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Sigara Bırakmada Diğer Farmakolojik
Tedaviler ve Gelişmekte Olanlar/
Nikotin Aşısı
Other Pharmacological and Developing Treatments in Smoking
Cessation/Nicotine Vaccines
Dr. Banu SALEPÇİ
Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

ÖZET
Sigara bırakma tedavisinde birinci basamaktaki ilaçların başarısız olduğu veya kullanılamadığı durumlarda ikinci basamak ilaçlar kullanılır. İkinci basamakta en çok kullanılanlar, klonidin, cysticine ve nortriptilindir. Santral
sinir sistemi uyaranları, nikotin reseptör agonist ve antagonistleri, antidepresanlar, anksiyolitikler, solunum yolları irritanları ve caydırıcı tedaviler de ikinci basamakta denenmiş diğer tedavilerdir. Kullanılmakta olan tedavilerle uzun süre içmemeyi sürdürme oranları düşük olduğu için yeni ilaçlarla ilgili araştırmalar da devam etmektedir. Sigara bırakmada etkili bir tedavi yönteminin hem nikotinin güçlendirici pozitif etkisini hafifletecek, hem
eksiklik belirtilerini ortadan kaldıracak hem de relapsları önleyecek bir tedavi olması gereklidir. Nikotin beyinde
kolinerjik reseptörlere bağlandığı zaman başlıca dopamin, gama-amino bütirik asit (GABA) ve glutamat gibi
nörotransmitterlerin salgılanmasına yol açar. Dopamin, nikotinin pozitif güçlendirici etkisine yol açarken GABA
ve glutamat dopaminin salınımını düzenleyerek etkilerini gösterirler. Yeni ilaç çalışmaları, dopamin reseptör
agonistleri ve antagonistleri, GABA erjik ve glutamaterjik bileşiklerin yanı sıra yeni nikotin reseptör agonist ve
antagonist arayışları ile devam etmektedir. Nikotin aşıları ise tüm bu ilaçlardan farklı olarak reseptörleri ve nörotransmitterleri değil direk serumda dolaşan nikotini hedef almaktadır. Bu tedavi yöntemi, nikotine karşı gelişmiş veya geliştirilmiş antikorların serumda dolaşan nikotini bloke ederek beyne ulaşmasını engelleme prensibine
dayanır. Böylece sigara içildiği zaman kişinin zevk alması engellenerek sigarayı azaltabileceği düşünülmektedir.
Deneysel çalışmalarda olumlu etkileri gösterilmiş olmakla birlikte klinik çalışmalarda yeterli antikor düzeylerine
ulaşılamadığı için nikotin aşıları ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Diğer yandan gelecekte sigara bırakmada etkili kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedaviler geliştirilebilmesi için sigara bırakma üzerine etki eden
genetik varyantlar ve gen-gen etkileşimleri ile ilgili prospektif klinik çalışmalara da ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma, ikinci basamak sigara bırakma tedavileri, nikotin aşısı.
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SUMMARY
Second-line medicines for smoking cessation treatment are used when first-line medicines are ineffective or their
use are contrindicated. Clonidine, cysticine and nortriptylin are the most common medicines used as second-line
therapy. Central nervous system stimulants, drugs acting on nicotinic receptors, anxiolytics, antidepressants,
upper respiratory tract irritants and deterrant therapies are other second-line medicines. Research on new treatments has been going on because of the lower success rates in terms of long-term quitting with currently available treatments. An effective smoking cessation treatment should reduce positive efects of nicotine and withdrawal symptoms and also should prevent relapses. Neurotransmitters such as dopamine, gamma-amino butyric
acid(GABA) and glutamate are released when nicotine attaches to cholinergic receptors in the brain. Dopamine
causes positive reinforcing effects of nicotine, whereas GABA and glutamate work by regulating the release of
dopamine. There are many studies being conducted with the compounds acting on GABA and glutamate receptors and also with dopamine receptor agonists and antagonists. Nicotine vaccines target directly nicotine in the
bloodflow, not receptors or neurotransmitters. By that method, nicotine-specific antibodies prevent the passage
of nicotine to the brain by binding with circulating nicotine. Thus, by reducing the pleasurable effects of smoking
it causes patient to lose her desire to smoke. The resarch is still ongoing because although there are positive results
in lab, effective antibody levels could not be reached in clinical trials. Prospective clinical trials to identify associations of genetic variants and gene-gene interactions on smoking cessation are needed to effectively develop more
individualized and targeted therapy approaches in the near future.
