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Abstrakt

Užívání tabáku úzce souvisí se změnami tělesné hmotnosti. Po zanechání kouření dochází u
většiny pacientů k nežádoucímu váhovému přírůstku, avšak mechanismy vedoucí k
hmotnostním změnám při odvykání jsou pochopeny pouze částečně. Několik hypotéz
naznačilo dočasné zvýšení krevního tlaku po zanechání kouření. Navíc, obavy z váhového
přírůstku po přerušení kouření jsou časté a mohou ovlivnit úspěšnost léčby závislosti na
tabáku. Cílem naší práce bylo sledovat změny hmotnosti v závislosti na kouření, jejich možné
prediktory a vybrané souvislosti: zhodnotit prevalenci hypertenze v závislosti na kuřáckém
statusu, popsat změny hladin inkretinů a vybraných hormonálních parametrů po tříměsíční
abstinenci a míru obav ze zvýšení hmotnosti po zanechání kouření i faktory spjaté s jejich
výskytem. Sledovali a vyhodnocovali jsme vybrané parametry (anamnestické, dotazníkové,
antropometrické, biochemické včetně hormonálních) a hodnotili jejich změnu během úspěšné
léčby závislosti na tabáku ve 12měsíčním sledování. Prokázali jsme, že po přerušení užívání
tabáku se u naprosté většiny pacientů dostaví váhový přírůstek a dále i to, že více závislí
kuřáci nebo ti s minimální fyzickou aktivitou jsou ve zvýšeném riziku vzestupu hmotnosti
během odvykání. Získané výsledky svědčí i pro to, že prevalence diagnózy hypertenze se dle
kuřáckého statusu po adjustaci na věk a BMI neliší. V pilotní části naší studie jsme
demonstrovali, že tříměsíční abstinence vede k signifikantnímu zvýšení hladin leptinu a
snížení hladin HbA1c, zatímco významně neovlivňuje hladiny GLP-1, GIP, amylinu, PP ani
PYY. V prvních výsledcích svého druhu v české populaci jsme verifikovali vysokou
prevalenci obav z váhového přírůstku po zanechání kouření: obavy se vyskytly přibližně u
poloviny odvykajících kuřaček a pětiny odvykajících kuřáků a byly asociovány s oddálením
dne zanechání kouření, avšak ne s mírou úspěšnosti léčby závislosti na tabáku. Zařazení
intervencí ke kontrole hmotnosti u odvykajících kuřáků se jeví jako žádoucí, stejně jako nelze
podceňovat obavy ze zvyšování hmotnosti, které si také zaslouží adekvátní pozornost. Dle
výsledků naší pilotní studie se inkretinové hormony neúčastní změn v přímu potravy a
energetickém metabolismu navozeném kouřením. Další výzkum v této oblasti bude jistě
žádoucí.
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Abstract

Tobacco use is closely related to changes in body weight. Undesired weight gain following
smoking cessation occurs in most patients. The mechanism responsible for changes in body
weight post cessation are only partially understood. Several hypotheses have suggested a
temporary increase in blood pressure following smoking cessation. In addition, weight
concerns after quitting are common, and may affect tobacco dependence treatment outcomes.
The aim of our study was to monitor changes in body weight, blood pressure, incretins and
selected hormonal parameters among ex-smokers after three months of abstinence. We also
examined factors associated with smoking-related weight concerns. We monitored and
evaluated selected parameters (personal history, questionnaires, anthropometric, biochemical,
hormonal) and compared before and after tobacco dependece treatment, if patients underwent
such treatment. We found that smoking cessation was associated with weight gain. Smokers
who were more tobacco dependent or more sedentary were at increased risk. The prevalence
of diagnosis hypertension did not differ among non-smokers, former smokers and smokers
adjusting for age and BMI. In the pilot phase of our study we demonstrated that three months
of smoking abstinence was associated with an increase in serum leptin and a reduction in
HbA1c levels, while there was no change in serum GLP-1, GIP, amylin, PYY and PP levels.
Finally, in the last part of our study, we found a high prevalence of smoking-related weight
concerns: the first result of its kind in the Czech population. Nearly half of all female smokers
and one fifth of male smokers had smoking related weight concerns. These concerns were
associated with a delay in setting a quit-date, but did not affect the success rate of smoking
cessation. Incorporating interventions targeting the weight issue into tobacco dependence
treatment is recommended. Furthermore, smoking-related weight concerns should not be
underestimated and deserve adequate attention. Our findings suggest that incretine hormones
do not play a role in the changes of food intake and energy metabolism induced by smoking.
Further research in this area is certainly required.
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Úvod

Závislost na tabáku je definována jako chronické relabující onemocnění (Rigotti NA., 2002;
Benowitz NL., 2010) s diagnostickým kódem F17 dle 10. revize Mezinárodní statistické
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (Mezinárodní statistická klasifikace
nemocí a přidružených zdravotních problémů, 2011).
Nikotin je vysoce návykový a ve srovnání s jinými návykovými látkami je procento relapsů
nejvyšší právě u závislých na tabáku (Britt JP. & McGehee DS., 2008). Z dostupných dat v
populacích s dlouhodobě dobrou kontrolou tabáku vyplývá, že procento těch, kteří bez léčby
úspěšně přestanou kouřit, se pohybuje ročně pouze kolem 2 % (Tobacco Advisory Group,
2000; Arnsten JH., 1996) až 5 % (Hughes JR. et al., 2004).
3.1

Vzájemné vztahy užívání tabáku a tělesné hmotnosti

Rozsáhlé průřezové studie opakovaně prokázaly váhové rozdíly v závislosti na kuřáckém
statusu: kuřáci v průměru váží méně než nekuřáci (Aubin HJ. et al., 2012; Tian J. et al., 2015).
Hmotnost bývalých kuřáků byla popsána vyšší ve srovnání a kuřáky i nekuřáky (Aubin HJ. et
al., 2012; Kabat GC. et al., 2016; Tian J. et al., 2015). Hmotnost kuřáků vychází ve studiích
průměrně cca asi o 3-4 kg nižší ve srovnání s nekuřáky (Kabat GC. et al., 2016; Tian J. et al.,
2015) a kuřáci mají navzdory nižší hmotnosti větší obvod pasu a WHR (Berlin I., 2008) a při
stejném energetickém příjmu a nižším energetickém výdeji nižší procento tělesného tuku,
který má androidní distribuci (Klesges RC. et al. 1990).
3.2

Hmotnostní změny po zanechání kouření

Zvýšení hmotnosti po zanechání kouření bylo opakovaně prokázáno - vyskytuje se u více než
80 % abstinujících pacientů (Farley AC. et al., 2012; Aubin HJ. et al., 2012). Průměrný
váhový přírůstek po 12 měsících od zanechání kouření činí 3 – 6 kg (Aubin HJ et al., 2012),
ačkoliv byly zdokumentovány značné rozdíly ve změnách hmotnosti u odvykajících kuřáků:
16 – 21 % bývalých kuřáků svoji hmotnost sníží (Aubin HJ. et al., 2012) a naopak, 13 – 14 %
pacientů přibere více než 10 kg (Aubin HJ. et al., 2012). Největší přírůstek na váze se
objevuje během prvních 3 měsíců po zanechání kouření (Lycett D. et al., 2011; Aveyard P. et
al., 2012), posléze má tendenci se stabilizovat. Z dostupné literatury lze shrnout, že kohortové
studie neprokázaly časově omezené trvání tohoto hmotnostního přírůstku, to bylo popsáno
pouze v průřezových studiích (Aveyard P. et al, 2012).
3.2.1

