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Úvod 

Název absolventské práce je Farmakologická podpora při odvykání kouření. 

Počátky užívání tabáku sahají daleko do historie. Kouření patřilo k mnoha pohanským 

rituálům a stalo se také součástí každodenního života. Ačkoli jsou již dnes známy škodlivé 

účinky tabáku a jeho užívání je spojeno s nemalým počtem nemocí, počet kuřáků stále 

roste a snižuje se také věková hranice začínajících kuřáků. Kouření tabákových výrobků se 

stalo civilizační nemocí, na kterou umírá stále větší počet lidí. 

Závislost má dvě části, psychickou a fyzickou. Aby bylo odvykání úspěšné, musí být 

zaměřeno na obě oblasti. 

Toto téma jsem si vybrala, jelikož bych chtěla poukázat na dostupné prostředky 

farmakologické podpory při odvykání fyzické závislosti na tabákových výrobcích. 

Náplní mé práce bude zmapování míry závislosti na tabákových výrobcích u různých 

věkových skupin, a především popsání a zhodnocení možností využití dostupných druhů 

farmakologických prostředků k podpoře odvykání závislosti na tabákových výrobcích a 

porovnání jejich účinnosti na základě několika testovaných osob. 

Zdroji mé práce budou dotazníková šetření, sběr a analýza dat z terénu, práce s odbornou 

literaturou a ověřenými internetovými zdroji. V praktické části použiji srovnávací 

experiment. 
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1 Cíle absolventské práce 

Hlavní cíl: 

Popsat a zhodnotit možnosti použití různých druhů farmakologických prostředků 

k podpoře odvykání závislosti na tabákových výrobcích. 

Dílčí cíle:   

Zmapovat závislosti na tabákových výrobcích u různých věkových kategorií. 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie tabáku a tabákových výrobků 

První doklady o Tabáku Virginském (Nicotiana tabacum) se objevují již 500 let př.n.l. 

v Mayské kultuře v Mexiku. Původně se tabák jen žvýkal, jeho kouření se poprvé rozšířilo 

v americkém indiánském kmeni Huronů, kde jej používali k obřadům, ale i léčbě 

neznámých chorob. První z Evropanů objevil tabák už Kryštof Kolumbus r. 1492, přičemž 

se člen jeho posádky Rodrigo de Jerez stal první Evropanem, který tabák ochutnal. Nebyl 

to však Kolumbus, kdo se postaral o import tabáku do Evropy, první jej do Evropy přivezl 

až portugalský obchodník Roman Pene r. 1518 z provincie Tabacco, z jejího názvu byl 

posléze odvozen jeho dnešní název „tabák“. A byli to právě portugalští obchodníci, kteří 

tabák rozšířili do celého světa. 

 

Obr. 1 Nicotiana tabacum. [ ZDROJ: www.wikipedia.org, 22 ] 

Evropští lékaři se z počátku tabák pokoušeli využít k léčbě. V roce 1571 napsal španělský 

lékař Nicolas Morandes knihu, která popisovala léčivé rostliny z celého světa a ve které 

tvrdil, že tabák dokáže vyléčit 36 různých zdravotních problémů.  

Tabák měl v Evropě také běžnější formy využití, jeho kouření se rychle stávalo stylem a 

výsadou bohatých vrstev, jelikož k němu bylo potřeba drahých dýmek a jiných pomůcek. 
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Postupem času a s výrobou dostupnějších dýmek z hlíny nebo dřeva se kouření stalo 

dostupné i pro nižší vrstvy obyvatel, kde ale bylo stále oblíbenější tabák šňupat než kouřit. 

Ale všechny kultury nepodlehly tabákovému opojení, v některých zemích, např. Švýcarsku 

či Rusku, bylo pěstování či užívání tabáku zakázáno či dokonce trestáno. Jeho obliba tím 

však nepoklesla, spíše se naopak rozrůstalo jeho pěstování a pašování, což byl velice 

výnosný obchod. Potenciál tabáku jako výhodného obchodního artiklu brzy přiměl hlavy 

státu ke změně postoje a jeho pěstování, či obchod s tabákem se staly královským 

monopolem. 

Záznamy o tabáku na našem území se objevují ke konci šestnáctého století v době vlády 

císaře Rudolfa II. a to díky jeho zálibě v alchymii.  Od té doby jeho obliba prudce rostla, 

což vedlo v roce 1783 Josefa II. k vyhlášení císařského monopolu na jeho pěstování. 

Vznik první tabákové plantáže určené pro komerční využití se datuje k počátku 17. století, 

kdy ji v Georgetownu ve Virginii založil John Rolfe. Vznik tabákových plantáží na jihu 

severoamerického kontinentu byl mj. jedním z hnacích motorů otrokářství v tomto 

regionu. 

 

Obr.2 Kresba z Virginie roku 1670 znázorňující otroky pracující v přístřešcích na tabákové 

plantáži.  [ ZDROJ: en.wikipedia.org, 23 ] 
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Nástup doutníků a prvních cigaret v 19. století začal postupně vytlačovat šňupání tabáku. 

Jejich stále větší popularita vedla v polovině 19. století ke vzniku prvních tabákových 

společností. Cigarety v nich byly zprvu baleny ručně, ale jejich stále rostoucí popularita 

spolu s průmyslovou revolucí, podpořená koncem americké občanské války a zrušením 

otroctví, vedla v roce 1881 k vynálezu stroje na balení cigaret a následnému nahrazení 

ručního balení strojní výrobou. Následoval rapidní nárůst spotřeby cigaret, zpomalený až 

v polovině 20. století, kdy se prvně začalo hovořit o zdravotních komplikacích, které 

s sebou kouření přináší.  

[ ZDROJ: www.pestovanitabaku.szm.com, http://kvetiny.atlasrostlin.cz, 7, 8 ] 
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2.2 Složení tabákového kouře 

Tabákový kouř je složeninou 92 % plynných a 8 % pevných látek, z celkového množství asi 

5 tisíc chemických látek. 

Mezi pevnými látkami nacházíme nikotin, "dehty" (jsou složeny z mnoha sloučenin), 

benzen a benz(a)pyren. Z plynných látek je to oxid uhelnatý, amoniak, 

dimethylnitrosamin, formaldehyd, kyanovodík a akrolein.  

 

Obr. 3  Vzorec nikotinu.  [ ZDROJ: en.wikipedia.org, 24] 

 

Celkem obsahuje 64 karcenogenů, z nichž IARC (International Agency for Research on 

Cancer) určila 11 jako prokázaných lidských karcenogenů, 6 pravděpodobných a 46 

možných lidských karcenogenů, např. dibenzantracen, benz(a)pyren, dimetylnitrosamin, 

dietylnitrosamin, NNK (metylnitrosamino-butanon), NNN (nitrosonornikotin), vinylchlorid, 

hydrazin, arzén) nebo např. také malé množství radioaktivního Polonia 210. Dalšími 

složkami jsou mutageny, alergeny, toxické látky.  V souvislosti s kardiovaskulárními 

onemocněními je důležitý i vysoký obsah oxidu uhelnatého. V tabákovém kouři je navíc 

cca 700 aditiv. Mezi nimi některé dráždivé plyny, jako například aldehydy a u alkalických 

tabáků také amoniak. Ty bývají příčinou kuřáckého kašle a onemocnění dýchacího 

systému. 
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Obr.4  Složení vdechovaného tabákového kouř., [ ZDROJ: www.lfhk.cuni.cz, 25] 

 

2.2.1 Vliv některých složek tabákového kouře na lidský organismus 

Oxid uhelnatý se při vdechnutí do plic naváže na červené krvinky, přitom vzniká 

nebezpečný karboxyhemoglobin, který zabraňuje vázání kyslíku a jeho transportu 

k buňkám v těle. 

Nikotin je alkaloidem rostliny Nikotiana tabacum. Ovlivňuje mozek a srdce a při 

opakovaném podávání vyvolává závislost i toleranci. Zvyšuje bdělost, schopnost se 

soustředit, potlačuje podrážděnost a agresivitu a snižuje chuť k jídlu. Vlivem nikotinu se 

stahují cévy a zabraňují tak přívodu kyslíku a živin do buněk. Nikotin patří k nebezpečným 

jedům, už 40-60 mg je smrtelnou dávkou pro dospělého člověka. Kouřením se však nedá 

dosáhnout akutní letální dávky. V jedné cigaretě je obsaženo cca 1 mg nikotinu. V tomto 

stopovém množství má nikotin spíše povzbuzující účinek v oblasti vegetativních ganglií a 
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ve dřeni nadledvin. Množství nikotinu, které při kouření vstupuje do organismu, je 

individuální a záleží na posouzení několika faktorů: obsahu nikotinu v tabáku, jeho pH, 

mohutnosti vdechu, či na způsobu kouření. Nikotin účinkuje velice rychle, již 10 sekund po 

vdechnutí. Jeho poločas rozpadu v těle je cca 2 hodiny. Přibližně 10 % se v nezměněné 

formě vylučuje ledvinami a více než 80 % podléhá biotransformaci v játrech. Hlavními 

produkty biotransformace jsou pak kotinin a 3- hydroxikotinin, které jsou prokazatelné 

v krvi a moči kuřáka. 

