


وابستگی به نیکوتین

دکتر حسن آذری پورماسوله



مدل سالمت عمومی در وابستگی به دخانیات
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بیوشیمی نیکوتین

ماده پایه•

محلول در آب•

:محیط•

عدم جذب یا جذب کم در محیط اسیدی✓

عمل می کند%( 31)7.4خونی PHدر ✓

در محیط های قلیائی به راحتی جذب می شود✓



جذب در خالل استنشاق

قطره های کوچک قطران حاوی نیکوتین استنشاق شده در راههای •

.هوائی کوچک و آلوئولهای ریه جایگزین می شوند

جذب به داخل جریان خون مویرگی ریوی•

چرخش در کل بدن از طریق جریان خون•



جذب دهانی

به راحتی از مخاط دهان و بینی جذب می شود•

در روده کوچک جذب می شود•

در جریان خون حمل می شود•

در کبد متابولیسم اولیه انجام می شود•

•40-30 %Bioavailabilityدارد



جذب نیکوتین از محصوالت دخانی

.استPHنیکوتین یک باز ضعیف است جذب آن از خالل غشاء سلولی وابسته به •

.میرسدnAchRثانیه به رسپتورهای 20مغزی عبور می کند و ظرف –به راحتی از سد خونی •

.از جفت عبور می کند•

.در شیر با غلظتی دو برابر غلظت خونی دیده می شود•



اشکال تحویل نیکوتین بر اساس مقدار

با حداکثر اثر سیگار ها جوری طراحی شده اند که نحوه نیکوتین رسانی آنها در حداکثر مقدار و•

.اعتیادآور باشد

.میلیگرم نیکوتین به بدن برسانند1-3سیگارها می توانند بنابر تمایل فرد سیگاری بین •

یاز بدن خود را سیگاری ها می توانند با دستکاری میزان دریافت نیکوتین سطح خونی مورد ن•

.تنظیم کنند

.میلیگرم یا بیشتر نیکوتین دارند1اکثر سیگارهای موجود در بازار آمریکا حدود •

دقیقه زمان می برد، بنابراین5پک به یک نخ سیگار می زند که حدود 10بطور نمونه هر سیگاری •

.دوز نیکوتین در روز وارد مغز می شود200نخ سیگار بکشد، 20اگر یک فرد سیگاری روزی 



Pharmacokinetics

استنشاق نیکوتین اعتیادآورترین است



Bioavailability and Amount of Nicotine Absorbed 

per Unit Dose and Time to Maximum Venous 

Blood Concentration of Nicotine by Product

Product Bioavailability per Dose Time to maximum 

concentration

Cigarette 1-2 mg Within 5 minutes

Nicotine Gum (2mg, 

4mg)

1 mg, 2 mg 30 minutes

Nicotine Inhaler 2 mg/Cartridge 20-30 minutes

Nicotine Nasal Spray 0.5 mg 10 minutes

Nicotine Patch 15-22 mg (during 16-24 

hours)

4-9 hours

Smokeless Tobacco 3.6-4.5 mg 20-30 minutes



متابولیسم نیکوتین

ا به کوتینین در انسان اصلی ترین آنزیمی که نیکوتین ر•
 Cytochrome P450متابولیزه می کند آنزیم کبدی 

2A6 (CYP2A6)است .(Messina et al, 1997)

•CYP2A6به همچنین متابولیسم بعدی کوتینین
را به hydroxycotinine (3OH)-3متابولیت اصلیش 

(Nakajima et al, 1996. )عهده دارد

•CYP2A6اضر در حال ح. یک آنزیم پلی مورفیک است
اند موجب گونه ژنتیک شناسائی شده است که می تو13

کوتین وجود افرادی با اختالل یا افزایش متابولیزم نی
Xu. )شود et al,2002)



CYP2A6ینو وابستگی به نیکوت

•CYP2A6سیار زیادی بین ،آنزیم اصلی در متابولیسم نیکوتین، تفاوت های ب

فردی

وجود و وابستگی به نیکوتینCYP2A6شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین •

دارد

تعداد نخ ( Slow Metabolizers SM)کسانی که نیکوتین را آهسته متابولیزه می کنند ✓

سیگار کمتری در روز می کشند

✓SMحافظت می ها در مقابل اعتیاد به نیکوتین و تبدیل شدن به سیگاری هر روزه م

.شوند

✓SMها سیگار را راحتتر ترک می کنند.



حذف
کسر ثابتی از دارو در واحد: گذر اولیه•

.زمان حذف می شود

ساعت2: نیمه عمر متوسط•

.در کبد، ریه و کلیه متابولیزه می شود•



ورهانحوه تاثیر نیکوتین بر رسپت
• Nicotinic Acetylcholine Receptors

• Mimics acetylcholine (agonist)

