
Andrzej STAREK Podstawy empiryczne zwalczania nałogu 
palenia tytoniu

Empirical bases of fight against tobacco smoking habit

Zakład Biochemii Toksykologicznej 
Wydział Farmacji 
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
Kierownik: Prof, dr hab. Andrzej Starek

Dodatkowe słowa kluczowe:
rola nikotyny w nałogu palenia 
tolerancja na nikotynę 
zespół odstawienia 
śródmózgowe układy dopaminowe

Additional key words:
role of nicotine in smoking habit 
tolerance to nicotine 
withdrawal syndrome 
midbrain dopamine systems

Adres do korespondencji:
Prof, dr hab. Andrzej Starek 
Zakład Biochemii Toksykologicznej 
Collegium Medicum UJ
30-688 Kraków, ul. Medyczna 9

Palenie tytoniu jest generalnie uwa
żane za formę uzależnienia nikotyno
wego. Efekty behawioralne nikotyny i 
jej właściwości nagradzania, jak rów
nież rozwój tolerancji i zespołu odsta
wienia wskazują, że nikotyna ma ten
dencje do uzależniania, ale nie silnie 
zaznaczonego. Omówiono zastępczą 
terapię nikotynową oraz znaczenie ni- 
skonikotynowego aerozolu dymu pa
pierosowego i aerozolu kwasu cytry
nowego jako pomoce dla potencjalne
go zaprzestania palenia.

Wprowadzenie
Nałóg palenia tytoniu jest złożonym pro

cesem biologicznym, psychosocjologicznym 
i klinicznym. Nałóg jest uważany za stan 
psychopatologiczny, w którym utracono kon
trolę nad pobieraniem leku. Uzależnienie 
lekowe odnosi się do stanu, w którym ist
nieje potrzeba ciągłego przyjmowania leku 
w celu funkcjonowania w pewnych, normal
nych granicach. Uzależnienie lekowe czę
sto wiąże się ze zjawiskiem tolerancji i ze
społem odstawienia [1].

W 1988 r. Naczelny Lekarz USA [33] 
stwierdził, że:

• papierosy i inne formy tytoniu 
uzależniają,

• nikotyna jest lekiem w tytoniu, który 
powoduje nałóg,

• farmakologiczne i behawioralne 
procesy, które określają 
uzależnienie są podobne do tych, 
które determinują uzależnienie od 
takich leków jak heroina i kokaina.

Tak więc nałóg palenia tytoniu i tytonio- 
zależność są na ogół wiązane z biologiczną 
aktywnością nikotyny jako swoistego skład
nika tytoniu i dymu tytoniowego. Nikotyna 
jest czwartorzędową zasadą amoniową, 
występującą w postaci dwóch stereoizome- 
rów. Izomer L(-) (S-nikotyna) występuje 
wyłącznie w tytoniu i dymie tytoniowym (ok. 
90% nikotyny ogółem). Jest on aktywniej
szy biologicznie od izomeru D(+) (R-nikoty- 
ny). Nikotyna jest słabą zasadą organiczną 
o pKa 8,0. Wartość ta ma istotne znaczenie 
dla uwalniania nikotyny z tytoniu podczas 
palenia papierosa i wydajności jej wchłania
nia w różnych odcinkach dróg oddecho
wych. W papierosach komercyjnych warto
ści pH głównego (GS) i bocznego (BS) stru
mienia dymu wynosząodpowiednio 6,2 i 6,7- 
7,5, co sprawia że stosunek stężeń nikotyny 
(BS/GS) mieści się w zakresie 6,5-8,0 [32].