Faktory ovlivňující změny hmotnosti po zanechání kouření

Role nikotinu
Nikotin je jedinou návykovou látkou obsaženou v tabáku (Le Houezec J., 2003). Účinky
nikotinu a jeho metabolitů jsou založeny na metabolickém, centrálním a gastrointestinálním
působení. Metabolickým důsledkem je termogeneze vlivem zvýšené oxidace lipidů (Yoshida
T. et al., 1990) a stimulace sympatiku (Hofstetter A. et al., 1986) v důsledku zvýšení sekrece
katecholaminů ze dřeně nadledvin a steroidních hormonů z kůry nadledvin (Yoshida T. et al.,
6

1990), což vede ke stimulaci bazálního metabolismu (Dallosso HM. & James WP., 1984) a
zvýšení energetického výdeje až o 880 kJ/denně (Hofstetter A. et al., 1986). Administrace
nikotinu je spojena s uvolněním dopaminu a serotoninu. Relativně nedávno byla objevena
vazba nikotinu na β4 podjednotku nikotinových acetylcholinových receptorů v hypotalamu,
což následně vede ke stimulaci MC-4 podjednotky proopiomelanokortinových neuronů:
výsledkem je snížení příjmu potravy (Mineur YS. et al., 2011) a potlačení chuti k jídlu u
kuřáků. Několik studií popsalo opožděné vyprazdňování tuhé stravy ze žaludku u kuřáků
(Gritz ER. et al., 1988; Miller G. et al., 1989). Novější data zase prokázala akceleraci
žaludeční motility po zanechání kouření (Kadota K. et al., 2010).
Role pohlaví
Publikovaná data jsou nejednotná v objasnění toho, zda-li ženy přibírají více. I kdyby byl
váhový přírůstek u žen srovnatelný s muži, představuje větší procento hmotnostní změny u
žen (Froom P. et al., 1998).
Fyzická aktivita
Opakovaně bylo popsáno snížení fyzické aktivity, které vede k poklesu energetického výdeje
po zanechání kouření (Filozof C. et al., 2004).
Výchozí hodnota BMI
Zda-li kuřáci po zanechání kouření přibývají různě v závislosti na hodnotě BMI před
zanecháním kouření bylo intenzivně zkoumáno, nicméně studie jsou nejednotné: lineární
modely se přiklánějí k žádné nebo slabé asociaci, která (pokud existuje), bude formovat Unebo J- křivku (Lycett D. et al. 2011), ve které pacienti s normálními hodnotami BMI (tj.
18,5–25 kg/m2) přibývají nejméně. A naopak, obézní odvykající kuřáci jsou nejvíce ohrožení
excesivním váhovým přírůstkem (Lycett D. et al., 2011).
Míra závislosti na tabáku
Větší váhový přírůstek byl popsán u kuřáků s větší spotřebou cigaret (Chiolero A. et al.,
2008).
Leptin
Leptin je v současnosti považován za hormon odpovědný spíše za signalizaci energetického
stavu organizmu než za podnět určený k přímé aktivaci procesů vedoucích k hmotnostní
redukci (Badman MK. & Flier JS., 2007). Zvýšené hladiny leptinu byly po zanechání kouření
naměřeny opakovaně (Lee H. et al., 2006) a vzestup hladin leptinu je dáván do souvislosti
právě s hmotnostním přírůstkem (Gonseth S. et al., 2014).
Inkretiny
Inkretiny jsou důležitými regulátory metabolismu glukózy a energetické bilance, navíc
relativně nedávno byla naznačena možná role GLP-1 v regulaci odměny (Engel JA. & Jerlhag
E., 2014). Výzkumy také naznačily, že GLP-1R regulují nikotinem navozenou aktivaci
mezolimbického dopaminergního systému u myší (Engel JA. & Jerlhag E., 2014).
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Gastrointestinální hormony
Gastrointestinální hormony mohou hrát významnou roli v neuroendokrinní regulaci příjmu
potravy a navození sytosti po jídle (Dostálová I. & Haluzík M., 2008). Do skupiny střevních
peptidových hormonů řadíme pankreatický polypeptid (PP) a peptid tyrosin-tyrosin (PYY)
(Karra E. & Batterham RL., 2010) a oba tyto hormony hrají roli v regulaci tělesné hmotnosti
(Karra E.& Batterham RL., 2010). Také amylin hraje důležitou roli v regulaci energetické
homeostázy a tělesné hmotnosti (Karra E. & Batterham RL., 2010). Avšak změny hladin výše
uvedených hormonů po zanechání kouření byly studovány jen minimálně nebo vůbec.
Role obav z váhového přírůstku po zanechání kouření
Kuřáci, kteří udávají návrat ke kouření, pokud se dostaví váhový přírůstek po zanechání
kouření, bývají klasifikováni jako kuřáci obávající se váhového přírůstku (Tuovinen EL. et
al., 2015; Clark MM. et al., 2004). Prevalence obav se u různých národů liší.
Obavy z váhového přírůstku po zanechání kouření se vyskytují častěji u žen (Clark MM. et
al., 2006) a v některých studiích byly asociovány s častějším dietováním (Meyers AW. et al.,
1997), vysokou mírou závislosti na nikotinu (Pomerleau CS. et al., 2001) a vysokou
spotřebou cigaret (Pomerleau CS. et al., 2001). Navíc vnímání kouření jakožto strategie ke
kontrole nebo ztrátě hmotnosti byly popsány u adolescentů (Camp DE. et al., 1993), a to
zejména u adolescentních dívek (French SA. et al., 1994), mladších dospělých (Wee CC. et
al., 2001) a kuřáků, kteří přibrali během minulého pokusu o zanechání kouření (Weekley CK.
et al., 1992; Veldheer S. et al., 2014). Obavy z váhového přírůstku spjaté s odvykáním mohou
vést ke ztrátě motivace (Rodin JR. et al., 1987) a byly publikovány i práce popisující nižší
úspěšnost v léčbě závislosti na tabáku (Filozof C. et al., 2004), avšak není jasné, zda-li
přítomnost obav skutečně vede k relapsu.
Další vlivy
Po zanechání kouření byl popsán zvýšený kalorický příjem (Filozof C. et al., 2004) a zvýšená
konzumace chutných potravin, zejména sladkostí nebo potravin s vysokým obsahem
jednoduchých sacharidů a tuků (Hughes JR. et al., 1991). Jsou ale k dispozici i práce, které
považují za pravděpodobnější příčinu váhového přírůstku po zanechání kouření častější
odměňování se jídlem (Lerman C. et al., 2004). Dalšími složkami v rámci komplexního vlivu
je zlepšení chuti a čichu (Komiyama M. et al., 2013), naučené manuálně-orální mechanizmy
(=touha „mít něco v puse“) (Komiyama M. et al., 2013) a zlepšení slizniční mikrocirkulace
žaludku (Komiyama M. et al., 2013).
3.3