Dehet se ukládá v dolních cestách dýchacích a omezuje tak schopnost odstraňovat 

nečistoty vdechnuté do plic. 

Benz(a)pyren je karcinogenní polynukleární aromatický hydrouhličitan vážící se na DNA, 

čímž může způsobit vznik genetické mutace. 

¨ 

Obr.5  Molekuly benz-a-pyrenu navázané na šroubovici DNA.  [ZDROJ: en.wikipedia.org, 

26]
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2.3 Anatomie dýchacího systému 

2.3.1 Dýchání 

Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje 

oxid uhličitý. 

Ve tkáních se oxidují organické látky získané z potravy a při těchto reakcí se uvolňuje 

energie. Ve tkáních zůstává voda a oxid uhličitý. Voda se z těla vylučuje především 

močovými orgány, kůží (potem) a plícemi (vodní párou). Oxid uhličitý je vylučován 

dechem. 

Čím větší a složitější je organismus, tím více kyslíku spotřebovává a má větší intenzitu 

látkové výměny. K zajištění látkové výměny je třeba soustava pro výměnu dýchacích plynů 

a mechanismus zajišťující rozvod kyslíku ke tkáním. Tyto funkce plní u obratlovců dýchací 

orgány, tělní tekutiny jako krev a oběhový systém. U savců plní roli dýchacích orgánů 

objemné plíce, jejichž funkční odstavce se slepě větví do plicních sklípků a přes jejich 

stěnu difunduje kyslík do krve, která protéká soustavou kapilár na povrchu plicních 

sklípků. Dýchací systém člověka se od dýchacího systému ostatních savců prakticky neliší. 

Podmínkou látkové výměny v organismu je stálý přívod kyslíku. Výměna a přenos kyslíku a 

oxidu uhličitého v těle jsou zajišťovány krví. Z funkčního hlediska je dýchání složeno ze tří 

na sebe navazujících dějů: zevního dýchání, rozvodu dýchacích plynů a vnitřního dýchání. 

 

Obr. 6  Dýchací soustav. [ ZDROJ: www.stiefel-eurocart.cz, 27] 
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2.3.1.1 Zevní dýchání 

Zevní dýchání neboli ventilace, je první fází. Dochází při ní k výměně plynů mezi 

atmosférou a krví. K této výměně dochází výhradně v plicích. Přesuny dýchacích plynů 

mezi zevním prostředím a krví zabezpečuje dýchací systém, který tvoří soustava trubic a 

dutin, kterými vdechovaný vzduch proudí dovnitř. Dýchací systém lze rozdělit na dva 

oddíly: horní a dolní cesty dýchací. 

2.3.1.2 Rozvod dýchacích plynů 

Rozvod dýchacích plynů (O2, CO2, N2) mezi vnitřním povrchem plic a buňkami v tkáni 

zajišťuje krev. Rozvod plynů je oboustranný. Do tkání je přiváděn především kyslík a 

z tkání je odváděn oxid uhličitý a voda. Oxid uhličitý je pak odváděn z plic jako součást 

vydechovaného vzduchu. Transport dýchacích plynů je závislý nejen na složení 

vdechovaného vzduchu a funkci horních a dolních dýchacích cest, ale i na složení krve a 

funkci oběhového aparátu. 

2.3.1.3 Vnitřní (tkáňové) dýchání 

Tkáňové dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami a zahrnuje i 

okysličovací pochody probíhající uvnitř buněk. Bez tkáňových oxidací nelze uvolnit 

chemickou energii, obsaženou v živinách, přijatých trávicím systémem. 

2.3.2 Horní cesty dýchací 

Horní cesty dýchací se skládají z dutiny nosní, nosohltanu a hrtanu. 

Dutina nosní (cavum nasi) je prostor ohraničený po stranách kostěnými výběžky horní 

čelisti, její strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a částečně i nosní kůstky, v přední části 

přechází dutina do vnějšího nosu, jehož chrupavky se připojují ke kostěnému vchodu 

nosní dutiny. Vzadu pokračuje nosní dutina dvěma otvory (choanami) do nosohltanu. 

Nosní dutina je patrem oddělená od dutiny ústní. Nosní přepážka (septum nasi) rozděluje 

prostor nosní dutiny na dvě nestejné poloviny, které jsou dále horizontálně členěny 

nosními skořepami (conchae) na horní, střední a dolní nosní průchod. Nosní dutina je 

spojena i s prostory v některých lebečních kostech. Tyto prostory nazýváme vedlejší nosní 

dutiny (sinusy) a mají stejnou stavbu jako hlavní nosní dutina. Největší dutina leží v horní 

čelisti (sinus maxillary), menší pak v čelní kosti (sinus frontalis) a v čichové (sinus 
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ethmoidalis) a klínové kosti (sinus sphenoidalis). Sliznice nosní dutiny i vedlejších nosních 

dutin srůstá s periostem kosti v mukoperiost. Mukoperiost je kryt cylindrickým 

řasenkovým epitelem, je velmi silně prokrven a obsahuje množství hlenových žlázek. Ve 

stropu nosní dutiny je políčko sliznice odlišné stavby, tzv. čichové pole, které je tvořeno 

nervovými buňkami (čichovými buňkami a serózními žlázkami). 

Nosohltan (nosopharynx) je horní nálevkovitý úsek hltanu, do kterého choanami proudí 

vzduch z nosní dutiny. Vzduch vdechnutý ústy je do hrtanu přiváděn přímo, bez úpravy 

v nosohltanu. Hranicí mezi nosohltanem a ústní částí hltanu je měkké patro a čípek. Při 

polykání se zvedá svalovina měkkého patra a úplně odděluje ústní dutinu od nosní dutiny. 

Na bočních stranách pharyngu ústí do nosohltanu tzv. Eustachovy trubice spojující střední 

ucho s nosohltanem. Tyto trubice vyrovnávají změny tlaku vzduchu ve středoušní dutině. 

V blízkosti ústí obou trubic, jsou nahromaděny lymfatické uzlíky nazývané nosohltanové 

mandle (tomsila pharyngea). Nosohltanové mandle patří k mízním tkáním nosní dutiny a 

nosohltanu, které vytvářejí bariéru proti infekci šířící se vzduchem. 

Hrtan (larynx) má typický trubicovitý tvar s horním ústím otevřeným do dolní části hltanu 

a s dolním úsekem přecházejícím plynule do průdušnice. Jeho kostra je tvořena 

hrtanovými chrupavkami. Největší z nich je štítná chrupavka, která tvoří nápadnou 

vyvýšeninu na přední straně krku. Pod štítnou chrupavkou je hmatná prstenčitá 

chrupavka, ke které jsou na zadním obvodu kloubně připojeny dvě trojboké hlasivkové 

chrupavky, od těch jsou k zadní ploše štítné chrupavky rozepjaty dva hlasové vazy. Dutina 

hrtanu je od hltanu oddělena hrtanovou příklopkou, jejíž podklad tvoří chrupavka 

listovitého tvaru. Chrupavky jsou vzájemně spojeny drobnými klouby, které umožňují 

jejich vzájemný pohyb, ten je ovládán třemi skupinami krátkých hrtanových svalů. 

2.3.3. Dolní cesty dýchací 

Dolní cesty dýchací se skládají z průdušnice, průdušek a plic. 

Průdušnice (trachea) je trubice navazující na prstenčitou chrupavku hrtanu a svým 

průběhem před jícnem přibližně sleduje zakřivení páteře. V krčním úseku leží na bocích 

trachey laloky štítné žlázy. Trachea vstupuje do hrudníku, kde se větví na pravou a levou 

průdušku (bronchus dexter a bronchus sinister), které vstupují do plic. 



16 

 

Průdušky (bronchy) navazují na průdušnici. Pravá průduška probíhá téměř v přímém 

pokračování průdušnice. Proto vdechnuté předměty snáze zapadnou do pravé průdušky, 

kde podle své velikosti uzavírají různě velké úseky bronchiálního větvení. Po vstupu obou 

průdušek do plic se průdušky mnohonásobně větví na tzv. bronchiální strom. Větve 

bronchiálního stromu tvoří spolu s okolním vazivem, hladkými svaly a cévami pružný 

skelet plic. 