• Opens ion channel

✓ depolarizes



ینمکانیسم ایجاد اعتیاد به نیکوت

CNSتحریک مراکز درک لذت در 



می نیکوتین موجب ترشح مواد شیمیائی در مغز
شود

Dopamine

Norepinephrine

Acetylcholine

Vasopressin

Serotonin

Beta-endorphin

Glutamate & 

GABA

Pleasure, appetite Suppression

Arousal, Appetite suppression

Arousal, Cognitive enhancement

Memory improvement

Mood modulation, appetite suppression

Reduction of anxiety and tension

Impact reinforcement value of nicotine



ینمکانیسم ایجاد اعتیاد به نیکوت

و PNSو  CNSتحریک گیرنده های نیکوتینی در 
:در نتیجه آزاد سازی کاته کوالمینها



ینمکانیسم ایجاد اعتیاد به نیکوت

ایش افز: افزایش ضربان قلب و برون ده قلبی•
فشار خون

افزایش قند خون•
گیری بهبود خلق در فرد مصرف کننده و شکل•

صرف عادت استعمال دخانیات وتشویق تداوم م
در سیگاری مستقر 



ینمکانیسم ایجاد اعتیاد به نیکوت

جانزده ورود به مسیر سروتونرژیک در افراد هی
موجب تحریک مسیرهای مهاری شده 

احساس آرامش ایجاد میکند



ینمکانیسم ایجاد اعتیاد به نیکوت

ارششل کردن اسفنکترهای دستگاه گو



ینمکانیسم ایجاد اعتیاد به نیکوت

افزایش تمرکز و کاهش اشتها



وابستگی به نیکوتین
:ویژگیهای وابستگی به نیکوتین

استفاده عادتی•
خانیاتپاسخگویی به فشارهای خارجی شعله ور کننده هوس د•
تعداد معینی استعمال: الگوی استرئوتیپی مصرف دخانیات مانند•

سیگار در زمانهای مشخص
منجر به بازگشت سریع به مصرف سیگار پس از یک دوره ترک•

عود
روز نگهداری غلظت نیکوتین خون در یک محدوده ویژه و ب•

نگام عالئم سندرم ترک در صورت افت نیکوتین خون مثال ه
خواب

برطرف شدن عالئم سندرم ترک با مصرف سیگار                                              •



تعریف سندرم ترك

ا خاتمه تغییرات جسمی و روانی متعاقب قطع ی•
استعمال یک ماده اعتیادآور 

معموال موقت•
نیازمند دوره زمانی خاصی برای تنظیم•

رف فعالیتهای جسمی و روانی ناشی از مص
طوالنی مدت دارو پس از قطع مصرف آن 

است



عالئم سندرم ترك

مدت           شيوععالمت 
%50هفته           4› تهاجم     / تحريك پذيري

%60هفته           4› (  پيش بيني عود)افسردگي
%60هفته            4› بيقراري                    

%60هفته            2› افت تمركز                  
%70هفته          10‹ افزايش اشتها               
%  10ساعت          48› سبكي سر                 



عالئم سندرم ترك

عالمت                            مدت                 شيوع
%25هفته             1› بيدار خوابي                      

%70هفته             2‹ (    پيش بيني عود)هوس سيگار
%80‹طوالني مدت         (ضربه در دقيقه8)كاهش ضربان قلب

كاهش آدرنالين                كوتاه مدت           نامشخص
هفته              نامشخص4›  (    عود)كاهش كورتيزول

نامشخص           نامشخصEEGافزايش آلفا در 



عالئم سندرم ترك

مدت                 شيوععالمت                  
%      80‹كاهش لرزش                طوالني مدت           

طوالني مدت          نامشخصكاهش ميزان متابوليسم پايه
%80‹افزايش دماي پوست        طوالني مدت            

روز              نامشخص14›بزاق           IgAكاهش 
%80‹كاهش متابوليسم كافئين    طوالني مدت            

%80‹طوالني مدت        (  كيلوگرم4.5)افزايش وزن



سایر عالئم

سي، نياز عالمت بازگشت فعاليت مژكهاي تنف:  سرفه•
به درمان خاصي ندارد

ناشي از خشكي مخاط دهان، : احساس گلو درد•
مصرف بيشتر مايعات بويژه مايعات سرد

بزاقي، IgAناشي از كاهش : زخمهاي دهاني•
زودگذر است



اضطراب
كايت شبسياري از سيگاريها هنگام ترك از اضطراب •

دارند
كنشي در اضطراب از عالئم ترك سيگار نيست بلكه تنها وا•

برابر اقدام به ترك است
هفته موجب كاهش قابل 4باقي ماندن در ترك به مدت •

رك توجهي در ميزان اضطراب حتي نسبت به دوره قبل از ت
ميشود

ادامه استعمال دخانيات حتي در مقادير كم موجب تداوم •
اضطراب ميگردد



ركعوامل موثر بر شدت عالئم سندرم ت

در سیگاریهای قهار شدید تر است•
در صورت سندرم ترک شدید در ترک قبلی•

شدیدتر است
با استرس و غم شدیدتر میشود•
با ورزش و نرمش کاهش می یابد•
در صورت کاهش تدریجی شدت آن کمتر است•
شودبا خروج سیگاری از محیط مالوف کمتر می•
با مصرف مواد شیرین تخفیف می یابد•



درمان سندرم ترك

استNRTشایعترین درمان •
بر NRTهیچ مدرکی دال بر ارجحیت یکی از انواع •

دیگری وجود ندارد
دهدگلوکز بسرعت هوس نیکوتین را کاهش می•
ت ایجاد اطمینان، حمای: درمان روانشناختی شامل•

عمومی، تحمل واقعیت
ورزش بسرعت عالئم را کاهش میدهد•


