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TÜTÜNÜN KİMYASAL İÇERİĞİ
Yanma ile 4000 aşkın madde

Duman –gaz fazı
• CO
• CO2
• Azot Oksitler
• Uçucu Nitroz Aminler
• HCN
• SO2
• Uçucu Fenoller
• Aldehitler
• Ketonlar
• Radikaller

Tanecikli faz
• Katran 
• Nikotin

•Bir sigara 0.8 g tütün, 9-20 mg nikotin

•Sigara içici %10’nu (1-2 mg) absorbe eder

•Ufak moleküllü, lipofilik ve zayıf baz

•Hücre membranından geçişi pH’ya bağlı

• Ağız ve deriden kolay emilim

Nikotinin Farmakokinetiği ve Metabolizması



•Alkali ortamda non-iyonize       kolay emilim

•Asit ortamda iyonize                 güç emilim

•Bronşiyol ve alveollerde 
- toplam yüzey büyüklüğü
- fizyolojik pH

•10-20 sn içinde SSS’ne ulaşır

Nikotinin Farmakokinetiği ve Metabolizması

Kolay emilim

•Yarı ömrü 2 saat 

•Düzenli içenlerde plazma nikotin düzeyi 20-40 ng/mL

•Başlıca metabolize olduğu yer karaciğer

•Metaboliti kotinin. Yarılanma ömrü 14-20 saat

•Fatal doz 40mg ya da saf maddenin bir damlası (iki 
sigarada bulunan nikotin miktarına eşdeğer) 

Nikotinin Farmakokinetiği ve Metabolizması



NİKOTİN RESEPTÖRLERİ

Beyinde;
• Striatum
• Nucleus accumbens 
• Substantia nigra pars 

compacta
• Ventral tegmental 

area

Periferde; 
• Nöromüsküler kavşak
• Otonom gangliyonlar
• Adrenal medullanın 

kromafin hücreleri
• Duyusal sinir 

uçlarında

(Dopamin, serotonin, asetilkolin,
gamma-amino butirik asid, gulutamat,

noradrenalin, opioid peptidler

Nikotin reseptörlerinin 5 alt birimi (αβγδε)

İki tip nikotinik reseptör önemli:
- nöromüsküler (α2βεδ veya α2βγδ)
- nöronal (α ve β subgrupları)

NİKOTİN RESEPTÖRLERİ



Nikotinik reseptörlerin özelliği

Farklı beyin bölgelerinde
farklı nikotinik reseptörler

Yapısal farklılık

Agonist bağlama affinitesi ve
uyaranlara elektrofizyolojik yanıtta 
değişkenlik

Fonksiyonel farklılık

Nikotinin etkilerindeki çeşitlilik

Reseptör uyarımı
Reseptör depolarizasyonu

Reseptör desensitizasyonu ve bunun 
sonucunda inhibisyon

NİKOTİNİN ETKİLERİ

• KVS

• KVS

Parasempatik gangliyon aktivasyonu
Bradikardi, hipotansiyon

Düşük doz

Sempatik gangliyon aktivasyonu,
Katekolamin salıverilmesi

Yüksek doz

Taşikardi, hipertansiyon



NİKOTİNİN ETKİLERİ

• Koroner ve cilt damarlarında daralma
• Çizgili kas damarlarında genişleme
• Mide asit salgısında ↑
• DDL ve ÇDDL ↑,YDL ↓
• ACTH ↑
• Bazal metabolizma hızını ↑
• ………………………………………………

. 
‘yoksunluk semptomları’

Yüksek kortikal aktivasyon
(“locus coeruleus”)

Norepinefrin

Beyinde 
psikostimulan ve 
pozitif pekiştirici etki
(mezolimbik sistem ventral tegmental alan)
Dopamin

Santral etkiler ve bağımlılık



Santral etkiler ve bağımlılık

Pozitif güçlendirici etki
Zevk alma
↑ dopamin
↑ norepinefrin
↑ β endorfin
İş performansında artma
↑ asetilkolin 
↑ norepinefrin
Hafızada iyileşme
↑ asetilkolin
↑ norepinefrin
↑ vazopressin

Negatif güçlendirici etki
Anksiyete ve gerginlikte azalma
↑ β endorfin
Kilo almaktan kaçınma
↑ dopamin
↑ norepinefrin
Yoksunluk belirtilerinde iyileşme
↑ asetilkolin
↑ nonkolinerjik nikotinik aktivite?

