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Fajčenie tabaku a depresia
MUDr. Michal Turček, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
V predkladanej práci podávame prehľad o súvislostiach medzi fajčením tabaku (závislosťou od tabaku) a depresiou (monopolárnou
depresívnou poruchou). Ľudia trpiaci afektívnymi poruchami sú častejší fajčiari tabaku ako ostatná populácia, denné fajčenie tabaku
a pokusy o abstinenciu sú prospektívne asociované s rizikom výskytu depresívneho syndrómu. Fajčenie môže rôznymi cestami ovplyvňovať odpoveď pacientov na liečbu základnej psychickej poruchy. Významnú rolu pritom zohrávajú zložky tabakového dymu (nikotín,
inhibítory monoaminooxidáz, polycyklické aromatické uhľovodíky, voľné radikály). Tabak síce môže predstavovať samoliečebnú antidepresívnu modalitu u pacientov s afektívnymi poruchami, ale v dlhodobom kontexte je pre priebeh ochorenia rizikovým faktorom a je
možné, že u predisponovaných jedincov dokonca funguje ako spúšťač prvých epizód depresie.
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Tobacco smoking and depression
In the present paper we review the links between tobacco smoking (tobacco dependence) and depression (monopolar depressive disorder). People suffering from affective disorders are more likely to be daily tobacco smokers than the rest of the population, moreover daily
tobacco smoking and smoking cessation are prospectively associated with the risk of developing depressive syndrome. Smoking can
influence the therapy outcome of the underlying disorder in different ways. The components of tobacco smoke (nicotine, monoamine
oxidase inhibitors, polycyclic aromatic hydrocarbons, free radicals) play important role here. Tobacco may represent attempts of antidepressant self-medication modality in patients with affective disorders, but in the long-term context it increases the risk of failure in
treatment. It is also possible that tobacco smoking also acts as a trigger of the first episodes of depression in susceptible individuals.
Key words: smoking, tobacco, nicotine, monoamine oxidase inhibitors, polycyclic aromatic hydrocarbons, stress, depression, comorbidity.
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Úvod
Podiel závislých od tabaku v dospelej populácii na Slovensku je podľa jedinej dostupnej reprezentatívnej epidemiologickej štúdie až 28 %
(20). Približne polovica závislých od tabaku
súčasne trpí nejakou psychickou poruchou a celoživotné riziko jej rozvoja je viac ako 5-násobné
oproti nefajčiarom (11, 32). Na druhej strane, pacienti s (inou) psychickou poruchou sú až 3-krát
častejší fajčiari ako ostatná populácia, s ohľadom
na špecifickú poruchu (10, 31). V našej práci sa zaoberáme komorbiditou denného fajčenia resp.
závislosti od tabaku a depresie. Zameriavame
sa pritom na monopolárnu depresívnu poruchu
(MDP), ktorej celoživotný výskyt vo všeobecnej
populácii sa odhaduje približne na 20 % (39).
U depresívnych pacientov je tabak najčastejšie
nadužívanou látkou spomedzi všetkých drog
(53). Zároveň celoživotná prevalencia depresívnej poruchy je takmer dvojnásobne vyššia
u tých, ktorí niekedy v živote cigarety aspoň raz
fajčili ako u tých, ktorí nikdy nefajčili (16).

Epidemiológia komorbidity
Výber z nám známych štúdií zaoberajúcich
sa problematikou epidemiológie komorbidity
denného fajčenia tabaku (≥ 5 cigariet denne)
resp. tabakovej závislosti pri depresívnej poruche
a vice versa zobrazujú tabuľky 1 a 2. Súčasná

Tabuľ ka 1. Fajčenie tabaku pri monopolárnej depresívnej poruche (5, 19, 31, 32, 49, 52, 53)
Rok
publikácie

N

Lasser a kol.

2000

4 411

P

Zimmerman – Chelminski – Mc Dermut

2002

479

A

Autori

Cieľová Diagnosticpopulácia ké kritériá

Súčasná
prevalencia

Celoživotná
prevalencia

DSM-III-R

44,7 % (DF)

60,4 % (DF)

DSM-IV

27,3 % (Z)

38,2 % (Z)

Vanable a kol.

2003

2 774

H

DSM-IV

59,5 % (DF)

Hasin a kol.

2005

43 093

P

DSM-IV

30,0 % (Z)

Lawrence – Mitrou –
Zubrick

2009

8 841

P

ICD-10

38,4 % (DF)

Lawrence – Mitrou –
Zubrick

2009

32 675

P

DSM-IV

41,3 % (DF)

Botega a kol.

2010

4 352

H

ICD-10

21,4 % (Z)

Yun a kol.

