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Souhrn 

Autoři předkládají výsledky pilotní studie na 10 mužích a 4 ženách s podáváním Anabasine 
hydrochloridu v protikuřácké poradně. Současně skepticky posuzují náš společenský přístup 
k protikuřáckým aktivitám a jeho výsledky ve srovnání s vyspělými západními zeměmi, zejména 
USA. 

K I í č o v á s I o v a: anabasine hydrochlorid- závislost na tabáku . 

M. IliMoJI~acoBa, E. MpHR: AHAEA3MH KAK COCTABHAH "'ACTb JIE
"'EHMH KYPEHMH 

Pe3JOMe 

ABTopbi npe~cTaBJIRJOT pe3yJibTaTbi npe~Bap~TeJibHoro o6cJieJJ;OBa~R lO 'MY.lK'-1~ ~ 4 
.lKeHI.u;~ . np=MaBumx B HapKoJior~ecKOM Ka6~eTe AHa6a3~Ha r~JJ;poxJiop~. 0JJ;HO
BpeMeHHO OH~ Bbipa.lKaJOT CBOIO CKeiTT~eceyJO Ol\eHey ITO~XOJJ;y HaUierO 06Il\eCTBa K Me
ponp~RT~RM , HanpaBJieHHbiM npOT~B KypeH~R ~ cpaBH~Ba!OT pe3yJibTaTbl 3T~X Mepo
np~RTKI1 C pe3yJibTaTaM:M, JJ;OCT~fHYTbiM:M B pa3B:MTbiX 3anaJJ;HbiX CTpaHaX, npe.)KAe BCero 
B CIIIA. 

K JI 10 q e B bl e c JI oB a: aHa6a3~a r~poxJiop~ - 3aB~C~MOCTb OT Ta6aKa. 

J . ~moldasová , B. Mrňa: ANABASINE AS PART OF THE ANTI-SMOKING 
TREATMENT 

Summary 

The authors submit the results of a pilot study of 10 men and 4 women who were administered 
Anabasine Hydrochloride in an anti-smoking advisory centre . The skeptically view our social ap
proach to anti-smoking activities and their results in comparison with advanced countries in the 
West , particularly the U .S.A . 

Ke y w o r d s: Anabasine Hydrochloride - tobacco dependence . 

Předneseno na 29. celostátní konferenci AT, Janské Koupele dne 24 . 4. 1990 
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J. Šmoldasová, 8. Mrňa: ANABASINE ALS BESTANDTEIL DER RAU
CHER-ENTZUGSBEHANDLUNG 

Zusammenfassung 

Die Autoren legen die Ergebnisse einer Pilotenstudie an 10 Mannem und 4 Frauen vor. denen 
in der Antiraucher-Beratungsstelle Anabasine Hydrochlorid verabreicht wurde . Gleichzeitig 
beurte ilen sie skeptisch die Bewertung der Nichtraucher-Aktivitii.te durch die Gesellschaft und 
deren Ergebnisse im Vergleich zu den hochentwickelten west lichen Lii.ndern , vor allem zu den 
USA . 

S chI ii s se I w o rte r: Anabasine Hydrochlorid - Tabakabhii.ngigkeit . 

Protialkohol Obz . 25 . 1990. 6. 327 - 329 

Rizika tabakismu, respektive kuřáctví jsou všeobecně známa (Kandus , 1987 ; No
vák , 1980; Skála , 1988) a ve vyspělých státech jsou vedeny systematicky kampaně za 
nekuřáctví. V USA po léta klesá prodej cigaret v průměru o 2 % ročně a kouření se 
stává znakem nižších spo lečenských vrstev. 

Tabákový průmysl se za těchto okolností zaměřuje hlavně na rozvojové a bývalé so
cialistické země , kde stále spotřeba cigaret stoupá. Naše akce Šance pro tři milióny 
v jejímž důsledku byl v roce 1988 zaznamenán určitý pokles spotřeby cigaret, se vytrá
cí do ztracena. 

