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Úvod 

Kouření je problémem naší civilizace. Světová zdravotnická organizace a další instituce 

se snaţí podat veřejnosti informace o škodlivosti uţívání tabákových výrobků, ale 

kuřáků stále přibývá a tím přibývá i úmrtí podmíněných vlivem uţívání tabáku. Kouření 

můţe přispět k rozvoji mnoha nemocí. Mezi nejzávaţnější patří nádorová onemocnění, 

chronické obstrukční plicní onemocnění, arterioskleróza, choroby kardiovaskulárního 

systému, cévní mozková příhoda, vředová choroba ţaludku a duodena. Kouření celkově 

nepříznivě působí na organismus, proto hrozí zhoršení imunity a případně vznik alergií. 

Významné jsou také komplikace v těhotenství a při porodu a abnormality spermatu u 

muţů.  

Dříve byl tabák součástí různých rituálů, často se mu dokonce připisovaly i léčivé 

účinky. Kouření tabáku bylo během let zakazováno, ale průlom nastal koncem 19. 

století, kdy vznikly první stroje na výrobu cigaret. Pak uţ se jednalo o výhodný obchod 

a na zdraví se nehledělo. Ve 20. století se jiţ výrazně upozorňovalo na nepříznivé 

účinky kouření. Dnes má závislost na tabáku vlastní diagnózu F17. 

Tabákový kouř je komplexem plynné a pevné fáze. Některé látky jsou kancerogenní, 

toxické, dráţdivé nebo kokancerogenní.  

Závislost na tabáku se můţe rozdělit na závislost psychosociální a fyzickou neboli 

drogovou. Psychosociální je závislost na cigaretě, ale nezáleţí na sloţení vdechovaného 

kouře. U fyzické závislosti čeká organismus na dávku nikotinu. Nikotin stimuluje 

činnost organismu, sniţuje stres, zvyšuje koncentraci, příznivě ovlivňuje náladu, ale 

vzniká na něm závislost. 

Léčba závislosti na tabáku musí být zaměřená na psychosociální i fyzickou závislost. U 

fyzické závislosti je moţnost podání léčiv pro sníţení abstinenčních příznaků. 

1 Cíle práce 

Vypracovat přehled moţností léčby závislosti na tabáku za farmakoterapeutické 

podpory. 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie kouření 

Tabák je znám dlouho, jiţ v hrobech Mayů byly nalezeny dýmky ke kouření tabáku, 

tabák se uţíval šňupáním nebo ţvýkáním. Toto vše činili jen šamanové kmene, kteří 

díky tomu měli vidět blíţící se nebezpečí, měli moţnost uzdravovat a k mnoha dalším 

šamanským rituálům. Později také indiánské kmeny vyuţívaly tabák při obřadech. 

Evropa tabák neznala, ale velmi rozšířené bylo kouření vonných listů a koření. Do 

Evropy přivezla tabák loď Kryštofa Kolumba v roce 1492. Významnou osobou 

v historii tabáku je Jean Nicot. Byl to francouzský velvyslanec v Portugalsku, je po něm 

pojmenována návyková látka obsaţená v tabáku, nikotin. Patřil mezi propagátory 

tabáku, přisuzoval této rostlině léčebné účinky. Trpěl migrénou a měl pocit, ţe díky 

uţívání tabáku migrénu vyléčí. 

 

 

Obr. č. 1: Jean Nicot. 

Zdroj: [www.curistoria.blogspot.com, 5]. 

 

K šíření kouření nedochází v tomto období rychle, ale tabák se povaţuje za všelék.  

Přesto jiţ v roce 1603 anglický král Jakub I. sepsal filipiku proti kouření: „Člověk se 

snaží vše nové napodobovat a velká většina nerozumných lidí si tak ničí své nejlepší síly 

kouřením tabáku. A ti, kteří jednou propadli této neřesti stálého vyčerpávání, vedou 

vinou kouření bezútěšný život. Nemohou přestat kouřit, protože zvyk příliš vnikl do 
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jejich povahy. Nová páchnoucí rostlina podrývá zdraví, sžírá jmění, je hanba se na ni 

podívat, je ohavná k čichání, škodlivá mozku, neprospěšná plicím a pachem černého 

kouře představuje co nejživěji dým pekelný.“ 

Zdroj: [www.medicina.cz, 20]. 

V roce 1640 vydal papeţ Urban VIII. zákaz kouření v kostele. V 16. a 17. století se 

kouření trestá. Asi nejpřísnější tresty jsou udělovány v Rusku, kde za přistiţení hrozí 

useknutí nosu a jiné podobné tresty tohoto typu. Aţ Petr Veliký zrušil tato přísná 

nařízení, snad proto, ţe sám byl kuřákem. V českých zemích se kouření rozmohlo 

během třicetileté války (1618 - 1648). První cigarety vznikly okolo roku 1830. 

Velký zlom nastal při vynálezu stroje na výrobu cigaret, stalo se tomu tak v roce 1881. 

Po první světové válce (po roce 1918) nastalo rozšíření tohoto zlozvyku a začaly 

v tomto období kouřit i ţeny. Avšak k největšímu skoku dochází aţ ve 2. světové válce, 

kdy se kouření stává moderní a začíná se kouřit úplně všude. J. V. Stalin propaguje 

kouření ve vyšších kruzích. Kouření se v tomto období masově rozmáhá. V roce 1950 

však vycházejí první vědecké články a studie o škodlivosti kouření. Do dnešního dne 

vyšlo přes 60 000 odborných textů po celém světě a všechny prokazují nebezpečné 

vlivy kouření na lidský organismus. 

Světová zdravotnická organizace vydala v roce 1992 desátou verzi Mezinárodní 

klasifikace nemocí, zde se jiţ uvádí závislost na tabáku jako nemoc, která má vlastní 

diagnózu F 17. 

 

2.2 Tabák (Nicotiana) 

Tabák je rostlina z rodu Nicotiana L. z čeledi lilkovitých (Solanaceae). Tento rod 

zahrnuje přibliţně 100 druhů tabáků, které pocházejí převáţně ze Střední a Jiţní 

Ameriky a některé z Austrálie.  

2.2.1 Druhy tabáku 

Mezi nejvýznamnější druhy výrobního průmyslu patří tabák virginský (Nicotiana 

tabaccum) a tabák selský (Nicotiana rustica).  
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Obr. č. 2: Tabák virginský (Nicotiana tabaccum). 

Zdroj: [www.drogy.net, 8]. 

 

Tabák virginský (Nicotiana tabaccum) je nejrozšířenějším druhem tabáku v tabákové 

výrobě. Patří mezi jednoleté byliny o výšce aţ 3 metry. Listy jsou široce kopinaté a 

ţláznatě chlupaté. Řapík je křídlatě rozšířený, květy s trubkovitými aţ nálevkovitými 

korunami, které mají růţové zbarvení. Lodyha je 1-2 m vysoká a po celé její délce je 

ţláznatě chlupatá. Na ní postupně dorůstají jednoduché, velké kopinaté listy, které jsou 

hlavním zpracovávaným produktem. Květy vyrůstají ve vrcholu a tvoří latovitá 

květenství. Plodem je vejčitá tobolka, která má dvě pouzdra s velkým počtem drobných 

semen.  
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Obr. č. 3: Tabák selský (Nicotiana rustica). 

Zdroj: [www.cs.wikipedia.org, 29]. 

 

Tabák selský (Nicotiana rustica), tzv. machorka, je méně vyuţívaným druhem. Patří 

mezi jednoleté byliny. Listy jsou výrazně řapíkaté, vejčitého tvaru, ţláznatě chlupaté. 

Květy jsou krátce trubkovité s nazelenale ţlutou korunou. Lodyha je 1 metr vysoká a po 

celé její délce je ţláznatě chlupatá. Květy vyrůstají ve vrcholu a tvoří latovitá 

květenství. Plodem je kulovitá tobolka, která má dvě pouzdra s velkým počtem 

drobných semen. 

Tabák jako okrasná rostlina 

Pro výsadbu okrasných ploch se pouţívá Tabák křídlatý (Nicotiana alata), zejména jeho 

velkolistá odrůda. Původem je z Brazílie, kde je trvalou, asi jeden metr vysokou 

rostlinou. Původní druh má květy z vnější strany zelenkavé s fialovými prouţky, 

korunka je uvnitř bílá. Pěstované odrůdy jsou vysoké pouze čtyřicet centimetrů, květy 

jsou bílé, růţové a červené. 

Nicotiana x sanderae vznikl kříţením druhů Nicotiana alata a N. forgetiana. Rostliny 

jsou vysoké aţ jeden metr a široce se rozrůstají. Květy jsou trubkovité s pěticípou 
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korunou, širokou čtyři aţ pět centimetrů. Mnoţství příjemně voňavých květů se otevírá 

zejména v noci, jsou různých barev, nejčastěji růţové, červené, bílé a občas i ţluté.  

Nicotiana sylvestris pochází z Argentiny, je to vytrvalá rostlina vysoká aţ jeden a půl 

metru. Květy má vonné, bílé, otevírají se přes den. Okrasný tabák se u nás pěstuje 

převáţně jako jednoletá kultura. Rozmnoţuje se semeny, kterých vytváří velké 

mnoţství. 