2012

1 288

P

ICD-10

19,8 % (DF)

Tabuľ ka 2. Monopolárna depresívna porucha pri fajčení tabaku (5, 11, 15, 18, 23, 26, 32, 46)
Autori

Rok
publikácie

N

Cieľová
populácia

Diagnostické kritériá

Súčasná
prevalencia

Glassman a kol.

1988

71

H

DSM-III

Tsoh a kol.

2000

304

A

DSM-III-R

14,1 % (Z)

Kandel – Huang – Davies

2001

39 994

P

DSM-IV

14,9 % (Z)

Celoživotná
prevalencia
60,6 % (Z)

Farrel a kol.

2001

10 018

P

ICD-10

3,7 % (Z)

Grant a kol.

2004

43 093

P

DSM-IV

16,6 % (Z)

Khaled a kol.

2009

10 236

P

DSM-III-R

11,4 % (DF)

Lawrence – Mitrou –
Zubrick

2009

9 282

P

DSM-IV

5,6 % (DF)

Lawrence – Mitrou –
Zubrick

2009

8 841

P

ICD-10

7,0 % (DF)

Botega a kol.

2010

4 352

H

ICD-10

17,7 % (Z)

DF – denné fajčenie, Z – závislosť, H – hospitalizovaní pacienti, A – ambulantní pacienti, P – všeobecná populácia
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prevalencia denného fajčenia tabaku pri MDP sa
pohybuje v rozpätí 20 – 60 %; súčasná prevalencia MDP pri dennom fajčení tabaku je približne
10 – 20 %.

Tabak ako modifikátor klinického
obrazu afektívnych porúch
Najvýznamnejšou psychoaktívnou látkou
v tabakovom dyme podieľajúcou sa na závislosti je psychostimulačne účinkujúci nikotín (44),
ktorý je agonistom nikotínových acetylcholínových receptorov (nAchR) v mozgu, ale aj v iných
tkanivách. Abstinenčný syndróm u pacientov
závislých od tabaku trvá 1 – 5 týždňov (7). Za
povšimnutie stojí, že zoznam možných abstinenčných symptómov zahŕňa v podstate viaceré
jadrové a prídatné známky depresie: depresívnu
alebo dysforickú náladu, úzkosť, poruchu koncentrácie, hyposomniu, hyperorexiu, hypobúliu,
podráždenosť (51). Nie je preto nezrozumiteľné,
že otázka spojitosti závislosti od tabaku a depresie sa (ne)priamo sama ponúka.
Nápadná podobnosť uvedenej symptomatiky môže spôsobovať problémy pri klinickom
hodnotení pacientov a stanovovaní diagnózy.
Pacient, ktorý v rámci afektívnej poruchy fajčiť
prestane alebo ho významne obmedzí, môže
vykazovať zvýraznenú depresívnu symptomatiku – determinovanú sumáciou prejavov základnej poruchy a abstinenčného syndrómu. V prípadoch afektívnych syndrómov navodených
psychoaktívnou látkou by stanovenie duálnej
diagnózy bolo zaťažené falošne pozitívnou chybou. Literatúra nás upozorňuje na situácie, keď
nejde o pravú komorbiditu a indukovaný depresívny syndróm časom spontánne odznie (45). Ak
však depresívna symptomatika pretrváva, je nutné zvážiť duálnu diagnózu afektívnej poruchy
a závislosti (29). V animálnych štúdiách sa ukázalo, že abstinenčný syndróm od psychostimulancií môže byť u predisponovaných jedincov
predobrazom „pravej“ depresívnej epizódy (3).

Tabak ako antidepresívum
Tabakový dym účinkuje v CNS rôznymi cestami, ktorých aktivácia vedie k zvýšenej hladine
sérotonínu, noradrenalínu i dopamínu – mediátorov, ktorých nedostatočnú aktivitu považujeme za kľúčovú v patogenéze depresie (37).
Nikotín spôsobuje v CNS zvýšené vyplavovanie dopamínu, noradrenalínu, sérotonínu, ale
aj β-endorfínu, glutamátu a GABA (4). Deje sa to
najmä prostredníctvom účinku na presynaptické
α4β2 a α7 subtypy nAchR v mozgu (10).
Stres je významnou súčasťou patogenézy
afektívnych porúch, najmä depresie (36). Akútna