V rámci snahy o protikuřáckou aktivitu k nám byl v minulosti dovezen Anabasine 
hydrochlorid, rostlinný výtažek Anabasis aphylla. Farmakologický účinek je blízký ni
kotinu, cystinu a lobelinu. Působí na H-cholin reaktivní systém , netvoří však fixované 
reflexy. Stimuluje dýchání, dráždí ganglia vegetativního systému, vykazuje nízkou to
xicitu. Ve vyšších dávkách může projevovat hypertenzní efekt a zesiluje intenzitu ni
kotinového a arekolinového tremoru . 

V naší protikuřácké poradně jsme se rozhodli vyzkoušet účinnost Anabasinu při 
prQ!ikuřácké léčbě ve srovnání s jinými u nás běžnými postupy. Bohužel, dříve než 
mohla--.Qýt realizována studie v zamýšleném rozsahu , Anabasine z našeho trhu zase 
zmizel, takže zde můžeme předložit jen pilotní studii jako výsledek jednorázové do
dávky preparátu . 

Materiál a metodika 

V rámci protikuřácké ambulance jsme dali po vyšetření a psychoterapeutickém pohovoru do
tazník a balení Anabasinu 25 zájemcům. Na kontrolu s vyplněným dotazníkem se dostavilo již 
jen 14 klientů . Z tohoto čísla také provádíme další rozbor. 

Jednalo se o 10 mužů, jejichž průměrný věk byl45.3 let (od 32 do 62let) a 4 ženy . jejichž prů
měrný věk byl 35.7 let ; (34- 38 let) . Všichni přišli proto. že byli přesvědčeni o škodlivosti kouření 
a deklarovali zájem s kouřením přestat. Muži kouřili průměrně 29 let . ženy 18 let . kouřit začali 
muži průměrně v 17 letech ( 15 - 40). ženy v 18 letech (17 - 19). Muži kouřili průměrně 21 cigaret 
denně, ženy stejně- 22 cigaret denně . Uvedené údaje je jistě třeba brát s rezervou . 

Výsledky 

Po roční katamnéze lze konstatovat. že ze 4 žen dvě přestaly kouřit . jedna kouří stejně a jedna 
přestala chodit do poradny. dá se tedy předpokládat, že dále kouří. Z deseti mužů dva ne kouří. 
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dva spotřebu cigaret snížili (jeden výrazně na 2- 3 denně , 4 kouří stejně a dva rovněž přestali 
chodit do poradny a nereagovali ani na výzvu ke kontrole, tedy patrně kouří stejně. 

Pokud byly rozebírány recidivy , vesměs je přivedlo znova ke kouření okolí, chuť, nervozita, 
eventuálně mimořádná stresová situace. Celkem tedy 4 ze 14 nekouří , 2 kouří méně, 8 kouří stej
ně . 

Diskuse a závěry 

Anabasine hydrochlorid rozhodně nelze považovat za lék umožňující zásadní přelom při po
moci kuřákům v jejich snaze o zanechání kouření. Na úspěchu léčby se podílí celá řada faktorů 
(Minneker, 1989) , z nichž nejvýznamnější jsou jistě faktory psychologické a rozhodnutí kuřáka 
kouření zanechat. To ostatně vidíme u vážně nemocných kuřáků , kteří najednou , například po 
infarktu myokardu dokáží to , co celý život "chtěli" , ale nedokázali. Většina návštěvníků protiku
řácké poradny s úmyslem nechat kouření patrně více koketuje, než to s ním vážně zamýšlí. 

Aktivitu bychom měli zaměřit více směry (Minneker, 1989), ve zdravotně výchovné a psycho
terapeutické práci by měl být snad více akcentován společensky deklasující aspekt kouření. Měli 
bychom vytvořit alternativní programy. Naproti tomu jistě nelze považovat v zásadě substituční 
roli anabasinu za bezvýznamnou a je škoda, že není stejně jako slibované nikotinové žvýkačky na 
našem farmaceutickém trhu k dispozici. 

Autoři se domnívají , že způsob a přístupy, které v kampani proti kouření v ČSFR projevuje
me. nás přivedou spíš do Asie než do vyspělé Evropy . 
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