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PALENIE TYTONIU PRZEZ OSOBY CHORUJ¥CE
NA SCHIZOFRENIÊ

Bogus³aw Habrat
Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale¿nieñ
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

TOBACCO SMOKING IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
ABSTRACT – Paper reviews data on increased smoking ratio in schizophrenics.
Possible mechanism of relationships between schizophrenia and smoking are
discussed. There are reviewed data concerning some recommendations for practice based on preclinical and clinical evidences: needs of smoking reduction in
schizophrenics, educational and motivational programs, preference of atypical
antipsychotics use, nicotine replacement therapy and bupropion use for smoking cessation or reducing.
Key words: schizophrenia, nicotine, tobacco, smoking.
STRESZCZENIE – Palenie tytoniu wœród osób choruj¹cych na schizofreniê jest
1,5-3 razy czêstsze ni¿ w populacji generalnej. Osoby te nara¿one s¹ na co
najmniej podobne ryzyko chorób odtytoniowych, co osoby pal¹ce a niechoruj¹ce na schizofreniê. Relacje patogenetyczne miêdzy paleniem tytoniu a schizofreni¹ s¹ niejasne, ale wiêkszoœæ danych pozwala s¹dziæ, ¿e przyczyn¹ s¹
wspólne deficyty neuroprzekaŸnictwa skutkuj¹ce deficytami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi. W tym ujêciu palenie tytoniu by³oby swego
rodzaju spontanicznym „samoleczeniem”. Czynnik „samoleczenia” nikotyn¹
prawdopodobnie tak¿e odgrywa rolê u osób leczonych klasycznymi neuroleptykami. „Samoleczenie” nikotyn¹ prawdopodobnie ³agodzi niektóre objawy
negatywne (np. anhedoniê) i objawy neurologiczne (np. parkinsonizm polekowy), jednak substancje zawarte w dymie tytoniowym przyczyniaj¹ siê do szybszego metabolizmu leków przeciwpsychotycznych, a co zatem idzie – do mniej
skutecznej farmakoterapii. W œwietle aktualnej wiedzy postêpowanie z pal¹cymi osobami powinno zmierzaæ do zaprzestania palenia albo wydatnego jego
zmniejszenia. Osi¹gn¹æ to mo¿na poprzez: a) zmianê neuroleptyku na atypowy (najwiêcej danych dotyczy klozapiny); b) podejmowanie programów edukacyjnych i zwiêkszaj¹cych motywacjê do zaprzestania lub zmniejszenia palenia; c) stosowanie nikotynowej terapii zastêpczej i/lub bupropion; d) stosowa159
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nie farmakoterapii ³¹cznie z oddzia³ywaniami psychoterapeutycznymi (behawioralnymi, poznawczymi, samopomocowymi grupami wsparcia i in.), które
kontynuowaæ nale¿y po zakoñczeniu farmakoterapii uzale¿nienia od nikotyny.
S³owa kluczowe: schizofrenia, nikotyna, palenie tytoniu.

WSTÊP
Wystêpuj¹ce u osób ze schizofreni¹ zjawisko czêstszego i bardziej intensywnego
palenia tytoniu w porównaniu z populacj¹ ogóln¹ jest przedmiotem du¿ego zainteresowania teoretyków i praktyków na Zachodzie, szczególnie w USA. W Polsce zagadnieniu temu poœwiêcano bardzo nieliczne prace badawcze. Równie¿ klinicyœci-praktycy polscy poœwiêcaj¹ temu zagadnieniu ma³¹ uwagê, nieproporcjonalnie
do wa¿noœci tego faktu klinicznego.

Epidemiologia wspó³wystêpowania schizofrenii i palenia tytoniu
Schizofrenia wystêpuje u ok. 1% populacji. Osoby z tym rozpoznaniem nale¿¹ do
grup o najwy¿szych wskaŸnikach palenia tytoniu, w praktyce jest to równoznaczne z
uzale¿nieniem od nikotyny, lub – szerzej – wyrobów tytoniowych.