Podczas palenia papierosa nikotyna ule
ga oddestylowaniu i osadzeniu na cząstkach 
substancji smołowych GS (faza cząstkowa

Tobacco smoking generally re- 
garded as a form of nicotine depend* 
ence. The behavioural effects of nico* 
tine and its relative reinforcing prop* 
erties, as well as the development of 
tolerance and withdrawal syndrome 
indicate that nicotine has addiction li' 
ability, which is however not strongly 
marked. Nicotine replacement therapy 
low nicotine smoke aerosol and citric 
acid aerosol as potential smoking ces* 
sation aids are discussed.

dymu), a następnie pobraniu do jamy ust
nej i inhalacji do dróg oddechowych pala
cza. Wydajność wchłaniania nikotyny przez 
błonę śluzową jamy ustnej i górnych dróg 
oddechowych rośnie ze wzrostem pH dymu 
w wyniku przechodzenia alkaloidu z formy 
zjonizowanej w formę niezjonizowaną. 
dolnych drogach oddechowych, a zwłasz
cza w pęcherzykach płucnych, nikotyna ule
ga szybkiemu wchłanianiu do krwi kapilar
nej na drodze dyfuzji, niezależnie od pH 
dymu. Wydajność wchłaniania nikotyny W 
drogach oddechowych u nałogowych pala
czy oszacowano na 82-92% lub 29% odpo
wiednio po inhalacji dymu papierosowego 
lub przy braku inhalacji. Bezpośrednio p° 
wypaleniu papierosa stężenie nikotyny w® 
krwi osiąga wartość maksymalną w zakre
sie 5-30 ng/ml, zależnie od behawioru pale
nia papierosa. Behawior palenia jest proce
sem złożonym, obejmującym intensywność 
palenia, w tym czas trwania, częstość i licz
bę zaciągnięć, głębokość inhalacji dymu 1 
stopień wymieszania dymu z powietrzem, 
co ma istotny wpływ na dawkę nikotyny pO' 
bieraną przez palacza [3].

Biodostępność nikotyny zależy od ro
dzaju produktu tytoniowego. O ile po wypa
leniu papierosa maksymalne stężenie niko
tyny gwałtownie spada, to po zażyciu taba
ki, żuciu tytoniu lub gumy nikotynowej spa
dek ten przebiega powoli (rycina 1). Nikoty
na słabo wchłania się z żołądka ze względu 
na niskie pH, natomiast dobrze wchłania się 
z jelita cienkiego [4].

W strumieniu krwi nikotyna występuje 
w postaci zjonizowanej (69% wchłoniętej 
dawki) i niezjonizowanej (31%). Jej wiąza
nie z białkami osocza nie przekracza 5% 
dawki. Lek ten szybko przechodzi do tka
nek, w których osiąga 2,6 razy wyższe stę
żenie niż w osoczu krwi. Nikotyna wykazuje 
duże powinowactwo do płuc, mózgu i wą
troby, natomiast małe do tkanki tłuszczowej- 
Po osiągnięciu maksymalnego stężenia W® 
krwi tętniczej, nikotyna dociera do mózgu
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Tabela I
Tannakoklnetyczne parametry nikotyny u człowieka 

¡*3 Benowitz, 1990].
ne Pharmacokinetic parameters of nicotine in man [wg 

?!!WzJ990].

biologicznego półtrwania (t,„) 2 godz.

..__ Objętość dystrybucji 180 L

 Klirens całkowity 1 300 ml/min.

Klirens nerkowy 200 ml/min.

^Klirens pozanerkowy 1 100 ml/min.

Rycina 1

nikotyny we krwi po wypaleniu papierosa 
! In'n-)1 doustnym zażyciu tabaki (2,5 g). żuciu 
Z °niu (7,9 g) lub gumy nikotynowej (2x2 mg) przez 
Bl n,ln' [Benowitz, 1990].
sm°? concentralion °f nicotine during and after cigarette 
C(1 oking for g minutes and use of oral snuff (2.5 g), 

W|ng tobacco (average 7.9 g) and nicotine gum (two 
m9 pieces) for 30 minutes (Benowitz, 1990].