Keywords: Smoking cessation, second-line smoking cessation therapies, nicotine vaccines.
GİRİŞ
Sigara içme alışkanlığı, halen dünyada erkek ölümlerinin %25’i, kadın ölümlerinin %15’inden sorumlu
olan önlenebilir hastalık ve ölüm sebebidir. Sadece
içen kişileri değil, pasif içicilik, çevre kirliliği, ekonomik gelişmeyi önleme gibi diğer etkileri nedeni ile de
tüm dünyayı tehdit etmektedir(1). Sigara bırakmada
kanıtlanmış ve tüm dünyada kullanılmakta olan en
etkin yöntem, psikolojik, davranışsal ve farmakolojik
tedavilerin birlikte uygulandığı multidisipliner yaklaşımdır(2,3).
Sigara, eroin ve kokain kadar bağımlılık yaptığı bilinen nikotin içermekte olup, sigara bırakmada kullanılan mevcut farmakolojik tedaviler de nikotin eksikliğini gidermeye yönelik tedavilerdir. Sigara bırakmada
kullanılan birinci basamak tedavileri, nikotin yerine
koyma tedavisi (NRT), bupropion ve varenicline oluşturmaktadır(2-5). Bu tedavilerin başarısız olduğu veya
kullanılamadığı durumlarda tercih edilebilecek ikinci
basamak tedaviler de mevcuttur. Kullanılmakta olan
tedavilerle uzun süre içmemeyi sürdürme oranları
düşük olduğu için yeni tedavilerle ilgili araştırmalar
da günümüzde devam etmektedir(3).
Sigara Bırakmada Kullanılan İkinci Basamak Tedaviler
İkinci basamakta kullanılan ilaçlar, sigara bırakmada
etkili olduğu kanıtlanmış, fakat muhtemel yan etkileri nedeniyle ilk basamak ilaçlara göre daha sınırlı kullanımı olan ve FDA (Food and Drug Administration)

tarafından sigara bırakma tedavisi olarak onay almamış ilaçlardır(3-5). Bu ilaçlar birinci basamakta yer alan
ilaçlarla sigara bırakmayı başaramayan veya birinci
basamak ilaçlara kontrendikasyon olduğu zaman tercih edilirler. İkinci basamakta yer alan ilaçlar(3,4);
1. Santral sinir sistemi uyarıcıları; Efedrin, kafein,
metilfenidat
2. Nikotin reseptör parsiyel agonistleri; Cystisine,
dianicline, lobeline
3. Nikotin reseptör antagonistleri; Mecamylamine,
opioid antagonistleri (naloksan, naltrexone, buprenorphine), phenylpropanolamine
4. Nikotin eksikliği belirtilerine etkili ilaçlar;
• Klonidin
• Antidepresanlar; Selektif seratonin geri alım
inhibitörleri (SSRI), nortriptilin ve monoamino
oksidaz inhibitörleri (MAOI)
• Anksiyolitikler; Benzodiazepinler, buspiron, doxepin, mebrobamate, ondansetron, β-blokerler
(metoprolol, oxprenolol, propanolol)
5. Caydırıcı farmakolojik tedavi; gümüş asetat.
6. Üst solunum yollarını irrite eden maddeler; İnhaler kara biber ekstresi, sitrik asit, askorbik asit.
7. Nikotinik olmayan diğer tedaviler; oral dekstroz,
simetidin, vigabatrin, baclofen, glisin-glutamin,
methoxsalen, nicobrevin.
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İkinci basamak ilaçlar içinde en çok denenmiş olanlar; Klonidin, nortriptilin ve cystisine’dir(2-5).