Badania epidemiologiczne wykazuj¹, ¿e systematyczne palenie tytoniu w populacji choruj¹cych na schizofreniê wystêpuje czêœciej ni¿ w populacji ogólnej. Zjawisko to wydaje siê ma³o zale¿ne od czynników kulturowych i mo¿na je spotkaæ w
ró¿nych populacjach, choæ dane liczbowe bywaj¹ odmienne. Np. w populacjach zachodnich odsetek pal¹cych tytoñ wœród choruj¹cych na schizofreniê wynosi 58%-88%
(13, 14, 29), w populacji hiszpañskiej – 87% (13), w szkockiej – 58% (31,32), tureckiej – 50% (68), Chiñczyków z Singapuru 31,8% (za 22). Jest to zawsze czêœciej ni¿
w populacjach ogólnych: np. w USA ok. 1,6 raza do ponad 3 razy (13, 14, 29),
Szkocji ponad 1,6 razy (44, 45) do ponad 2 razy (31, 32), a w Singapurze prawie 2
razy (za 22).
Jedyne polskie badania w tym zakresie przeprowadzili Kiejna i wsp. (34), którzy
ocenili rozpowszechnienie palenia wœród chorych na schizofreniê na 84,3% u mê¿czyzn i 57% u kobiet.
Zwraca siê uwagê, ¿e wyniki badañ nad rozpowszechnieniem palenia mog¹ ró¿niæ siê w zale¿noœci od badanych grup chorych (mê¿czyŸni – kobiety, osoby m³odsze – osoby starsze, pacjenci szpitalni – pacjenci ambulatoryjni, pacjenci z ostrymi
formami choroby – pacjenci przewlekle choruj¹cy itp.) (3).
Inn¹ istotn¹ spraw¹, która mo¿e rzutowaæ na wyniki, jest przyjêcie ró¿nych kryteriów palenia, uzale¿nienia, g³êbokoœci uzale¿nienia. Podkreœla siê te¿ ograniczon¹
u¿ytecznoœæ standardowych metod oceny uzale¿nienia u osób ze schizofreni¹ (65).
Niemniej, niezale¿nie od poprawek na wymienione czynniki, palenie tytoniu stwierdza siê czêœciej u osób choruj¹cych na schizofreniê.
Innym istotnym czynnikiem opisuj¹cym wspó³wystêpowanie schizofrenii i uzale¿nienia od tytoniu jest nasilenie palenia. Kelly i McCready (31, 32) wykazali, ¿e
160

Palenie tytoniu przez osoby choruj¹ce na schizofreniê

osoby ze schizofreni¹ cechuje bardziej nasilone uzale¿nienie w porównaniu z pal¹cymi osobami w populacji ogólnej. Williams i Zedonis (71) oraz de Leon i wsp. (13,
14) opisali zjawisko powszechnego palenia przez pacjentów choruj¹cych na schizofreniê ponad jednej paczki dziennie, odpalania jednego papierosa od drugiego, palenia prawie do koñca papierosa albo a¿ do filtra. Wymyka siê to spod oceny iloœciowej, gdy¿ w koñcach papierosów i w filtrach znajduje siê szczególnie du¿o nikotyny. Potwierdzaj¹ to te¿ wyniki badañ Olincy i wsp., którzy stwierdzili we krwi osób
ze schizofreni¹ wy¿sze poziomy kotyniny (metabolitu nikotyny) w porównaniu z
innymi pal¹cymi (53).
Palenie w czasie pierwszych epizodów schizofrenii jest mniej nasilone (46) ni¿ w
jej formach przewlek³ych (61,62). Jest to powodem postulowania jak najwczeœniejszej interwencji w celu zapobie¿enia rozwiniêcia siê ciê¿kich form uzale¿nienia (57).

Relacje miêdzy schizofreni¹ a paleniem
Nikotyna jako jeden z czynników sprawczych schizofrenii
W œwietle obecnej wiedzy etiologia schizofrenii pozostaje nie w pe³ni poznana, a
wiêkszoœæ badaczy sk³ania siê ku etiologii wieloczynnikowej. W poszukiwaniu czynników etiologicznych i patogenetycznych schizofrenii zauwa¿ono, ¿e znaczna wiêkszoœæ (85-90%) pal¹cych w czasie choroby rozpoczê³a palenie jeszcze przed jej pocz¹tkiem. W unikalnych badaniach prospektywnych stwierdzono, ¿e w grupie m³odzie¿y, która pali³a, zapadalnoœæ na schizofreniê by³a wiêksza ni¿ wœród niepal¹cych (70). Niektórzy s¹ sk³onni interpretowaæ palenie jako jeden z czynników sprawczych lub precypituj¹cych schizofreniê (26, 31, 32).