Kouření a bariatrická chirurgie

Vzájemné aspekty užívání tabáku a bariatrických výkonů lze hodnotit v několika ohledech.
Vliv kouření na míru váhové redukce po bariatrickém výkonu byl popsán od mírně
prospěšného vlivu na procento nadměrné ztráty tělesné hmotnosti až po mírně negativní vliv
(Adams ST. et al., 2013). Dostupná literatura naznačuje, že mortalita pacientů po bariatrickém
výkonu je u kuřáků srovnatelná s nekuřáky (Khan MA. et al., 2013), a to i v dlouhodobém
časovém horizontu (Diniz MF. et al., 2013). Data týkající se mortality u kuřáků
podstupujících bariatrický výkon jsou také nejednotná: pohybují se od zvýšení výskytu
8

závažných (=život ohrožujících a/nebo spojených s dlouhodobými následky) komplikací v
prvních 30 dnech po výkonu (Finks JT. et al., 2011) až po srovnatelný výskyt těchto
komplikací mezi kuřáky a nekuřáky.
Kouření bylo asociováno s častějším výskytem mnoha komplikací: reintubace, sepse, šoku,
orgánových infekcí, prodloužení délky hospitalizace (Haskins IN. et al., 2014), dále bylo
zaznamenáno častější akutní respirační selhání (Massomi H. et al., 2013), zvýšená incidence
pooperační pneumonie (Gupta PK. et al., 2012), častější výskyt infarktu myokardu (Naderi N.
et al., 2011), zpomalené hojení operačních ran (Pluvy I. et al., 2015), častější kožní nekrózy
(Pluvy I. et al., 2015) a infekce rány (Abdemur A. et al., 2015) a dalších komplikací.
Bariatrický výkon neovlivnil prevalenci kouření (Lent MR. et al., 2013).
3.4

Kouření a metabolický syndrom

Harmonizovaná definice z roku 2009 požaduje výskyt alespoň tří z pěti rizikových faktorů
(Alberti KG. et al., 2009): glykémie na lačno > 5,6 mmol/l (nebo diabetes mellitus), krevní
tlak > 130/> 85 mm Hg (nebo specifická léčba), HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l (muži)/< 1,3
mmol/l (ženy) (nebo specifická léčba), triglyceridy > 1,7 mmol/l (nebo specifická léčba) a
obvod pasu > 102 cm (muži)/ > 88 cm (ženy), přičemž abdominální obezita (na rozdíl od
předchozí definice) není základní podmínkou.
Kuřáci mají vyšší riziko metabolického syndromu ve srovnání s nekuřáky a bývalými kuřáky
(Berlin I. et al., 2012).
3.4.1

Kouření a hypertenze

Hypertenze je definována jako zvýšení systolického krevního tlaku ≥ 140 mm Hg a/nebo
diastolického krevního tlaku ≥ 90 mm Hg (Filipovský J. et al., 2014).
Účinky kouření na krevní tlak lze z časového hlediska rozdělit na akutní a dlouhodobé
(Cífková R., 2013). Akutně nastává po vykouření cigarety bezprostřední vzestup krevního
tlaku, tepové frekvence a kontraktility myokardu v důsledku aktivace sympatiku (Omvik P.,
1996). Při chronickém kouření dochází vlivem užívání tabáku k poškození cévní stěny,
pravděpodobně i ke zvýšení syntézy prostacyklinu a zvýšené interakci mezi aktivovanými
trombocyty a cévní stěnou (Nowak J. et al., 1987). Následkem výše uvedených faktorů
dochází k poklesu elasticity aorty (Stefanidis C. et al., 1997) a toto zvýšení tepenné tuhosti
(Mahmud A. et al., 2003) u kuřáků může přetrvávat až 10 let po přerušení kouření (Jatoi NA.
et al., 2007). Užívání tabáku dále zvyšuje tloušťku tepenné stěny karotické tepny (Howard G.
et al., 1994).
Během 24hodinové monitorace krevního tlaku byly prokázány vyšší hodnoty u kuřáků v
dopoledních hodinách ve srovnání s nekuřáky (Mann SJ. et al., 1991; Narkiewicz K et al.,
1995), i když hodnoty krevního tlaku během ambulantního měření v ordinaci bývají u kuřáků
a nekuřáků prakticky identické (Mann SJ et al., 1991; Narkiewicz K. et al. 1995; Verberk WJ.
et al., 2008). Epidemiologické studie sledující krevní tlak v závislosti na kuřáckém statusu
nejsou jednotné. Některé z nich popisují nižší hodnoty krevního tlaku u kuřáků ve srovnání s
nekuřáky (Berglund G. et al., 1975) a po desetiletí se tradovalo, že kuřáci mají nižší hodnoty
než nekuřáci (Green MS. et al., 1986). Jakmile jsou výsledky studií adjustovány na věk a
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body mass index (BMI), rozdíly obvykle mizí. Data týkající se prevalence hypertenze u
bývalých kuřáků nejsou jednotná. Některé práce uvádějí zvýšení krevního tlaku po zanechání
kouření (Jazon E. et al., 2004), jiné zvýšení tlaku nepopisují (Gordon T. et al., 1975) nebo
popisují i mírný pokles (Lee DH. et al., 2001).
3.4.2

Kouření a diabetes mellitus

Diabetes mellitus lze definovat jako poruchu intermediárního metabolizmu způsobenou v
naprosté většině případů dvěma mechanismy: v případě DM 1. typu se jedná o nedostatečnou
sekreci inzulinu v β buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu, zatímco až 10 x častější
DM 2. typu je způsoben nedostatečným působením inzulinu ve tkáních (tj. inzulinovou
rezistencí (Rosolová H., 2013). Prevalence kouření je mezi diabetiky srovnatelná s obecnou
populací (Ford ES. et al., 2004), nicméně vyšší prevalence byla prokázána u diabetiků
mladších 20 let (tj. DM 1. typu) (Mays D. et al., 2012). Aktivní kouření riziko rozvoje diabetu
mellitu 2. typu zvyšuje až o 44 % (Willi C. et al., 2007) a toto roste s intenzitou kouření (Willi
C. et al., 2007). Nárůst rizika byl potvrzen i pro pasivní kouření (Houston TK. et al., 2006). I
když užívání tabáku v mnoha studiích zvyšuje inzulínovou rezistenci, ne všichni kuřáci jsou
inzulinorezistentní (Facchini FS. et al., 1992). Bylo prokázáno, že kouření zvyšuje glykémii
nalačno (Beziaud F. et al., 2004). Nekuřáci mají ve srovnání s kuřáky signifikantně nižší
hodnoty HbA1c (Kar D. et al., 2016). Po zanechání kouření se inzulinová senzitivita zlepšuje
(Assali AR. et al., 1999), nicméně přerušení kouření může mít dočasný negativní vliv na
kontrolu glykémie (Soulimane S. et al., 2014). Studie prokázaly, že riziko rozvoje DM je o
14-54 % vyšší prvních pár let po zanechání kouření a na riziko nekuřáka klesá za 5-12 let
(Lycett D. et al., 2015). Toto riziko je nižší u kuřáků menšího počtu cigaret (Luo J. et al.,
2012) a nelze jej úplně vysvětlit váhovým přírůstkem po zanechání kouření (Lycett D. et al.,
2015). Hodnoty HbA1c rostou časně po zanechání kouření (Lycett D. et al., 2015), nicméně
metaanalýza neprokázala statisticky signifikantní rozdíl v hladinách HbA1c mezi bývalými
kuřáky a těmi, kdo v kouření pokračovali (Kar D. et al., 2016). Hodnoty HbA1c postupně
klesají s dobou abstinence a s kuřáky jsou srovnatelné za 3 roky po zanechání kouření (Lycett
D. et al., 2015), jiné práce udávají periodu 10 let (Kar D. et al., 2016).
3.5 Kouření a poruchy příjmu potravy
V recentní metaanalýze bylo prokázáno, že prevalence celoživotního kouření je vyšší u
pacientů s mentální bulimií a psychogenním přejídáním ve srovnání se zdravou populací.
Podíl kuřáků mezi pacienty s mentální anorexií je srovnatelný s obecnou populací (Solmi M.
et al., 2016). Byly popsány případy relapsů mentální anorexie během léčby závislosti na
tabáku (Simioni N. & Cottencin O., 2015), proto je vhodné u pacientů s výše uvedenou
anamnézou tuto léčbu individualizovat.
3.6