1. Santral Sinir Sistemi Uyarıcıları
Bu grupta bulunan efedrin ve kafeininin sigara bırakma üzerine etkileri ile ilgili bir çalışmada olumlu
etkileri gösterilememiştir(6). Bu grupta en çok metilfenidat ile ilgili çalışma mevcuttur. Metilfenidat, dikkat bozukluğu ve hiperaktivite sendromu (ADHD)
tedavisinde kullanılan santral sinir sistemi (SSS)
uyarıcısıdır. SSS’de dopamin geri alımını engelleyerek uyarıcı etkisini gösterir. Metilfenidatın bu etki
mekanizmasına dayanarak sigara bırakmada etkisini
inceleyen bir çalışmada bu ilacı kullananlar sigarayı
daha rahat bıraktıklarını ifade etmişlerdir(7). Fakat
2000’li yıllarda yapılan çalışmalarda metilfenidatın
düşünülenin aksine sigara içme isteğini arttırdığı
gösterilmiştir (8).
2. Nikotin Reseptör Parsiyel Agonistleri
Nikotin vücuttaki etkisini nikotinik asetil kolin reseptörlerine (nAChR) bağlanarak gösterir. Nikotinin bu reseptörlere bağlanması ile SSS’de dopamin,
noraderenalin, asetil kolin, GABA ve glutamat gibi
nörotransmitterler salınır. Bu reseptörlerin 12 izoformu mevcuttur. α2- α10 ve β2-β4. Bu reseptörler
içinde α2, α4, α6, α7 ve β2, nikotinin güçlendirici ve
davranışsal özelliklerinden, α5 reseptör ise nikotinin
caydırıcı etkisinden sorumludur. Bilinen nikotin reseptör parsiyel agonistleri en çok α4β2 reseptörler
üzerinden etkilerini gösterirler(9). Nikotin reseptörlerinin parsiyel agonisti olarak bilinen ilaçlar arasında birinci basamakta kullanılan varenicline dışında
cystisine, dianicline ve lobeline bulunmaktadır. Varenicline cysticine’den sonra geliştirilmiş olmakla
birlikte birinci basamak tedavide yer almaktadır.
Cystisine’in sigara bırakmadaki etkileri üzerine yapılmış randomize kontrollü üç çalışma, dianicline ve
lobeline ile yapılmış placebo kontrollü birer çalışma
bulunmaktadır ve bu çalışmalarda da dianicline ve
lobeline’in uzun süreli sigara bırakma başarısı gösterilemediği gibi lobeline ile bulantı, kusma ve boğaz
irritasyonu gibi yan etkiler de bildirilmiştir(4,10,11).
Cystisine: cystisus laburnum bitkisinden elde edilen
bir alkaloiddir ve nikotin reseptör parsiyel agonistidir. Cystisine ile yapılan çalışmalarda cystisine’in
plaseboya oranla sigara bırakmada daha etkili olduğu
(3.98 kat fazla) ve güvenle kullanılabileceği gösterilmiştir. Dispepsi, bulantı, baş ağrısı ve gastro intestinal semptomlar gibi yan etkiler placeboya göre biraz
daha fazla bulunmuştur (%13.8’e karşın %8.1)(4,5,9).
Cystisine, ucuz olması nedeni ile 1960’lardan beri
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Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 1.5-9 mg/gün dozlarda sigara bırakma tedavisinde kullanılmaktadır.
Son yıllarda Rusya, Polonya ve Bulgaristan’da ruhsatlı olarak kullanılmaya başlanmıştır(4). Cystisine’in
NRT ile kıyaslandığı geniş populasyonlu bir çalışmada altı aylık sigara bırakma başarısı açısından NRT
tedavisine göre daha etkisiz bulunmamış olup, ucuz
olması nedeniyle de NRT ve diğer birinci basamak
ilaçları kullanmak istemeyen sigara içicilerde tercih
edilebileceği sonucuna varılmıştır (12).
3. Nikotin Reseptör Antagonistleri
Mecamylamin ve opioid antagonistleri bu grupta
yer alır. Mecamylamine: Antihipertansif bir ilaçtır
ve nonselektif bir nikotin reseptör antagonistidir.
Nikotinin olumlu etkilerini antagonize ederek sigara
içme isteğini azaltır. Mecamylamine ile NRT ve placebo kontrollü iki çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda
mecamylaminin sigara bırakmada başarıyı arttırdığı
gösterilmiş olmakla birlikte uyuşukluk, hipotansiyon
ve konstipasyon gibi yan etkilerinin de placeboya
göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir(4).