ÖZETLE
•Çok güçlü psikomotor uyaran
•Hücresel düzeyde, santral ve periferdeki farklı nAChRs üzerinden 
nöronal uyarı
•Reseptörlerinin yaygınlığı ve kan beyin bariyerini kolay geçme 
nedeniyle çok sayıda farmakolojik etki
•Kompleks doz-yanıt ilişkisi ve tolerans gelişmesi nedeniyle etkileri 
karışık 
•Selektif etkisinin olmaması ve toksik olması nedeniyle terapötik değeri 
yok



SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİ

TÜTÜN/NİKOTİN BAĞIMLILIĞI

N

•Tütün bağımlılığı kronik bir hastalık

•Tütün bağımlılığı tanımı ilk kez ---1964 yılında Surgeon General

•Nikotin güçlü bağımlılık yapıcı bir madde-1979 Surgeon General

•Tütündeki bağımlılık yapıcı maddenin nikotin
Eroin-esrar bağımlılığına benzer şekilde farmakolojik ve 
psikolojik boyutta bağımlılık yaptığı -----1988 Surgeon General



Sigara bırakmak çok 
kolay, bunu yüzlerce kez 
yaptım........

Mark Twain

1.Tolerans gelişmesi; istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artan miktarlarda 
kullanma gereği veya sürekli olarak aynı miktarda madde kullanılması ile belirgin 
olarak azalmış etki sağlanması
2. Sigaranın bırakılması ile veya içimine ara verilmesi ile yoksunluk belirtilerinin 
ortaya çıkması (sinirlilik, huzursuzluk, konsantrasyon zorluğu, titreme, uykusuzluk, 
çarpıntı, endişe, kabızlık, yorgunluk, uykuya eğilim, anormal rüya görme vs.)
3. Kişinin arzusundan daha fazla miktarda veya daha uzun süre sigara kullanması
4. Sürekli başarma arzusuna karşın sigara kullanımını durdurmaya veya azaltmaya 
yönelik yeterli bir çabanın gösterilmemesi
5. Sigarayı elde etmek için ciddi zaman ve para harcanması
6. Sigara kullanımına bağlı olarak önemli sosyal (arkadaş), çalışma zamanı (sürekli 
ara vererek iş gücünden kayıp) veya diğer aktivitelere (hobiler, sanatsal, kültürel, 
güncel vs) ayrılan zaman ve parada kayıp veya kısıtlanma durumu (kütüphaneye 
gitmeme, sigara içilemeyen bir toplantıya katılmama, uzun otobüs yolculuğu 
yapmama gibi kendi kendini yasaklama, kısıtlamalar)
7.Sigaraya bağlı sürekli bir hastalığı (KOAH, kanser, kalp krizi gibi) veya tekrarlayan 
problemleri (zatüre, astım krizi, sinüzit gibi) olmasına ve bunun sigaradan olduğunu 
bilmesine karşın sigaranın kullanılmaya devam edilmesi.
8. Kişinin gittikçe aynı zevki almak için daha fazla sigara içmeye gereksinim 
göstermesi

Nikotin Bağımlılığı Ölçütleri

Her ne pahasına olursa olsun içmeye devam etmek
Giderek doz artırmak
Tolerans geliştirmesi

Bırakıldığında yoksunluk çekmek



1.Depresif veya disforik duygu durumu

2. İnsomni

3. Sinirlilik, husursuzluk, öfkelenme

4. Anksiyete

5. Dikkat bozukluğu

6. Kalp hızında azalma

7. İştah artış, kilo alma

DSM IV’e göre Nikotin Çekilme Belirtileri

Deneme

Hazırlanma

Düşünme Nüks

Sürdürme

Sigarayı bırakma süreci

Düşünmeme

Kalıcı
değişiklik



HASTA SİGARAYI BIRAKMA KONUSUNDA İSTEKLİ İSE

•Kısa klinik girişimler (5A)