Wspólne czynniki podatnoœci na schizofreniê i sk³onnoœci do nikotynizmu
Znacznie czêœciej podnosi siê, ¿e wczesne palenie mo¿e byæ wynikiem bli¿ej nieokreœlonego „defektu” w neuroprzekaŸnictwie, który u czêœci osób powoduje, ¿e
nikotyna kompensuje bli¿ej nieznane efekty poznawcze, behawioralne, neurofizjologiczne nimi spowodowane (9, 16, 27, 35, 36, 52, 55, 66). Przerwanie palenia mo¿e
natomiast powodowaæ pogorszenie deficytów neuropsychologicznych (16).
Badania nad bliŸniêtami wykaza³y, ¿e nasilone palenie wi¹¿e siê nie tyle z chorowaniem na schizofreniê, co z rodzinn¹ podatnoœci¹ na tê chorobê (niechoruj¹ce w
czasie badañ bliŸniêta pali³y podobne iloœci tytoniu, co ich choruj¹ce rodzeñstwo) (42).
Najczêœciej podejrzewa siê, ¿e miejscem potencjalnej „dysfunkcji” jest uk³ad dopaminergiczny, którego „niedomogê” mia³oby kompensowaæ stymulowanie przez nikotynê zwiêkszonego wyrzutu dopaminy do j¹dra pó³le¿¹cego (6, 59). Pojawiaj¹ siê jednak
g³osy, ¿e mo¿e to byæ równie¿ niedomoga receptorów nikotynowych (10, 40, 70).
Nikotyna jako czynnik protekcyjny przeciw schizofrenii
W myœl tej koncepcji, nikotyna jest u¿ywana jako czynnik kompensuj¹cy dysfunkcjê uk³adów neuroprzekaŸnikowych (2, 54) i choæ nie naprawia tej niedomogi,
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to przynajmniej przez jakiœ czas mo¿e przyczyniaæ siê do opóŸnienia klinicznych
przejawów w postaci schizofrenii. Potwierdza³yby to badania Zammita i wsp. (76),
którzy stwierdzili, ¿e palenie tytoniu jest zwi¹zane z póŸniejszym pierwszym zachorowaniem na schizofreniê.
Inne ni¿ nikotyna substancje zawarte w dymie tytoniowym o potencjalnym wp³ywie
na rozwój i przebieg schizofrenii
Wiêkszoœæ prac koncentruje siê na farmakologicznym dzia³aniu nikotyny, gdy¿
jej wp³yw na uk³ady neuroprzekaŸnikowe jest powszechnie znany. Dym tytoniowy
zawiera jednak wiele innych substancji, które mog¹ wp³ywaæ na neuroprzekaŸnictwo. W szczególnoœci dotyczy to wp³ywu na metabolizuj¹ce neuroprzekaŸniki monoaminooksydazy. W mózgach palaczy aktywnoœæ monoaminooksydaz jest zmniejszona: MAO B o ok. 40%, a MAO A o ok. 28% (20). W sposób znacz¹cy wp³ywa to
m.in. na zmniejszenie metabolizmu dopaminy, co czêsto wi¹¿e siê z mniejsz¹ podatnoœci¹ palaczy na wyst¹pienie parkinsonizmu poneuroleptycznego (73, 74), ale mo¿e
mieæ równie¿ wp³yw na patogenezê schizofrenii.
Prawie zupe³nie nie s¹ zbadane wp³ywy zmienionego przez nikotynê przep³ywu
mózgowego oraz niedotlenienia spowodowanego wi¹zaniem siê tlenku wêgla do
hemoglobiny.

Szkody spowodowane paleniem
Chorobowoœæ i zgony z powodu chorób odtytoniowych
Jednym z podstawowych zagadnieñ, które ka¿e zwróciæ uwagê na problem wiêkszego rozpowszechnienia palenia i wiêkszego nasilenia uzale¿nienia wœród osób ze
schizofreni¹, jest przypuszczalne zwiêkszenie ryzyka zapadalnoœci na choroby odtytoniowe, a co za tym idzie – zwiêkszenie ryzyka zgonu z ich powodu.