Mezi další druhy rodu Nicotiana, které slouţí k nejrůznějším účelům, patří například N. 

acuminata, N. africana, N. benthamiana, N. forgentiana, N. persica a mnoho dalších. 

 

2.2.2 Pěstování tabáku 

Dnes se tabák pěstuje téměř po celém světě. Vyţaduje slunné stanoviště a teplotu nad 

15 °C a také dostatečnou zálivku. Prvenství v pěstování tabáku měla vţdy Amerika, 

dnes je hlavním pěstitelem Čína, Indie, Brazílie, Zimbabwe a Kamerun. Tabáková pole 

najdeme například i v Německu a Polsku. V České republice se pěstují pouze okrasné 

druhy, které jsou v posledních letech velkým hitem zahrádkářů. 

 

2.2.3 Využití tabáku 

Z této byliny se zpracovávají především listy pro tabákový průmysl, ale i pro chemický 

průmysl, kde se z listů izoluje nikotin, nornikotin, anabasin, kyselina jablečná, kyselina 

citronová a chlorofyl, tyto produkty se získávají ze speciálních druhů tabáku, mezi které 

patří N. rustica, N. glauca, N. glutinosa, N. longiflora.  

Tabákové květy se vyuţívají pro kosmetický průmysl. Mezi oblíbené odrůdy tohoto 

odvětví patří N. affinis a N. sandereae.  

Uplatnění si našlo i tabákové semeno, z kterého se lisuje olej. Tento olej je základem 

pro výrobu laků a fermeţí. 

Ze stvolu tabáku se získává celulosa nebo je moţné vyuţít stvol jako topivo. 
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2.3 Složení tabákového kouře 

Tabákový kouř je komplexem plynné a pevné fáze, sloţení kouře je závislé na řadě 

faktorů. Zejména závisí na druhu tabáku a jeho zpracování, způsobu hnojení v době 

vegetace, vliv má také typ zvoleného cigaretového papíru, filtru a různé tabákové 

příměsi. Tabákový kouř obsahuje více neţ čtyři tisíce chemických látek, z toho je 

několik kancerogenů. Do cigaret jsou přidávány i další chemické látky, které upravují 

vůni, chuť a zvyšují uvolňování nikotinu.  

K nejvýznamnějším kancerogenům patří zejména směs polycyklických uhlovodíků, 

které vznikají při spalování organické hmoty. Mezi další látky s kancerogenním 

účinkem, které jsou obsaţeny v tabákovém kouři, patří benzpyren, chinolin, některé 

nitrosaminy, arsen, tetrakarbonylnikl a jiné.  

Tabákový kouř obsahuje i látky toxické, dráţdivé a kokancerogenní. Mezi látky 

vysloveně toxické patří alkaloidy - nikotin, myosmin, anabasin a některé dusíkaté báze 

(pyridin, pyridolin, pikolin, lutidin). Nejúčinnější z těchto látek je nikotin, který 

poškozuje funkci autonomního nervstva a můţe vést aţ ke smrti v důsledku ochrnutí 

dýchacího centra. Jeho smrtelná dávka je 50 – 60 mg. Z kouře jedné cigarety kuřák 

inhaluje 1 aţ 3 mg nikotinu. Dalšími toxickými sloţkami tabákového kouře jsou oxid 

uhelnatý (vzniká nedokonalým spalováním tabáku a cigaretového papíru), oxid uhličitý, 

aceton, toluen, formaldehyd, fenol, katechol, metylchlorid, kadmium. 

Dráţdivé látky jsou především formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akrolein, metanol, 

sirovodík, kyselina mravenčí, kyselina mléčná, kyselina octová a oxidy dusíku. 

Kokancerogeny jsou látky, které nemají schopnost vyvolat nádorové bujení, ale jejich 

přítomnost stimuluje účinnost vlastních kancerogenů. Mezi kokancerogeny patří 

krotonový olej, fenoly a některé mastné kyseliny. 
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C = kancerogen, TI = iniciátor tumorů, CT = ciliárně toxická látka, T = toxická látka, 

CoC = kokarcinogen 

Obr. č. 4: Hlavní toxické a kancerogenní látky obsaţené v cigaretovém kouři. 

Zdroj: [Kozák J. T., Kouření nebo zdraví, 1988]. 

 

2.4 Závislost  

Závislost na tabáku se můţe rozdělit na dva druhy závislosti: psychosociální a fyzickou. 

2.4.1 Závislost psychosociální 

U začínajícího kuřáka se většinou jedná o sociální závislost, protoţe začíná kouřit ve 

společnosti svých známých či kamarádů. Pokud se tedy člověk pohybuje mezi kuřáky, 

tak jen velmi těţko odolá nezapálit si cigaretu. Pokud mu to nějakým způsobem 

zachutná nebo kouří vţdy, kdyţ se sejde s kamarády, tak je velká pravděpodobnost, ţe 

si vytvoří i závislost psychickou. Psychická závislost se vyznačuje tím, ţe člověk kouří 

v určitých situacích (třeba po jídle) a nedokáţe si to bez cigarety představit. Ale 

nezáleţí na nikotinu, jde jen o osm minut klidu při kouření cigarety. 

Látka biologická aktivita množství na 1 cigaretu

dimetylnitrosamin C 1 - 200 ng

etylmetylnitrosamin C 0,1 - 10 ng

dietylnitrosoamin C 0 - 10 ng

nitrosopyrrolidin C 2 - 42 ng

ostatní nitrosaminy C 0 - 20 ng

hydrazin C 24 - 43 ng

vinylchlorid C 1 - 16 ng

urethan TI 10 - 35 ng

formaldehyd CT, CoC 20 - 90 μg

kyanovodík CT, T 30 - 200 μg

akrolein CT 25 - 140 μg

acetaldehyd CT 18 - 1 400 μg

dusičnany T 10 - 600 μg

amoniak T 10 - 150 μg

pyridin T 9 - 93 μg

oxid uhelnatý T 2 - 20 mg

2-nitropropan C 0,73 - 1,21 μg

benzo-a-pyren TI 10 - 50 ng

dibenz-a-antracen TI 40 ng

benzo-b-fluoranten TI 30 ng

benz-a-antracen TI 40 - 70 ng

2-metylfluoranten TI 34 ng

pyren CoC 50 - 200 ng

fluoranten CoC 100 - 260 ng

metylnaftalén CoC 360 - 6 300 ng

1-metylindol CoC 830 ng

9-metylkarbazol CoC 140 ng

katechol CoC 40 000 - 350 000 ng
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2.4.2 Závislost fyzická 

Po určité době nastává i fyzická neboli drogová závislost. Nelze to vyjádřit přesně, je to 

individuální a u kaţdého se projevuje po jiné době. Záleţí na mnoha věcech, ale 

především na genetické výbavě. K této závislosti nemusí dojít u všech kuřáků, ale z 85 

% se tak stává.  

2.4.3 Test závislosti na nikotinu 

Fagerstömův test závislosti na nikotinu – FTND 

(Fagerström Test of Nicotine Dependence) 

 

1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu? 

do 5 minut 3 body 

za 6 - 30 minut 2 body 

za 31 - 60 minut 1 bod 

po 60 minutách 0 bodů 

2. Je pro vás obtížené nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno? 

ano 1 bod 

ne 0 bodů 

3. Kterou cigaretu byste nerad postrádal? 

první ráno 1 bod 

kteroukoli jinou 0 bodů 

4. Kolik cigaret denně kouříte? 

0 - 10 0 bodů 

11 - 20 1 bod 

21 - 30 2 body 

31 a více 3 body 

6. Kouříte častěji během dopoledne? 

ano 1 bod 

ne 0 bodů 

7. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko? 

ano 1 bod 

ne 0 bodů 

Orientační hodnocení: 
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0 - 1 bod – ţádná nebo velmi malá závislost na nikotinu 

2 - 4 body – střední závislost na nikotinu 

5 - 10 bodů – silná závislost na nikotinu 

Zdroj: [Králíková E., Býma S., Časopis lékařů českých, 2005, č. 5]. 

 

2.5 Působení tabáku v lidském těle 

2.5.1 Působení nikotinu 

Nikotin  

Nikotin je tekutý rostlinný alkaloid, který se snadno vypařuje. Je dobře rozpustný ve 

vodě a v lihu i v rostlinných olejích. Poprvé se získal v surovém stavu v roce 1809, o 

tento objev se zaslouţil M. Vauquelin. V čistém stavu se ho podařilo získat aţ v roce 

1828 – W. Posselt a L Reimann. Sumární vzorec je znám od roku 1847. Nicotiana 

tabacum obsahuje 0,6 aţ 6 % nikotinu. 

 

Obr. č. 5: Nikotin. 

Zdroj: [www.ped.muni.cz, 3]. 