Prevence váhového přírůstku po zanechání kouření

Nižší riziko mortality bývalých kuřáků s nadváhou nebo obezitou ve srovnání s kuřáky s
normální hmotností opakovaně potvrzeno (Siahpush M. et al., 2014). Váhový přírůstek po
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zanechání kouření může vést např. k rozvoji obezity nebo diabetu (Bush T. et al., 2016).
Právě z těchto důvodů bylo věnováno značné úsilí hledání možností prevence této hmotnostní
změny.
3.6.1

Prediktory váhového přírůstku po zanechání kouření

Pacienti více závislí na cigaretách (Froom P et al., 1998), stejně jako silní kuřáci s větší
spotřebou cigaret (Chiolero A. et al., 2008) přibírají více. Data týkající se role pohlaví a věku
nejsou jednotná. Velký váhový přírůstek při minulém pokusu o zanechání kouření se jeví být
nejsilnějším prediktorem, ačkoliv nemáme k dispozici dostatek výzkumných dat (Hall SM. et
al., 1986).
3.6.2

Možnosti prevence váhového přírůstku po zanechání kouření

Zatím nejcelistvější pojetí dostupných možností prevence je shrnuto v Cochrane database of
Systematic Reviews (Farley AC. et al., 2012).
Farmakologické intervence
Všechny léky první linie léčby závislosti na tabáku (tj. náhradní terapie nikotinem - NTN,
vareniklin a bupropion) snižují hmotností příbytek o cca 0,5 – 1 kg, avšak pouze během doby
jejich užívání (Farley AC. et al., 2012), rozdíly po 6 a 12 měsících nebyly nalezeny (Farley
AC. et al., 2012). Typ medikace léčby závislosti na tabáku nebyl identifikován signifikantním
prediktorem změny hmotnosti v multivariantní regresní analýze (Yang M. et al., 2013).
Neexistují ani jednoznačné důkazy o efektivitě NTN jakožto prevence váhového přírůstku
v případě 12 měsíců trvající abstinence (Farley AC. et al., 2013) a ačkoliv některé observační
studie prokázaly nižší váhové přírůstky v případě dlouhodobého užívání NTN (tj. delší než 1
rok) (Hajek P. et al., 1988), nelze NTN paušálně doporučovat jakožto prevenci hmotnostního
příbytku do doby, než budou k dispozici kvalitní randomizované kontrolované studie
s dlouhodobým užíváním NTN (Aveyard P. et al., 2012). Z dlouhodobého hlediska se
nepotvrdila účinnost dexfenfluraminu, fenylpropanolaminu a ani naltrexonu (Farley AC. et
al., 2013), navíc v delším časovém horizontu nebyla efektivní ani kombinace 20 mg efedrinu
společně s 200 mg kofeinu 3x denně po dobu 12 týdnů (Nørregaard J. et al., 1996). Byla
testována i antiobezitika: užívání kombinace naltrexon/bupropion u odvykajících kuřáků s
nadváhou nebo obezitou společně s behaviorální terapií nebylo asociováno se signifikantním
zvýšením hmotnosti 24 týdnech abstinence od kouření (Wilcox CS. et al., 2010). Lorcaserin
vedl v kombinaci s vareniklinem k minimalizaci váhového přírůstku a nárůstu obvodu pasu po
12 týdnech léčby (Hurt RT. et al, 2016).
Dietní intervence
Bylo prokázáno, že hlad zvyšuje bažení po cigaretě (Cheskin LJ. et al., 2005), jehož pokladem
je neurofyziologické spojení mezi nutkáním kouřit a hladem. Novější randomizovaná studie
ukázala, že odvykající kuřáci přijímající nízkokalorickou dietu (VLCD) s tekutou náhradou
veškerého jídla a energetickým obsahem 1,76 MJ/den vykazovali nižší míru hladu (možná z
důvodu potlačení hladu navozenou ketózou), nižší míru nutkání kouřit a 60 % relativní
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zvýšení míry abstinence (Danielsson T. et al., 1999), zejména na konci léčby, ne však až v
takové míře po 12 měsících (Farley AC. et al., 2012). Metaanalýza prokázala, že dietní
programy byly schopny snížit váhový přírůstek o 2,5 kg po roce úspěšné abstinence (Farley
AC. et al., 2012), avšak zde zůstává možnost, že kalorická restrikce sníží míru abstinence, k
tomuto tvrzení ale nejsou k dispozici jasné důkazy. Jako efektivní se jeví personalizované
programy pro kontrolu hmotnosti – byly shledány účinnými i po roce nekouření a nebyly
asociovány se signifikantním snížením míry abstinence (Farley AC. et al., 2012).
Kognitivně-behaviorální terapie ke zmírnění obav z váhového přírůstku nesnížila váhový
přírůstek, dokonce některá data naznačují, že po 6 měsících zvýšení hmotnosti zvýšila,
nicméně byla asociována se zvýšenou mírou abstinence po 6 měsících, ne však po 12
měsících (Farley AC. et al., 2012).
Pohybové intervence
V Cochrane Review zabývající se pohybovými intervencemi u odvykajících kuřáků nebyla
nalezena signifikantní redukce hmotnostního přírůstku na konci léčby závislosti na tabáku,
nicméně signifikantní efekt byl prokázán po 12 měsících abstinence se souhrnným odhadem 2,07 kg (95% CI -3,78 až -0,36) (Farley AC. et al., 2012).
Praktické doporučení
Je důležité adekvátně informovat kuřáky o pravděpodobném přírůstku hmotnosti po
zanechání kouření, který se vyskytuje u naprosté většiny odvykajících (Aveyard P. et al.,
2012). Kuřáci by měli vědět, že kouření je téměř stejně škodlivé jako obezita 3. stupně dle
WHO (tj. BMI > 40 kg/m2) a že benefity odvykání nejenže výrazně převýší zdravotní rizika
zvýšení hmotnosti, ale dostaví se navzdory přírůstku (Aveyard P. et al., 2012).
U pacientů, kteří by přibrali více než 1 kg/měsíc, je na místě podpora ve snaze limitovat
možný váhový přírůstek předtím, něž přiberou výrazně. Je vhodné zvážit intervence s
pravidelnou supervizí, pohybovým režimem a stanoveným jídelníčkem (Aveyard P. et al.,
2012). Lékaři dále mohou doporučit prodloužené užívání NTN u pacientů, kde by byl váhový
přírůstek obzvláště rizikový (nejlépe formou náplastí, které mají nejnižší adiktivní potenciál),
nicméně tato možnost by měla být rezervována jako terapie druhé linie (Aveyard P. et al.,
2012).
4