Opioid antagonistleri: Bu grupta bulunan naltrexone,
eroin ve morfinin etkilerini körleştiren uzun etkili bir
opioid antagonistidir. Nikotin bağımlılığını da tedavi
edebileceği düşünülerek yapılan çalışmalarda sigara
bırakmada kullanılabileceğine dair yeterli kanıt elde
edilememiştir(4,13). Naloksan ve buprenorphine ile yapılan çalışmalarda da yeterli kanıt bulunamamış olup
şu anda sigara bırakma tedavisinde kullanımları önerilmemektedir(13).
4. Nikotin Eksikliği Belirtilerine Etkili İlaçlar
a. Klonidin: Alfa2-adrenerjik ve imidazolin reseptör
agonistidir. Seksenli yıllarda öncelikle antihipertansif
olarak kullanılmaya başlanan klonidin, aynı yıllarda
alkol ve opiat bağımlılığı tedavisinde de kullanılmıştır(14). Sigara bırakmadaki etkileri ile ilgili çalışmalar da
1980’li yıllarda başlamış olup, bu çalışmalarda nikotin
eksikliği belirtilerini azalttığı ve sedatif etkisi nedeni
ile de anksiyeteyi giderdiği gösterilmiştir(2,5,14). Placebo kontrollü çalışmalarda sigara bırakmada ortalama
1.63 kat daha etkili olduğu gösterilmiştir(14). Kadınlarda erkeklere göre daha etkili olduğu ileri sürülmekle
birlikte bir çalışmada klonidinin sigara bırakmadaki
başarı oranı erkek ve kadınlarda benzer (%31’e karşın
%32) bulunmuş olmasına rağmen placebo ile kadınlarda bırakma başarısı daha az (%20’ye karşın %31)
olduğu için yazarlar yanlışlıkla kadınlarda daha etkili
olduğu sonucuna varmışlardır (Tip 2 hata)(14,15). Yapılan çalışmalarda klonidinin istenmeyen yan etkileri
placeboya göre belirgin oranda yüksek bulunmuştur
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(ortalama placebo ile %28, klonidin ile %72)(14). En
sık görülen yan etkileri ağız kuruluğu, uyku hali, sersemlik, sedasyon ve kabızlıktır. Antihipertansif etkisi
nedeni ile postural hipotansiyona yol açtığı gibi ilaç
bırakıldıktan iki-dört gün sonra rebound hipertansiyon da gelişebilir. Yan etkileri doz bağımlıdır(2,5,14).
Oral yolla 0.15-0.75 mg/gün veya transdermal 0.100.20 mg/gün 3-10 hafta süre ile kullanılması önerilmektedir. Etkinliğini gösteren az sayıda çalışma olması ve yan etkilerinin fazla olması nedeni ile sadece
yoksunluk belirtileri şiddetli olan hastalarda ve aşırı
anksiyetesi olan hastalarda ikinci basamak tedavide
kullanılması önerilmektedir. Hamilelerde ve emziren
kadınlarda kullanımı önerilmez(2,5,14).
Antidepresan ilaçlar: Bu grupta FDA tarafından
onaylanmış ve birinci basamak tedavide yer alan
bupropion dışında en çok çalışılan ilaç bir trisiklik
antidepresan olan nortriptilin’dir. Diğer antidepresan ilaçlar , trisiklik antidepresanlar; imipramine ve
doxepin, SSRI; fluoxetine, paroxetine ve sertraline,
MAOI; moclobemide ve selegiline, atipik antidepresan ; venlafaxine ile çok az sayıda çalışma mevcuttur
ve sigara bırakmada etkileri kanıtlanmamıştır(4,16).
Nortriptilin: Trisiklik antidepresandır, sigara bırakmada etkisini gösteren dokuz çalışma mevcuttur. Bu
çalışmalarda nortriptilinin sigara bırakmadaki başarısı, %4 ile 12 arasında bulunmuştur ki bu oranlar
bupropion ve NRT tedavisine benzerdir (15). Önerilen doz, bırakma gününden 10-28 gün önce günde
25 mg ile başlanarak ortalama 75-100 mg dır. Üç-altı
aylık kullanım önerilir. Günlük 150 mg üstüne çıkılırsa letal olabilir. En yaygın yan etkileri, ağız kuruluğu, sedasyon, bulanık görme, üriner retansiyon,
sersemlik ve tremordur. Aritmi ve miyokard kontraktilitesini bozabileceği için kardiovasküler hastalığı
olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebe ve süt veren
kadınlarda kullanımı önerilmez(2,5,16).
