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‘‘Why do people smoke . . . to relax; 
for the taste; to fill the time; something 

to do with my hands. . . . 
But, for the most part, people continue 

to smoke because they find it too 
uncomfortable to quit’’

Philip Morris, 1984

Philip Morris. Internal presentation. 1984, 20th March; Kenny et al. 
Pharmacol Biochem Behav. 2001;70:  531‐549.



• If it were not for the nicotine in tobacco smoke, 
people would be little more inclined to smoke 
than they are to blow bubbles

– MA H Russell, tobacco researcher, 1977



BMJ Javis 2004
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Cumulative age of initiation of cigarette smoking 
among persons aged 30-40



Νικοτίνη

• Δεν είναι καρκινογόνος

• Υγρή στην φυσική της μορφή

• Βγαίνει με απόσταξη στο τσιγάρο που καίγεται

• Μετά την εισπνοή→ ↑ στο αρτηριακό αίμα (2-4 > 
φλεβικού)

• ΧΗΖ→ 120 λεπτά

Εισπνοή καπνού τσιγάρου απόσταξη νικοτίνης

Σωματίδια καπνού μεταφέρουν την νικοτίνη
στους πνεύμονες

Άμεση απορρόφηση από την αρτηριακό δίκτυο
και αμέσως στον εγκέφαλο όπου δεσμεύεται
στους νικοτινικούς υποδοχείς



Νικοτίνη – κορεσμός νικοτινικών υποδοχέων

• 1-2 pufs τσιγάρου→ 50% κάλυψη των
α4β2 nAChRs, που διατηρείται για 3 ώρες
μετά το κάπνισμα

• 1 τσιγάρο→ 88% κάλυψη των υποδοχέων
και ↓ της επιθυμίας για κάπνισμα

• Συγκέντρωση (φλεβική) Νικοτίνης 0.87 
ng/dl → 50% κάλυψη των α4β2 nAChRs

Brody AL Arch  Gen Psych ; 2006:63
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Νικοτινικούς υποδοχείς

Απελευθέρωση ουσιών

Μονοαμινο-οξιδάση

Νευροπροσαρμογή



Μηχανισμός Δράσης της Νικοτίνης στο
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
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Ευαισθησία
στη νικοτίνη

Επιπτώσεις

Νικοτίνης στη
συμπεριφορά
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Νικοτίνη=φαρμακευτική ουσία

• Δρα στους υποδοχείς νικοτίνης και
ακετυλχολίνης
– Κάθε υποδοχέας 5 υπο-ομάδες:

• 17 διαφορετικοί τύποι υποομάδων
– α1 – α10,

– βι – β4

– γ

– δ

– ε

Στο ΚΝΣ επικρατούν οι:

α4β2

α3β4
α7

Εξάρτηση

Foulds J Drug Alcohol Rev 2006;25:59-71

Αντιμετωπίζεται



Νικοτίνη = το κύριο συστατικό των
τσιγάρων που προκαλεί εθισμό

• Ενεργοποιεί το ντοπαμινεργικό σύστημα

• Μέσω της διέγερσης των υποδοχέων νικοτίνης-
ακετυλχολίνης

– Ρυθμίζεται η απελευθέρωση γαγγλιονικών
δυναμικών και νευρομεταβιβαστών

• Νευρομεταβιβαστές

– Σεροτονίνη : τροποποιεί την διάθεση

– Νορ-επινεφρίνη : ενισχύει την εγρήγορση

– Ντοπαμίνη : προκαλεί ευχαρίστηση



Νευρομεταβιβαστές

• Ντοπαμίνη

• Υποκρητίνες
– Νευροπεπτίδια που παράγονται στον πλάγιο
υποθάλαμο και τα οποία ρυθμίζουν τις
διεγερτικές ιδιότητες της νικοτίνης στα
κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου και
τροποποιούσαν την αυτοχορήγηση νικοτίνης
σε πειραματόζωα. 

Hollander  JA  2008



Νικοτίνη
Ιδιότητες

• Απελευθέρωση διάφορων νευρομεταβιβαστών στον
εγκέφαλο
– Ντοπαμίνη

• Αυξάνει την απελευθέρωση των:
– γλουταμινικών και

– γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA)

• Ελαττώνει τον ουδό της ανταμοιβής (ικανοποίησης)
– > 30 ημέρες

• Αυξάνει την δραστηριότητα των:
– Προμετωπιαίου φλοιού
– Θαλάμου
– Του συστήματος όρασης

Benowitz N. N Eng J Med: 362;2295-303, 2010

⇧ Απελευθέρωση ντοπαμίνης

⇊ Απελευθέρωση
ντοπαμίνης



Κίνηση

Κρίση

Ανταμοιβή

Μνήμη

Πόνος Συντονισμός

Οραση

Συναίσθημα



Υπάρχουν και άλλα συστατικά του
καπνού που συμβάλουν στον εθισμό

στην νικοτίνη

• Monamine oxidase
– Ένζυμο που εντοπίζεται στους
κατεχολαμινεργικούς και άλλους νευρώνες