Plíce (pulmo, pulmones) jsou párové orgány jehlanovitého tvaru vyplňující převážnou část 

prostoru hrudní dutiny. Vrcholky plic nazýváme plicní hroty a lehce prohloubené plochy, 

kterými plíce nasedají na bránici, nazýváme báze plic. Jsou děleny na pravou a levou plíci 

oddělené vazivovou mezihrudní přepážkou (mediastinum). Pravá plíce je hlubokými 

zářezy rozdělena na tři laloky a levá plíce je menší a je členěna na laloky dva. V mezihrudní 

přepážce je uložen osrdečník se srdcem vychýleným k levé straně. Plicní tkáň se skládá 

z bronchů různého typu, z vaziva, cév a nervů. Povrch plic kryje vazivová blána poplicnice 

(pleura pulmonalis), přecházející na vnitřní stranu hrudníku jako pohrudnice (pleura 

parietalis). Mezi oběma blánami je štěrbina pohrudniční, vyplněná vazkou tekutinou 

umožňující klouzání blan při dýchání. 

 

 Obr. 7  Stavba plic.  [ ZDROJ: www.stiefel-eurocart.cz, 28] 
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2.4 Patologie dýchacího systému 

2.4.1 Poruchy dýchání 

Mezi poruchy dýchání patří: 

Tachypnoe – zrychlené dýchání. 

Bradypnoe – zpomalené dýchání. 

Hyperpnoe – prohloubené dýchání. Člověk se tímto způsobem zbavuje ve větší míře oxidu 

uhličitého, čímž se snižuje kyselost krve. 

Apnoe – krátkodobé zastavení dechu. 

Dyspnoe – namáhavé dýchání za účasti pomocných dýchacích svalů. Bývá provázeno 

pocitem nedostatku vzduchu, neklidem a úzkostí. 

Ortopnoe – nejvyšší stupeň dušnosti. Nemocný zaujímá na lůžku polohu v polosedu, takto 

se nejlépe zapojí do činnosti pomocné svaly. 

Periodické dýchání – apnoické pauzy jsou střídány různě hlubokými vdechy. Vyskytuje se 

při poškození CNS. 

Asfyxie – dušení. 

Astma bronchiale – záchvatovitá dušnost, dochází ke kontrakci hladké svaloviny bronchů a 

tím k jejich zúžení. Nemocní nemohou především vydechnout. Onemocnění je alergického 

původu. 

 

2.4.2 Obranná opatření 

Spolu se vzduchem se do plic dostávají také nečistoty a prach. Hrubší částice se zachytí na 

vlhké sliznici nosu, nosohltanu a dýchací trubice. V dýchací trubici a v bronších je vysoký 

cylindrický epitel s řasinkami, které jsou ohnuty směrem k začátku dýchacích cest. Při 

výdechu se nečistoty snadněji dostávají ven. Hleny spolu s nečistotami mohou být 

vykašlány nebo vysmrkány (hlenu říkáme sputum). Sputum je vhodné pro cytologické 
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vyšetření. Částice menší než 5 µm se dostávají až do plicních sklípků. Vykašlávání se 

odborně nazývá expektorace. 

Kašel je velmi častým a důležitým projevem onemocnění, zvláště horních cest dýchacích. 

Je navozen podrážděním vagových zakončení ve sliznici. Prudkým vydechnutím se 

odstraní z dýchacích cest dráždivé látky. Rozlišujeme dva druhy kašle: suchý kašel bez 

vykašlávání hlenu a vlhký kašel, který je spojem s vykašláváním hlenu. 

Kýchání je vyvoláno reflexním podrážděním trojklanného nervu ve sliznici nosní dutiny. 

Prudký výdech prochází nosohltanem a nosem. 

  

2.4.3 Nemoci horních cest dýchacích 

Mezi nejčastější onemocnění horních cest dýchacích patří různé formy zánětů, které se 

často vzájemně kombinují. Jednotlivé úseky dýchacích cest na sebe plynule navazují, ani 

záněty jednotlivých části tedy nejsou přesně ohraničené a někdy se rozšíří na celé horní 

cesty dýchací. Mluvíme pak o kataru horních cest dýchacích. 

Rhinitis (rýma) – zánět postihující sliznici dutiny nosní. Projevuje se zpočátku serózním 

zánětem, zduřením nosní sliznice a obtížemi při dýchání nosem. Někdy bývá spojena 

s chrapotem, kašlem a celkovou teplotou. Nejčastějším vyvolavatelem těchto obtíží je 

rhinovirus, chřipkový virus atd. 

Laryngitis (zánět hrtanu, laryngitida) – patří mezi katarální záněty, nejčastěji 

s hlenohnisavým exsudátem. U pacientů se objevuje chrapot, případně přechodná ztráta 

hlasu s bolestí v krku. 

Alergická laryngitida – vyskytuje se u lidí s projevy alergie, např. na prach, plísně, peří, či 

různé prchavé oleje. Onemocnění se projevuje především různými stupni alergického 

edému, který může postihovat epiglotis a hlasové vazy. V těžkém stavu může otok 

dosáhnout takového stupně, že znemožňuje dýchání a hrozí zadušení. 

Tracheitis (zánět průdušnice, tracheitida) – k zánětu obvykle dochází v souvislosti se 

záněty nosu, nosohltanu a laryngu, často bývá u těžších chřipek. 
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Ulceroflegmomonózní záněty – mohou se objevit u infekcí, které vedou k výraznější 

nekróze povrchového epitelu. Stejně tak i trauma, např. dlouhou dobu aplikovaný 

laryngoskop nebo kanyla mohou vyvolat tento typ zánětu. 

Chronická katarální laryngotracheitida – objevuje se po akutních zánětech a může 

vzniknout primárně jako chronický zánět. Na jejím vzniku se často podílí např. kouření, 

přepínání hlasu, prašnost prostředí a výkyvy teplot. Na sliznici nacházíme především 

lymfocyty a plazmatické buňky 

Nosní polypy a polypy vedlejších dutin nosních – polypovitá vyklenutí se mohou objevovat 

jak v nosní dutině, tak ve vedlejších dutinách. Vznikají v každém věkovém období, 

nejčastěji kolem dvacátého roku věku. Mohou být pouze v jedné nosní dutině, ale 

vyskytují se i oboustranně a někdy jsou vícečetné. Způsobují zúžení či obstrukci nosních 

průduchu (vyvolávají obtíže při dýchání) a bolesti hlavy. Vznikají z různých příčin, např. po 

virových a bakteriálních zánětech, v souvislosti s alergickými záněty, objevují se u 

diabetiků a pacientů postižených cystickou fibrózou. 

Anginofibrom nosohltanu – je nádor vznikající u mladých lidí kolem 10 – 20 roku.  Může se 

však objevovat i v dospělosti. V naprosté většině se vyskytuje u mužů. Nachází se ve 

stropě a zčásti na laterální stěně nosu a v nosohltanu. Odtud se může rozšiřovat 

fyziologickými kanálky a otvory do měkké části tváře, do dutiny lební. Může docházet 

k destrukcím v obličejové části. 

Nazofaryngeální karcinom (lymfoepiteliom) – nádor vychází z povrchového dlaždicového 

epitelu nazofaryngeální oblasti. Infiltruje lymfatickou tkáň pod epitelem. Dělí se na dva 

histologické typy: keratinizující a nekeratinizující. Nekeratinizující varianta většinou rychle 

proniká do lymfatické tkáně a bývá často radiosenzitivní. 

Karcinom laryngu – představuje asi 2 % všech karcinomů. Objevují se kolem 40. roku věku 

a mezi pacienty převažují muži.  Téměř ve všech případech se nádory objevují u kuřáků a 

lidí požívajících pravidelně alkohol.  Histologicky jde v 95 % o dlaždicobuněčný karcinom, 

adenokarcinom je vzácný. Nejčastěji se nádor objevuje na hlasivkách, v menší míře pak 

supragloticky a ještě méně subgloticky. Nádory hlasivek mají poměrně dobrou prognózu. 
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Nádory na hlasivkách vyvolávají chrapot či jinou změnu hlasu, která pacienta rychle 

přivede k lékařskému vyšetření. Díky nízkému počtu lymfatických cév metastazují jen 3% 

vzniklých hlasivkových nádorů.  

2.4.4. Nemoci dutiny ústní spojené s kouřením 

Nemoci dutiny ústní jsou velmi častá, ale málokdy závažná. Nejčastěji bývá postižena 

přechodnými zánětlivými onemocněními. Závažnější nemoci jsou způsobeny 

dlouhodobými útoky chemických látek, především tabákového kouře.  

Ústní hygiena u kuřáků – vliv kouření na kvalitu ústní hygieny je pouze nepřímý. Hlavním 

důvodem je spíše menší zájem kuřáků o svůj celkový zdravotní stav a to i ústní hygienu. 