•Yoğun klinik girişimler

Clinical Practice GuidelineTreating Tobacco Use and Dependence, 2000

Sor
(Ask)

Bırakmasını
tavsiye et 
(Advise)

Sigarayı
bırakma isteğini

değerlendir 
(Assess)

Bırakma 
girişimlerini

destekle 
(Assist)

Nüksü
önlemek 
için izle

(Arrange)2

1

3

4

55A



Hastaya
şu mesajları verin

• Açık olarak; ‘sizin sigarayı
bırakmanızın önemli olduğunu 
düşünüyorum ve bu konuda yardımcı
olabilirim’, ‘Henüz hasta değil iken 
bunu bırakın.’

• Güçlü olarak; Sizin doktorunuz 
olarak, sigarayı bırakmanızın şimdi ve 
ileride sizi bir takım hastalıklardan 
koruyacağını düşünüyorum’

• Kişisel olarak; ‘Tütünün ona 
getireceği sağlık, ekonomik 
yükünden, çocuklarına ve ailesini 
sigara dumanına maruz bırakmasının 
zararlarından ve bırakma 
konusundaki durumundan konuşun’

Bırakmasını Tavsiye Et (Advice)

Sigarayı Bırakma Yönünde Motivasyonunu Değerlendir 
(Assess)

Hasta gelecek 1 ay içinde
sigarayı bırakmaya istekli;

• Bu konuda ona destek 
sağlayın

• Yoğun bir bırakma tedavisi
istiyorsa şartlarınız uygun
ise tedavi edin veya ileri
bir merkeze gönderin

• Hastanız adölesan, gebe 
veya özel bir gruba ait ise ek
bilgi verin



Bırakma girişimlerini destekle (Assist)

İki hafta içinde olacak
şekilde bırakma günü
belirleyin

Çevresini bilgilendir
Nikotin çekilme semptomlarını
anlat
Hastanın etrafını tütünden
temizle

Problem çözmeye yönelik 
pratik önerilerde bulunun
Tedavi içinde sosyal destek  
Tedavi dışında sosyal destek
Kontrendikasyon yoksa 
farmakoterapi önerin
(bupropion, nikotin sakızı, 
bandı, inhaleri, nazal spreyi)
Bilgilendirici ek materyaller 
sağlayın 

Nüksü önlemek için izle
(Arrange).

• Bıraktığı gün veya en geç bir 
hafta içinde hastayı görün

• İkinci görüşme bırakmanın 
1. Ayında olsun

• Eğer hastanın ihtiyacı varsa 
daha sık görüşme 
yapılabilinir

• Takipler yüz yüze veya 
telefonla yapılabilinir.

• Görüşmelerde hastanın 
başarısını takdir edin

• Eğer bırakma döneminde 
relaps olmuş ise nedenlerini 
araştırın

• Hastanın bu relapslardan 
deneyim kazanmasını
sağlayın

• Eğer farmokoterapide 
problem varsa ya daha 
yoğun tedaviyi deneyin veya 
yoğun klinik girişim için 
hastayı değerlendirin



YOĞUN KLİNİK GİRİŞİMLER
(SİGARA BIRAKMA KLİNİKLERİ)

• Sigara bırakma poliklinikleri, rutin 
poliklinik hizmetlerinden farklıdır 

• Hastaların özellikleri itibariyle daha 
yoğun ilgi bekleyen ve yakın takip 
edilmesi gereken gruplardır. 