Hypotézy a cíle práce

Při koncipování této práce jsme vycházeli z předpokladu, že tělesná hmotnost je ovlivněna
kuřáckým statusem. Předpokládali jsme také, že po zanechání kouření dojde k váhovému
přírůstku, přičemž prediktorem většího hmotnostního přírůstku bude silnější závislost
stanovená dle Fagerströmova testu závislosti na cigaretách. Současně jsme předpokládali, že
bývalí kuřáci budou mít vyšší prevalenci hypertenze po adjustaci na věk a BMI, jelikož oba
tyto parametry její výskyt výrazně ovlivňují.
Dále jsme vycházeli z předpokladu, že vlivem kouření dochází ke zvýšení sérových hladin
GLP-1, GIP a leptinu, což vede ke sníženému příjmu potravy u kuřáků a že tyto hladiny
budou po přerušení kouření klesat. Také jsme předpokládali, že u odvykajících kuřáků může
dojít ke změnám hladin i u amylinu, PP a PYY. Dalším naším předpokladem byla vyšší
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prevalence obav z přírůstku na váze po zanechání kouření u žen podstupujících léčbu
závislosti na tabáku ve srovnání s muži, a že tyto obavy budou mít za následek snížení míry
abstinence po 12 měsících.
Specifické cíle naší práce byly následující:
• Zkoumat změny hmotnosti po zanechání kouření a také identifikovat možné prediktory
váhového přírůstku
• Zhodnotit prevalenci hypertenze po zanechání kouření, a to po adjustaci na věk a BMI
• Popsat změny hladin GLP-1, GIP, leptinu, amylinu, PP a PYY po zanechání kouření
• Zhodnotit prevalenci obav z váhového přírůstku po zanechání kouření v populaci
odvykajících kuřáků v České republice a vyhodnotit vliv přítomnosti těchto obav na míru
abstinence u pacientů podstupujících léčbu závislosti na tabáku
5

Materiál a metodika

I. Faktory asociované se změnami hmotnosti u úspěšných abstinentů v programu léčby
závislosti na tabáku: po dobu 1 roku jsme sledovali vzorek 607 úspěšných abstinentů
podstupujících léčbu závislosti na tabáku. Úspěšnost léčby byla vyhodnocena pomocí CO ve
vydechovaném vzduchu. U pacientů jsme sledovali změny hmotnosti a úvodní charakteristiky
včetně míry pohybové aktivity a asociaci se zvýšeným váhovým přírůstkem po zanechání
kouření.
II. Žádný rozdíl v prevalenci hypertenze u kuřáků, bývalých kuřáků a nekuřáků po
adjustaci na věk a BMI: průřezová studie z České republiky. Na vzorku 2 065 dospělých
Čechů jsme zkoumali asociaci mezi věkem, pohlavím, BMI, kouřením a nejvyšším
dosaženým vzděláním s diagnózou hypertenze v jejich osobní anamnéze. Údaje byly
sestaveny a vyváženy dle věkových kategorií. Po provedení univariantní analýzy byla
následně provedena i adjustace na věk a BMI.
III. Beze změny sérových hladin inkretinů a zvýšení hladin leptinu po zanechání
kouření: pilotní studie: v úvodu studie jsme vyšetřili 22 neobézních dospělých mužů-kuřáků
podstupujících léčbu závislosti na tabáku, kteří absolvovali 2hodinový jídelní test s tekutou
výživou Fresubin a opakovanými krevními odběry k měření krevní glukózy, GIP, GLP-1,
amylinu, inzulinu, leptinu, PYY a PP. Úspěšní abstinenti po 3 měsících (N=13, abstinence
byla hodnocena měřením CO ve výdechu) podstoupili jídelní test opakovaně a pouze u těchto
pacientů byly hodnoceny změny vybraných antropometrických, biochemických a
hormonálních ukazatelů před a po zanechání kouření.
IV. Obavy z váhového přírůstku asociovány s oddálením dne zanechání kouření, ne však
s úspěšností léčby: zkušenost z České republiky: zkoumali jsme vzorek 593 úspěšných
abstinentů podstupujících léčbu závislosti na tabáku na našem pracovišti (abstinence
hodnocena měřením CO ve výdechu), kteří v úvodu léčby vyplnili škálu obav z váhového
přírůstku po zanechání kouření. Následně jsme hodnotili faktory asociované s jejich výskytem
a vliv jejich přítomnosti na úspěšnost léčby závislosti na tabáku.
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5.1