Hromadění zubního mikrobiálního povlaku se nezvyšuje, je pouze částečně změněno jeho 

chemické složení. Je prokázáno, že tabákový kouř pozměňuje zabarvení zubního kamene 

částečně i zubní skloviny a též zapříčiňuje zhoršení zápachu z úst (foetor ex ore), což může 

imitovat zhoršení kvality zubní hygieny. 

Orální mikroflóra u kuřáků – Vliv kouření na změny ústní mikroflóry je důsledkem 

přítomnosti oxidu uhelnatého v tabákovém kouři, který podporuje růst anaerobních 

druhů bakterií a současně také alterující funkce neutrofilních granulocytů. 

Salivace u kuřáků – Vliv kouření na salivaci je v současnosti posuzován velmi kriticky a 

zdrženlivě. Velká část studií z 20. století všeobecně prokazovala zvýšenou tvorbu slin u 

kuřáků, nejčastěji vysvětlovanou jako výsledek atakování ústní sliznice částečkami kouře a 

vkládáním cigaret a dýmek do úst. Dnešní studie však vyšší salivaci u kuřáků nepotvrzují. 

„Shrneme-li současné poznatky o vztahu kouření (resp. abuzu nikotinu) a salivace, 

zjišťujeme, že funkce slinných žláz a protektivní role sliny v dutině ústní jsou kuřáckými 

návyky jen málo zasaženy. Jejich alterace se velice pravděpodobně výrazněji neuplatňuje 

při vzniku a rozvoji jiných chorob dutiny ústní asociovaných s kouřením.“ 

 [ ZDROJ: www.lfhk.cuni.cz, 14 ] 
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2.4.5. Nemoci dolních cest dýchacích 

Nejčastějšími onemocněními jsou záněty postihující tracheu a bronchy 

(tracheobronchitidy). Klinicky se projevují kašlem i celkovými příznaky zánětu. 

Bronchitis catarrhalis acuta (akutní bronchitida) – často navazuje na záněty horních 

dýchacích cest.  

Bronchitis catarrhalis chronika (chronická bronchitida) – tento zánět je dlouhodobý a 

diagnostikuje se, když pacient trpí kašlem a vykašláváním nejméně tři měsíce v roce ve 

dvou po sobě následujících letech. Nejčastějšími příčinami jsou kouření a prašné prostředí 

průmyslových závodů a velkoměst.  Ve sliznici bronchů se nachází chronická zánětlivá 

exsudaci tvořenou převážně lymfocyty a plazmatickými buňkami. Zánět vede po několika 

letech k plicnímu srdci (cor pulmonale), ke chronické bronchoobstrukční nemoci a bývá 

také příčinou dlaždicobuněčné metaplazie bronchiální sliznice.  

Astma bronchiale (chronická astmatická bronchitida) – onemocnění je charakterizováno 

zvýšenou imunitní odpovědí především průdušnice a průdušek na různé stimuly (alergeny, 

infekce, chemické látky, plísně). Tyto stimuly způsobují spazmy (stažení hladké svaloviny 

bronchů). Postiženi jsou jedinci, kteří mají vrozenou dispozici ke vzniku přecitlivělosti I. 

typu. U nemocných mohou vyvolávat záchvaty nejrůznější alergeny, ale může k nim 

docházet i z psychických příčin. Mezi atakami astmatického záchvatu jsou pacienti bez 

jakýchkoli symptomů. Někdy spazmy určitou dobu přetrvávají, dochází ke status 

asthmaticus. Pacienti při něm mohou zemřít na respirační selhání.  

 

2.4.6 Další nemoci spojené s kouřením 

S kouřením tabáku jsou spojena nejen onemocnění ústní dutiny a dýchacího systému, ale 

je atakováno i celé tělo. Je s ním spojeno nemálo kardiovaskulárních chorob, ale bohužel i 

četná nádorová onemocnění. Celkově kouření způsobuje až 50 nemocí, z nichž více než 20 

je smrtelných. 
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Obr. 8   Graf zachycující vztah mezi spotřebou cigaret a procentuální šancí dožití se vyššího 

věku. [ ZDROJ: www.retezlasky.cz, 29] 

 

2.4.6.1 Kardiovaskulární onemocnění 

Infarkt myokardu – Infarkt myokardu se řadí mezi projevy ischemické choroby srdeční. 

Jedná se o ischemické ložiskové odumření části srdečního svalu, které vzniká při uzávěru 

nebo výrazném zúžení v povodí levé nebo pravé věnčité tepny. Ve většině případů se 

jedná o uzávěr způsobený krevní sraženinou právě v místě zúžené věnčité tepny. Postižení 

u Infarktu myokardu se může vztahovat na pravou i levou komoru srdeční. Velikost 

odumřelé srdeční svaloviny se liší dle místa a velikosti uzavřené věnčité tepny. 

Ateroskleróza – „(arterioskleróza) je kornatění tepen, vznikající v důsledku ukládání 

tukových látek do stěny tepny (tj. vznikem aterómů).“ Přímou příčinou aterosklerózy je 

ukládání tukových látek (např. cholesterolu), čímž dochází k přeměně cévní stěny. V 

důsledku ukládaní těchto tukových látek dochází k zúžení stěny tepny a snížení pružnosti, 

což může omezit průtok krve. Následkem toho nejsou orgány dostatečně zásobeny 

kyslíkem a dochází k jejich poškození.  
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Angina pektoris – (či angina pektoris) je středně těžké srdeční onemocnění způsobené 

poruchou zásobování srdečního svalu kyslíkem (krví). Vlivem zmenšeného přísunu kyslíku 

k srdečnímu svalu nedochází k jeho správnému stahování, což vede k poruchám 

pumpování krve do celého těla. Především během zátěže pak dochází k nepoměru mezi 

přívodem kyslíku a požadavkem na větší množství kyslíku, který se projevuje ostrou 

bodavou bolestí v oblasti za hrudní kostí vystřelující do ramen, paží nebo spodní čelisti.  

Onemocnění se projevuje záchvaty, které mohou trvat až okolo 15 minut. Během 

záchvatu nejprve nastupuje ostrá palčivá bolest, která postupně mizí. V některých 

případech je bolest doprovázena pocením, dušností a pocitem, že postižený omdlí. 

Současná léčba je schopná zmírnit projevy záchvatu, ale nikoliv vyléčit samotnou příčinu. 

2.4.6.2 Nádorová onemocnění 

Nádorová onemocnění, nazývaná souborně rakovina, je skupina chorob, jejichž 

společným rysem je nekontrolovatelná mutace, růst a množení vlastních buněk v různých 

částech a orgánech lidského těla.  Za fyziologických okolností buňky svou mutaci detekují 

a opraví, anebo se případně rozloží apoptózou. Bujení pak může být neškodné (např. 

bradavice), ale také může ve velmi krátké době nemocného zahubit (např. některé nádory 

krve = leukémie).  

Nádory můžeme rozdělit na nepravé (pseudotumory) a pravé nádory. Pravé nádory pak 

dělíme na benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné). 

Benigní nádory – rostou jen omezeně, nezakládají dceřiná ložiska 

Maligní nádory – rostou neomezeně, při růstu ničí okolní tkáně a zakládají dceřiné tkáně = 

metastázy. 

Nádorová onemocnění se projevují především ve tkáních, kde dochází k častějšímu dělení 

buněk (dýchací či trávicí systém) či v orgánech a tkáních s hormonální produkcí či 

ovlivněných jejich stimulací (vaječníky, prsy).  Vznik nádorů může nastat z různých příčin. 

Jejich vznik je ovlivněn dědičností, věkem i životním prostředím. 
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2.5 Pasivní kouření 

Tabákovými výrobky nejsou bohužel ohroženi jen aktivní kuřáci, ale i každý člověk, který 

se v prostředí kuřáků vyskytuje. Takové osoby nazýváme pasivní kuřáci. 

Stát se pasivním kuřákem není nijak těžké, s cigaretovým kouřem se setkáváme 

v podstatě na každém kroku: v restauracích, barech, na ulici, v práci či ve škole. Počet 

kuřáků stále roste a rozšiřuje se do různých věkových skupin, a je tudíž těžké se 

cigaretovému kouři vyvarovat. 

Následky pasivního kouření jsou však stejně závažné, jako následky u aktivních kuřáků. 

Ročně v české republice zemře na jeho následky průměrně 3000 lidí, v ostatních zemích 

EU až 22 tisíc lidí.  

Pro pasivní kuřáky existují stejná zdravotní rizika jako pro kuřáky aktivní. Vdechují nejen 

kouř, který kuřáci vydechují, ale i kouř ze spalovaného konce cigarety. Už jen krátkodobý 

pobyt v zakouřeném prostředí (asi 30 minut) působí změny v krevním řečišti. 