• Kayıt
• Bağımlılık düzeyi
• Sigara ve medikal özgeçmiş
• Tedavi öncesi değerlendirme
• Tedavi seçimi

DOSYA İÇERİĞİ

•Yüksek motivasyon

•Değişikliğe hazırlıklı olma seviyesi

•Kendine olan güven

•Sosyal destek

•Nikotin bağımlılığı

•Psikiyatrik hastalık varlığı

•Stres seviyesi

DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA



Sigara Bırakma Kliniklerinde Tedavi

• Davranış tedavisi

Doktor tavsiyeleri

Kişisel danışmanlık

Grup tedavileri

Telefon danışmanlığı

• Farmakoterapi
Nikotin replasman tedavisi
• Nikotin bandı
• Nikotin nazal sprey
• Nikotin oral formları

– Nikotin sakızı
– Nikotin sublingual tablet
– Nikotin pastil
– Nikotin inhaler

Nikotin içermeyen tedavi
• Bupropion
• Varenicline
• Rimonabant
• Nikotin aşısı

DAVRANIŞ TEDAVİSİ

Grup danışmanlığı, kişisel danışmanlık ve telefon 
danışmanlığı sigara bırakma girişimlerinde 
etkindir ve kullanılmalıdır

Birden fazla program birden uygulandığında 
başarı artmaktadır

Clinical Practice GuidelineTreating Tobacco Use and Dependence, 2000



Programın tipi Tahmini Rölatif Risk
(%95 GA)

Bırakma oranı
(%95 GA)

Format yok 1.0 11.0

Kendi kendine 1.2(1.02-1.3) 12.3 (10.9-13.6)

Telefon danışmanlığı 1.2 (1.1-1.4) 13.1 (11.4-14.8)

Grup danışmanlığı 1.3 (1.1-1.6) 13.9 (11.6-16.1)

Kişisel danışmanlık 1.7 (1.4-2.0) 16.8 (14.7-19.1)

Program Tipinin Bırakma Üzerine Olan Etkisi

Clinical Practice GuidelineTreating Tobacco Use and Dependence, 2000

NRT



İlaç Özellik Doz Yan etki
Sakız
2, 4mg

Mukozal absorbsiyon
Çiğneme süresi 30dk
Max.etki 20-30dak

25sigara> 4mg
25sigara< 2mg
Kullanım süresi:12 hf

Halsizlik, bulantı,hıçkırık,
çarpıntı
Kullanmadan 15 dak
öncesinde asitli içecekler
içilmemeli

Bant
21, 14, 7mg/24s
15, 10, 5 mg/16s

Kılsız ve kuru deri 
bölgesine uygulanır
Uykusuzluk yaparsa 
geceleri değiştirilmeli

21veya 15 mg /1-6 hf
14 veya10 mg/7-8hf
7 mg /9–10hf

Deri reaksiyonları, 
çarpıntı,bulantı
MI<2hf önerilmiyor

Nasal sprey
0.5mg/puff-
100doz

Burun mukozasına uygulanır
İnhale edilmez, yutulmaz ve 
çekilmez
Etki süresi 15 dak
Max. Etki 30 dak

1–2 doz/s
Min: 8 doz/g
Maximum: 40 doz/g
3 ay

Nazal irritasyon 
MI<2hf önerilmiyor

İnhaler
4mg/puff
10mg kartuş

3-4pf/dak
80 pf/20 dak
Ağız ve boğazdan emilir

6-10kartuş/g
30 gün

Rinit, öksürük,irritasyon
Bronş hipereaktivitesi 
olanlarda dikkatli 
kullanılmalı

Sublingual Tb
2mg

Mukozal absorbsiyon 20< 1tb/s
20> 2tb/s
Max doz 40 tb

Halsizlik, bulantı,hıçkırık,
çarpıntı

NRT
• Nikotin bağımlılığı yüksek olanlarda iki farklı NRT’nin 

kombinasyonunu

• Nikotin bandı+sakız-----acil sigara içme

Kardiyovasküler sistem hastalıklarında 
Hipertroidi hastalıklarında
Ciddi diyabette 
Renal ve karaciğer hastalıklarında
Peptik ülserde

Tonnesen P, Carrozzi L, Fagerström KO, et al.  Eur Respir J 2007; 29: 390–417.