Anksiyolitik ilaçlar: Bu grupta bulunan başlıca ilaçlar, buspirone; diazepam; doxepin; meprobamate; ondansetron ve beta-blokerler; metoprolol, oxprenolol
and propanololdür.
Anksiyolitiklerle yapılmış az sayıda çalışma mevcuttur. Nikotin eksikliği belirtilerinden biri anksiyete olduğu için bu ilaçların sigara bırakmada faydası
olabileceği düşünülmüştür. Fakat yapılan az sayıdaki
çalışma sonuçlarında anksiyolitiklerin sigara bırakmada etkili olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığı
gibi yan etkileri ve bağımlılık yapma riski yönünden
şu anda sigara bırakma tedavisinde kullanımları önerilmemektedir(4,17).

5. Caydırıcı Farmakolojik Tedavi
Gümüş asetat: Sigara ile birlikte alındığında hoş
olmayan metalik bir tat bırakarak sigara içme isteğini azaltır. Gümüş asetat ile yapılmış NRT ve placebo
kontrollü iki çalışma mevcut. Bu çalışmalarda gümüş
asetatın sigara bırakmada çok küçük katkısı olduğu
gösterilmiş olup henüz sigara bırakma tedavisinde
kullanımı için kanıtlar yetersiz bulunmuştur (4,18).
6. Üst Solunum Yollarını İrrite Eden Maddeler
Askorbik asit ve sitrik asit: Doksanlı yıllarda yapılan
çalışmalarda inhaler askorbik ve sitrik asit ile trakeal
irritasyon yaratılarak sigara içme isteğinin azaldığı
ve bunun sürdürülebildiği gösterilmiş olmakla birlikte literatürde bu inhalerler ile ilgili 2000’li yıllara ait
çalışma sonucu mevcut değildir(19-21).
7. Nikotinik Olmayan Diğer Tedaviler
Nicobrevin: Kinin, mentol, kamfor ve okaliptus içerir. Nicobrevin ile yapılmış placebo kontrollü iki çalışma mevcut olup bu çalışmalarda uzun süreli sigara bırakmadaki etkinliği kanıtlanmamış olduğu için
ve içerdiği kinin ile kamforun yan etkileri nedeniyle
2011’de İngiltere’de lisansı iptal edilmiştir(4,22).
YENİ FARMAKOLOJİK AJANLAR
Sigara bırakmada etkili bir tedavi geliştirilebilmesi
için nikotin bağımlılığından sorumlu nöral mekanizmaların iyi anlaşılması gereklidir. Nikotin bağımlılığını oluşturan üç faz mevcuttur(23);
1. Nikotin alımının başlaması ve pozitif güçlendirici
etkisine bağlı olarak alımının sürdürülmesi.
2. Nikotin alınamadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması.
3. Relapslara eğilim olması.
Etkili bir tedavi yönteminin hem nikotinin güçlendirici pozitif etkisini hafifletecek hem eksiklik belirtilerini ortadan kaldıracak hem de relapsları önleyecek
bir tedavi olması gereklidir. Birinci aşamada nikotin
ilk alındığı zaman beyindeki kolinerjik reseptörlere
bağlanarak pek çok nörotransmitterin salınımına yol
açar. Bu nörotransmitterlerin en önemlileri, dopamin, gama-amino bütirik asit (GABA) ve glutamattır.
Dopamin, nikotinin pozitif güçlendirici etkisini arttırır. GABAerjik ve glutamaterjik uyarılar da dopamin
aktivitesini düzenlerler. GABA, dopamin salınımını inhibe ederken glutamat uyarıcı etkiye sahiptir.