Léčba závislosti na tabáku

Kuřáci, kteří podstoupili léčbu závislosti na tabáku, byli léčeni v Centru pro závislé na tabáku
III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. Toto
Centrum používá kombinaci psychobehaviorální intervence a farmakoterapie, tj. evidencebased léčebné postupy v souladu s doporučenými postupy českými (Králíková E. et al., 2015)
a mezinárodními (Fiore MC. et al., 2008; Zwar N. et al., 2011; The New Zealand Guidelines
to Help People Stop Smoking, 2014). Multidisciplinární tým Centra sestává ze zdravotních
sester a lékařů certifikovaných jako specialisté léčby závislosti na tabáku podle kritérií Mayo
Clinic Nicotine Dependence Center, Rochester, MN, USA (Hurt RD. et al., 2017). Klinický
model léčby je „šitý na míru“ potřebám konkrétního pacienta; individualizována je i
farmakoterapie a liší se v typu zvolené medikace (vareniklin, bupropion nebo NTN), formě
užité NTN a počtu kontrolních návštěv. Do skupiny léků první linie použitých během léčby
patří vareniklin, bupropion a/nebo NTN. Zatímco vareniklin a bupropion byly užívány ve
standardním nebo redukovaném dávkování, NTN byla doporučena buď jako kombinace
náplastí a orálních forem nikotinu nebo pouze ve formě orální. Dávkování NTN bylo
upraveno individuálně dle přítomnosti abstinenčních příznaků. Typ a dávka zvolené medikace
byla vybrána na základě doporučení lékaře a preferencí pacienta. Vstupní skríninková
návštěva, která zahrnovala úvodní vyšetření, byla pro všechny pacienty stejná. Kromě
stanovení míry závislosti na cigaretách pomocí Fagerströmova testu závislosti na cigaretách
(Fagerström K., 2012) a přítomnosti abstinenčních příznaků pomocí Minnesota Withdrawal
Scale (Hughes JR. & Hatsukami D., 1986), byla zjištěna osobní anamnéza včetně kuřácké a
proběhlo klinické vyšetření. Před zahájením léčby závislosti na tabáku proběhlo i skríninkové
vyšetření deprese za použití Beckovy škály depresivních příznaků Beck Depression
Inventory, (Beck AT. et al., 1996). Během druhé návštěvy byly diskutovány aspekty fyzické a
psychosociální závislosti na cigaretách, rituály spojené s cigaretami, jejich náhradní řešení,
proběhlo také orientační seznámení s farmakoterapeutickými možnostmi a stručná intervence
kontroly tělesné hmotnosti dle mezinárodních doporučení (Fiore MC. et al., 2008). Současně
byl naplánován den zanechání kouření (den D) a kontrolní návštěva. V závěru tohoto
klinického kontaktu byl stanoven léčebný režim včetně dávky a druhu farmakoterapie.
Kontrolní návštěvy trvaly přibližně 30 minut a první z nich následovala za 7 až 14 dnů po dni
D. Další kontrolní vyšetření byla plánoványa zhurba jednou měsíčně až do třetího měsíce,
posléze proběhly u všech pacientů návštěvy po 6 a 12 měsících od zanechání kouření, s
možností častějších kontrol v případě potřeby. CO ve vydechovaném vzduchu, krevní tlak a
tepová frekvence a hmotnost byly měřeny u každé návštěvy. Pokud pacient neabsolvoval
kontrolní vyšetření, byl kontaktován telefonicky. Všichni pacienti, kteří se na kontrolní
vyšetření nedostavili, byli ze statistického hlediska považováni za kuřáky.
5.2

Verifikace abstinence

Pacientem udávaná abstinence byla verifikována biochemicky měřením CO ve
vydechovaném vzduchu (Smokerlyzer Micro+, Bedfont, UK) s cut-off < 6 ppm, a to
opakovaně během klinických kontrol až do poslední návštěvy po 12 měsících od zanechání
kouření. Při posuzování tzv. ustálené abstinence jsme se řídili mezinárodními (Fiore MC. et
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al., 2008; Zwar N. et al., 2011; The New Zealand Guidelines to Help People Stop Smoking,
2014) i českými doporučeními (Králíková E. et al., 2015) a naplnili tzv. Russell Standard
Criteria (West R. et al., 2005) – pacient byl považován za nekuřáka až po 12měsíční
abstinenci s tolerancí celkem do 5 cigaret, a tato abstinence byla biochemicky ověřená.
5.3

Měření antropometrických, biochemických a hormonálních parametrů

U všech pacientů podstupujících léčbu závislosti na tabáku byla změřena tělesná výška,
tělesná hmotnost a vypočítán BMI (= hmotnost v kg/výška v m2). Dále byl změřen krevní tlak
vsedě digitálním tlakoměrem (M10-IT, Omron Healthcare Co., Japonsko) a obvod pasu a
boků, vypočítáno WHR a následně bylo změřeno procento tělesného tuku bioimpedanční
metodou (Omron BF 306).
U části pacientů byly odebrány krevní vzorky pro vyšetření biochemických a hormonálních
parametrů po celonočním lačnění mezi 7. a 10. hodinou ranní, opakovanými odběry před
požitím a po 5, 15, 30, 60, 90 a 120 minutách po vypití 200 ml Fresubinu (Fresenius Kabi,
Německo), a to před zanecháním kouření a po 3 měsících abstinence. Vzorky byly do 30
minut po odběru zpracovány centrifugací (10 min při 1000 x g) a séra byla následně
uskladněna při teplotě -70 °C k dalšímu vyšetření. Sérové hladiny amylinu, leptinu, PYY, PP,
inzulinu, GLP-1 a GIP byly stanoveny pomocí komerčních kitů Luminex xMAP (Millipore,
Merck Co., Německo). Hodnoty glykovaného hemoglobinu byly stanoveny Ústavem lékařské
biochemie a laboratorní diagnostiky VFN pomocí vysokorychlostní kapalinové
chromatografie (analyzátor Varient, Bio-Rad Co., USA). Glykémie byly měřeny glukometrem
Glucocard X-meter a testovacími proužky Glucocard X-sensor (obojí Arkray Co., Japonsko) a
jednalo se o kvantitativní měření elektrochemickou metodou.
5.4

Posouzení obav z váhového přírůstku po zanechání kouření

Ke zjištění obav z váhového přírůstku jsme použili škálu Weight Concerns Scale (Meyers
AW. et al., 1995). Tento dotazník obsahuje 11 otázek, které zjišťují, zda by se dotazovaný
vrátil ke kouření, kdyby přibral na váze. První otázka začíná dotazem na zvýšení hmotnosti o
1 kg a udávaný přírůstek se dále zvyšuje po 0,5 kg. Pacienti, kteří uvedli, že by se vrátili ke
kouření po jakémkoliv váhovém přírůstku, byli hodnoceni jako mající obavy z váhového
přírůstku po zanechání kouření.
5.5

Stanovení míry pohybové aktivity

Jelikož míra pohybové aktivity ovlivňuje energetický výdej, byla Světovou zdravotnickou
organizací vyvinuta škála General Practice Physical Activity Questionnaire (Department of
Health, 2009), kterou jsme využili u studovaných subjektů.
Míra fyzické aktivity byla zjišťována u pacientů při úvodní návštěvě před zahájením léčby a
pacienti sami zvolili frekvenci pohybové aktivity, která nejvíce odpovídala skutečnosti: žádná
fyzická aktivita (téměř nikdy), nepravidelná (1-2x měsíčně), cvičím týdně (pravidelně každý
týden ale méně často ve srovnání se skupinou pravidelná) a pravidelná (2-3x týdně v délce
trvání 46-60 minut nebo 3 a vícekrát týdně v délce trvání 20-30 minut nebo i častěji).
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5.6

Statistická analýza

Spojité parametry byly popsány jako průměr ± SEM nebo jako průměr ± SD. Dle charakteru
dat byly použity vhodné metody - pro dvě závislé spojité proměnné párový t-test či
neparametrický Wilcoxonův test; pro dva nezávislé výběry pak Mann-Whitneyův test. Vztah
mezi jednotlivými studovanými parametry byl hodnocen pomocí Spearmanova nebo
Pearsonova korelačního testu. Kategoriální proměnné byly testovány Fisherovým exaktním
testem či Pearsonovým chí-kvadrát testem. Odhad času do stanovení dne zanechání kouření
byl určen pomocí Kaplan-Meierovy metody a pro srovnání dvou mediánů byl použit log-rank
test. Z vícerozměrných statistických technik byly využity logistická regrese a Coxova regrese
proporcionálních rizik, obě s adjustací na vstupní charakteristiky. Všechny analýzy byly
provedeny na 5% hladině významnosti za použití programu IBM SPSS Statistics verze 21
nebo vyšší.
6