Minuty

33U 1-2 min. Czas biologicznego półtrwa- 
? ^1/2) dystrybucji tego leku wynosi ok. 8 
n-, podczas gdy t1/2 eliminacji (metabolizm 
ydalanie łącznie) ok. 2 godz. (tabela I).

j.. Niezmieniona nikotyna jest wydalana ze 
'n3.i moczem. W nerkach ulega filtracji kłę- 
szkowej i sekrecji kanalikowej, którym 

Zai ar2ys2y kanalikowa resorpcja zwrotna 
(Di?2na °d pH moczu. W kwaśnym moczu 
dań klirens nerkowy nikotyny może się- 

600 ml/min., natomiast w zasadowym 
p°C2u (PH 7,0) nie przekracza 17 ml/min. 
he u niel<ontrolowanym pH moczu klirens 

rkowy osiąga ok. 100 ml/min., co zapew- 
a Wydalenie 10-15% dziennej dawki niko-

1 Sądzono, że szybkość wydalania ni- 
s ynV Pfzez nerki może regulować inten-

7 hość palenia papierosów. Zgodnie z 
nv9estią Schachtera [31], stres emocjonal- 
k^nasila Palenie papierosów w wyniku za- 
njaaS2en'a moczu i tym samym przyspiesze- 
Wa|Wy^a'an'a Hikotyny. Jedną z metod spo- 
u niania wydalania nikotyny z organizmu 
su 3 °9owych palaczy, stabilizującą kon- 
^^mpcję papierosów, była terapia alkalicz- 
ni63W'ększająca pH moczu. Istnieją rów- 
ko 2 aane ne9uMce znaczenie klirensu ner- 
rr,?\e9Q w samoregulacji konsumpcji papie
rów [4]

gc yVartości klirensu całkowitego, nerkowe- 
świ' PO2anerk°wego nikotyny (tabela I)
2 'adc*ą 0 bardzo szybkiej eliminacji tego 
ren^2^U 2 or9anizmu- Klirens pozanerkowy 
Wu rke2entuJe ok. 70% wątrobowego przepły- 
(rQ, Wskazuje to na kluczową rolę wą- 
bnii V W elim¡nacji nikotyny na drodze meta-
u||cznej.

hiet^Klenie PaPierosów może przyspieszać
1 ks a°°''2rn samej nikotyny oraz wielu leków 
j6steriobiotyków. Całkowity klirens nikotyny
2 _ J^olniejszy u niepalących w porównaniu 
(eri °9owymi palaczami papierosów. Klirens

oreluje z masą ciała i jest znamiennie 

wyższy u mężczyzn niż u kobiet. U nałogo
wych palaczy stężenia nikotyny we krwi były 
podobne u mężczyzn i kobiet, chociaż męż
czyźni palili więcej papierosów. Oznacza to, 
że mężczyźni z powodu większego klirensu 
pobierali więcej nikotyny dla osiągnięcia 
podobnych efektów psychofarmakologicz- 
nych co kobiety. Ponadto wykazano, że ta
kie czynniki jak posiłek, wysiłek fizyczny i 
leki, które modyfikują wątrobowy przepływ 
krwi, mają istotny wpływ na szybkość meta
bolizmu nikotyny [4].

Psychoaktywne działanie nikotyny
Uważa się, że palenie tytoniu jest nega

tywnym wzmacniaczem behawioru ponie
waż kontynuacja palenia jest wynikiem uni
kania przez palacza głodu nikotynowego [7]. 
Z drugiej strony nikotyna jako psychoaktyw
ny czynnik wzmacniający poprawia samo
poczucie oraz zmniejsza uczucie dyskom
fortu, bólu i lęku [12,26].

Acetylocholinowe receptory nikotynowe 
(AChRN) są prawdopodobnie początkowym 
miejscem działania nikotyny. Receptory te 
mogą występować w różnych stanach czyn
nościowych, a mianowicie w stanie spoczyn
ku poprzedzającym kontakt receptora z ago- 
nistą w stanie pobudzenia (otwarte kanały 
jonowe) oraz w stanie odczulenia czyli nie- 
wrażliwości na agonistę. Występowanie 
AChRN w określonym stanie czynnościo
wym zależy od podtypu receptora oraz stę
żenia i szybkości podania agonisty. Krótko- 
czasowa ekspozycja na agonistę aktywuje 
AChRN, podczas gdy dlugoczasowa ekspo
zycja prowadzi do ich odczulenia. Receptor 
odczulony wykazuje większe powinowactwo 
do agonisty niż receptor w stanie spoczyn
ku lub pobudzenia (receptor otwarty) [10]. 
Różnorodność stanów czynnościowych 
AChRN tłumaczy objawy głodu nikotynowe
go i zjawisko tolerancji na nikotynę.