 

Molekula nikotinu proniká hematoencefalickou bariérou, po inhalaci se dostává za 

několik desítek vteřin do mozku. Čistý nikotin nemá karcinogenní účinky. Nikotin 

působí na nikotinové receptory. Tyto receptory jsou druhem cholinergních receptorů 

(receptory citlivé k acetylcholinu). Nacházejí se v kortexu, hipokampu, thalamu, 

hypotalamu, substancia nigra, locus coeruleus, vegetativních gangliích a 
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v nervosvalových ploténkách kosterních svalů. Nikotinové receptory jsou důleţité 

v mechanizmu antinocicepce kognitivních poruch a upravování nálad. Aktivací těchto 

receptorů dochází k uvolňování acetylcholinu, dopaminu, serotoninu, vazopresinu, 

adrenokortikotropního hormonu ACTH, růstového hormonu, glutamátu a kyseliny gama 

aminomáselné (GABA). Dopamin se vyplavuje v centrech odměny v mozku a tím 

navozuje příjemné pocity, které se dostaví vţdy při kouření cigarety. Vyplavovaní 

acetylcholinu způsobuje zvýšené vnímání a lépe pracuje mozek. Postupně se vytváří 

tolerance na dávku nikotinu. Pokud organismus přísun nikotinu nemá, tak se dostaví 

abstinenční příznaky.  

 

Obr. č. 6: Limbický systém. 

Zdroj: [www.thjuland.tripod.com, 25]. 

 

Nikotin je centrální gangliomimetikum, má lehce povzbuzující účinky a při zvýšené 

dávce vyvolá třes a zvracení. Na periférii se účinky nikotinu projevují stimulací 

nikotinových acetylcholinových receptorů ve vegetativních gangliích. Při malých 

dávkách se aktivuje sympatikus i parasympatikus. U kardiovaskulárního systému se 

projevuje aktivace sympatiku. Při i. v. podání nikotinu nastává hypertenze a 

tachykardie. U gastrointestinálního traktu se spíše projevuje parasympatikus, vyvolává 

nauzeu, zvracení a průjmy. Nikotin způsobuje depolarizaci nervosvalové ploténky a to 

vede ke staţení svalů. 

Otrava nikotinem je provázena nespavostí, poruchou nálad, nesmyslnými aţ hrůznými 

sny, malátností, zvracením, pocením a tachykardií. Toho se však kuřáci při kouření 
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cigaret nemusí obávat, protoţe kouřením cigaret nelze dosáhnout letální dávky nikotinu, 

která je kolem 50 mg. Většina nikotinu se rozpadá vlivem vysoké teploty při kouření 

nebo odchází v neinhalovaném kouři. 

Abstinenční příznaky mají různou dobu trvání a intenzitu. Mezi nejčastější patří silné 

nutkání kouřit, špatná nálada aţ deprese, úzkosti, podráţděnost, nesoustředěnost, 

poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu a v neposlední řadě poruchy defekace. 

 

2.5.2 Eliminace nikotinu 

Přibliţně 10 % nikotinu se v nezměněné formě vyloučí ledvinami. 80 % podléhá 

biotransformaci převáţně v játrech prostřednictvím cytochromu P450. Hlavní produkty 

metabolizmu jsou kotinin a 3 – hydroxykotinin. Tyto produkty lze prokázat v krvi a 

v moči.  

 

Obr. č. 7: Kotinin. 

Zdroj: [www.toxicology.cz, 19]. 

 

2.5.3 Tolerance a návyk 

Tolerance znamená progresivně se sniţující účinek vyţadující postupné zvyšování 

dávky. Při opakovaném přísunu nikotinu dochází k návyku. Tolerance na nikotin se 

můţe během doby zvýšit na dvojnásobek aţ trojnásobek. Tato tolerance můţe vymizet 

při horečnatých onemocněních, při organických poškozeních mozku nebo při těţké 

anémii. Kromě této zvýšené tolerance se ještě popisuje tachyfylaxe (rychlé vymizení 

účinku na organismus při jeho opakovaném podání v krátkých časových intervalech), 
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která přetrvává maximálně dvě hodiny. Cigareta, která se vykouří po delší přestávce 

(např. ráno po spánku) má silnější efekt. 

 

2.5.4 Rizika kouření 

Kouření můţe přispět k rozvoji mnoha nemocí. Mezi nejzávaţnější patří nádorová 

onemocnění, zejména rakovina plic, úst, hrdla, hrtanu, jícnu, ţlučníku, ledvin, slinivky a 

ţaludku. Další velkou hrozbou je chronické obstrukční plicní onemocnění, 

arterioskleróza, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, 

onemocnění periferních tepen, vředová choroba ţaludku a duodena. V neposlední řadě 

hrozí komplikace v těhotenství a při porodu, abnormality spermatu, dřívější menopauza, 

osteoporóza, zhoršení hojení ran, zhoršení imunity, vznik alergií a mnoha další chorob. 

2.5.4.1 Nádorová onemocnění 

Mezi nejčastější nádorová onemocnění patří rakovina plic. Toto onemocnění ve větší 

míře postihuje muţe, avšak se vzrůstajícím trendem kouření u ţen se zvyšuje riziko 

moţnosti výskytu této choroby i u ţen. 

Nejranějším příznakem této nemoci bývá kašel, pak se dostaví bolesti na hrudníku, 

dušnost, chrapot a v některých případech vykašlávání krve. Následuje nechutenství, 

hubnutí, horečky a celková slabost. Pokud se pacient necítí dobře, musí neprodleně 

navštívit lékaře. V ţádném případě se nepodávají antitusika, která by sice pomohla na 

útlum kašle, ale oddálila by čas diagnostiky. 

2.5.4.2 Chronické obstrukční plicní onemocnění (CHOPN) 

Příčinou této nemoci bývá nejčastěji kouření. Intenzivní a dlouhodobé pobyty 

v prašném a chemicky znečištěném prostředí mohou zvýšit riziko tohoto závaţného 

onemocnění nebo urychlit či zhoršit jeho průběh.  

Jedná se o zánětlivé onemocnění dýchacích cest, při němţ dochází k zuţování 

dýchacích cest, nadměrné produkci vysoce viskózního hlenu a tím ke znesnadnění 

vykašlávání. Často tuto chorobu provází virová nebo bakteriální infekce. Prvním 

příznakem je chronická bronchitida s vykašláváním hlenu a časté infekce dýchacích 

cest. Postupně se přidávají další obtíţe, mezi které patří pocity nedostatku vzduchu a 
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ztíţené dýchání při námaze. Později nastává i nedostatečné dýchání při běţných 

aktivitách a v akutních případech i v klidovém reţimu, kdy je pacient odkázaný na 

přísun kyslíku a ve většině případů v tomto stádiu končí předčasnou smrtí. Pacient 

s tímto onemocněním má vyšší riziko výskytu rakoviny plic a také zhoršený průběh 

jiných nemocí, zejména se jedná o onemocnění kardiovaskulární. Důleţitá je včasná 

diagnostika této choroby a zahájení medikamentózní léčby. 

2.5.4.3 Arterioskleróza 

Arterioskleróza a ateroskleróza jsou často zaměňovány. Arterioskleróza je širší pojem, 

který zahrnuje aterosklerózu, arteriolosklerózu a Mönckebergovou mediokalcinózu. 

Ateroskleróza je onemocnění velkých a středních tepen svalového a elastického typu, 

mezi které patří věnčité tepny, krkavice, arterie dolních končetin, aorta. 

Arterioloskleróza je onemocnění malé arterie a arterioly. Projevuje se ztluštěním 

vnitřního průměru stěn a zúţením lumina, coţ můţe vést aţ k ischemii. 

Arteriosklerotické změny se nejčastěji vyskytují u pacientů s hypertenzí, diabetem a u 

kuřáků. Zdroj: [Mačák J., Mačáková J., Patologie, 2004]. 

2.5.4.4 Choroby kardiovaskulárního systému 

Kouření nejčastěji přispívá k rozvoji infarktu myokardu a to díky arterioskleróze. 

Pacient, který je závislý na nikotinu, můţe trpět zhoršenou imunitou, která se projeví 

častými záněty. V krvi se pak můţe objevit zvýšená hladina fibrinogenu, coţ je 

bílkovina krevní plazmy, která je důleţitá pro sráţení krve. 

Oxid uhelnatý se z cigaretového kouře dostává do krve, kde se váţe na hemoglobin. 

Vzniká karboxyhemoglobin (oxid uhelnatý navázaný na krevním barvivu). Vede to ke 

sníţení mnoţství kyslíku přenášeného k srdci a ostatním orgánům.  

Nikotin způsobuje přechodné zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence, proto musí 

srdce přečerpávat větší mnoţství krve a zvyšuje se průtok krve srdečními tepnami. 

Působením nikotinu dochází také k vazokonstrikci. 
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2.5.4.5 Cévní mozková příhoda 

Cévní mozková příhoda vzniká nejčastěji v důsledku aterosklerózy mozkových tepen 

v časté kombinaci s vysokým krevním tlakem. Jedná se o postiţení části mozkové 

tkáně, které vzniká v důsledku neprůchodnosti a nedokrvení části mozku nebo 

poruchami celistvosti cévních stěn s následným krvácením do mozkové tkáně. Toto 

onemocnění se projevuje bolestí hlavy, dočasnou ztrátou hybnosti, řeči, při těţším 

průběhu hrozí bezvědomí, ochrnutí, smrt. Je nutná včasná diagnostika. 