Dane epidemiologiczne w sposób jednoznaczny nie wspieraj¹ tej hipotezy.
Chorzy na schizofreniê ¿yj¹ krócej w porównaniu z populacj¹ generaln¹ (33),
ale brak jest jednoznacznych dowodów, ¿e zwi¹zane to jest przyczynowo z czêstszym i bardziej nasilonym paleniem tytoniu. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, ¿e zwiêkszona umieralnoœæ chorych na schizofreniê zwi¹zana jest m.in. z
przyjmowaniem ró¿nych substancji psychoaktywnych, ale nie uda³o siê jednoznacznie wykazaæ, ¿e akurat z paleniem tytoniu. Generalnie uwa¿a siê, ¿e pal¹cy
schizofrenicy s¹ podobnie nara¿eni na choroby odtytoniowe, jak pal¹cy z populacji generalnej (19).
Przez pewien czas sk³aniano siê nawet ku hipotezie, ¿e choæ z chorowaniem na
schizofreniê wi¹¿e siê czêste i intensywne palenie, to wi¹¿e siê równie¿ pewna opornoœæ na zachorowanie na nowotwory. Zagadnienie to nie znalaz³o dotychczas potwierdzenia na gruncie epidemiologii. Wprost przeciwnie: w rodzinach pacjentów
choruj¹cych na schizofreniê nie stwierdzono mniejszej zachorowalnoœci na nowotwory, a jeœli idzie o nowotwory „odtytoniowe” (np. rak oskrzela) nawet ma³e zwiêk162
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szenie ryzyka (12). Spekuluje siê, ¿e mniejsza ni¿ oczekiwana podatnoœæ na nowotwory i umieralnoœæ z ich powodu jest artefaktem, wynikaj¹cym np. z krótszego
¿ycia choruj¹cych na schizofreniê.

Wp³yw dymu tytoniowego na leczenie przeciwpsychotyczne
W dymie tytoniowym zawarte s¹ substancje (m.in. wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne) indukuj¹ce aktywnoœæ enzymów (CYP 1A2) metabolizuj¹cych
wiêkszoœæ podstawowych leków przeciwpsychotycznych (5, 51). W wielu badaniach
wykazano, ¿e stê¿enia neuroleptyków u pal¹cych s¹ znacz¹co statystycznie, a czasami i znacz¹co klinicznie, mniejsze ni¿ u niepal¹cych. Mo¿e to byæ przyczyn¹ mniejszych ni¿ oczekiwane efektów terapeutycznych. George, powo³uj¹c siê na starsze
prace, zaleca stosowanie u pal¹cych wiêkszych, i to nawet dwukrotnie, dawek leków
przeciwpsychotycznych (22). Praktyka ta w Polsce nie jest rozpowszechniona.
Podejrzenia, ¿e w przypadku zaprzestania lub zmniejszenia nasilenia palenia, stê¿enia leków przeciwpsychotycznych zwiêksz¹ siê i spowoduj¹ wyst¹pienie b¹dŸ
nasilenie objawów niepo¿¹danych nie potwierdzi³y siê, jednak nale¿y zwracaæ uwagê na mo¿liwoœæ ewentualnego pojawienia siê lub zaostrzenia objawów niepo¿¹danych, spowodowanych gwa³townym zwiêkszeniem stê¿enia leków przeciwpsychotycznych (50).

Wp³yw nikotyny na obraz psychopatologiczny schizofrenii
Badania na ten temat s¹ metodologicznie trudne do przeprowadzenia, a wyniki
trudne do interpretacji (63, 64).
Wp³yw palenia na wiêksz¹ liczbê lub wiêksze nasilenie objawów pozytywnych
(wytwórczych) jest prawdopodobny (4, 63, 64), ale istniej¹ kontrowersje, czy wp³yw
ten jest istotny klinicznie. Wykazano ró¿nice w wystêpowaniu objawów pozytywnych miêdzy pal¹cymi a niepal¹cymi osobami choruj¹cymi na schizofreniê, natomiast po 30 dniach od odstawienia leczenia przeciwpsychotycznego ró¿nice te zanika³y (4).
Wiêksza zgodnoœæ panuje co do wp³ywu nikotyny na objawy negatywne (ubytkowe) i wiele badañ wskazuje, ¿e palacze w ró¿nych grupach klinicznych maj¹ nieco
mniejsze nasilenie tych objawów (63, 64).