Nebezpečné je pasivní kouření zejména pro děti. „Tabákový kouř je jednou z příčin 

náhlého úmrtí kojenců. U dětí zvyšuje riziko zápalu plic a zánětu středního ucha. Je 

příčinou i desetiny dětských leukemií.“  

 

Obr. 9  Srovnání plic nekuřáka (vlevo) a kuřáka (vpravo). [ZDROJ: zajimavost.webnode.cz, 

30]  
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2.6 Vliv kouření na těhotenství a porod 

Kouření v těhotenství má negativní dopad nejen na matku, ale i na plod, který se v ní 

vyvíjí.  

V raném stádiu těhotenství kouření zvyšuje riziko předčasného porodu či potratu, jelikož 

s každou cigaretou se k dítěti dostává více oxidu uhelnatého a tím méně kyslíku. 

Následkem toho se dítě může udusit. Může též ovlivnit porodní váhu dítěte a to až o čtvrt 

kilogramu. Díky nízké porodní váze může dojít k poporodním komplikacím a následné 

hospitalizaci.  

Kouření během těhotenství zvyšuje také riziko syndromu náhlého úmrtí kojence, při němž 

dojde u plně zdravého dítěte k náhlé zástavě dechu. 

Děti kuřaček mívají v pozdějším věku také problémy s hyperaktivitou, mají tendenci 

k depresivním stavům v pubertě a začínají experimentovat s tabákovými výrobky již ve 

velmi raném věku. 

Ačkoli jsou následky kouření v těhotenství a po porodu závažné, názory na odvykání 

kouření v těhotenství se různí. Někteří lékaři svým gravidním pacientkám nedoporučují 

přestat kouřit, z důvodu možných abstinenčních příznaků nenarozeného plodu. U dětí 

silných kuřaček se po porodu mohou objevit dokonce abstinenční příznaky. Takové děti 

jsou často neutěšitelné a intenzivně pláčou. Tyto příznaky se tlumí např. nikotinovými 

náplastmi.
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2.7 Závislost 

Závislost na tabáku mezi konzumenty dosahuje zhruba 80 %, což je ve srovnání s další 

legální drogou – alkoholem – obrovské číslo. Pro představu, na alkoholu jsou závislá asi 

jen 4 % jeho konzumentů. 

 

Obr. 10  Procento kuřáků v jednotlivých zemích – muži.  [ZDROJ: en.wikipedia.org, 31] 

 

Obr. 11  Procento kuřáků v jednotlivých zemích – ženy.  [ZDROJ: en.wikipedia.org, 32] 

Dle statistik si 80 % kuřáků přeje s kouřením přestat, ale 98 % těch, co se s kouřením 

přestat pokoušelo, se nedokázalo srovnat se svou závislostí a ke kouření se opět vrátilo. 

Závislost konzumentů na tabáku lze rozdělit na dvě části – na psychickou a fyzickou. 
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2.7.1 Psychická závislost 

Psychická závislost vzniká po delší době užívání a je spojená s rituály, se kterými je kouření 

spojeno. Pro kuřáka mohou být s cigaretou spojené asociace jako třeba chvíle odpočinku 

u kávy, události spojené se společenským životem, cigareta po jídle, nebo třeba zvládání 

stresových situací. Paradoxně s tímto posledním tvrzením bývá hladina stresu vyšší u 

kuřáků než u nekuřáků. 

2.7.2 Fyzická závislost 

Fyzická závislost je reakcí na vysoce návykovou chemickou látku – nikotin. Návykovost 

nikotinu je vyšší než u marihuany, kofeinu, ethanolu, kokainu nebo heroinu.  

 

Obr. 12  Srovnání závislosti a škodlivosti tabáku ve srovnání s jinými drogami. [ZDROJ: 

en.wikipedia.org, 33] 

Nikotin se přes plíce vstřebává do krve a tou se pak dostává do mozku, tam se váže na 

nikotinové receptory, kde uvolňuje dopamin a vyvolává pocity euforie – resp. 

pocitu uspokojení chuti na cigaretu. K tomu, aby se nikotin dostal z cigarety do mozku, mu 

stačí pouhých 10 sekund.  
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Pravidelným užíváním se počet nikotinových receptorů znásobí, a pokud mozek 

nedostane svůj příděl nikotinu, dochází u kuřáka k abstinenčním příznakům, jako je touha 

po cigaretě, deprese, úzkost, nespavost, zlost, frustrace nebo chuť k jídlu. 

Při pravidelném přísunu nikotinu do těla dochází k návyku. Tolerance vůči látce se může 

zdvoj- až ztrojnásobit. V některých případech může tolerance vymizet, např. při 

horečnatých onemocnění, těžké anemii či organických poškození mozku. Mimo 

dlouhodobé tolerance se také popisuje tachyfylaxe přetrvávající max. dvě hodiny. Pokud 

je tedy cigareta vykouřena po delší přestávce, např. po ranním vstávání, má cigareta 

silnější účinek. 

Změny, ke kterým v mozku dochází vlivem užívání nikotinu, jsou navíc v naprosté většině 

nevratné a i jediná cigareta tak může u člověka, který s kouřením přestal, vrátit závislost. 

K základnímu otestování stupně fyzické závislosti slouží např. Fagerströmův test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Fagerströmův test, [ZDROJ: www.pppuk.cz, 34] 

Patologická chuť na cigaretu se nazývá craving (tzn. „bažení“). 
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3 Praktická část 

3.1 Prostředky pro podporu odvykání kouření 

Odvykání kouření může být pro některé lidi jednoduché, ale většinou jde o běh na 

dlouhou trať.  Farmaceutické firmy proto vyvíjejí vysoké úsilí na výrobu a vývoj nových a 

nových farmakologických i nefarmakologických prostředků k podpoře odvykání závislosti 

na tabákových výrobcích. 

3.1.1 Farmakologické prostředky pro podporu odvykání kouření 

Farmakologické prostředky napomáhají kuřákům přestat kouřit. Fungují na bázi substituce 

nikotinu za nikotin obsažený v cigaretě a snižují tak abstinenční příznaky při odvykání. 

3.1.1.1 Nikotinové žvýkačky 

V české republice jsou registrovány dva druhy nikotinových žvýkaček. Jsou to Nicorette 

gum a Nicotinell gum. Jsou vyráběny ve dvou silách 2 a 4 mg (obsahu nicotinu) a také 

různé velikosti balení. V dnešní době jsou již na výběr nejen žvýkačky bez příchutí, ale i 

velké množství příchutí, např. ovocná, mátová či lékořicová. 

I:   Pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a pro zmírnění 

abstinenčních příznaků, což umožňuje snazší odvyknutí kouření kuřákům 

motivovaným přestat kouřit. Jako podpůrný přípravek pro snížení abstinenčních 

příznaků. 

 

NÚ: Většina nežádoucích účinků vzniká během 1 týdne od zahájení léčby; časté (nad 1 %)     

jsou: závratě, bolesti hlavy, nevolnost, lehký žaludeční dyskomfort, škytavka, 

podráždění sliznice ústní dutiny a krku.   

 Některé z popisovaných příznaků jako závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, mohou 

být projevem abstinenčních příznaků.  

D: Individuální, podle síly nikotinové závislosti.  Silní kuřáci začínají žvýkačkami o obsahu 

4 mg, slabší kuřáci žvýkačkami 2 mg.  Dostačující denní dávka je obvykle 8-12 

žvýkaček vhodné síly denně, nemělo by být použito více než 24 žvýkaček/den.   
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 Ukončení kouření: do 3 měsíců po začátku léčby by mělo začít postupné snižování 

počtu žvýkaček a léčba by měla být ukončena tehdy, když je dávka snížena na 1-2 

žvýkačky denně.   

 Pokud se pacientovi nepodaří přestat kouřit do 9 měsíců od začátku léčby, měl by 

vyhledat odbornou pomoc.  Pravidelné užívání delší než 12 měsíců se nedoporučuje.   

 

ZP: Každá žvýkačka se má žvýkat přerušovaně v průběhu 30 minut.  Žvýká se do pocitu 

silné chutě nebo mravenčení, poté se zastaví a žvýkačka se umístí k tvářím do doby, 

než mravenčení ustane, pak může opět následovat pomalé žvýkání.  

3.1.1.2 Nikotinové náplasti 

Na trhu jsou dnes tři druhy transdermálních prostředků k odvykání kouření, jsou to 

Nicopatch, Nicorette patch a Nicotinell. Vyrábějí se v několika silách, 10, 15 a 25 mg 

(obsahu nicotinu) v případě Nicorette a 7, 14 a 21 mg (obsahu nicotinu) v případě 

ostatních dvou. Balení jsou dostupná v několika velikostech. 

I: K léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění 

abstinenčních příznaků, což umožňuje snazší odvykání kouření kuřákům motivovaným 

přestat kouřit.   