2.5.4.6 Vředová choroba žaludku a duodena 

Závislost na nikotinu můţe vyvolat i vředovou chorobu ţaludku či duodena, závisí to na 

sníţené obranné schopnosti sliznice. Nikotin sniţuje tvorbu alkalického sekretu 

pankreatu. Pankreatická šťáva obsahuje zejména uhličitan sodný, který neutralizuje 

kyselou tráveninu ţaludku. U kuřáků je kyselá ţaludeční šťáva méně neutralizovaná, a 

proto dochází ke zhoršení ţaludečního či duodenálního vředu. Pokud pacient vředy má, 

je nutné, aby přestal kouřit, protoţe je prokázáno, ţe u pacientů závislých na nikotinu se 

peptidické vředy hůře hojí. K rozvoji peptidických vředů přispívají i dědičné a 

psychické vlivy, negativně mohou působit i některé léky či jiná onemocnění.  

2.5.4.7 Těhotenství 

U ţen, které kouří, se sniţuje moţnost početí a můţe vzniknout i neplodnost. V období 

těhotenství hrozí riziko komplikací, předčasného porodu i riziko potratu. Novorozenci 

ţen závislých na nikotinu se většinou narodí s niţší porodní hmotností. V neposlední 

řadě také hrozí riziko syndromu náhlého úmrtí novorozenců. 

2.5.4.8 Buergerova choroba 

Jedná se o zánětlivé onemocnění, které postihuje malé a střední tepny a ţíly končetin a 

vede k jejich uzávěru. Dříve se jednalo o časté onemocnění, dnes se objevuje jen zřídka, 

postihuje především muţe. Na vzniku tohoto onemocnění se podílí kouření, ale 

mechanismus vzniku není přesně znám. Nejčastěji jsou postiţeny cévy bérce, nohy 

předloktí a ruky, postiţení je obvykle oboustranné.  
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2.6 Možnosti léčby závislosti na nikotinu 

Odvykání kouření je velmi těţké a záleţí především na psychickém rozpoloţení a na 

pevném rozhodnutí, ţe pacient chce přestat kouřit. Zaručených receptů na odvykání 

kouření je mnoho, ale je vhodná konzultace s lékařem nebo lékárníkem.  

 

2.6.1 Neefektivní léčba závislosti na nikotinu 

Tuto skupinu jsem nazvala jako neefektivní, protoţe u následujících skupin není 

prokázán přímý farmakologický efekt. Řada pacientů nějakou z těchto moţností určitě 

vyzkouší a je moţné, ţe se jim podaří závislost na nikotinu překonat a to díky tomu, ţe 

psychika je mocná. 

Mezi neefektivní léčbu patří náhraţky tabáku, různé chemikálie reagující s tabákovým 

kouřem, rostlinné nebo chemicky neaktivní látky, homeopatická léčba, mechanické 

pomůcky, hypnóza a akupunktura. Zdroj: [Králíková E., Kozák J. T., Jak přestat kouřit, 

2003]. 

2.6.1.1 Náhražky tabáku 

Lobelka nadmutá (Lobelia inflata) 

Tato rostlina patřila k oblíbeným lékům indiánů a říkalo se jí indiánský tabák. Hlavní 

účinnou látkou je lobelin, který působí na vegetativní ganglia stejně jako nikotin. Otrava 

čistým lobelinem se projeví nauzeou, zvracením, kolikami, průjmem, pálením při 

močení, nevolností, mydriasou, tremorem, somnolencí a křečemi. Pro odvykání kouření 

tuto formu léčby nelze doporučit. 

Lobelka se pěstuje ve východní části Severní Ameriky. U rostliny se sbírá nať, která se 

suší. Usušená nať obsahuje asi 0,3 % alkaloidů (lobelin, lobelanin, norlobelanin, 

isolobelanin), dále tuk, pryskyřici, kyselinu lobeliovou a také chelidonovou. Účinné 

látky dráţdí dýchací centrum. Působí prohloubení a zrychlení dechu a útlum křečových 

stahů hladkého svalstva bronchiálního. V posledních letech se droga nahrazuje čistými 

látkami a lobelin se vyrábí synteticky. Droga se uţívá vnitřně ve formě nálevu jako 

antiastmatikum a analeptikum. Za dozoru lékaře se podává při astmatických záchvatech 

k usnadnění vykašlávání a ke stimulaci a zlepšení dýchání. Antiastmatický účinek mají 
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vedlejší alkaloidy, lobelin sám nemá tak důleţitou úlohu. Droga nebo extrakt se můţe 

přidávat do různých antiastmatických směsí. 

Zdroj: [www.botanic-forum.cz, 2]. 

2.6.1.2 Chemikálie reagující s tabákovým kouřem 

Do této skupiny patří látky, které reagují s tabákovým kouřem za vzniku nepříjemné 

chuti při kouření. Jedná se především o soli stříbra, které se rozpouštějí v ústech, 

pokrývají sliznici ústní dutiny. Pro odvykání kouření tuto moţnost léčby nelze 

doporučit, nemá téměř ţádnou účinnost, můţe poškodit zdraví, protoţe hrozí hromadění 

stříbra v organismu. Stříbro také způsobuje tmavnutí zubů a podráţdění dutiny ústní. 

2.6.1.3 Rostlinné nebo chemické neaktivní látky 

Nicobrevin je označován jako podpůrný prostředek při odvykání kouření, podává se ve 

formě kapslí. Obsahuje eukalyptovou silici, thiamin, kyselinu askorbovou, kafr a 

guaifenesin. V terapii pro odvykání kouření nelze doporučit jako základní prostředek, 

ale pouze jako podpora, zhodnotila bych to slovy: nepomůţe, neuškodí. 

2.6.1.4 Homeopatická léčba 

Homeotab je homeopatický přípravek, který způsobuje nepříjemnou chuť při kouření. 

Nelze ho doporučit jako základní přípravek odvykání kouření. 

2.6.1.5 Mechanické pomůcky 

K mechanickým pomůckám patří různé filtry k cigaretám. Některé mohou obsahovat 

mentol a mají za úkol omezit mnoţství nikotinu a dehtů. Ţádný filtr nemůţe zachytit 

všechny škodlivé látky, proto není moţné tyto pomůcky pro odvykání kouření 

doporučit. 

2.6.1.6 Hypnóza a akupunktura 

Patří mezi často vyhledávané moţnosti v této problematice, avšak i u těchto metod 

záleţí na psychice. Pokud tomu pacient věří, můţe mu jedna z těchto metod pomoci, ale 

efekt není prokázán. Hypnóza ani akupunktura nepoškozují zdraví. 
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2.6.2 Efektivní farmakologická léčba závislosti na nikotinu 

Principem efektivní farmakologické léčby závislosti na nikotinu je potlačení 

abstinenčních příznaků. V prvních měsících pacient mění své naučené chování, nezapálí 

si při kávě či po jídle, je to velmi psychicky náročné, ale díky potlačeným abstinenčním 

příznakům je moţné tuto situaci zvládnout. Chce to odhodlání a pevnou vůli pacienta, 

případně konzultace s psychologem. 

2.6.2.1 Náhradní terapie nikotinem (NTN) 

Náhradní terapie nikotinem je k dispozici ve 4 formách: ţvýkačka, inhalátor, 

transdermální náplast a pastilka. NTN je volně prodejná v lékárně (bez receptu). Většina 

zdravotních pojišťoven přispívá na tuto léčbu, pokud se pacient léčí ve specializovaném 

centru a splní všechna poţadovaná kritéria. Kaţdá zdravotní pojišťovna má uvedené 

přesné informace na svých webových stránkách. NTN zdvojnásobuje úspěšnost při 

odvykání kouření ve srovnání s placebem. 

Mechanismus účinku spočívá v tom, ţe ţvýkačka, náplast, inhalátor či pastilka uvolňují 

nikotin, který se vstřebává v organismu a potlačí tak touhu po cigaretě. Na rozdíl od 

zapálené cigarety neobsahuje dehet, oxid uhelnatý a jiné škodliviny. 

Tento druh léčby by měli s lékařem konzultovat pacienti, kteří mají kardiovaskulární 

obtíţe (srdeční příhody, arytmie, prodělali infarkt myokardu či anginu pectoris), 

prodělali cévní mozkovou příhodu nebo trpí onemocněním jater, ledvin nebo mají 

vysoký krevní tlak, cukrovku, poruch funkce štítné ţlázy, ţaludeční nebo 

dvanácterníkové vředy, těhotné a kojící. Nutná je také konzultace s lékařem, pokud 

pacient uţívá jiné léky, byla by pak moţnost vzniku kontraindikací. 

Ţvýkačky Nicorette Classic Gum (2 mg, 4 mg), ţvýkačky Nicorette FreshFruit Gum (2 

mg, 4 mg) – ţvýkačky s ovocnou příchutí, ţvýkačky Nicorette FreshMint Gum (2 mg, 4 

mg) – ţvýkačky s mátovou příchutí – ţvýkačky jsou vhodné pro kuřáky, kteří kouří 

nárazově v průběhu dne. 

Náplasti Nicorette invisipatch (10 mg/16 h, 15 mg/16 h, 25 mg/16 h) a NiQuitin (7 

mg/16 h, 14 mg/16 h, 21 mg/16 h)  - jsou určeny kuřákům, kteří jsou zvyklí kouřit 
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pravidelně v průběhu dne. Dodávají jim kontrolovanou dávku nikotinu rozloţenou 

rovnoměrně po celou aktivní část dne, tedy po dobu šestnácti hodin. Náplasti se aplikují 

ráno a před spaním se odlepí, protoţe přísun nikotinu v noci by mohl způsobovat 

nespavost. Denně se pouţívá pouze 1 náplast. Aplikace náplastí trvá obvykle 12 týdnů. 