Sprawa „bilansu” miêdzy „korzystnym” dzia³aniem nikotyny a negatywnymi skutkami palenia tytoniu nie zosta³a jednak jeszcze podjêta.
O ile kwestia wp³ywu nikotyny na obraz psychopatologiczny jest niejasna, to nie
ma przes³anek by s¹dziæ, by zaprzestanie palenia przez choruj¹cych na schizofreniê
skutkowa³o uchwytnym pogorszeniem stanu psychicznego. Jedynie Dalack i Meador-Woodruff w opisali 3 kazuistyczne przypadki, w których odstawienie nikotyny
spowodowa³o zaostrzenie objawów (9). Nie jest jasne, czy przyzwalanie na palenie
w szpitalach dla osób ze schizofreni¹ nie wynika z obaw personelu o zwiêkszenie
agresywnoœci w wyniku zespo³u odstawienia nikotyny (39).
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Postêpowanie z choruj¹cymi na schizofreniê palaczami tytoniu
W Stanach Zjednoczonych od ok. 2 dekad trwa intensywna walka z nikotynizmem na wielu p³aszczyznach, w tym na p³aszczyŸnie klinicznej. Efektem kampanii
antynikotynowych by³o wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych, w
tym tak¿e w szpitalach i innych placówkach s³u¿by zdrowia. Zakaz ten wywo³a³
liczne kontrowersje, g³ównie wœród terapeutów, którzy podnosili przede wszystkim
dwie kwestie: 1) czêœæ pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (np. schizofreni¹,
uzale¿nieniami) leczy siê niechêtnie, problemem jest zachêcenie ich do terapii, a
zakaz palenia mo¿e zniechêciæ ich do rozpoczêcia lub kontynuowania leczenia; 2)
leczenie niektórych zaburzeñ psychicznych mo¿e byæ dla pacjenta nieprzyjemne i
dok³adanie mu cierpieñ w postaci odczuwania objawów abstynencyjnych i g³odu
nikotyny mo¿e mieæ negatywny wp³yw na wyniki leczenia choroby „podstawowej”.
Do tego dodaje siê rzutowanie obaw pal¹cego personelu, ¿e bezwzglêdne przestrzeganie zakazu palenia musia³oby wymusiæ zmianê ich zachowania. Przynajmniej w
odniesieniu do pal¹cych alkoholików obawy te okaza³y siê bezpodstawne i znaczna
ich czêœæ by³a zainteresowana leczeniem dwóch uzale¿nieñ „za jednym razem” (72).
W odniesieniu do chorych na schizofreniê odsetek osób zmotywowanych do leczenia uzale¿nienia od tytoniu jest znacznie mniejszy (7). W Polsce nadal przewa¿a
bagatelizowanie problemu palenia tytoniu w ogóle, a wœród ciê¿ko chorych na schizofreniê w szczególnoœci. Amerykanie stwierdzaj¹, ¿e problem palenia tytoniu przez
osoby powa¿nie chore psychicznie jest w USA ignorowany (71), ale tam¿e przeprowadzono wiele badañ i próbuje siê wprowadzaæ specjalne programy, podczas gdy w
Polsce zagadnienie to jest w ogóle nieporuszane. Doœæ powszechnie panuje te¿ mylne, choæ nieupubliczniane przekonanie, ¿e palenie tytoniu jest sposobem radzenia
sobie z objawami niepo¿¹danymi albo jest jednym ze sposobów radzenia sobie z
anhedoni¹ i nud¹, a co za tym idzie: równoleg³e leczenie objawów psychotycznych i
uzale¿nienia od nikotyny mog³oby utrudniaæ proces leczenia schizofrenii.
Oprócz Stanów Zjednoczonych (38) du¿¹ wagê do leczenia pal¹cych osób, choruj¹cych na schizofreniê, przywi¹zuje siê równie¿ w Australii. W stanie Victoria powo³any zespó³ ekspertów opracowa³ przewodnik leczenia uzale¿nienia od nikotyny
u osób ze schizofreni¹. Przewodnik ten by³ dystrybuowany w czasopismach profesjonalnych przeznaczonych dla lekarzy rodzinnych i psychiatrów a tak¿e dostêpny
by³ na rz¹dowej stronie internetowej (49).