Bupropion

• Nikotin bağımlılığında anahtar rol oynayan 
noradrenerjik ve dopaminerjik etkiye sahiptir

• Nikotin eksikliğinde artan dopamin aktivitesi, 
nucleus accumbens’te keyif-yanıt alanının 
uyarılmasını sürdürür

• Bupropion, noradrenalin ve dopaminin sinaptik 
geri emilimini zayıf olarak inhibe ederek, nikotin 
yoksunluk semptomlarını ortadan kaldırır.

•NRT ve bupropion kombine edimeli

•Ancak hasta NRT dışı bir tedavi isterse
•Daha önce NRT kullanıp başarısız olmuş Bupropion
•NRT’yi tolere edememiş ise

•Hastamız 45kg altında, yaşlı ve renal yetmezliği varsa 
doz ayarlaması yapılmalıdır

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung disease. NHLBI/WHO Workshop. National Institutes of Health, 2001.
Anthonisen NR, Connett JE, Kiley JP, et al. Study. JAMA 1994; 272: 1497–1505.

Hand S, Edwards S, Campbell IA, Cannings R. Thorax 2002; 57: 715–718.
Batra V, Patkar AA, Berrettini WH, et al.  Chest 2003; 123: 1730–1739.

Watkins SS, Koob GF, Markou A. Nicotine Tob Res 2000; 2: 19–37.



Çalışma Hasta 
sayısı

Hasta
Özellikleri

Doz-Td süresi 6h % 6ay % 1yıl % 

Hurt et al
1997

615 18>
15>sigara/gün
FRNT>6

8hf
Placebo (N = 153)
Bupropion 100mg/g (N = 153)
Bupropion 150 mg/dg (N =153)
Bupropion 300 mg/g (N = 153)

19
29*
39* 
44*

16 
24 
27* 
27*

12
20
23*
23*

Jorenby et al
1999

893 18>
15>sigara/gün
FRNT>6

9hf
Placebo (N = 160)

NRT (21 mg*7 hf, 14 mg *1hf,
7 mg* 1hfk; N = 244)

Bupropion 300 mg/g (N = 244)

NRT + Bupropion 300 
mg/g(N=245)

19

21

35

39

16

16 

30*

35*

Tashkin et al 
2001

404 18>
15>sigara/gün
FRNT>6
KOAH’lı hastalar

12 hf
Placebo (N = 200)

Bupropion 300 mg/g (N = 204)

17

29*

9

16*

Önemli Randomize Çift Kör Bupropion Çalışmaları

B. Le Foll et al. / European Psychiatry 20 (2005) 431–441

BUPROPİON 
• Kontrendikasyonları; Epilepsi, ciddi karaciğer yetmezliği, 

anoreksi nervosa,bulimia, bipolar bozukluk 

• Dikkatli kullanılması gereken durumlar; kafa travması, alkol 
bağımlılığı, insülin kullanımı, epilepsi eşiğini düşüren ilaç
alanlar (teofilin, antipsikotikler, antidepresanlar,steroid),Tip
IIsolunum yetmezliği olan KOAH olguları

• Sık görülen yan etkiler; mide bulantısı, baş ağrısı, ağız 
kuruması,deri döküntüsü

Roddy E. BMJ 2004; 328:509-511.



DİĞERLERİ

Klonidin
Türkiye’de yok

Alfa-2 nonadrenerjik
agonisti
Oral veya
Transdermal
kullanılabilinir

0.15-0.75mg
3-10 hf tedavi süresi 

Kabızlık, baş
dönmesi,
ağız kuruluğu,
halsizlik,
ciddi allerjik
reaksiyon,
bradikardi, rebaund
hipertansiyon 

Nortriptilin
Türkiye’de yok

Trisiklik
antidepresan 
25mg ile başlanır

75-100mg
Tedavinin 10
28.günü bırakma
günü seçilir 

Ağız kuruluğu, 
palpitasyon, idrar 
retansiyonu, görme 
bulanıklığı, 
hipotansiyon, kilo kaybı
veya alımı