Většinou se zahajuje náplastmi s vyšším obsahem nikotinu a postupně se přechází na 

náplasti s niţším obsahem nikotinu, coţ umoţňuje pozvolna přestat s kouřením. 

Nicorette inhalátor 10 mg -  zohledňuje fyzické i psychické aspekty kouření. Je vhodný 

pro pacienty, kterým chybí pocit drţení cigarety v ruce. Dávkování je 6 - 12 náplní 

denně a doba léčby by měla trvat alespoň 3 měsíce, neměla by však přesáhnout 12 

měsíců. Nikotin, který se uvolňuje z náplně inhalátoru vdechováním (inhalací), se 

vstřebává sliznicí v ústech a do plic se dostává jen malé mnoţství. Přibliţně po dvaceti 

minutách intenzivního vdechování je dosaţeno maximální dávky, ve stejné době 

dochází ke sniţování mnoţství uvolněného nikotinu z náplně a pacient by měl inhalátor 

odloţit. 

NiQuitin pastilky (2 mg, 4 mg) – pastilka se zcela rozpustí v ústech a nikotin tak sliznicí 

dutiny ústní proniká do organismu. Úplné rozpuštění pastilky trvá 20 aţ 30 minut, 

nesmí se kousat ani ţvýkat. Tato léková forma by se měla uţívat maximálně 24 týdnů, 

pokud by bylo třeba léčbu prodlouţit, tak je nutná konzultace s lékařem. 

 

Obr. č. 8: Nicorette – ţvýkačky. 

Zdroj: [www.tobacco-news.net, 26]. 
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Obr. č. 9: NiQuitin – náplasti. 

Zdroj: [www.tabakologen.be, 27]. 

 

2.6.2.2 Bupropion 

Bupropion patří mezi duální antidepresiva, svým působením zasahuje dopaminergní a 

noradrenergní systém v centrálním nervovém systému. Mechanismus jeho 

antidepresivního působení není dosud přesně znám. Jeho indikací v současné době je 

léčba depresivní poruchy a odvykání kouření. Bupropion je selektivní inhibitor 

neuronálního zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu.  

U odvykání kouření bupropion zvyšuje koncentrace dopaminu a noradrenalinu 

v centrálním nervovém systému, které nikotin vyplavil, a tím má toto antidepresivum 

potlačit touhu po cigaretě (prostřednictvím dopaminu) a abstinenční příznaky 

(ovlivněním noradrenalinu). Jeho metabolit hydroxybupropion je antagonistou 

nikotinových receptorů alfa4beta2. 

Bupropion je metabolizován v játrech a je odbouráván na tři aktivní metabolity: 

hydroxybupropion, threohydroxybupropion a erythrohydroxybupropion. Maximální 

plazmatické koncentrace bývají při léčbě bupropionem s prodlouţeným uvolňováním u 
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zdravých dobrovolníků dosaţeny do 3 hodin po podání. Bupropion je transformován na 

svůj hlavní aktivní metabolit hydroxybupropion prostřednictvím cytochromu CYP2B6. 

V České republice je distribuován pouze ve formě tablet 150 mg s prodlouţeným 

uvolňováním (SR) a podává se dvakrát denně. Nová forma tablet s řízeným 

uvolňováním (XL), která zlepšuje spolupráci pacienta, se podává jedenkrát denně a je 

nyní pouţívána v USA, v České republice zatím tato forma není registrována.  

Bupropion by také mohl být nadějí pro léčbu depresivních poruch, které se nyní léčí 

antidepresivy III. generace (prodluţují účinek serotoninu na synapsích v mozku), aby se 

zabránilo vzniku sexuálních poruch. I jeho úspěšné podávání nedepresivním ţenám se 

sníţenou sexuální apetencí by mohla být velkým přínosem v moţnostech léčby. 

Tento léčivý přípravek je na lékařský předpis, můţe ho předepsat kterýkoli lékař bez 

ohledu na jeho odbornost. Většina zdravotních pojišťoven přispívá na tuto léčbu, pokud 

se pacient léčí ve specializovaném centru a splní všechna poţadovaná kritéria. Kaţdá 

zdravotní pojišťovna má uvedené přesné informace na svých webových stránkách. 

Bupropion je obvykle dobře snášen, nejčastějšími neţádoucími účinky jsou bolesti 

hlavy, suchost sliznic, závratě a nauzea. Běţným neţádoucím účinkem je přechodná 

insomnie. Insomnii je moţné předejít tím, ţe bupropion  nepodáváme před spaním nebo 

dávku sníţíme. Vzácně byl pozorován úbytek tělesné hmotnosti a porucha glykémie. 

Jeho výhodou je, ţe i při dlouhodobém podání nevzniká přírůstek hmotnosti u pacientů. 

Nepodává se pacientům s epilepsií, bulimií, anorexií. 

Bupropion začne pacient uţívat v době, kdy kouří. První týden uţívá jednu tabletu 

denně, v druhém týdnu léčby uţívá dvě tablety denně v rozmezí osmi hodin (1 – 1 – 0). 

Desátý den od zahájení léčby by měl pacient přestat kouřit, protoţe mu cigareta nebude 

chutnat, obvyklý pocit odměny po zapálení cigarety se nedostaví.  

Zdroj: [Turanská K., Poledníková T., Skřičková J., Pomocní farmaka při odvykání 

kouření, Praktické lékárenství, 2009]. 
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Obr. č. 10: Bupropion / Zyban. 

Zdroj: [www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret, 10]. 

 

2.6.2.3 Vareniklin 

Vareniklin je parciální agonista nikotinových acetylcholinových receptorů. Největší 

afinitu má k alfa4beta2 podtypu těchto receptorů. Podle několika studií bylo potvrzeno, 

ţe vareniklin ovlivňuje také příjem alkoholu u hlodavců. Vědci z americké univerzity 

Yale se proto rozhodli ověřit, zda vareniklin můţe ovlivnit i vstřebávání alkoholu a 

touhu se napít u lidí, zejména u kuřáků. Zdroj: [www.champix.cz, 17]. 

Vareniklin obsadí v mozku receptory místo nikotinu z cigarety a způsobí vyplavení 

dopaminu, tím zmírní abstinenční příznaky. Pokud si pacient přesto zapálí, tak se 

nikotin nemá kam navázat, protoţe vazebná místa jsou jiţ obsazená vareniklinem. Pocit 

odměny po vyplavení dopaminu se nedostaví, proto pacient cigaretu přestává 

potřebovat. 

Vareniklin je vyráběn ve formě potahovaných tablet se sílou účinku 0,5 mg a 1 mg. 

Přípravek začne pacient uţívat v době, kdy ještě kouří. První týden pacient uţívá tabletu 

0,5 mg jednou denně, lék začne účinkovat postupně a také se sníţí výskyt neţádoucího 

účinku (nauzea po spolknutí tablety). V druhém týdnu se zvýší dávkování tablet 0,5 mg 

dvakrát denně (ráno a večer). Další týden se pokračuje v podání léčivého přípravku 

dvakrát denně, ale uţívají se tablety s 1 mg účinné látky. V tomto dávkování a síle 

přípravku se postupuje aţ do konce léčby. Léčby by měla trvat nejméně tři měsíce, ale 

doporučuje se 6 měsíců. 
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Tento léčivý přípravek je na lékařský předpis, můţe ho předepsat kterýkoli lékař bez 

ohledu na jeho odbornost. Většina zdravotních pojišťoven přispívá na tuto léčbu, pokud 

se pacient léčí ve specializovaném centru a splní všechna poţadovaná kritéria. Kaţdá 

zdravotní pojišťovna má uvedené přesné informace na svých webových stránkách. 

Vareniklin je obvykle dobře snášen, v počátku léčby se můţe vyskytnout nauzea, bolest 

hlavy, neobvyklé sny. V průběhu léčby se mohou vyskytnout změny chuti, únava, sucho 

v ústech, závratě, plynatost, zácpa a trávicí obtíţe. 

Tento přípravek není vhodný pro těhotné a kojící ţeny a pro pacienty s poruchami 

funkce ledvin. Pacient, který se léčí na jinou chorobu, by měl vše prokonzultovat 

s lékařem, případně mu nahlásit léky, které uţívá. Lékař pak posoudí vhodnost léčby 

vareniklinem. 

 

 

 

Obr. č. 11: Vareniklin – Champix. 

Zdroj: [www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret, 11]. 

 

2.6.3 Vakcína budoucnosti proti kouření 

Vyvíjí se vakcína, která by mohla usnadnit odvykání kouření. Mechanismus účinku 

spočívá v tom, ţe malá molekula nikotinu, která jinak okamţitě proniká přes 

hematoencefalickou bariéru, se naváţe na větší molekulu (například imunoglobulin) a 

proto se všechen nikotin nedostane do mozku a nevyvolá očekávané pocity. Stále je 
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vakcína ve fázi testování, ale zatím se zdá, ţe její účinek nebude vyšší neţ u známých a 

jiţ dostupných léčiv. Zdroj: [www.zdn.cz/rozhovory/predstavujeme, 9]. 