Dobór leków przeciwpsychotycznych
Leczenie „klasycznymi” lekami przeciwpsychotycznymi, g³ównie o wp³ywie na receptory dopaminowe D2, powoduje najczêœciej nasilenie palenia tytoniu w porównaniu
z okresem przed leczeniem (47). Przypuszcza siê, ¿e leki te mog¹ wywo³ywaæ lub pog³êbiaæ deficyty poznawcze, a nikotyna jest sposobem ich samoleczenia (41, 60). Zamiana
starszych neuroleptyków na nowsze leki przeciwpsychotyczne o odmiennych mechanizmach dzia³ania mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia nasilenia palenia. W szczególnoœci dotyczy to klozapiny (8, 21, 24, 48, 56) i czêœciowo risperidonu.
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Leki przeciwpsychotyczne nowej generacji wydaj¹ siê te¿ zwiêkszaæ szanse zaprzestania palenia, gdy stosowane s¹ ³¹cznie z nikotynow¹ terapi¹ zastêpcz¹ lub
bupropionem (22).
Motywowanie do zaprzestania palenia
Chocia¿ znaczna wiêkszoœæ choruj¹cych na schizofreniê wie o szkodliwoœci palenia i potencjalnych korzyœciach wynikaj¹cych z jego zaprzestania, to ponad po³owa
jest w fazie prekontemplacji, a jedna czwarta w fazie kontemplacji (wg modelu Prochaski i diClemente), czyli nie ma albo ma w ma³ym stopniu gotowoœæ do podjêcia
zmian zachowania wzglêdem palenia (7). Jest to podstawa do wysuniêcia tezy o
koniecznoœci podejmowania specjalnych programów edukacyjnych i motywuj¹cych
do zaprzestania palenia (7).
W Stanach Zjednoczonych jako jedno z podstawowych oddzia³ywañ na osoby
uzale¿nione stosuje siê system contingency management. Jest to coraz bardziej rozbudowywany system oddzia³ywañ, g³ównie behawioralnych, w którym zasad¹ jest
nagradzanie pozytywnych dla procesu leczenia uzale¿nienia zachowañ i karanie
(g³ównie przez utratê nagród i przywilejów) zachowañ negatywnych (28, 37). System gratyfikacji jest zró¿nicowany: od ustnej pochwa³y po, szczególnie kontrowersyjne, p³acenie za utrzymywanie potwierdzonej abstynencji (58).
Nikotynowa terapia zastêpcza
Nikotynowa terapia zastêpcza (NRT) mo¿e byæ jedn¹ z opcji postêpowania z osobami chorymi na schizofreniê. Ide¹ tej terapii jest m.in. roz³o¿enie jej „na raty”.
Odstawiaj¹c palenie tytoniu zapewnia siê pacjentowi poziom nikotyny zapobiegaj¹cy wyst¹pieniu zespo³u abstynencyjnego. Zazwyczaj jest to poziom stabilny i ni¿szy
ni¿ daje wypalenie papierosa. Pacjent doznaje podobnej gratyfikacji, jak przy paleniu, ale nie jest nara¿ony na substancje zawarte w dymie tytoniowym oraz nie jest
eksponowany na bodŸce odruchowo-warunkowe towarzysz¹ce paleniu (zapach, rytua³y palenia etc.). PóŸniej nastêpuje stopniowe odstawianie nikotyny.
Badania nad zastosowaniem NRT u osób ze schizofreni¹ nie s¹ liczne i w
wiêkszoœci przeprowadzane na ma³ych grupach oraz bez grup kontrolnych (11,
15, 25, 77).
W kilku badaniach wykazano, ¿e leczenie za pomoc¹ NRT jest dobrze tolerowane
przez pacjentów choruj¹cych na schizofreniê (11, 15, 77). W jednym kazuistycznym
doniesieniu podkreœlano mo¿liwoœæ, ¿e niewspó³pracuj¹cy pacjenci mog¹ zatruæ siê
nikotyn¹ pochodz¹c¹ z dwóch Ÿróde³: NRT i papierosów (30). Skutecznoœæ leczenia
plastrami uwalniaj¹cymi nikotynê wykazano w dwóch badaniach kontrolowanych
(1, 24). Choæ uzyskano wyniki lepsze ni¿ placebo, jednak krótkoterminowa skutecznoœæ tego typu leczenia by³a mniejsza (36-42%) w populacji niechoruj¹cych na schizofreniê. Sugeruje siê, ¿e skutecznoœæ ta mo¿e zwiêkszyæ siê, gdy NRT stosowana
bêdzie ³¹cznie z neuroleptykami atypowymi (22, 24).