– Καταλύει τον μεταβολισμό :
• Ντοπαμίνης
• Νορεπινεφρίνης
• Σεροτονίνης

Προϊόντα υγροποίησης ακεταλδεϋδης με
βιο-αμίνες ↓↓την δραστηριότητα της

Μονοαμινοξιδασης Α και Β

→
↓↓μεταβολισμού ντοπαμίνης, νορ-

επινεφρίνης σεροτονίνης
Benowitz N. N Eng J Med: 362;2295-303, 2010



Αυτοχορήγηση νικοτίνης σε
πειραματόζωα

• Τα ποντίκια
αυξάνουν την λήψη
νικοτίνης όταν
συνδυάζεται με
ακεταλδεϋδη

Belluzzi et al, Neuropsychopharmacology. 2005;30(4):705-712.
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Καπνιστής Μη-καπνιστής

C-11Nicotine

Nordberg; Personal Communication



Striatalαπελευθέρωση Dopamine μετά από
χορήγηση νικοτίνης

Takahashi et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2008;11(3):413-417

ΥπάρχειΥπάρχει έκκρισηέκκριση ντοπαμίνηςντοπαμίνης στουςστους καπνιστέςκαπνιστές

Decrease in binding potential 
in the striatum following 
nicotine administration

ΚαπνιστέςΜη - καπνιστές

Nicotine



Εθισμός στον καπνό

• Ο εθισμός στον καπνό (όπως όλοι οι εθισμοί
σε ουσίες) εμπλέκει την αλληλεπίδραση
φαρμακολογικών, μαθησιακών και
εξαρτημένων παραγόντων όπως επίσης και
γενετικούς κοινωνικούς και περιβαλοντικούς
παράγοντες

N Eng J Med: June 2010

Οι φαρμακολογικοί λόγοι χρήσης νικοτίνης:
1.Ενίσχυση διάθεσης

1. Άμεσα
2. Μέσω εξάληψης συμπτωμάτων στέρησης

2.Αύξηση ψυχοκινητικών λειτουργιών



Η Βιολογία
του

Εθισμού στην Νικοτίνη

N Eng J Med: June 2010



Μεταβολές στην πρωτεινική έκφραση των
εγκεφαλικών κυττάρων
και τις συνάψεις τους

Benowitz N. N Eng J Med: 362;2295-303, 2010



Ο Κύκλος του Εθισμού στη Νικοτίνη

1. Jarvis MJ. BMJ. 2004; 328:277-279.

2. Picciotto MR, et al. Nicotine and Tob Res. 1999: Suppl 2:S121-S125.

ΝτοπαμίνηΝτοπαμίνη

ΝικοτίνηΝικοτίνη

Ευχαρίστηση
Ηρεμία

Η συνεχής δέσμευση της
νικοτίνης στους nAcc υποδοχείς
→ παρατεταμένη διέγερση, 
απευαισθητοποίηση και
αύξηση του αριθμού των
υποδοχέων

Ανοχή





Nευροδιαβιβαστές εμπλεκόμενοι στην
Φαρμακοεξάρτηση

Ντοπαμίνη … “δυσφορία”

Oπιοειδή πεπτίδια ... πόνος

Σεροτονίνη… “δυσφορία”

GABA … άγχος, αντιδράσεις
πανικού

CRF … στρες

Γλουταμικό….υπερδιεγερσιμό
τητα

Nορεπινεφρίνη … στρες

Ντοπαμίνη

Oπιοειδή

πεπτίδια

Σεροτονίνη

GABA

Θετικές δράσεις
Αρνητικές δράσεις

απόσυρσης

Z. Daifoti, 7/5/09Z. Daifoti, 7/5/09



Με τον όρο εθιστικές συμπεριφορές εννοούμε όλες

τις συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από

επανάληψη και αδυναμία διακοπής. 

Σε αυτές περιλαμβάνεται ο αλκοολισμός, το

κάπνισμα, η κατάχρηση φαρμάκων, κατάχρηση

τροφής (βουλιμία), έντονη σεξουαλικότητα, τυχερά

παιχνίδια αλλά και οι εθιστικές σχέσεις.
Τεχνητοί Θετικοί Ενισχυτές της Συμπεριφοράς
Φάρμακα, τυχερά παιχνίδια, εθιστικές σχέσεις

Φυσικοί Ενισχυτές της Συμπεριφοράς

Θηλασμός Τροφή Σεξουαλική συμπεριφορά

ΑνταμοιβήΑνταμοιβή ΜάθησηΜάθηση ΕπανάληψηΕπανάληψη ΕπιβίωσηΕπιβίωση



Παρατεταμένη χρήση

Εθισμός σε αυξημένα επίπεδα νευρομεταβιβαστών

Διακοπή

Ελάττωση επιπέδων ντοπαμίνης
νορεπινεφρίνης
σεροτονίνης

Συμπτώματα στέρησης



Nicotine Withdrawal Symptoms

• Irritation, anger
• Weight gain
• Insomnia
• Concentration difficulties
• Anxiety
• Restlessness
• Dysphoria
• Decreased heart rate
• Performance deficits
• Craving
• Headache   

Fiore MC et al, JAMA 1992;268(19):2687-2694.