Powszechnie akceptowana hipoteza 
głosi, że niewłaściwie stosowane leki oku
pują istniejące układy nagrody w ośrodko
wym układzie nerwowym, niezbędne do 
przeżycia. Środkowolimbiczny układ dopa- 
minoergiczny jest znanym układem nagro
dy m. in. w przypadku kokainy i D-amfeta- 
miny. Ośrodkowy szlak dopaminowy biegnie 
od przedczołowej kory mózgowej do pól lim- 
bicznych, obejmujących guzek węchowy, 
jądro migdałowate, okolicę przegrodową i 
jądro półleżące (nucleus accumbens) [20]. 
Badania doświadczalne z zastosowaniem 
agonistów i antagonistów dopaminy oraz 
behawioralne nad samopodawaniem leków 
po uszkodzeniu neuronów środkowolimbicz- 
nych doprowadziły do wniosku, że uwalnia
nie dopaminy w jądrze półleżącym jest na
gradzające [9]. Istnieją dowody, że nikotyna 
wywiera bezpośrednie działanie na szlaki 
środkowolimbiczne poprzez AChRN zloka
lizowane na neuronach jądra półleżącego 
[22]. Nikotyna stymuluje uwalnianie dopa
miny w jądrze półleżącym oraz w synapto- 
somach wyizolowanych z tego jądra in vitro 
[10].

Stwierdzono, że istnieją również inne 
szlaki nagrody, na które działają składniki 
dymu tytoniowego nie będące nikotyną. Na 
przykład monoaminooksydaza typu B 
(MAOB), biorąca udział w degradacji dopa
miny, jest częściowo hamowana w mózgu 
palaczy tytoniu [10]. Wzrost stężenia dopa
miny w wyniku zahamowania MAOB rrioże 
nasilać uzależniające działanie nikotyny.

Długotrwała ekspozycja na nikotynę 
zwiększa liczbę AChRN [22]. Również wy
sokie dawki mekamylaminy - antagonisty 
AChRN zwiększają liczbę tych receptorów. 
Wzrost ten jest wynikiem odczulenia recep
torów, które wchodzą w długotrwały stan 
inaktywacji [34]. Liczba receptorów nikoty
nowych wydaje się być regulowana przez 
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mechanizmy potranskrypcyjne, które 
zmniejszają obrót metaboliczny receptorów 
przy niezmienionym poziomie ich m RNA 
[10,22].

Mekamylamina i dihydro-p-erytroidyna, 
antagoniści obwodowych i centralnych re
ceptorów nikotynowych, odpowiednio hamo
wały zwiększone uwalnianie dopaminy in
dukowane przez nikotynę w jądrze półleżą
cym [23,24] oraz zmniejszały samopodawa- 
nie nikotyny u zwierząt [8]. W badaniach kli
nicznych stwierdzono większą skuteczność 
mekamylaminy niż plastrów nikotynowych 
w leczeniu nałogu palenia tytoniu [27]. Po
nadto, mekamylamina nie przyspieszała 
objawów zespołu odstawienia u nałogowych 
palaczy papierosów [11].

Inne możliwości zwalczania nałogu 
palenia tytoniu
Na ogół uważa się, że nałóg palenia ty

toniu jest wynikiem uzależnienia palacza od 
nikotyny [33]. Uzależnienie to, będące na
stępstwem działania nikotyny na ośrodko
wy układ nerwowy, wyrażone jest objawami 
psychofarmakologicznymi i behawioralnymi, 
a w przypadku przerwania palenia, pragnie
niem palenia (craving) i zespołem odstawie
nia (withdrawal syndrome). Zespół ten ma
nifestuje się takimi objawami jak lęk, przy
gnębienie, drażliwość, niepokój, trudności 
koncentracji uwagi, bezsenność, zwolnienie 
akcji serca, wzrost apetytu i przyrost masy 
ciała. Objawy te pojawiają się po 2-12 godz. 
po przerwaniu palenia, osiągają największe 
nasilenie po 2-3 dniach i utrzymują się przez 
okres 3-4 tygodni [16,18].