Son yıllarda sigara bırakma tedavisinde öncelikle bu
nörotransmitterlerin salınımını düzenleyen kolinerjik nikotin reseptörlerine etkili yeni parsiyel
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agonistler ve antagonistlerin yanı sıra direk dopaminerjik, GABAerjik ve glutamaterjik sistemler
üzerine etkili bileşiklerle ilgili deneysel çalışmalar
mevcuttur. Nikotin reseptörlerinin uyarılması ile
opioidler, seratonin, oreksin ve kannabinoidler gibi
diğer nörotransmitterler de ortaya çıkmaktadır, fakat bu bileşiklerin nikotin bağımlılığındaki rolünü
gösteren çok fazla çalışma mevcut değildir(23).

Dopamin D3 reseptör antagonistleri (DRD3):
DRD3 reseptörleri, beyinde ilaç bağımlılığına bağlı
davranışları kontrol eden bölgede lokalizedir. DRD3
reseptörlerine yüksek duyarlılık gösteren ve antagonisti olarak hareket eden ligandlar ile yapılan hayvan
çalışmalarında nikotinin motivasyonel etkilerini
azaltarak nikotin bağımlılığı tedavisinde kullanılabileceği gösterilmiş (26,27).

Çalışılmakta olan yeni tedaviler(3,4,23);

Dopamin agonistleri:

• Yeni selektif nikotin kolinerjik reseptör agonistleri
ve antagonistleri,

Aripiprazol: Yeni bir antipsikotik ilaç olup parsiyel
dopamin agonistidir. Bir vaka bildirisinde suicide nedeniyle aripiprazol verilen alkol ve nikotin bağımlısı
hastada ilacı aldığı süre içinde nikotinin pozitif güçlendirici etkilerinin bloke olduğu ve eksiklik belirtilerinin de azaldığı gösterilmiş(28). Başka bir çalışmada
ise şizofrenik hastalarda aripiprazolün nikotin bağımlılığını azalttığı gösterilmiş(29).

• Dopamin D3 reseptör antagonistleri ve parsiyel
agonistleri,
• Glutamaterjik bileşikler,
• GABAerjik bileşikler,
• Tip I kannabinoid reseptör antagonistleri (CBI);
Rimanobant, taranabant,
• İmmunoterapi,
• Gen tedavisi; Genetik polimorfizm.
1. Yeni Selektif Nikotin Kolinerjik Reseptör
Agonistleri ve Antagonistleri
CC4: Son yıllarda cystisine’in bir dimer’i ve selektif
α4β2/ α6β2 –nAChR reseptör agonisti olan CC4 ile
yapılan deneysel çalışmada nikotinin ödüllendirici
etkisini azalttığı ve sigara bırakmada kullanılabileceği gösterilmiştir(24).
Allosteric bileşikler: Nikotin reseptörlerine agonist ve antagonistlerin bağlandığı bölgeden farklı bir
bölgeye bağlanarak reseptörlerin nikotine cevabını
azaltır veya arttırırlar. Birkaç allosteric bileşik ile farelerde yapılan bir çalışmada bu bileşiklerin nikotin
reseptörlerini bloke ederek nikotinin güçlendirici etkisini ve eksiklik belirtilerini azaltabileceği ve relapsları önleyebileceği gösterilmiş(25).
2. Dopaminerjik D3 Reseptör Antagonistleri ve
Dopaminerjik Reseptör Parsiyel Agonistleri
Birinci basamak tedavide kullanılan bupropion, beyinde dopamin geri alımını inhibe ederek etkisini
gösteren bir ilaçtır. Son yıllarda dopamin reseptörlerine direk etki eden ilaçlarla ilgili deneysel çalışmalar
mevcut olup özellikle D1, D2, D3 dopaminerjik reseptörlerin blokajı ile nikotin alımının azaltılabileceği gösterilmiştir. D1 ve D2 reseptör antagonistlerinin
yan etkileri olması nedeni ile çalışmalar D3 reseptör
antagonistleri üzerinde yoğunlaşmıştır (23).
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Bromokriptin: Bir çalışmada dopaminerjik agonist
olan bromokrtiptinin sigara içme isteğini azalttığı
gösterilmiş(30). Başka bir çalışmada ise dopamin antagonisti olan halloperidolün bromokriptine göre sigara içme isteğini arttırdığı gösterilmiş olup yazarlar bu
ilaçlarla sigara içme davranışının düzenlenebileceği
sonucuna varmışlar(31). Bu sonuçlar, dopamin reseptörleri üzerinden etkili olabilecek ilaçlar ile ilgili çalışmaların devamının gerekli olduğunu göstermektedir.