 

NÚ: Nejčastěji mírné podráždění kůže v místě náplasti, dále gastrointestinální dyskomfort, 

nauzea, zvracení, nespavost, bolesti hlavy, závratě.  

D: Kuřák s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (Fagerströmův test nikotinové 

závislosti >=6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) začíná s náplastí 25 mg/16 h, 

asi po 8 týdnech přechází na náplast 15 mg/16 h, po 2 týdnech na náplast 10 mg/16 

h, kterou aplikuje další 2 týdny. Kuřák s nižším stupněm závislosti na nikotinu 

(Fagerströmův test nikotinové závislosti <6 nebo kouření méně než 20 cigaret denně) 

aplikuje náplast 15 mg/16 asi 8 týdnů a pak přechází na náplast 10 mg/16 h, kterou 

aplikuje další 4 týdny.   
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Používání náplastí déle než 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje.  Někteří bývalí 

kuřáci však mohou potřebovat delší léčbu, aby se vyvarovali návratu ke kouření.   

 

ZP: Náplast se aplikuje nejlépe ráno a sejme se večer před spaním, aby byla dodržena 

doba působení přibližně 16 hodin. Nalepuje se na čistou a suchou neporušenou 

pokožku bez ochlupení, např. bok, rameno nebo hruď.  K zamezení podráždění 

pokožky se místo aplikace denně mění.  

3.1.1.3 Inhalátor 

Inhalátor neboli inhaler, jak je patrné z názvu je inhalační formou farmaceutické podpory. 

Díky jeho tvaru a aplikační cestě uspokojuje kuřáka nejen po stránce chuti na nikotin, ale 

také zaměstnává i ruce kuřáka, který je zvyklý v ruce držet cigaretu. Na trhu můžeme 

nalézt Nicorette inhalátor a inhaler. Mají pouze jednu sílu, 10 mg (obsahu nicotinu). 

I: Pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a pro zmírnění 

abstinenčních příznaků, což umožňuje snazší odvyknutí kouření kuřákům motivovaným 

přestat kouřit.  Jako podpůrný přípravek při překonávání dočasné abstinenční fáze 

kouření nebo pro snadnější snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných či 

neochotných přestat kouřit.  

 

NÚ: Nejčastěji podráždění v ústech a hrdle.  Nežádoucí účinky s incidencí větší než 1%: 

kašel, bolest hlavy, dráždění hrdla, rinitida, faryngitida, stomatitida, dyspepsie, 

úzkost, nauzea, sinusitida, sucho v ústech, bolest na hrudi, kosterní bolesti, průjem, 

flatulence, místní parestezie, alergie, deprese, zvracení, dušnost, žízeň, dráždění 

dásní, škytavka.   

 Některé z popisovaných příznaků jako závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, mohou 

však být projevem abstinenčních příznaků, spojených s ukončením kouření.  

 

D: Individuální, podle předchozích kuřáckých zvyklostí.  Užívá se vždy při nutkání ke 

kouření, ne však více než 12 náplní denně.  Náplň se vkládá do špičky a vdechuje se 

po dobu nepřesahující 20 minut.   
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 Ukončení kouření: v prvních 8 týdnech užívá pacient 6-12 náplní denně, v 

následujících 2 týdnech je cílem snížit spotřebu náplní na polovinu a v dalších 2 

týdnech je omezovat postupně tak, aby došlo k úplnému vysazení.   

 Snížení počtu cigaret: přípravek se užívá místo cigarety při naléhavé potřebě kouřit, 

aby se co nejvíce prodloužil interval bez kouření a vědomě se snížil počet 

vykouřených cigaret během dne.  Pokud nedojde ke snížení počtu vykouřených 

cigaret za den během 6 týdnů od začátku léčby, pacient by měl vyhledat odbornou 

pomoc.   

 Pokus o úplné zanechání kouření by se měl uskutečnit, jakmile se pacient cítí být 

připraven, ne však později než 6 měsíců od začátku léčby.   

 Pokud se pacientovi nepodaří přestat kouřit do 9 měsíců od začátku léčby, měl by 

vyhledat odbornou pomoc.  Pravidelné užívání delší než 12 měsíců se nedoporučuje. 

3.1.1.4 Pastilky  

Je perorální formou farmakologické podpory k odvykání kouření. Na trhu jsou jen v jedné 

formě Nicopass pastilky s příchutí o síle 1,5 mg (obsahu nikotinu). 

I:     Pro zmírnění abstinenčních příznaků u osob, které chtějí přestat kouřit.  

NÚ: Většina nežádoucích účinků se vyskytuje během 3-4 týdnů od zahájení léčby; časté 

(nad 1 %) jsou: bolest a pálení v ústech nebo krku, sucho v ústech, závratě, bolesti 

hlavy, nauzea, žaludeční a střevní obtíže, škytavka, rýma, kašel, palpitace.  Některé z 

popisovaných příznaků jako závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, mohou být 

projevem abstinenčních příznaků. V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat 

aftózní ulcerace, jejichž příčina je nejasná.  

D: Individuální, podle síly nikotinové závislosti.  Zpočátku se užívá 1 pastilka při nutkavé 

chuti na cigaretu; přiměřená denní dávka je 8-12 pastilek, max. 20 pastilek denně.  

Obvykle po 2-3 měsících léčby se dávka postupně snižuje, léčba by měla být ukončena 

při snížení dávky na 1-2 pastilky denně.  Celková doba léčby by neměla překročit 6 

měsíců.   
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 Pastilky s obsahem 1,5 mg nikotinu nejsou vhodné pro kuřáky, kteří jsou velmi silně 

nebo silně závislí na nikotinu (pro ty, kteří ve Fagerstömově testu závislosti na 

nikotinu dosáhli 7 až 10 bodů).   

ZP:  Pastilka se vloží do úst, kde dochází k jejímu postupnému rozpouštění po dobu asi 30 

minut.  Během cucání se nemá jíst ani pít.  Po dobu 15 min. před užitím pastilky se 

nemají pít nápoje, které zvyšují kyselost žaludku (káva, sycené nápoje).  

[ ZDROJ:  mikro verze AISLP verze 1.7.2010, 6] 

3.1.2 Nefarmakologické prostředky pro kuřáky 

Mimo farmakologických prostředků jsou k dostání také nefarmakologické prostředky, 

které však neslouží k odvykání kouření, ale spíše ke zdravějšímu příjmu nikotinu či 

odstínění některých škodlivých látek z cigaret. 

3.1.2.1 Elektronická cigareta 

Elektronická cigareta je ve skutečnosti elektronický obvod umístěný do trubičky tvarem 

připomínající cigaretu a napájený baterií. Tento přístroj slouží k inhalaci nikotinu 

naneseného v mlze odpařeného propylenglykolu, ten může kromě nikotinu transportovat 

také různé příchutě a vůně, sloužící ke zvyšování senzorické věrnosti inhalátu, tak aby co 

nejvíce připomínal tabákový kouř. Pokud uživatel elektronické cigarety začne vdechovat 

vzduch procházející zařízením, je senzorem aktivováno topné tělísko. To vyvolá odpaření 

dávky ze zásobníku umístěného v oblasti „filtru“. Na druhém konci trubičky je LED dioda, 

která slouží jako indikátor funkce a současně simuluje oharek. Dioda je také aktivována 

průchodem vzduchu.  

Historie vzniku elektronické cigarety je spojena s rozhodnutím pořádat olympijské hry 

v Číně v roce 2008 a stála za ní snaha Číňanů vytvořit obraz moderní země, která dbá o 

blaho a zdraví svých obyvatel a množství nedopalků v ulicích Pekingu s tímto obrazem 

příliš nekorespondovalo. Výsledkem vládní snahy, jak dostat z ulic tyto nedopalky, byl 

vynález elektronické cigarety v roce 2005. 

Z principu fungování elektronické cigarety je zřejmé, že zdraví škodí také, jen o něco méně 

než cigareta klasická. I tak může její užívání způsobit nevratné poškození organizmu.  
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Elektronická cigareta bývá někdy nepravdivě nazývána jako prostředek k odvykání 

kouření. Organismus však stále dostává svou dávku velmi nebezpečné drogy a i rituály 

zůstávají zachovány. Odvykání s elektronickou cigaretou by bylo možné jen v případě 

velmi silné vůle kuřáka, který by postupně snižoval dávky vdechů. To je ovšem při věrné 

simulaci kouření velice těžké, především pro vysoce závislé kuřáky. 

3.1.2.2 Filtr na cigarety 

Tento filtr je konstruován k zachycení co největšího počtu látek z vdechovaného 

tabákového kouře. Složený šesti filtrový nástavec na cigaretu zachycuje především dehet 

a také část karcinogenních látek. Tento filtr je patentovaný jako STOP filtr na cigarety.  

