stresová odpoveď však súvisí s desenzitizáciou korti
zolových receptorov v CNS, a tým následne k znižovaniu hladín sérotonínu 
a noradrenalínu. Podnet, ktorý v akútnej fáze zlepšuje emotivitu, sa pri svo
jom chronickom pôsobení stáva týmto mechanizmom škodlivým. Zatiaľ čo 
nikotínom sprostredkovaná aktivácia cholínergickej protizápalovej dráhy 
môže významne redukovať vplyv distresu, voľné radikály obsiahnuté v taba
kovom dyme sú významným stresorom (Badrick, Kirschbaum aKumari, 
2007). 

Na neurobiologickej úrovni sa okrem nikotínu uplatňuje aj iná zložka ta
bakového dymu - norharman (B-karbolín). Má nielen aktivitu nešpecifické
ho inhibítora monoaminooxidáz (Herraiz a Chaparro, 2005), ale zároveň je 
aj inverzným agonistom GABAA receptorov (Evans a Lowry, 2007). Norhar
man v mozgu navodzuje sled zmien v neuronálnych sietiach, ktorých vý
sledkom je aktivácia úzkostného prežívania a úzkostnej behaviorálnej (ve
getatívnej) odpovede (Evans a Lowry, 2007). 

V kontexte vyššie uvedených údajov si na obr. 1 dovoľujeme navrhnúť 
integrujúci model vzťahu medzi fajčením tabaku a úzkostnými poruchami 
(úzkosťou). 

Záver 

Pri štúdiu úzkostného spektra psychických porúch sa ukazuje, že denné 
fajčenie tabaku (závislosť) je epidemiologicky významne asociované s výsky
tom úzkostných porúch rôzneho klinického obrazu. Hoci jednorazové fajče
nie môže mať aj anxiolytický účinok, dlhodobé denné fajčenie má výraznejší 
anxiogénny potenciál a prospektívne zvyšuje riziko prepuknutia/zhoršenia 
niektorých úzkostných porúch. 

Nikotín, norharman a ďalšie inhibítory monoaminooxidáz v tabakovom 
dyme spôsobujú (od dávky závislé) zmeny najmä v sérotonínergickej, nora
drenergickej a GABA-ergickej neurotransmisii, ktoré sú pri dlhodobom faj
čení spojené so zhoršovaním úzkostnej symptomatiky. Nikotín navyše akti
vuje cholínergickú protizápalovú dráhu, ktorá tlmí anxiogénnu stresovú 
reakciu. Na druhej strane však oxidačné zložky tabakového dymu sú vý
znamnými stresormi. K neurobiologickým aspektom účinkov fajčenia sa pri
dáva aj behaviorálny aspekt, ktorý je tiež nositeľom potenciálneho anxio
génneho účinku. 
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Obrázok 1 Fajčenie tabaku a anxieta 
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Tabakový dym obsahuje ďalej látky (polycyklické aromatické uhľovodí
ky), ktoré vykazujú potenciálne významné interakcie so psychofarmakami 
určenými na liečbu úzkosti, resp. úzkostných porúch. Ich výsledkom je po
tenciálne zníženie účinnosti antidepresív a anxiolytík pri súčasnom fajčení 
tabaku. Na základe farmakologických profilov liečiv môžeme dnes pritom 
takmer s istotou povedať, že terajší zoznam (experimentálne dokázaných) 
interakcií je neúplný. 
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