VARENICLINE

Selektif alfa4beta2 Nikotinik Asetilkolin 
Reseptör Parsiyel Agonisti



Yoksunluk 

Septomları
azalır

Sigaradan 
alınan zevki 

azaltır

Düşük 
miktarda 
Dopamin 
salgılama

nAChRs

Nikotin

bağlan
amaz

Varenicline Parsiyel 
aktive 
eder

Nikotin

bağlanır

nAChRs

Nikotinin çalışma mekanizması:

Dopamin salgılama

9-12* hf 9-52&hf9-24&hf

B
ı
r
a
k
m
a
%

Varenicline, an 42 Nicotinic Acetylcholine Receptor Partial Agonist, 
vs Sustained-Release Bupropion and Placebo 

for Smoking Cessation A Randomized Controlled Trial (Gonzales D,et al)

Varenicline (n = 352)
Bupropion SR (n = 329)

Plasebo (n = 344)

JAMA, July 5, 2006—Vol 296, No. 1 
*CO kontrol
& telefon viziti

44

17.7

29.5 29.5

10.5

20.7 21.9

8.4

16.1



Varenicline
(n = 349)

Bupropion SR
(n = 329)

Plasebo
(n = 344)

Bulantı 98 (28.1%) 41 (12.5%) 29 (8.4%)

Ağız kuruluğu 23 (6.6%) 29 (8.8%) 19 (5.5%)

Şişkinlik 20 (5.7%) 14 (4.3%) 10 (2.9%)

Kabızlık 19 (5.4%) 23 (7.0%) 13 (3.8%)

Insomnia 49 (14.0%) 72 (21.9%) 44 (12%)

Anormal rüya 36 (10.3%) 18 (5.5%) 19 (5.5%)

Huzursuzluk 21 (6.0%) 17 (5.2%) 20 (5.8%)

Uyku bozuklukları 20 (5.7%) 13 (4.0%) 13 (3.8%)

Başağrısı 54 (15.5%) 47 (14.3%) 42 (12.2%)
Baş dönmesi 21 (6.0%) 19 (5.8%) 20 (5.8%)

Nazofaranjit 20 (5.7%) 17 (5.2%) 18 (5.2%)

JAMA, July 5, 2006—Vol 296, No. 1

YAN ETKİ

DOZ
• 1 – 3. gün : 0.5 mg 1x1
• 4 – 7 gün : 0.5 mg 2x1
• 8. günden sonra: 1 mg 2x1

• Bilinen ilaç etkileşimi yok
• İdrarla atılır
• Yarılanma ömrü 17 saat



Rimonabant

Kannaboid-1 reseptor antagonisti

•Beyinde iştah ve sigara içme isteğine neden olan spesifik 
reseptörlerin blokajı

•Kannaboid reseptör sisteminin aktivasyonu nikotinin dopamin 
salgısı üzerine etkilerini aktive edebilmektedir

•NRT’ye benzer etkinliği olmakla birlikte kilo alımının 
engellenmesinde daha etkili 

•En sık yan etkisi bulantı ve ÜSYE benzeri semptomlar

RIMONABANT



Rimonabant 20 mg Rimonabant 5mg Plasebo

Sigara bırakma oranı
10 hafta

36.2* 20.2* 20.6*

Ortalama Kilo değişimi 0.3* ↓ - 1.1 *↑

Obes hastalarda 
ortalama Kilo değişimi

0.6*↓ - 1.3*↑

İleri obes hastalarda 
ortalama Kilo değişimi

0.5* ↓ - 0.9*↑

Normal hastalarda
ortalama Kilo değişimi

0 - 1*↑

Bulantı 15.7 - 9,2
ÜSYE 10 - 5,7
İlacı bırakma 6.9 - 3,8

Anthenelli R. Smoking cessation in smokers motivated to quit.
Presented at: American College of Cardiology Scientific Sessions; March 7–10, 2004; New Orleans, LA.