Výrobce uvádí, že tímto filtrem se výrazně šetří své plíce a zdraví kuřáků. Nejedná se 

přímo o odvykací pomůcku, spíše je zdravotním doplňkem pro kuřáky, kteří nechtějí nebo 

nemají vůli odvyknout. 
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3.2 Výsledky dotazníkového šetření 

 

* ZDROJ:  vlastní ] 

V dotazníkovém šetření, ve kterém bylo dotazováno dvě stě osob ve věkovém rozmezí 

18–44 let (průměrný věk respondentů byl 27 let), jsem se snažila zjistit především názor 

kuřáků současných i odvykajících na farmakologické prostředky a nefarmakologickou 

podporu k odvykání kouření.  

U naprosté většiny respondentů, konkrétně 94 %, převládá názor, že prostředky 

farmakologické podpory jsou pro kuřáky pouze placebem či psychologickým stimulantem, 

a to i přes to, že nikdo z dotazovaných respondentů tyto prostředky při odvykání kouření 

neužíval. 



36 

 

Pouhá 2 % dotazovaných přiznává, že při odvykání použili některý farmakologický 

prostředek (většinou nikotinové žvýkačky či Nicorette inhalátor). I u této skupiny se však 

setkávám s názorem, že tato podpora je jen omezeně či málo účinná. 

Zbývající 4 % dotazovaných shledává prostředky farmakologické podpory účinnými.  

U všech respondentů však naprosto převládá názor, že odvykání kouření, je především o 

vůli kuřáka přestat kouřit, což uvádí i farmaceutické firmy. Farmakologické i 

nefarmakologické prostředky k odvykání kouření složí nikoli jako léčivo, ale jako podpůrné 

prostředky a rozhodující je kuřákova vůle.  

Hlavními důvody negativního postoje pacientů k těmto prostředkům je především 

neznalost, cena a zejména nechuť kuřáků odvykat. 

Poměr kuřáků a nekuřáků mezi pohlavími je více méně vyrovnán. Úspěšnost odvykání je 

však vyšší u žen. Stejně tak procento odvyklých kuřáků je vyšší u žen než u mužů. Je ve 

značné míře ovlivněno těhotenstvím a životním stylem moderních žen. V minulém století 

bylo běžné vidět ženy se špičkou a tenkou cigaretou. V dnešní době se ženy řídí spíše 

trendem zdravé výživy a životosprávy a kouření je u nich spíše na ústupu, což je 

způsobeno také větší mírou poznatků o škodlivosti kouření na lidský organismus. To 

ovšem nemění fakt, že počet kuřáků i kuřaček rod od roku stoupá a také průměrný věk 

začínajících kuřáků se rok od roku nezadržitelně snižuje. Již v dnešní době se věk 

začínajících kuřáků pohybuje mezi 12-13 lety. 
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3.3 Srovnání odvykajících dle použitého prostředku 

Hlavní náplní praktické části jsou srovnávací kazuistiky odvykajících osob s podporou i bez 

podpory. U čtyř osob jsem po dobu čtyř týdnů pozorovala průběh jejich odvykání. Osoba 

číslo jedna odvykala bez jakékoli podpory. Další dvě osoby odvykaly s dvěma druhy 

farmakologické podpory, nikotinovými žvýkačkami a nikotinovými náplastmi. Čtvrtá osoba 

odvykala s elektronickou cigaretou, tedy s nefarmakologickou podporou.  

 

3.3.1 Odvykání bez farmakologické podpory 

Odvykající: muž, 27 let. Počet cigaret/den: 20-25 

První cigareta v 17 ti letech.  Kouří ze sociálních důvodů, jeho stimulem je práce, kde 

chodí kouřit s kolegy. Nyní již je fyzicky závislým kuřákem. 

Doba odvykání 4 týdny (28. Únor – 28. Března). Pacient odvyká na přání partnerky, která 

také odvyká. 

Farmakologickou podporu nikdy nevyzkoušel. 

První týden 

Pacient se rozhodl snižovat počet cigaret postupně. V prvním týdnu se mu podařilo snížit 

dávky jen o pět cigaret z denní spotřeby. Nyní kouří 15-20 cigaret denně. Abstinenční 

příznaky se prozatím neprojevují. 

Druhý týden 

Pacient snížil dávku na deset cigaret denně. Abstinenční příznaky se začínají projevovat. 

Odvykající je nervózní, reaguje podrážděně, zvyšuje příjem potravy. 

Třetí týden 

Pacient opět navýšil dávky na patnáct cigaret za den. Abstinenční příznaky zmizely. Ke 

konci třetího týdne pacient odvykací kůru vzdává.  
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3.3.2 Odvykání s Nicorette clasic gum 

Odvykající: žena, 25 let. Počet cigaret/den: 10 

První cigareta v 15 ti letech. Pacientka začala kouřit ve stresových situacích, jelikož měla 

pocit, že ji cigareta uklidňuje. Nyní je fyzicky závislou kuřačkou. 

Doba odvykání 4 týdny (28. únor – 28. března). Pacientka odvyká z důvodu plánovaného 

těhotenství. 

Odvyká s nicotinovými žvýkačkami Nicorette classic gum 2mg bez příchuti. 

První týden 

Pacientka se rozhodla nesnižovat dávky a přestat ihned a využít k odvykání 

farmakologický prostředek. Po zvážení všech hledisek a rozhodla se pro odvykání se 

žvýkačkami Nicorette classic gum a jelikož není příliš silnou kuřačkou, zvolila slabší 

variantu 2mg. Dle příbalového letáku si zvolila dávkování deseti žvýkaček denně a přestala 

kouřit. Za každou cigaretu žvýká jednu žvýkačku.  

Druhý týden 

Pacientka dodržuje dávkování deseti žvýkaček za den. Přiznává, že si zapálila pouze dvě 

cigarety. Abstinenční příznaky prozatím nepociťuje. 

Třetí týden 

Odvykající pacientka stále pravidelně dodržuje dávkování deseti žvýkaček denně. V tomto 

týdnu již nekouřila. Pozoruje na sobě malé zvýšení příjmu sladkých pochutin. Jiné 

abstinenční příznaky nepozorovala. 

Čtvrtý týden 

Pacientka stále dodržuje dávkování a již skutečně nekouří. Abstinenční příznaky se 

neprojevují. Pacientka nemá chuť na cigaretu a cítí se po psychické i fyzické stránce lépe. 

Léčbu musí dodržet ještě měsíc a poté může snižovat dávky žvýkaček. V době kdy 

dosáhne snížení na 1-2 žvýkačky denně, může léčbu ukončit. 
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3.3.3 Odvykání s Nicorette invisipatch  

Odvykající: žena, 44 let. Počet cigaret/den: 15-17 

První cigareta ve 12 ti letech. Pacientka začala kouřit již ve studentských letech a nyní je 

fyzicky závislou kuřačkou.  

Doby odvykání 4 týdny (28. Únor – 28. Března). Pacientka odvyká ze zdravotních důvodů 

(rozvinutí Aterosklerózy).  

Odvyká s nicotinovými náplastmi Nicorette  invisipatch. 

První týden 

Pacientka se rozhodla také skončit s kouřením jednorázově a k odvykání si zvolila také 

farmakologický prostředek. Jelikož si v minulosti často zapomínala brát léky, zvolila 

variantu nikotinových náplastí. Po poradě v lékárně si zvolila Nicorette invisipatch 15 

mg/16 h drm. emp. tdr. Náplast účinkuje po dobu šestnácti hodin, pacientka ji ráno nalepí 

(místo nalepení je nutné denně měnit) a večer opět odstraní. První týden pacientka 

nekouří, abstinenční příznaky nepociťuje. 

Druhý týden 

Pacientka dodržuje předepsané dávkování a stále nekouří. Pociťuje lehkou nervozitu a 

podrážděnost, zvýšená chuť na sladké. 

Třetí týden 

Pacientka několikrát opomněla nalepit náplast. Během týdne vykouřila jednu krabičku 

cigaret. Abstinenční příznaky stále pociťuje. 

Čtvrtý týden 

Pacientka zvažuje ukončení léčby, ale prozatím stále pokračuje. Dodržuje předepsané 

dávkování, během týdne vykouří několik cigaret. 
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3.3.4 Odvykání s elektronickou cigaretou 

Ovykající: muž, 28 let. Počet cigaret/den: 15-20 

První cigareta v 7 letech. Pacient začal kouřit ve velmi raném věku vlivem staršího 

sourozence, nyní je fyzicky závislým kuřákem.  

Doba odvykání 4 týdny (28. únor – 28. března). Pacient odvyká z důvodu tlaku okolí 

(většina jeho přátel a rodiny jsou nekuřáci).  

Odvyká nefarmakologickou podporou, elektronickou cigaretou. 