W celu złagodzenia objawów zespołu 
odstawienia stosowana jest zastępcza te
rapia nikotynowa w postaci m.in. nikotyno
wej gumy do ssania oraz plastrów do trans- 
dermalnego podawania nikotyny. Guma ni
kotynowa łagodzi większość objawów od
stawienia, natomiast nie wpływa na przyrost 
masy ciała [17]. Również plastry nikotyno
we zmniejszają lub całkowicie znoszą więk
szość objawów podmiotowych i przedmio
towych zespołu odstawienia. Natomiast nie 
znoszą pragnienia palenia [19, 25].

Zastępcza terapia nikotynowa nie jest w 
pełni skuteczna u nałogowych palaczy pa
pierosów. Nie jest wiadome czy jest to zwią
zane ze stopniem uzależnienia od nikotyny 
lub z objawami niepożądanego działania 
bezdymnych substytutów tytoniu, czy też z 
innymi czynnikami [16,18].

Szereg badań wskazuje, że uzależnie
nie od nikotyny nie jest jedynym czynnikiem 
samoregulacji intensywności palenia papie
rosów, wyrażonej behawiorem palenia. 
Wykazano bowiem, że średnia liczba wy
palonych papierosów w ciągu doby oraz 
średnie stężenie nikotyny w osoczu krwi 
palaczy nie zależą od ilości nikotyny uwal
nianej z papierosów. Niskie stężenia niko
tyny w papierosach palacze tylko częścio
wo kompensują przez inhalowanie dymu do 
drzewa oskrzelowego [13,30]. Uwalnianie 
nikotyny z papierosów nie jest jedynym i sil
nym czynnikiem determinującym wybór 
marki papierosów przez palaczy [5].

Stwierdzono, że percepcja smaku i za
pachu tytoniu, związana bardziej z uwalnia
niem substancji smołowych niż nikotyny, 
może odgrywać istotną rolę w regulacji be- 

hawioru palenia papierosów [15]. Znalazło 
to potwierdzenie w subiektywnej odpowie
dzi palaczy na dym papierosowy po miej
scowym znieczuleniu różnych odcinków 
dróg oddechowych. Obserwowany liniowy 
spadek pragnienia palenia ze wzrostem 
stopnia znieczulenia dróg oddechowych 
wskazuje, że obwodowe sygnały zmysłowe 
są istotnym czynnikiem w satysfakcji z pa
lenia [29].

W innych badaniach wykazano, że pa
lenie papierosów nie zawierających nikoty
ny nie przyspiesza i nie nasila pragnienia 
palenia oraz łagodzi objawy zespołu odsta
wienia w warunkach ostrej abstynencji ni
kotynowej [6,14]. Również inhalacje aero
zolu kondensatu dymu papierosowego o 
niskiej zawartości nikotyny [2] lub aerozolu 
kwasu cytrynowego [21,28] osłabiają obja
wy uzależnienia od nikotyny i dostarczają 
satysfakcji palaczowi. Te nowe metody wy
dają się stwarzać lepsze możliwości odwy
kowego leczenia nałogowych palaczy.

Podsumowanie
1. Nałóg palenia tytoniu jest złożonym 

procesem biologicznym, psychopatologicz- 
nym i klinicznym.

2. Nikotyna jako substancja psychoak
tywna i inne składniki dymu tytoniowego 
działające obwodowo są odpowiedzialne za 
uzależnienie od tytoniu.

3. Nikotyna nie jest jedynym czynni
kiem determinującym behawior palenia.

4. Zwalczanie nałogu palenia tytoniu, 
obok substancji nikotynowej, polega na wy
korzystywaniu centralnych i obwodowych 
mechanizmów działania składników dymu 
tytoniowego.
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