RIMONABANT

Nikotin immunojenik bir madde değildir
Nikotine karşı vücutta antikor yoktur

Sigara içmek nikotine karşı antikor üretimi sağlamaz ve artırmaz
Antikor üretimi için immonojen kullanmak gerekli

NİKOTİN AŞISI



Nikotin
İmmunojenik

Taşıyıcı ptotein

Bağlayıcı

Bağ
lay
ıcıNikotin

Keyhole Limpet hemosiyanin(KLH), 19 residue peptit,
Rekombinant Kolera toksin Bsubunit, 

Reombinant pseudomonas exoprotein A

Süksinik asit

Nikotin aşısı “nucleus accumbens” den nikotin ile indüklenen dopamin salıverilmesini engeller



N
ikotin

Serum

Beyin

30 dak 24saat

30 dak 24saat

Kontrol
Nik-IgG12.5mg
Nik-IgG25mg
Nik-IgG50mg

Tüm

Pentel PR,et al.Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2000:65;191–198

-10 gün Görüşme
0 1. enjeksiyon+ Görüşme- 68 hasta
1 Yan etki sorgulama
7,14,21 Görüşme
28 2. enjeksiyon- 61 hasta
29 Yan etki sorgulama
35,42,49 Görüşme
56 3. enjeksiyon- 60 hasta
57 Yan etki sorgulama
63, 70, 77, 98, 126, 154 Görüşme
182 4. enjeksiyon- 56 hasta
183 Yan etki sorgulama
189, 203, 231, 266 Görüşme

Safety and immunogenicity of a nicotine conjugate vaccine in current smokers

ÇALIŞMA DÜZENİ
50 μg aşı/plasebo, 100 μg aşı/plasebo, 200 μg aşı/plasebo

130 hastadan 68 kişisi çalışmaya dahil. 

Hatsukami DK,et al.Clin Pharmacology & Therapeutics,2005;78(5):456-67



plasebo

N
icotin spesifik Ig G

GÜN

Hatsukami DK,et al.Clin Pharmacology & Therapeutics,2005;78(5):456-67

50mcg100mcg
Plasebo

200mcgLog-rank P=.0148

İçilen sigara m
iktarı

Gün



AŞI -YAN ETKİLER
• Anestezi, yanma,eritem,soyulma, şişlik, ağrı, ısı artışı

• Grip benzeri şikayetler

Kreatinin artışı, eozinofili, c-glutamiltransferaz artışı

(Karın ağrısı,iştahsızlık,sırt ağrısı,göğüs ağrısı,bulantı, baş dönmesi, boyun ağrısı,
taşikardi, kusma, kilo kaybı)

NİKOTİN AŞISI
ÖZETLE
• Aşı emniyetli, tolere edilebilir ve immuniteyi uyarıcı etkisi var

• Ancak aşının immunite üzerindeki etkisi kişisel değişkenlikler 
gösterir

• Antikor yanıtı yüksek olan olgularda, plaseboya göre sigara bırakma 
başarısı artmakta veya sigara tüketimi anlamlı oranda azalmakta

• Antikor yanıtının orta ve az düzeyde olduğu olgularda bu yanıtlar 
plasebodan farklı değil

• Nikotin aşısının nüksü engelleyebileceği yönünde bulgular var



ÖZETLE

• Sigara bırakma hastaları özel olup tedavi planlanırken hastanın ek 
hastalıklarıyla değerlendirilmesi gerekli

• Sadece tedavi değil, bırakma sonrası dönemde karşılaşacağı
güçlükler  yakın takip edilmeli

• Tavsiye edilen takip şekli bırakma günü ve  1. haftada yüz yüze 
görüşmektir 

• Görüşmeler mümkünse yüz yüze yapılmalı eğer bu mümkün 
değilse telefon görüşmesi yapılmalı

ÖZETLE

• NRT tedavisi 6 hafta ile 6 ay arasında, bupropion tedavisi ise 
7-9 hafta arasında sürdürülebilir

• Tavsiye edilmemekle birlikte daha uzun süre tedavi verilecek 
ise mutlaka yakın takip gerekmektedir

• İlk bir ay haftalık takip sonrası 3 aylık kontroller ile hastanın 
takibi 1 yıl