 

 

3 Praktická část 

3.1 Statistiky o kouření 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky vyvěsil dne 12. 1. 2011 na 

svých stránkách aktuální informace z evropského výběrového šetření o zdravotním 

stavu v ČR – EHIS CR na téma: Kouření a vystavení tabákovému kouři (European 

Health Interview Survey in CR - EHIS CR, Smoking and tobacco smoke exposure). 

Zdroj: [www.uzis.cz/rychle-informace, 28]. 

 

Aktuální informace hodnotí část dotazníku z Evropského výběrového šetření o 

zdravotním stavu populace, která se týkala kouření a vystavení tabákovému kouři. 

Celkem v české populaci je podle šetření 24,5 % denních kuřáků (30 % muţů a 19 % 

ţen), 7,8 % příleţitostných kuřáků, 16,5 % bývalých kuřáků a 51,1 % osob, které nikdy 

nekouřily. Ve srovnání s rokem 2002 se podíl kuřáků v populaci zvýšil. Průměrný počet 

vykouřených cigaret u denních kuřáků je 16 ks u muţů a 12 ks u ţen.  

 

Pro lepší přehlednost vytvořili čtyři kategorie:  

denní kuřák  

příleţitostný kuřák  

bývalý kuřák (bývalé denní kouření)  

nikdy nekouřil 
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Základní charakteristiky respondentů sledované v souvislosti s kouřením u muţů 

 

věk  
počet 

dotázaných 

denní 

kuřáci (%  

populace) 

 silní 

kuřáci (% 

populace) 

průměrný 

denní počet 

cigaret 

průměrný 

počet let 

denního 

kuřáctví 

15 - 24 150 22,6 5,4 12,7 3,9 

25 - 34 169 35,6 12,2 14,5 8,9 

35 - 44 140 36,9 22,2 18,9 15,2 

45 - 54 124 35,5 16,5 17,6 21,7 

55 - 64 191 30,6 16,9 17,1 25,7 

65 - 74 98 15,7 7,1 15,2 30,3 

nad 75 68 9,1 0 12,2 28,9 

celkem 940 30 13,1 16,1 18,4 

 

Silní kuřáci – za den vykouří více neţ 20 cigaret.  

 

 

 

 

Obr. č. 12: Graf závislosti věku (osa x) a % populace u muţů (osa y). 
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Základní charakteristiky respondentů sledované v souvislosti s kouřením u ţen 

 

věk  
počet 

dotázaných 

denní 

kuřáci (%  

populace) 

silní  

kuřáci (% 

populace) 

průměrný 

denní počet 

cigaret 

průměrný 

počet let 

denního 

kuřáctví 

15 - 24 138 17,4 3,1 10,5 4,2 

25 - 34 158 19,5 1,1 9,3 7,1 

35 - 44 159 27,5 7,8 12,5 12,1 

45 - 54 114 26,2 6,4 13,9 18,3 

55 - 64 182 18,5 5,6 13,3 20,8 

65 - 74 138 14,3 4,1 12,7 23 

nad 75 126 3,3 1,1 11,1 28,3 

celkem 1015 19,3 4,3 11,9 14,4 

 

Silní kuřáci – za den vykouří více neţ 20 cigaret. 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Graf závislosti věku (osa x) a % populace u ţen (osa y). 
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Srovnání podílů respondentů z hlediska typu kuřáctví (r. 2002 a 2008) 

 

 

 

Obr. č. 14: Graf – procentuální porovnání muţů z hlediska typu kuřáctví v roce 2002. 

 

 

 

 

Obr. č. 15: Graf – procentuální porovnání muţů z hlediska typu kuřáctví v roce 2008. 
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Obr. č. 16: Graf – procentuální porovnání ţen z hlediska typu kuřáctví v roce 2002. 

 

 

 

Obr. č. 17: Graf – procentuální porovnání ţen z hlediska typu kuřáctví v roce 2008. 

 

Z uvedených statistik z Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, ţe více 

kuřáků je mezi muţi. Ţeny kouří méně a mezi 25 a 34 rokem sniţují dávky cigaret, 

moţná je to z důvodu plánovaného otěhotnění. 

 

4%

15%

8%

14%
59%

Ženy - rok 2002

silné denní kouření

slabé denní kouření

příležitostné kouření

bývalé kuřáctví

nikdy nekouřily

2%
16%

6%

17%59%

Ženy - rok 2008

silné denní kouření

slabé denní kouření

příležitostné kouření

bývalé kuřáctví

nikdy nekouřily



35 

 

Porovnání roku 2002 a 2008. 

U muţů se sníţilo silné denní kuřáctví nad dvacet cigaret denně, ale naopak se zvýšilo 

slabé denní kouření. Stejný trend je i u ţen. Pozitivní je, ţe se zvýšil podíl muţů i ţen, 

kteří své kouření označují jako bývalé.  

 

3.2 Kazuistiky 

3.2.1 Pacient 1 

Pohlaví: ţena 

Věk: 30 let 

Vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání: laborantka 

Anamnéza: krevní tlak – kolísavý, ale neléčí se. Dříve léčena na neurologické klinice 

FNKV pro časté migrény, nyní se neléčí.  

Pacientka kouří od devatenácti let. Před čtyřmi lety se rozhodla, ţe chce přestat kouřit. 

V lékárně si zakoupila ţvýkačky Nicorette (2 mg) a inhalátor Nicorette (10 mg) a 

postupovala v léčbě podle příbalového letáku. Před tímto rozhodnutím kouřila 

v průměru šest cigaret denně. Pacientka nesnídá. První její cigareta byla do třiceti minut 

od probuzení a té se velmi těţko vzdávala. První dny byly těţké, ale byla odhodlána 

přestat kouřit. Asi po deseti dnech měla pocit, ţe se jí zlepšil čich, byla nadšená. Kaţdé 

ráno bojovala s chutí na cigaretu, byla nervózní. Během dne si na kouření ani 

nevzpomněla, ale večery byly náročné, měla chuť si zapálit. Cigareta pro ni znamená 

klid a pohodu. Významné problémy měla také s defekací, musela uţívat laxativa, velmi 

ji to trápilo. 

Nekouřila jeden měsíc. 

Po měsíci abstinence pacientka opět sáhla po cigaretě. Dnes kouří asi deset cigaret 

denně a chtěla by přestat kouřit. 
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Návrh léčby: 

Pacientka odmítá návštěvu lékaře, který by jí mohl předepsat bupropion nebo 

vareniklin. Proto bych doporučila náplasti Nicorette (prvních šest týdnů by si pacientka 

aplikovala náplasti 15 mg/16 h, pak by následovaly náplasti 10 mg/16 h po dobu dvou 

týdnů) nebo náplasti NiQuitin (pacientka by začínala na náplastích 14 mg/16 h po dobu 

šesti týdnů a pak by následovaly náplasti 7 mg/16 h po dobu dvou týdnů). Náplasti 

dodávají kontrolovanou dávku nikotinu rovnoměrně po celý den, pacientka by neměla 

mít potřebu si cigaretu zapálit. Ale rána pro ni budou pořád těţká, musí cigaretě odolat a 

změnit denní návyky, především doporučuji snídani. Vhodné by bylo pravidelné uţívání 

vlákniny, ale protoţe pacientka udává nedostatečný pitný reţim, nelze beze změny 

příjmu tekutin vlákninu doporučit.   

 

3.2.2 Pacient 2 

Pohlaví: ţena 

Věk: 51 let 

Vzdělání: vysokoškolské 

Zaměstnání: přednáší na střední škole 

Anamnéza: krevní tlak normální, s ničím se neléčí, je bez obtíţí. 

Pacientka kouří od studií na vysoké škole. Před deseti lety chtěla přestat kouřit. Před 

rozhodnutím zanechání kouření kouřila v průměru dvanáct cigaret denně. Na 

doporučení své kamarádky, navštívila léčitele se zaměřením na energetické působení.  

Měla pocit, ţe jí to pomohlo, vůbec neměla chuť na cigaretu a následujících šest měsíců 

nekouřila.  

Po šesti měsících nastal rodinný problém a pacientka se ocitla v těţké ţivotní situaci, 

psychicky na tom byla velmi špatně, sáhla po cigaretě a závislost na nikotinu opět 

propukla. Pacientka byla na sebe nazlobená a tak neváhala a navštívila Centrum pro 

závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze, kde ordinuje paní doktorka MUDr. Eva 

Králíková, CSc. Po konzultaci paní doktorka doporučila náhradní terapii nikotinem, 

doporučila náplasti v kombinaci se ţvýkačkami.  
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Pacientka tuto léčbu aplikovala dva měsíce, po této době si opět zapálila cigaretu.  

Dnes to pacientka hodnotí tak, ţe nebyla v dobrém psychickém stavu, rodinné problémy 

byly váţné a ona přecenila své síly, myslela si, ţe to zvládne, dnes však ví, ţe na 

psychice záleţí hodně. 

Návrh léčby: 

Pacientka se necítí psychicky připravená na léčbu závislosti na nikotinu. Proto bych 

souhlasila s pacientkou, ţe v tuto chvíli nemá význam jí navrhovat léčbu. Závisí to 

především na psychickém stavu pacientky, ona sama nyní přestat kouřit nechce. Moţná 

rizika, která mohou vzniknout na základě kouření, pacientka zná. 