První týden 

Pacient je již od raného věku závislým kuřákem. Rozhodl se skončit jednorázově a ke 

svému odvykání si zvolil v dnešní době nejvíce diskutovaný a moderní nefarmakologický 

prostředek, elektronickou cigaretu. Tato metoda ze všech asi nejvíce záleží na vůli 

pacienta přestat kouřit, jelikož velice věrně simuluje kouření. Pacient si připravil vlastní 

rozvrh na dva měsíce terapie, kdy bude postupně snižovat počet potažení z elektronické 

cigarety a tím se postupně zbavovat závislosti na nicotinu. První týden dodržoval počet 

potažení na padesát denně. 

Druhý týden 

Ve druhém týdnu stále dodržuje potažení z cigarety padesátkrát denně a nepociťuje 

žádné nežádoucí účinky, ale dávky nesnižuje. 

Třetí týden 

Ve třetím týdnu pacient stále nesnížil dávky potažení z elektronické cigarety. Abstinenční 

příznaky se neprojevují. Pacient nekouří. 

Čtvrtý týden 

Pacient zůstává na počtu padesáti a potažení z elektronické cigarety za den, někdy se 

počet navyšuje. Nežádoucí účinky se stále nevyskytují. Pacient nekouří a stále pokračuje 

v programu, ale sám přiznává, že dávky není schopen snížit.  
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4 Diskuse 

Absolventská práce je zaměřena na odvykání kouření. V teoretické části práce je stručně 

popsán tabák jako rostlina, historie jeho využívání ke kouření, dále je zde popsáno složení 

tabákového kouře a vliv jednotlivých obsahových látek na lidský organismus. 

V další části práce je stručně popsána anatomie a patologie dýchacích cest spolu 

s nejběžnějšími onemocněními. Popsala jsem zde rizika pasivního kouření. Dále jsem zde 

uvedla, jaký vliv má kouření na těhotenství a porod. Samostatnou část věnuji popisu 

závislosti na tabákových výrobcích, neboť na tabáku je v současné době závislých cca 80 % 

jeho uživatelů. Porozumění mechanismu závislosti se ukazuje jako nutný předpoklad pro 

odvykání.   

V praktické části jsou nejprve uvedeny prostředky pro odvykání kouření, které jsem 

rozdělila na farmakologické a nefarmakologické. Mezi farmakologické patří nikotinové 

pastilky, nikotinové žvýkačky, nikotinový inhalátor a transdermální nikotinové náplasti a 

jejich hlavním úkolem je substituovat nicotin za nicotin obsažený v cigaretě a tím snižovat 

abstinenční příznaky pří odvykání kouření. 

Mezi nefarmakologické prostředky patří stop filtr na cigarety a elektronická cigareta, tyto 

prostředky mají zejména zdravější příjem nikotinu. Jejich efekt je v literatuře diskutován a 

je často označován za sporný nebo dokonce mizivý.  

Hlavní část praktické části práce tvoří kazuistiky čtyř odvykajících osob, z nichž každá 

zvolila jiný prostředek pro podporu odvykání. Východiskem bylo dotazníkové šetření, 

provedení na vzorku 200 respondentů. Dotazníkem jsem zjišťovala, jaký je názor 

respondentů na farmakologické i nefarmakologické prostředky určené k podpoře 

odvykání kouření. Z výsledků šetření vyplývá, že 94 % respondentů považuje prostředky 

k odvykání kouření za placebo. Pouhá 2 % při odvykání nějaký prostředek použila a 

zbývající 4 % věří, že farmakologické prostředky k odvykání kouření fungují. 

Kazuistiky popisují odvykační režim čtyř dobrovolníků po dobu čtyř týdnů. První odvykající 

odvykal bez podpory, druhý použil nikotinové žvýkačky, třetí nikotinové náplasti a čtvrtý 

elektronickou cigaretu. 
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Úspěšně odvykla pouze jedna žena, která použila nikotinové žvýkačky. 

Z kazuistik však vyplývá, že prostředky farmakologické podpory významně snižují 

abstinenční příznaky při odvykání kouření a zvyšují tak pravděpodobnost úspěchu. 

Prostředky pro farmakologickou podporu nejsou hrazeny z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění, ale po registraci ve specializovaných centrech lze získat finanční 

příspěvek. V případě silnějších kuřáků (30 a více cigaret denně) se však náklady na nákup 

prostředků pro farmakologickou podporu vyrovná nákladům na nákup cigaret.  



43 

 

Závěr 

Cílem mé práce bylo zmapovat míru závislosti u různých věkových skupin a především 

přiblížit možnosti farmakologické podpory při odvykání kouření.   

Míru závislosti různých věkových skupin jsem mapovala v dotazníku, výsledkem bylo, že 

trend začínajících kuřáků se rok od roku snižuje. Kuřáci začínají se svou závislostí mnohdy 

ve velmi raném věku, průměrně ve 12-13ti letech. Zároveň jsem zjistila, že tendenci 

k odvykání mají spíše ženy a rovněž jsou při odvykání úspěšnější. 

Možnosti farmakologické podpory jsou díky snaze farmaceutických firem rozšířeny o 

několik nových forem, avšak kuřáci jsou příliš málo informováni o jejich funkci. Většina 

kuřáků hodnotí farmaceutické prostředky jako placebo nebo ekonomický stimulant pro 

farmaceutické firmy, jelikož odvykání s farmaceutickými prostředky není levnou 

záležitostí.  

V praktické části jsem porovnávala průběh odvykání několika kuřáků. Úspěšně odvykla jen 

žena, 22 let, která odvykala s nikotinovými žvýkačkami. Důvodem jejího úspěšného 

odvyknutí závislosti však nebyl druh farmakologického prostředku, ale především vůle 

odvykající kuřačky. 

Základem odvykací kůry je tedy především kuřákova vůle, jelikož závislost na nikotinu je 

stejný problém, jako závislost na jakékoli jiné droze. Farmakologické prostředky jsou 

vítanou pomocí všem kuřákům, kteří jsou skutečně rozhodnuti začít odvykat. Pomáhají 

odstranit nežádoucí účinky a usnadnit tak proces odvykání. Farmaceutičtí asistenti hrají 

velkou roli při odvykání kouření. Díky svým znalostem pomáhají kuřákům zvýšit povědomí 

o farmakologických přípravcích k odvykání kouření a také vybrat pro každého kuřáka ten 

pravý prostředek.  
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Zusammenfassung 

 

Name meiner Arbeit ist Pharmakologische Unterstützung der Rauchentziehung. Ziel 

meiner Abschlussarbeit ist die Untersuchung des Tabaksuchtgrads bei verschiedenen 

Altersgruppen, und vor allem Bescheibung und Bewertung der Möglichkeiten für 

Ausnutzung verschiedener Arten den pharmakologischen Mittel als Unterstützung beim 

Tabakentzug.  

Die Arbeit beschreibt die Geschichte der Tabaknutzung, seiner Weg aus der „Neuen Welt“ 

den restlichen Teil der Welt wie auch den Sinneswandel in Bezug auf Tabak – vom Tabak 

als Medikament für die Reichen, bis zum Tabak als weltweit verbreiteten Todesträger. 

Trotz der radikalen Meinungsänderung in Bezug auf seine Wirkungen seines einzigen 

Bestandteils, die schon Jahrzente bekannt sind, die Anzahl der Raucher steigt jeden Tag in 

rasandem Tempo. Und die gesetzlichen Bemühungen von verschiedenen Regierungen der 

Welt, die die Tabakprodukte auf dem Markt benachteilen sollen, haben überhaupt keinen 

Einfluss darauf. Rauchen bekommt den Status einer „Zivilisationskrankheit“ an der immer 

mehr Personen sterben. 

Eine grosse Menge der Raucher wollte ursprünglich nicht rauchen, ein Teil von diesen 

Rauchern versucht mit dem Rauchen Schluss zu machen, aber nur ein kleines Prozent hat 

wirklich Erfolg dabei. Denen, die mit dem Rauchen Schluss machen wollen, bieten 

mehrere Unternehmen eine Krücke in Form von verschiedenen pharmakologischen und 

anderen Mitteln, die bei der Rauchentziehung helfen sollen. 

Im praktischen Teil meiner Arbeit habe ich die Möglichkeiten bei der Tabaksuchttherapie, 

wie auch die Informiertheit der Raucher über die Existenz von pharmakologischen 

Mitteln, bzw. ihr Meinung zur Ausnunzung solcher Mittel bei der Therapie untersucht. 

 Bei der Rauchentziehung spielen die pharmakologische Mitteln die Unterstützungsrolle. 

Die Mitteln helfen die Abstinenzerscheinungen bei der Entziehung senken. Hauptelement 

für die erfolgreiche Entziehung ist der Wille des Rauchers. 
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