Výsledky

I. Váhový přírůstek po zanechání kouření se objevil u 88,6 % z 607 našich abstinujících
pacientů. Průměrný váhový přírůstek byl po roce 5,1 kg (95 % interval spolehlivosti 4,7 – 5,5
kg). Základní charakteristiky asociované se zvýšeným přírůstkem zahrnovaly větší spotřebu
cigaret (p<0,001), větší míru fyzické závislosti na cigaretách (p=0,003), menší pohybovou
aktivitu (p=0,008) a zvýšenou chuť k jídlu během úvodního posouzení abstinenčních příznaků
(p<0,001).
II. Diagnóza hypertenze byla zaznamenána u 461 (22 %) subjektů populační studie, bez
rozdílu pohlaví. Univariantní analýza zjistila vyšší pravděpodobnost, že u bývalých kuřáků ve
srovnání s nekuřáky bude diagnostikována hypertenze (OR 1,450 (1,110-1,900), p=0,006).
Avšak po adjustaci na BMI a věk se výskyt diagnózy hypertenze mezi nekuřáky, kuřáky a
bývalými kuřáky nelišil (OR 0,760 u kuřáků, p=0,082 a OR 1,020 u bývalých kuřáků,
p=0,915).
III. Tělesná hmotnost se po třech měsících od zanechání kouření zvýšila (4,35 kg ± 3,32 kg,
p<0,001). Hladiny leptinu se signifikantně zvýšili ve všech opakovaných vzorcích, zatímco
hladiny GIP, GLP-1, amylinu, inzulinu, PYY a PP zůstaly nezměněny.
IV. Přibližně 34 % našich pacientů (204/593) se obávalo váhového přírůstku (uvedením na
Škále Obav z Přírůstku, že se vrátí ke kouření po jakémkoliv váhovém přírůstku) v čase, kdy
vyhledali léčbu. Obavy byly přítomny u 19,4 % mužů (58/299) a 49,7 % žen (146/294). Ženy
s obavami měly podobnou hmotnost, ale byly mladší (p<0,001) a kouřily cigarety méně let
p=0,002) ve srovnání s těmi bez obav, zatímco muži s obavami byli signifikantně (p=0,030)
těžší ve srovnání s těmi bez obav. Ačkoliv byla přítomnost obav asociována s oddálením dne
zanechání kouření (log-rank test p=0,019), nebyla asociována s roční abstinencí.
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7

Diskuze

Naprostá většina pacientů po zanechání kouření svojí hmotnost zvýšila, což je v souladu s
dosud publikovanými daty (Caan B. et al., 1996; Froom P. et al., 1998; John U. et al., 2005;
Perkins KA., 1993). Literatura uvádí váhový přírůstek u více než 80 % odvykajících (Farley
AC. et al., 2012; Aubin HJ. et al., 2012; Cairella G. et al., 2007; Klein LC. et al., 2004) a
těmto údajům odpovídají i námi zjištěné výsledky. Naše studie potvrdila publikovaná zjištění,
že více závislí pacienti přibývají více (Chiolero A. et al., 2007). V námi studovaném vzorku
pacientů se také potvrdily již známé pohlavní rozdíly v hmotnostním přírůstku: v relativním
vyjádření více přibírají ženy (Croghan IT. et al., 2009; Swan GE. & Carmelli D., 1995; Aubin
HJ. et al., 2009; Williamson DF. et al., 1991). Je však pravda, že jsou k dispozici i studie s
odlišnými výsledky (Dale LC. et al., 1998), možné rozdíly lze vysvětlit například použitím
odlišných metodologických postupů. Dle nedávno publikovaného přehledového článku
(Farley AC. et al., 2012) může pohybová aktivita zabránit váhovému přírůstku po zanechání
kouření. Naše výsledky prokázaly, že pacienti s větší mírou fyzické aktivity před zahájením
léčby závislosti na tabáku přibývají nejméně.
Mezi dalšími důležitými poznatky vyplývající z jiné části naší práce je stejná prevalence
diagnózy hypertenze u kuřáků, bývalých kuřáků i nekuřáků po adjustaci na věk a BMI,
ačkoliv univariantní analýza prokázala vyšší výskyt hypertenze u bývalých kuřáků. Možným
vysvětlením je právě váhový přírůstek po zanechání kouření. Tato zjištění odpovídají pracím
jiných autorů (Halimi JM. et al., 2002; Onat A. et al., 2009; Jazon E. et al., 2004). Na druhé
straně byla publikována i prospektivní studie se čtyřletým sledováním, popisující vyšší
hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku u bývalých kuřáků (abstinence ≥ 1 rok)
po adjustaci na věk, BMI, konzumaci alkoholu, míru fyzické aktivity, rodinnou anamnézu
hypertenze a též změny BMI a konzumace alkoholu během sledování (Lee DH. et al., 2001).
Důvodem mohlo být zvýšení ACTH během abstinence (Pomerleau OF. et al., 2002) nebo také
zvýšená tepenná tuhost, která přetrvává až 10 let po zanechání kouření (Jatoi NA. et al.,
2007). Ve sledovaném vzorku pacientů byla prevalence diagnózy hypertenze vyšší u starších
pacientů a těch s nadváhou nebo obezitou, což souhlasí s publikovanými daty (Kearns K. et
al., 2014). Navíc, více kuřáků byli muži s nižším vzděláním. Tato skutečnost souhlasí s
poznatky jiných autorů (Sovinová H. et al., 2013). Bývalí kuřáci v námi studované skupině
byli starší než kuřáci i nekuřáci. Starší věk bývalých uživatelů tabáku již demonstrovali
Peixoto a kolegové (Peixoto SV. et al., 2007), přičemž snížení prevalence kuřáků s rostoucím
věkem lze objasnit nárůstem zdravotních problémů ve vyšším věku a/nebo obavami o zdraví.
Věk lze také vnímat jako kumulativní faktor s větší pravděpodobností abstinence starších
jedinců ve srovnání s mladšími. A konečně, starší věk abstinujících kuřáků lze interpretovat
jako důsledek odlišného přežití bývalých a aktivních kuřáků (Peixoto SV. et al., 2007).
Další část naší studie se věnovala změnám hladin inkretinů a vybraných gastrointestinálních
hormonů. Ke změnám hladin GLP-1 a GIP po tříměsíční abstinenci nedošlo a toto zjištění
koresponduje s dosavadními sporými poznatky (Stadler M. et al., 2014). Stejně jako v případě
inkretinů, nedošlo ani ke změnám hladin amylinu, PP a PYY. Nezměněné hladiny PYY po
tříměsíční abstinenci byly již popsány jinými autory (Stadler M. et al., 2014). Žádné publikace
popisující změny koncentrací amylinu nebo PP nejsou k dispozici. Skutečnost, že jsme
nenalezli změny hladin inkretinových a vybraných gastrointestinálních hormonů nevylučuje
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jejich roli v regulaci energetické homeostázy v těchto podmínkách. Je možné, že změny
koncentrací inkretinů se dostavily dříve po zanechání kouření.
Dále jsme zaznamenali nárůst hladin leptinu, což odpovídá většině publikovaných prací
(Perkins KA. & Fonte C., 2002; Lee H. et al., 2006; Hussain T. et al., 2012; Wing RR. et al.,
1996), avšak ne všem (Stadler M. et al., 2014). Dosavadní data připisují zvýšení koncentrací
leptinu právě váhovému přírůstku po zanechání kouření (Hodge AM. et al., 1997). Ačkoliv
jsme neprokázali významný efekt zanechání kouření na glykemie nalačno nebo
postprandiálně, zaznamenali jsme signifikantní pokles glykovaného hemoglobinu (HbA1c).
Stejné zjištění bylo publikováno některými autory (Cohen SM. & Bellucci E., 2010; Clair C.
et al., 2011; Soulimane S. et al., 2014), avšak další studie neprokázaly změny v HbA1c (Kato
T. et al., 2014). Důvod mírného zlepšení koncentrací HbA1c v naší práci není jasný.
Poslední část naší studie se zabývala prevalencí a faktory asociovanými s obavami z
váhového přírůstku po zanechání kouření. Jde o první publikovanou prací na toto téma v
České republice. Obavy se vyskytly cca u poloviny odvykajících kuřaček a pětiny
odvykajících kuřáků. Srovnávat prevalenci obav nelze, jelikož se v různých kulturách a mezi
různými národy liší. Ženy obávající se změny hmotnosti měly srovnatelnou tělesnou hmotnost
s těmi bez obav, což odpovídá již publikovaným výsledkům v americké populaci (Clark MM.
et al., 2005). Zároveň jsme zjistili, že muži obávající se přírůstku vážili více ve srovnání s
těmi bez obav. Současné poznatky udávají obecně vyšší prevalenci obav z váhového přírůstku
po zanechání kouření u obézních kuřáků ve srovnání s kuřáky s nadváhou či normální
hmotností (Levine MD. et al., 2013). Navíc srovnatelné výsledky s naším zjištěním jsou také
k dispozici (Cavallo DA. et al., 2006). Ačkoliv obavy z váhového přírůstku míru úspěšnosti
léčby závislosti na tabáku neovlivnily, jejich přítomnost byla asociována s oddálením dne
zanechání kouření. Možným objasněním chybění vlivu obav na míru úspěšnosti léčby
závislosti na tabáku je již tak vysoká míra úspěšnosti u našich odvykajících pacientů. Léčebný
program je založen na individualizovaném formátu, kdy je pacient intervenován „na míru
šitou“ kombinací psychobehaviorálních intervencí a farmakoterapie. Pokračující podpora a
vedení terapeuta pomáhá obavy z přírůstku hmotnosti překonat. To znamená, že úspěšnost
není ovlivněna přítomností nebo naopak chyběním obav ze zvýšení váhy. Přítomnost obav
souvisela s věkem pouze u žen: ženy obávající se zvýšení hmotnosti byly významně mladší.
Toto zjištění odpovídá práci Pomerleau a Kurtha, kteří nalezli vyšší prevalenci obav u
mladších kuřaček ve srovnání s těmi nad 40 let (Pomerleau CS. & Kurth CL., 1996). Navíc,
kuřačky s obavami kouřily statisticky významně kratší dobu ve srovnání s těmi bez obav.
Tuto skutečnost lze vysvětlit již výše zmíněným mladším věkem kuřaček s obavami, což je
navíc v souladu s dosavadními poznatky (Copeland AL. et al., 2015; Clark MM. et al., 2006;
French SA. et al., 1992). Analýza pohlavních rozdílů nenalezla statisticky signifikantní
rozdíly v počtu vykouřených cigaret v úvodu léčby ani v počtu pokusů přestat. Dle
dosavadních publikací jsou ženy obávající se zvýšení hmotnosti silnými kuřačkami (Sorensen
G. et al., 1992), naopak žádná asociace s počtem vykouřených cigaret v úvodu léčby nebyla
nalezena u mužů (Clark MM. et al., 2004). Výzkumy naznačily výraznou korelaci mezi
počtem vykouřených cigaret za den a přesvědčením, že kouření napomáhá kontrole hmotnosti
(Cavallo DA. et al., 2006).
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8