3. Glutamaterjik Bileşikler
Glutamat reseptörlerine etki eden bileşikler ile yapılan preklinik deneysel çalışmalarda postsinaptik reseptörlerin bloke edilmesi ya da presinaptik inhibitör
reseptörlerin aktive edilmesi ile nikotine bağlı dopamin salınımı engellenerek nikotinin pozitif güçlendirici etkisinin ortadan kaldırılabileceği gösterilmiştir(32-34). Bunun yanı sıra nikotin alınmadığı zaman
beyinde glutamatın azalması eksiklik belirtilerine
yol açmaktadır. Glutamaterjik bileşikler ile nikotin
eksikliği belirtilerinin giderilmesi konusunda da çalışmalar devam etmektedir(35).
4. GABAerjik Bileşikler
GABA, sinir sisteminin major inhibitör nörotransmitteri olup, dopaminerjik nöron aktivitesini de
azaltır. Akut nikotin maruziyeti, GABA aktivitesini arttırarak nikotinin pozitif güçlendirici etkisini
azaltır. Fakat kronik nikotin maruziyeti, GABAerjik
reseptörler üzerine desensitize edici etki gösterir.
Desensitizasyon sonucu teorik olarak nikotine bağlı
GABA salınımı azalır, buna bağlı dopaminerjik aktivite artışı olur ve nikotinin pozitif güçlendirici etkisi
artar(23). Bu mekanizmalara dayanarak yapılan deney-
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sel çalışmalarda GABAerjik sistemi aktive eden bileşikler alındığı zaman nikotinin pozitif güçlendirici
etkisi ortadan kalktığı ve nikotin alımının azaldığı
gösterilmiştir(35-37).
5. Selektif Tip 1 Kannabinoid Reseptör
Antagonistleri
Kannabinoid reseptörler, iştah, ağrı, duygu durumu
ve hafıza gibi pek çok fizyolojik süreçten sorumlu
olan endokannabinoid sistemin parçasıdır(38). Kronik
nikotin alımına bağlı olarak bu sistemde harabiyet
olduğu ve selektif tip 1 kannabinoid reseptör antagonistleri ile sistemin yeniden yapılandırılabileceği
düşünülmektedir. Bu reseptörlerden rimonabant ile
3, tarabant ile 1 adet randomize kontrollü çalışma
mevcuttur(4,39). Taranabant ile yapılan çalışmada sigara bırakma konusunda placeboya üstünlüğü gösterilememiştir. Rimonabant ile yapılan ilaç şirketlerine
ait çalışmalarda 5 mg/gün dozlarda sigara bırakmaya
katkısı olmadığı, 20 mg/gün dozda kullanıldığında
ise 5 mg’lık doza ve placeboya göre sigara bırakma ile
kilo alımının belirgin oranda daha az olduğu ve sigara bırakma oranını placeboya göre 1.5 kat arttırdığı
gösterilmiştir. Bulantı ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi yan etkiler bildirilmiştir(4,39). Rimonabant
2008 yılında mental hastalıklara yol açtığı gerekçesi
ile üretici firma tarafından piyasadan çekilmiştir(39).
6. Immunoterapi (Nikotin Aşısı)
Mevcut sigara bırakma tedavileri, nikotin reseptörleri veya nikotinin beyinde salgılanmasına yol açtığı
nörotransmitterler üzerinden etkili ilaçlardır. Nikotin aşısı ise, direk nikotinin kendisini hedef alan
tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, nikotine karşı
gelişmiş veya geliştirilmiş antikorların serumda dolaşan nikotini bloke ederek beyne ulaşmasını engelleme prensibine dayanır. Böylece sigara içildiği zaman
kişinin zevk alması engellenerek sigarayı azaltabileceği düşünülmektedir. Sigara içildiği zaman nikotin
10-20 saniyede beyne ulaşarak pozitif güçlendirici
etkisini göstermeye başlar. Nikotine spesifik antikorlar verildiği zaman serumda nikotine bağlanarak büyük bir molekül oluşturduğu için nikotin kan-beyin
bariyerini aşamaz ve eliminasyonu için geçen süre
de yavaşlar. Normalde nikotinin yarı ömrü iki saattir
ve karaciğerde metabolize olarak kotinine dönüşür.