Doporučila bych potravní doplňky s obsahem kyseliny askorbové, například tobolky 

s řízeným uvolňováním, případně kombinovaný přípravek s obsahem vitamínů a 

minerálů pro posílení organismu a zmenšení neţádoucích účinků uţívání tabáku. Nebo 

bych pacientce doporučila Smoklin, který podporuje funkci nervového a imunitního 

systému a přispívá k celkové regeneraci organismu. Smoklin je sloţen z přírodních 

extraktů a bylin v kombinaci s vitaminy a stopovými prvky. 

 

3.2.3 Pacient 3 

Pohlaví: ţena 

Věk: 37 let 

Vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání: pracuje v zahraniční firmě 

Anamnéza: krevní tlak normální, v dětském věku trpěla astma bronchiale, v deseti 

letech nemoc ustala, ale astma propuklo opět ve 30-ti letech pacientky. Od té doby 

léčena u specialisty pro tyto obtíţe. 

Pacientka kouří od dvaceti let. Před zanecháním kouření potřebovala za den dvanáct aţ 

patnáct cigaret. Kouření jí způsobovalo stále častější astmatické záchvaty, kašel a hůř se 

jí dýchalo, proto se rozhodla ve svých 34 letech přestat kouřit. Nevěděla o moţnosti, ţe 

by mohla navštívit lékaře a ten by jí mohl předepsat léčiva vázaná na předpis. Myslela 
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si, ţe ji lékař odešle k psychologovi a to nechtěla. Proto navštívila lékárnu a po poradě 

s lékárníkem si zakoupila náplasti  NiQuitin, které uţívala dle doporučeného dávkování. 

Prvních šest týdnů si pacientka aplikovala náplasti 21 mg/16 h, další dva týdny 

aplikovala náplasti 14 mg/16 h a v poslední fázi aplikovala dva týdny náplasti o síle 7 

mg/16 h. V prvních dnech to bylo pro pacientku velmi těţké, ale po asi dvou týdnech 

měla pocit, ţe se cítí lépe, ţe se jí lépe dýchá. Měla velkou radost a byla to pro ni 

motivace, aby vydrţela. Snaţila se v tomto období vyhnout různým oslavám a 

večírkům, protoţe se bála, ţe v zakouřeném prostředí cigaretě podlehne. 

Pacientka ukončila léčbu a opravdu nekouří a daří se jí to do dnes. Dnes uţ jde ráda na 

večírek, cigareta ji uţ neláká. Je moc ráda, ţe to zvládla, astmatické záchvaty vymizely, 

jen velmi ojediněle se stane, ţe se jí hůře dýchá. 

Pacientce gratuluji, je velmi šikovná, ţe to zvládla. 

 

3.2.4 Pacient 4 

Pohlaví: ţena 

Věk: 34 let 

Vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání: administrativní pracovnice 

Anamnéza: krevní tlak normální, neléčí se pro ţádné obtíţe. 

Pacientka kouří od osmnácti let. Kdyţ ji bylo 30 let, rozhodla se, ţe chce přestat kouřit. 

Před rozhodnutím zanechání kouření potřebovala asi deset cigaret denně. K rozhodnutí 

přestat kouřit ji přivedlo plánované těhotenství. Nechtěla být závislou na nikotinu a 

vţdy odsuzovala matky, které jednou rukou tlačí kočárek a v druhé ruce drţí cigaretu. 

Bála se, aby nebyla stejná. Proto se rozhodla, ţe udělá maximum, aby zvládla přestat 

kouřit. Navštívila lékárnu a zakoupila si náplasti Nicorette  15 mg/16 h a 10 mg/16 h. 

Pět týdnů si aplikovala náplasti s vyšším obsahem nikotinu a další tři týdny náplasti 

s niţším obsahem nikotinu. První dny zvládala dobře, protoţe léčbu zahájila ve stejné 

době jako  odlet na dovolenou, cigareta jí nechyběla k denním rituálům. Také měla 

plnou podporu přítele i rodičů. Horší byl návrat do práce, vysvětlit kolegům, ţe opravdu 
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nepůjde o pauze na cigaretu, jí dalo velké přemáhání, ale zvládla to. Velké problémy 

měla s defekací, musela uţívat projímadla a snaţila se upravit jídelníček. Měla velké 

obavy, aby nepřibrala, proto začala chodit pravidelně cvičit a cvičila i kaţdý den doma. 

Pacientka jiţ po několika týdnech neměla potřebu si zapálit cigaretu, byla štíhlá, 

zlepšila se jí pleť, měla lepší čich a cítila se celkově mnohem lépe. Po roce otěhotněla a 

dnes má krásnou a zdravou holčičku. 

 

3.2.5 Pacient 5 

Pohlaví: ţena 

Věk: 41 let 

Vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání: pracuje v lékárně 

Anamnéza: krevní tlak normální, neléčí se pro ţádné obtíţe. 

Pacientka začala kouřit v osmnácti letech. Ve věku 25 let přestala a nekouřila do svých 

34 let, pak opět sáhla po cigaretě. V 39 letech se rozhodla, ţe přestane kouřit. Vadil jí 

pach cigaretového kouře, po kaţdé cigaretě si musela čistit zuby, kupovala si parfémy, 

které by překryly pach kouře. V této době kouřila patnáct aţ dvacet cigaret denně. 

V lékárně si zakoupila náplasti NiQuitin. Prvních šest týdnů si pacientka aplikovala 

náplasti 21 mg/16 h, další dva týdny aplikovala náplasti 14 mg/16 h a v poslední fázi 

aplikovala dva týdny náplasti o síle 7 mg/16 h. Pacientka neměla ţádné větší problémy, 

byla velmi odhodlaná a věřila, ţe to zvládne. Největším problémem bylo posezení 

s přáteli, kterého se z počátku bála. Měla podporu v rodině i u přátel. Zvládla to a 

vyhrála nad závislostí na nikotinu. 

Dnes se jiţ pacientka můţe rok a půl řadit mezi nekuřáky. Nevadí jí pobyt 

v zakouřeném prostředí, protoţe má jasno, uţ kouřit nechce, ten pach je pro ni natolik 

odpudivý, ţe věřím, ţe jiţ nikdy nezačne.  
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3.3 Porovnání cen léčivých přípravků a nákladů na kouření 

 

NiQuitin 

 

Obr. č. 18: NiQuitin – porovnání cen. 

 

NiQuitin pastilky se přestaly vyrábět z ekonomických důvodů. Zdroj: [Mgr. Jan 

Ostrolucký , www.lekarnacz.cz, 12]. 

Léčba závislosti na nikotinu (u pacienta, který kouří 20 cigaret denně) za pomoci 

transdermálních náplastí NiQuitin má trvat tři měsíce. Náklady za tuto dobu činí 4980 

Kč. 

 

Nicorette 

 

Obr. č. 19: Nicorette – porovnání cen. 

 

Léčba závislosti na nikotinu (u pacienta, který kouří 20 cigaret denně) za pomoci 

transdermálních náplastí Nicorette má trvat tři měsíce. Náklady za tuto dobu činí 5216 

Kč. 

Léčba závislosti na nikotinu za pomoci ţvýkaček Nicorette. Obvyklé uţívané mnoţství 

ţvýkaček je 8 aţ 12 kusů za den, pacient nesmí uţívat víc neţ 24 ţvýkaček denně. Doba 

uţívání má trvat tři měsíce. Náklady za tuto dobu léčby při pouţití 10 ţvýkaček denně 

činí 660 Kč. 

název počet kusů v balení síla účinku cena

NiQuitin náplast 7 7 mg/16 h 405 Kč

NiQuitin náplast 7 14 mg/16 h 402 Kč

NiQuitin náplast 7 21 mg/16 h 426 Kč

název počet kusů v balení síla účinku cena 

Nicorette náplast 7 10 mg/16 h 465 Kč 

Nicorette náplast 7 15 mg/16 h 421 Kč 

Nicorette náplast 7 25 mg/16 h 419 Kč 

Nicorette ţvýkačky 30 2 mg 220 Kč 

Nicorette ţvýkačky 30 4 mg 220 Kč 

Nicorette inhalátor 18 dávek 10 mg 350 Kč 
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Léčba závislosti na nikotinu za pomoci inhalátoru Nicorette. Doporučená denní dávka je 

6 aţ 12 náplní, pacient nesmí uţívat víc neţ 12 náplní za den. Doba uţívání má trvat tři 

měsíce. Náklady za tuto dobu léčby při pouţití 9 náplní denně činí 15750 Kč. 

 

Vareniklin – Champix (tablety) 

 

Obr. č. 20: Vareniklin – Champix – porovnání cen. 

Léčba má trvat minimálně tři měsíce a náklady na léčbu za tuto dobu jsou 5842 Kč. 

Zdroj: [www.champix.cz, 17]. 

 

Bupropion - Zyban 

Terapie přípravkem Zyban má trvat od 7 do 9 týdnů a při doporučeném dávkování 

vyjde přibliţně na 6 000 Kč. Zdroj: [www.kurakovaplice.cz, 10]. 