stresová odpoveď je cestou aktivácie hypotalamo-hypofyzárno-nadobličkovej osi spojená
s vylučovaním kortizolu, ktorý vedie v CNS k zvýšenej sérotonínergickej a noradrenergickej neurotransmisii. Chronická stresová odpoveď však
súvisí s desenzitizáciou glukokortikoidových
receptorov v CNS, a tým následne k znižovaniu
hladín sérotonínu a noradrenalínu (14). Podnet,
ktorý v akútnej fáze zlepšuje emotivitu, sa pri
svojom chronickom pôsobení stáva týmto mechanizmom škodlivým. Nikotínom sprostredkovaná aktivácia cholínergickej protizápalovej dráhy (cestou stimulácie α7 nAchR v periférii) môže
významne redukovať vplyv stresu na znižovanie
hladín sérotonínu a noradrenalínu. Ide o účinky,
ktoré môžeme bez nadsadzovania pomenovať
ako antidepresívne (22).
Okrem nikotínu je však v tabakovom dyme prítomných aj niekoľko identifikovaných
inhibítorov monoaminooxidáz – IMAO (21, 28),
ktoré pri (dlhodobom) fajčení inhibíciou odbúravania monoamínov spôsobujú zvýšenie
hladín sérotonínu, noradrenalínu a dopamínu
v mozgu. Fajčenie tabakového dymu aj touto
cestou navodzuje neurobiologické zmeny, ktoré
sú analogické účinkom antidepresív.
Zdá sa teda, že časť depresívnych pacientov
môže fajčiť tabak za účelom samoliečby ako antidepresívum (42). Túto skúsenosť aj spontánne
referujú niektorí závislí od tabaku, u ktorých sa
v súvislosti s pokusmi o abstinenciu objavujú depresívne symptómy (33). Využitie tabaku ako antidepresíva však komplikujú viaceré skutočnosti. Po
prvé, nikotínová závislosť vedie pri stabilizovanom
počte vyfajčených cigariet k pozvoľnému znižovaniu hladín najmä sérotonínu a noradrenalínu
v CNS (30). Po druhé, množstvo voľných radikálov a látok s vysokým oxidačným potenciálom
v tabakovom dyme sú v skutočnosti stresorom,
ktorý (antagonisticky oproti nikotínom sprostredkovanej cholínergickej protizápalovej dráhe) pri
chronickom pôsobení prispieva k zníženiu hladín
neuromediátorov (1). Po tretie, na antidepresívnom účinku tabaku sa môže významne podieľať
aj presvedčenie o ňom u pacientov s depresívnou
poruchou – tento placebo efekt je významne
silnejší ako u pacientov-nefajčiarov (50).

Tabak ako faktor zhoršujúci
prognózu afektívnych porúch
Denní fajčiari tabaku sú náchylnejší k častejším a výraznejším prejavom rôznych alterácií
emotivity ako je anhedónia, depresívna nálada
i úzkosť (2). Zaujímavé je, že napriek tomu depresívni pacienti, ktorí v minulosti fajčili, sa v období zhoršenia afektívnej poruchy skôr vracajú

k fajčeniu tabaku ako pacienti so stabilizovanou
MDP (27). Tento vzťah je užší u žien ako u mužov
a môže byť odrazom snahy o úľavu depresívnych
symptómov (41).
Závislí od tabaku majú až 3-násobné riziko
výskytu suicídií oproti nefajčiarom, zvlášť ohrozenou podskupinou sú pacienti zároveň liečení
pre MDP (25, 35). Najplauzibilnejším vysvetlením
tejto súvislosti sa javí prepojenie suicidality na
dekompenzáciu základnej psychickej poruchy
u fajčiarov tabaku (10).
V našich podmienkach sme uskutočnili
follow-up štúdiu hospitalizovaných pacientov
s afektívnou poruchou a sledovali sme súčasne
sa vyskytujúce nadužívanie psychoaktívnych
látok (47). Zistili sme, že pacienti liečení pre depresívnu epizódu afektívnej poruchy a súčasne
závislí od tabaku majú už v krátkodobom horizonte 4 týždňov po prepustení z hospitalizácie signifikantne vyšší počet depresívnych
symptómov ako nefajčiari, hoci pri prepustení
z nemocnice sa v miere depresivity obe skupiny
signifikantne nelíšili.

Tabak ako faktor súvisiaci s novými
epizódami afektívnych porúch
V epidemiologických štúdiách sa opakovane
zistila časová nadväznosť objavenia sa klinicky
závažnej depresívnej symptomatológie u pacientov závislých od tabaku pokúšajúcich sa
o ukončenie fajčenia (16), keď sa už v prvých 3
mesiacoch od ukončenia fajčenia 7-násobne
zvyšuje riziko relapsu depresívnej epizódy (17).
U signifikantnej časti fajčiarov sa aj bez anamnézy depresívnej poruchy rozvíja depresívna symptomatológia počas abstinencie, kvôli ktorej títo
často zlyhávajú pri pokusoch o liečbu vlastnej
závislosti (8). Rozvoj depresívnej symptomatológie pri odvykaní od fajčenia je navyše výraznejší
u pacientov s anamnézou depresívnej poruchy
ako u pacientov bez predchádzajúcej depresívnej epizódy (46). Fajčiari s príznakmi depresívnej
poruchy sa oveľa ťažšie zbavujú svojej závislosti
a potrebujú viac pokusov na dosiahnutie abstinencie ako pacienti bez príznakov depresie (38).
Dánska longitudinálna štúdia preukázala, že
existuje lineárna závislosť rizika hospitalizácie pre
depresívnu poruchu od množstva denne vyfajčeného tabaku, pričom pri dlhodobom (> 20 rokov) fajčení aspoň 20 cigariet denne je toto riziko
(oproti nefajčiarom) približne dvojnásobné (12).
Epidemiologické výskumy vzájomnej komorbidity nadužívania tabaku a afektívnych porúch
tradične implikujú predpoklad, že pozorovaná
zmena (zvýšenie) komorbídnej prevalencie odráža zmenu frekvencie objavovania sa epizód
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Obrázok 1. Interakcie medzi fajčením tabaku a depresiou
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Tabak:

chýbajú štúdie. Spoločným výstupom farmakokinetických interakcií je zrýchlené odbúravanie,
zníženie plazmatickej koncentrácie liečiva a tým
potenciálne zníženie jeho účinnosti (i vedľajších
účinkov) pri súčasnom fajčení tabaku.

nikotín

Antioxidanty

IMAO

PAH

radikály

pozitívny (posilňujúci) efekt
negatívny (oslabujúci) efekt
uvažovanej psychickej poruchy. Menej sa venuje
pozornosť testovaniu hypotéz, či k pozorovanému fenoménu aspoň do istej miery neprispieva
zvýšenie incidencie novovzniknutých porúch.
Jedným z prelomových zistení v tejto otázke môžu byť výsledky austrálskej štúdie, v ktorej denné
fajčenie tabaku u žien súviselo s 2-krát častejším
rizikom objavenia de novo depresívnych epizód
ako u nefajčiacich kontrol (40). Na doplnenie sa
tu žiada uviesť, že v štúdiách dvojčiat sa zistilo
zdieľanie spoločnej genetickej predispozície
ovplyvňujúcej vzájomnú komorbiditu závislosti od tabaku a veľkej depresívnej poruchy (34).

Interakcie tabakového dymu
s antidepresívami
V tabakovom dyme sa nachádza približne 500 rôznych polycyklických aromatických
uhľovodíkov – PAH (43), ktoré po prieniku do
organizmu dokážu v pečeni zrýchliť odbúravanie
(biotransformáciu a elimináciu) metabolizovaných antidepresív cestou indukcie izoenzýmov
cytochrómu P450: CYP1A1, CYP1A2 a CYP2E1,
resp. konjugačných enzýmov. Tento účinok bol
doposiaľ klinicky preukázaný pri imipramíne (6),
fluvoxamíne (24), duloxetíne (13), venlafaxíne (48)
a trazodóne (9); pri mnohých liečivách doposiaľ
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Náš integratívny pohľad na vzťahy medzi
fajčením tabaku a depresiou načrtávame na
obrázku 1. Súvislosť depresie s fajčením tabaku
je pomerne komplikovaná. Fajčenie tabaku na
jednej strane preukázateľne účinkuje ako antidepresívum – pôsobením nikotínu a inhibítorov
monoaminooxidáz. Na strane druhej vznikajúca tolerancia na nikotín a oxidačné zložky tabakového dymu antidepresívny efekt tabaku
zoslabujú. Polycyklické aromatické uhľovodíky
v tabakovom dyme môžu navyše spôsobovať
zrýchlené odbúravanie niektorých antidepresív
a tým znižovanie ich účinnosti. Fajčenie tabaku
síce môže predstavovať samoliečebnú antidepresívnu modalitu u pacientov s afektívnymi
poruchami (najmä pri sebareflexii zhoršujúcej
sa nálady), ale v dlhodobom kontexte je pre
priebeh ochorenia rizikovým faktorom (zvlášť pri
pokusoch o abstinenciu) a je možné, že u predisponovaných jedincov dokonca funguje ako
spúšťač prvých epizód depresie.
U pacientov s depresívnou poruchou, ktorí
zároveň fajčia tabak, musíme počítať s častejšími recidívami depresívnych epizód a možnými
problémami v liečbe základnej poruchy. Jedným
z vhodných opatrení sa tu javí (okrem pridania antioxidantov resp. motivovania pacientov
k abstinencii) voľba takých antidepresív, ktoré
nemajú potenciálne farmakokinetické interakcie
s tabakom. Podobne u pacientov závislých od
tabaku, ktorí sa snažia fajčenie ukončiť, je potrebné pamätať na riziko objavenia sa klinicky
významnej depresívnej symptomatiky. Aj tu použitie antidepresív (špecificky napr. bupropiónu)
napomáha zvyšovať efektivitu liečby samotnej
závislosti, ako aj redukovať riziko objavenia klinicky závažných príznakov depresie.
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