Σύνδρομο Στέρησης:

Νευρικότητα ή
ανυπομονησία

(<4 εβδομάδες)2

Αυξημένη όρεξη
ή πρόσληψη

σωματικού βάρους
(>10 εβδομάδες)2

Άγχος
(μπορεί να αυξηθεί ή να
μειωθεί με τη διακοπή

του καπνίσματος)1,2

Δυσφορία ή
καταθλιπτική

διάθεση
(<4 εβδομάδες)2

Ευερεθιστότητα, 
απογοήτευση ή θυμός

(<4 εβδομάδες)2

Δυσκολία Συγκέντρωσης
(<4 εβδομάδες)2

Αϋπνία / διαταραχές ύπνου
(<4 εβδομάδες)2

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV‐TR. Washington, DC: APA; 2006: 

2. 2. West RW, et al. Fast Facts: Smoking Cessation. 1st ed. Oxford, United Kingdom. Health Press Limited. 2004.



Stress σε νυν και πρώην καπνιστές
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Διακοπή καπνίσματος και αύξηση
σωματικού βάρους
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Κλινικές διαστάσεις του εθισμού στην
νικοτίνη

• Ψυχοδραστικές επιπτώσεις τις
νικοτίνης

• Εξαρτημένη συμπεριφορά

• Ο κύκλος του εθισμού στην νικοτίνη



Εξάρτηση από ουσία - DSM-IV
• Ανοχή

• Στέρηση

• Προοδευτική αύξηση προσλαμβανόμενης ποσότητας

• Συνεχής επιθυμία σε προσπάθεια μείωσης

• Κατανάλωση χρόνου για την εύρεση ή λήψη

• Περιορισμός άλλων δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνει χρήση
της ουσίας

• Συνέχιση της χρήσης παρά την εμφάνιση ή επιδείνωση
προβλημάτων που σχετίζονται με την λήψη της ουσίας



Ιεράρχηση των κριτηρίων εξάρτησης
Criterion Nicotine Alcohol Opiate Cocaine

Tolerance1 3 4 4 3

Withdrawal2 2 4 3 1

Difficulty abstaining3 4 4 4 4

Liking by non-abusers4 2 3 2 4

Animal self-administration4 2 2 3 4

Prevalence of dependence5 4 3 1 2

Dependence among users6 4 3 1 2

Self-reported addictiveness7 4 1 3 2

Behavioural disruption8 1 4 3 2

1Kalant et al, Pharmacol Rev. 1971;23(3):135-191; 2Hughes et al, Addiction. 1994;89(11):1461-1470; 3Hunt et al, 
J Clin Psychol. 1971;27(4):455-456; 4Surgeon-General, 1988; 5Anthony et al, Exp Clin Psychopharm. 
1994;2(3):244-268; 6Anthony, 99; 7Kozlowski et al, JAMA. 1989;261(6):898-901; 8Hughes et al, Tob 
Control. 2001;10(1):62-64.



Nutt et al, Lancet 2007;369:1047-1053

Substance
Mean 

Dependence
Pleasure 

Psychological 
Dependence

Physical 
Dependence

Heroin 3.00 3.0 3.0 3.0

Cocaine 2.39 3.0 2.8 1.3

Tobacco 2.21 2.3 2.6 1.8

Alcohol 1.93 2.3 1.9 1.6

Amphetamin
e

1.67 2.0 1.9 1.1

Cannabis 1.51 1.9 1.7 0.8

Ranking of Substance DependenceRanking of Substance Dependence
(Scale 0 (Scale 0 –– 3)3)



Comparison of Nicotine Use/Dependence vs 
Alcohol or Opiate Use

SimilaritiesSimilarities Differences (Nicotine use Differences (Nicotine use ……))

Compulsive useCompulsive use Does not cause mental disturbances*Does not cause mental disturbances*

Use despite harmUse despite harm Dependence is rare in nonDependence is rare in non--daily usersdaily users

Highly conditionableHighly conditionable Does not cause behavioural intoxicationDoes not cause behavioural intoxication

Impaired controlImpaired control Results in little euphoriaResults in little euphoria

Rapid relapseRapid relapse

Rapid reinstatementRapid reinstatement

Reinforcer in animalsReinforcer in animals

Subjective effectsSubjective effects

WithdrawalWithdrawal

Dopaminergic Dopaminergic 

* Although active nicotine use does not cause mental disturbances, nicotine withdrawal 
syndrome can result in anger, difficulty concentrating, anxiety, & dysphoria

Hughes Addiction, 2006;101(S1):134-141



Η γενετική στον εθισμό στην νικοτίνη

• Can we tailor tobacco dependence treatment
according to genetic set up?