Náklady na kouření 

Pokud pacient kouří 20 cigaret denně za průměrnou cenu 60 Kč, za jeden měsíc zaplatí 

1680 Kč, za tři měsíce je to jiţ 5040 Kč. 

Z tohoto porovnání nákladů na léčbu závislosti na tabáku s náklady za kouření vyplývá, 

ţe kromě toho, ţe kouření můţe přispět k rozvoji celé řady nemocí, tak je i velmi 

neekonomické. Pokud se pacient rozhodne přestat kouřit, pomůţe svému zdraví a zlepší 

i svojí ekonomickou situaci. 

 

 

 

název počet kusů v balení síla účinku cena 

Champix (startovací balení) 11 x 0,5 mg a 14 x 1,0 mg 11 x 0,5 mg a 14 x 1,0 mg 998 Kč 

Champix 28 1,0 mg 998 Kč 

Champix 56 1,0 mg 1 924 Kč 
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4 Diskuze 

V praktické části jsem zpracovala výsledky z Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky České republiky. Z uvedených výsledků vyplývá, ţe více kuřáků je mezi muţi. 

Ţeny kouří méně a mezi 25 a 34 rokem sniţují dávky cigaret, moţná je to z důvodu 

plánovaného otěhotnění. Z porovnání statistik z roku 2002 a 2008 vyplývá, ţe se u 

muţů sníţilo silné denní kuřáctví nad dvacet cigaret denně, ale naopak se zvýšilo slabé 

denní kouření. Stejný trend je i u ţen. Pozitivní je, ţe se zvýšil podíl muţů i ţen, kteří 

své kouření označují jako bývalé. Z výsledků také vyplývá, ţe je mnoho ţen i muţů, 

kteří nikdy nekouřili. 

Dále jsem v praktické části zpracovala kazuistiky pěti pacientů, kteří se pokoušeli 

úspěšně či neúspěšně přestat kouřit. Všechny kazuistiky se týkají ţen. Třem pacientkám 

se podařilo přestat kouřit díky své odhodlanosti a za pomocí farmaceutické podpory. 

Tyto tři pacientky si aplikovaly transdermální náplasti Nicorette nebo NiQuitin, které se 

řadí do kategorie náhradní terapie nikotinem. Prokázalo se, ţe je to účinná léčba, ale 

nesmí chybět psychické odhodlání a velmi pozitivně působí i změna návyků a pokud to 

jde, tak i změna denního rytmu. Dvě pacientky z mých kazuistik neuspěly v léčbě, také 

zkusily náhradní terapii nikotinem. Jedna pacientka procházela těţkým ţivotním 

obdobím, proto se jí moţná nepovedlo přestat s kouřením. Druhá pacientka také zvolila 

náhradní terapii nikotinem, ale zkusila inhalátor a ţvýkačky. Moţná kdyby zvolila 

transdermální náplast, která dodává rovnoměrně nikotin v průběhu dne, tak by se jí 

povedlo přestat kouřit. 

Ráda bych upozornila, ţe ani jedna z mých pacientek nevěděla o moţnosti, ţe 

bupropion nebo vareniklin jí můţe předepsat kterýkoli lékař a nezávisí to na jeho 

odbornosti. Všechny pacientky si myslely, ţe musí navštívit psychologa nebo psychiatra 

a teprve tento odborný lékař by mohl předepsat jeden z uvedených léků.  

Nezanedbatelná je ekonomická stránka léčby. Průměrné náklady kuřáka se spotřebou 20 

cigaret denně jsou za tři měsíce 5040 Kč. Při substituční nikotinové terapii při pouţití 

náplastí NiQuitin nebo Nicorette u pacientů, kteří kouří 15 aţ 20 cigaret denně se 

náklady za tři měsíce léčby pohybují v rozmezí 4980 Kč aţ 5216 Kč. Pokud pacient 

kouří méně cigaret denně, můţe se léčba zkrátit a tím se zmenší i náklady na terapii. Při 
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uţívání ţvýkaček Nicorette jsou náklady 660 Kč za terapii tři měsíce pří spotřebě 10 

ţvýkaček za den. Nejvyšší náklady jsou při uţívání Nicorette inhalátoru. Při uţívání 9 

náplní za den je cena odvykací terapie za tři měsíce 15750 Kč. Náklady při uţívání 

vareniklinu – Champixu jsou za tři měsíce při doporučeném dávkování 5842 Kč. 

Bupropion – Zyban se uţívá podle pokynů lékaře, nejčastěji 7 aţ 9 týdnů. Při 

doporučeném dávkování léčba vyjde na 6000 Kč. 
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Závěr 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou odvykání kouření. Kouření 

je velkým problémem dnešní civilizace a můţe přispívat k rozvoji celé řady nemocí. 

Proto je potřeba propagovat léčbu závislosti na nikotinu a uveřejnit všechny dostupné 

léčebné metody.  

Kouření je nejen neţádoucí ze zdravotních důvodů, protoţe můţe přispět k rozvoji celé 

řady nemocí, ale je i neestetické a v neposlední řadě neekonomické. Náklady na kouření 

za tři měsíce jsou srovnatelné s náklady spojené s terapií pro odvykání kouření, která 

trvá tři měsíce. Pokud bude pacient úspěšný a podaří se mu přestat kouřit, tak se mu 

zlepší zdravotní stav a vylepší se i jeho ekonomická situace. 

V současné době je k dispozici a pro pouţívání v České republice registrováno několik 

léčiv. Jedná se o náhradní terapii nikotinem řady NiQuitin a Nicorette, která jsou volně 

prodejná a nejsou vázána na lékařský předpis. Bupropion je léčivo, které je primárně 

určeno k léčbě depresivních poruch, ale jedním z jeho dalších účinků je vyuţití při 

terapii pro odvykání kouření. Vareniklin je lék, který byl cíleně vyvinut k léčbě 

závislosti na tabáku. Bupropion i vareniklin nejsou volně prodejné, jejich výdej je vázán 

na lékařský předpis, ale preskripce není omezena ani odborností lékaře, ani není 

podmíněna nutností navštěvovat specializovaná centra, která se specializují na 

psychologickou podporu při odvykání kouření. Výhodou registrace v těchto centrech je 

ale moţnost získat od zdravotní pojišťovny příspěvek na léčbu.  
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Zusammenfassung 

Das Rauchen ist ein großes Problem der heutigen Zivilisation, deshalb befasst sich diese 

Abschlussarbeit  mit dem Thema der  Rauchentwöhnung. Ich möchte auf diese 

Problematik hinweisen und einen  Überblick über die Möglichkeiten zur Behandlung 

der Nikotinabhängigkeit geben. 

Im theoretischen Teil widme ich mich der Geschichte des Rauchens, ich stelle die 

einzelnen Arten von Tabak, seinen Anbau und seine Nutzung vor. Weiterhin befasse ich 

mich mit der Zusammensetzung des Tabakrauchs, der Nikotinabhängigkeit, mit der  

Tabakwirkung  im menschlichen Körper und den Krankheiten, die  durch Rauchen 

verursacht werden können. Das Rauchen kann zur Entwicklung vieler Krankheiten 

beitragen, zu den ernstesten Erkrankungen gehören Tumorerkrankungen, chronisch 

obstruktive Lungenerkrankung, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Hirninfarkt und gastroduodenale Ulkuskrankheit. Das Rauchen wirkt sich insgesamt 

ungünstig auf den Organismus aus, es droht eine Verschlechterung der Immunität und 

eventuell die Entstehung von Allergien. Von Bedeutung sind auch Komplikationen in 

der Schwangerschaft und bei der Geburt  sowie Abnormalitäten der Spermien bei 

Männern. 

Weiterhin beschreibe ich hier die Behandlungsmöglichkeiten, die ich in die uneffektive 

Behandlung  der Nikotinabhängigkeit und die effektive pharmakologische Behandlung 

der Nikotinabhängigkeit unterteilt habe. Das Prinzip der effektiven pharmakologischen 

Behandlung ist die Unterdrückung der  Entzugssymptome. Hierher gehören die 

Ersatztherapie mit Nikotin, die Verabreichung von Bupropion oder Vareniclin. 

Im praktischen Teil widme ich mich den Statistiken über das Rauchen aus dem Institut 

für Gesundheitsinformationen und Gesundheitsstatistiken der Tschechischen Republik. 

Hier führe ich außerdem die Kasuistiken von Patienten auf, die sich einer Behandlung 

der Nikotinabhängigkeit unterzogen. Aufmerksamkeit widme ich auch dem 

Preisvergleich der einzelnen Heilmittel und der Kosten für das Rauchen. 

Aus den aufgeführten Kasuistiken ergibt sich, dass die Nikotinersatztherapie die am 

häufigsten verwendete Behandlung  ist, weil  die Arzneimittel frei verkäuflich und nicht  

rezeptpflichtig sind. Bupropion und Vareniclin sind rezeptpflichtige Arzneimittel, 
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wobei ihre Verschreibung nicht an die Fachrichtung des Arztes gebunden ist,  aber 

keiner der Patienten aus den Kasuistiken wusste davon. Ein Vorteil ist die Registrierung 

in speziellen Zentren für Raucherentwöhnung, da die Möglichkeit besteht, einen 

Zuschuss von den Krankenkassen für die Behandlung zu erhalten. 

Schlüsselwörter:  Rauchentwöhnung, Tabak, Nikotinabhängigkeit,  Behandlung der 

Nikotinabhängigkeit, frei verkäufliche Arzneien,   rezeptpflichtige Arzneien.  
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