Wykazano przy tym, ¿e NRT mo¿e powodowaæ zmniejszenie nasilenia palenia
nawet u tych, którzy nie byli do tego zmotywowani (25).
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Trudniej oceniæ d³ugoterminow¹ skutecznoœæ NRT. Zazwyczaj badania dotyczy³y
doœæ krótkiego czasu obserwacji.
Bupropion
Bupropion jest uznawany za lek o udowodnionej skutecznoœci w zaprzestawaniu
lub zmniejszaniu palenia tytoniu. Wypróbowywano go równie¿ w tym celu u osób
choruj¹cych na schizofreniê (18, 23, 69).
Krótkoterminowe (po kilkutygodniowym okresie leczenia) wyniki tych badañ
wykaza³y, ze bupropion jest bardziej skuteczny ni¿ placebo, ale wyniki (11-50%)
gorsze ni¿ w pozosta³ej populacji (50-75%) (18, 23, 69). W jedynych badaniach
d³ugoterminowych stwierdzono, ¿e po 2 latach od poprzedniego leczenia bupropionem (17) tylko jedna osoba nie pali³a, zaœ u wiêkszoœci osób, u których bezpoœrednio po leczeniu zaobserwowano zaprzestanie lub znaczne zmniejszenie palenia, utrzymywa³o siê ono w mniej nasilonym stopniu.
Terapia podtrzymuj¹ca
Poniewa¿ leczenie NRT i bupropionem jest ograniczone w czasie, postuluje siê,
aby pal¹cy pacjenci ze schizofreni¹ przez d³u¿szy czas uczestniczyli w psychoterapeutycznych programach podtrzymuj¹cych, poznawczych i behawioralnych oraz
uczestniczyli w grupach wsparcia.

PODSUMOWANIE
Palenie tytoniu wœród osób choruj¹cych na schizofreniê jest 1,5-3 razy czêstsze
ni¿ w populacji generalnej. Osoby te nara¿one s¹ na co najmniej podobne ryzyko
chorób odtytoniowych, co osoby pal¹ce a niechoruj¹ce na schizofreniê. Relacje patogenetyczne miedzy paleniem tytoniu a schizofreni¹ s¹ niejasne, ale wiêkszoœæ danych pozwala s¹dziæ, ¿e przyczyn¹ s¹ wspólne deficyty neuroprzekaŸnictwa skutkuj¹ce deficytami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi. W tym ujêciu palenie tytoniu by³oby swego rodzaju spontanicznym „samoleczeniem”. Czynnik „samoleczenia” nikotyn¹ prawdopodobnie tak¿e odgrywa rolê u osób leczonych klasycznymi neuroleptykami. „Samoleczenie” nikotyn¹ prawdopodobnie ³agodzi niektóre objawy negatywne (np. anhedoniê) i objawy neurologiczne (np. parkinsonizm
polekowy), jednak substancje zawarte w dymie tytoniowym przyczyniaj¹ siê do szybszego metabolizmu leków przeciwpsychotycznych, a co za tym idzie – do mniej skutecznej farmakoterapii. W œwietle aktualnej wiedzy postêpowanie z pal¹cymi osobami
powinno zmierzaæ do zaprzestania palenia albo wydatnego jego zmniejszenia. Osi¹gn¹æ
to mo¿na poprzez: a) zmianê neuroleptyku na atypowy (najwiêcej danych dotyczy klozapiny); b) podejmowanie programów edukacyjnych i zwiêkszaj¹cych motywacjê do zaprzestania lub zmniejszenia palenia; c) stosowanie nikotynowej terapii zastêpczej i/lub
bupropion; d) stosowanie farmakoterapii ³¹cznie z oddzia³ywaniami psychoterapeutycznymi (behawioralnymi, poznawczymi, samopomocowymi grupami wsparcia i in.), które
kontynuowaæ nale¿y po zakoñczeniu farmakoterapii uzale¿nienia od nikotyny.
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