Závěry a shrnutí výsledků práce

Naše práce byla zaměřena na studium hmotnostních změn v závislosti na kuřáckém statusu.
Jako první jsme na vzorku české populace ověřili skutečnosti, odpovídající publikovaným
údajům ve světovém písemnictví.
Prokázali jsme jak zvýšení hmotnosti po zanechání kouření, tak i zvýšené riziko vzestupu
hmotnosti během odvykání kuřáků více závislých nebo těch s minimální fyzickou aktivitou.
Ze získaných výsledků dále vyplývá, že prevalence diagnózy hypertenze se dle kuřáckého
statutu po adjustaci na věk a BMI neliší. V pilotní části naší studie jsme demonstrovali, že
tříměsíční abstinence vede k signifikantnímu zvýšení koncentrací leptinu a snížení hladin
HbA1c, zatímco neovlivňuje významně hladiny GLP-1, GIP, amylinu, PP ani PYY. Zdá se
tedy, že inkretinové hormony se neúčastní změn v příjmu potravy a energetického
metabolismu, navozených kouřením. Konečně v poslední části naší studie jsme verifikovali
vysokou prevalenci obav z váhového přírůstku po zanechání kouření a jejich asociaci s
oddálením dne zanechání kouření, avšak ne s mírou úspěšnosti léčby závislosti na tabáku. V
naší studii jsme dále ukázali, že obavy se vyskytují přibližně u poloviny odvykajících kuřaček
a pětiny odvykajících kuřáků.
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Seznam použitých zkratek

1. LF UK – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
ACTH – adrenokortikotropní hormon
BDI – Beck Depression Inventory (Beckova škála deprese)
BMI – body mass index
CNS – centrální nervový systém
CO – oxid uhelnatý
DM – diabetes mellitus
FTCD – Fagerström test of cigarette dependence
FTQ – Fagerström tollerance questionnaire
GIP – glucose-dependent insulinotropic polypeptide
GLP-1 – glucagon-like peptide-1
GLP-1R – glucagon-like peptide-1 receptor
GPPAQ – The General Practice Physical Activity Questionnaire (dotazník fyzické aktivity
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pro běznou praxi)
HbA1c – glykovaný hemoglobin
HDL-cholesterol – high-density lipoprotein cholesterol
HSI – heaviness of smoking index
MC-4 receptor – melanocortin-4 receptor
MN - Minnesota
MNWS – Minnesota Withdrawal Scale (Minnesotská škála abstinenčních příznaků)
NTN – náhradní terapie nikotinem
PP – pankreatický polypeptid
ppm – parts per milion (počet částic na milion částic vzduchu)
PYY – peptid tyrosin-tyrosin
SD – standard deviation (standardní odchylka)
SEM – standard error of mean (střední chyba průměru)
USA – Spojené státy americké
VFN – Všeobecná fakultní nemocnice
VLCD – very low calorie diet
WCS – Weight Concerns Scale (Škála obav z váhového přírůstku)
WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
WHR – waist-to-hip ratio (poměr obvodu boků a pasu)
11
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