– Περίπου 100 γονίδια σχετίζονται με την έκβαση της
διακοπής

– Υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι το πρότυπο των
CYP2B7P1/CYP2B6 μπορεί να καθορίσει την έκβαση
της θεραπείας

Uhl et al, Arch Gen Psychiatry. 2008;65(6):683-93



Genetics – Tobacco and Nicotine

•• ~50% ~50% τουτου καπνίσματοςκαπνίσματος είναιείναι κληρονομικόκληρονομικό
καικαι αυτήαυτή ηη συσχέτισησυσχέτιση είναιείναι μεγαλύτερημεγαλύτερη σεσε
αυτούςαυτούς μεμε μεγάλημεγάλη εξάρτησηεξάρτηση hereditaryhereditary11

•• ΟΟ πολυμορφισμόςπολυμορφισμός στουςστους νικοτινικούςνικοτινικούς
υποδοχείςυποδοχείς –– υπουπο--ομάδαομάδα alpha 5 (locus alpha 5 (locus 
CHRNA5) CHRNA5) καθορίζεικαθορίζει::
–– ΑρχικήΑρχική ευαισθησίαευαισθησία στονστον καπνόκαπνό / / νικοτίνηνικοτίνη22

–– ΒαρύτηταΒαρύτητα εξάρτησηςεξάρτησης 33

1. Lessov et al, Biochem Pharmacol. 2008;75(1):178-95;
2. Sherva et al, Addiction. 2008;103(9):1544-1552;
3. Weiss et al, PLoS Genet. 2008;4(7):e1000125.



ΚΑΤΑΝOΗΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΝΕΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΟΡΟΛΟΓΙΑ

►► ΚατάχρησηΚατάχρηση φαρμάκωνφαρμάκων ((Drug AbuseDrug Abuse) ) --ΜηΜη ιατρικήιατρική χρήσηχρήση φαρμάκωνφαρμάκων

►►ΕθισμόςΕθισμός ((AddictionAddiction))-- ΚατάστασηΚατάσταση κατάκατά τηντην οποίαοποία τοτο άτομοάτομο
παρουσιάζειπαρουσιάζει καταναγκαστικήκαταναγκαστική συμπεριφοράσυμπεριφορά γιαγια τητη λήψηλήψη τουτου φαρμάκουφαρμάκου. . 
ΣυμπεριφοράΣυμπεριφορά αναζήτησηςαναζήτησης (craving(craving, , λαχτάραλαχτάρα))

►► ΕξάρτησηΕξάρτηση ((DependenceDependence) ) --ΚατάστασηΚατάσταση κατάκατά τηντην οποίαοποία τοτο άτομοάτομο δενδεν
λειτουργείλειτουργεί φυσιολογικάφυσιολογικά χωρίςχωρίς τοτο φάρμακοφάρμακο.. ΣύνδρομοΣύνδρομο στέρησηςστέρησης

►►ΑνταμοιβήΑνταμοιβή ((RewardReward))--ΕυχάριστηΕυχάριστη εμπειρίαεμπειρία πουπου σχετίζεταισχετίζεται μεμε τοτο
φάρμακοφάρμακο καικαι συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό αλλαγέςαλλαγές στηνστην διάθεσηδιάθεση καικαι στηνστην αντίληψηαντίληψη

►►ΕνίσχυσηΕνίσχυση (Reinforcement(Reinforcement))--ΑυξημένηΑυξημένη συχνότητασυχνότητα καικαι έντασηένταση
συμπεριφορώνσυμπεριφορών πουπου εκδηλώνειεκδηλώνει έναένα άτομοάτομο προκειμένουπροκειμένου νανα λάβειλάβει, , 
αυτοχορηγήσειαυτοχορηγήσει τοτο εξαρτησιογόνοεξαρτησιογόνο ερέθισμαερέθισμα. . ΦάρμακαΦάρμακα--ΘετικοίΘετικοί
ενισχυτέςενισχυτές



13/12/2010
43

Οδός ανταμοιβής

Ντοπαμίνη

Οδός στέρησης

Εξω-υποθαλαμικός
παράγων

απελευθέρωσης
κορτικοτροπίνης

(CRF)

Νορ-αδρενεργική
δραστηριότητα



Νικοτίνη
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