Antikorlara bağlandığı zaman nikotinin yarı ömrü
altı saate kadar uzar, beyine ulaşması engellenir ve
böylece bir sonraki sigara içme isteği için geçen süre
de uzar. Aktif ve pasif olmak üzere iki aşılama yöntemi mevcuttur. Aktif yöntemde direk nikotin tekrarlayan dozlarda verilerek serumda antikor oluşması

sağlanır, pasif yöntemde ise hayvanlara immunojen
verilerek veya in vitro olarak oluşturulan antikorlar
pürifiye halde verilir. Nikotin düşük molekül ağırlıklı
bir madde olduğu için tek başına vücutta immunolojik cevap oluşturmaz, bu nedenle aktif aşılarda nikotini bağlayarak daha yüksek molekül ağırlıklı (hapten) hale gelmesini sağlayan bazı taşıyıcı proteinler
(peptidler, kolera toksini, pseudomonas eksotoksini,
virüs benzeri partiküller ve bakteriofajlar……) kullanılır. Nikotin bu taşıyıcı proteinlere süksinik asit gibi
bağlayıcılarla bağlanır. Bu yapının tamamına konjuge
aşı denir. Bu haptenler, antijen bağlayan APC (dentritik hücreler ve maktofajlar) hücreleri tarafından lenfositlere sunularak humoral mekanizma ile serumda
nikotin spesifik antikor oluşması sağlanır. Aktif aşılamada yüksek serum antikor seviyeleri elde edebilmek ve bunu aylarca sürdürebilmek için üç-dört ay
iki-dört hafta aralıklarla enjeksiyon yapmak gerekir,
pasif aşılamada ise tek dozda yüksek serum düzeylerine erişmek mümkündür fakat daha pahalı bir yöntemdir(40-42). Nikotin normalde serum proteinlerine
%10 oranında bağlanır fakat deneysel çalışmalarda
farelerde nikotinin antikorlara %80-99 oranında
bağlandığı ve aşıların etkilerinin serumda oluşturdukları yüksek antikor titreleri ile ortaya çıktığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda nikotin antikorlarının nikotine bağlanması sonucunda kendiliğinden nikotin
alımı gibi nikotin bağımlılığı ile ilişkili davranışlarda
azalma olduğu gösterilmiştir(43,44). Bağımlılık (kokain,
eroin…) tedavisinde immunolojik yaklaşımlarla ilgili
ilk çalışmalar 40 yıl önce başlamıştır. İlk nikotin aşısı
da 1973 yılında denenmiştir. İki binli yıllarda da ilaç
endüstrisi nikotin aşıları ile ilgili klinik çalışmalara
başlamıştır(45,46). İlk yıllarda çalışılan aşılarda bakteri ve virüs toksinleri gibi taşıyıcı proteinler kullanılmıştır. Bu aşılarla hayvanlarda etkili sonuçlar alınmış
olmasına rağmen klinik çalışmalarda aynı etki elde
edilemediği için sonraki yıllarda yapılan deneysel
çalışmalarda nikotini bağlayan farklı bileşikler denenmeye başlanmıştır (örn sentetik nanopartiküller,
doğade eriyebilen polimerler gibi). Birden fazla immunojenle kombine edilen multivalan nikotin aşılarının da (örneğin; polisakkarid Pneumo 23 pnömoni
aşısı gibi) geliştirilebileceği düşünülmektedir. Multivalan aşılarla ilgili henüz hiç klinik çalışma yoktur(46).
Nikotin aşıları ile yapılan deneysel çalışmalarda nikotinin beyne geçişinin azaldığı ve yarı ömrünün de
uzadığı gösterilmiş olmakla birlikte nikotinin beyne
ulaşması tamamen engellenememiş ve klinik çalışmalarda deneysel çalışmalarda elde edilen yüz güldürücü sonuçlar alınamamış, nikotin aşılarının uzun
süreli sigara bırakmadaki etkisi de zayıf bulunmuşGüncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2016; 4 (1): 118-127
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tur(45,46). Bunun pek çok nedeni olabilir. Öncelikle deney hayvanlarında ulaşılan yüksek antikor titrelerine
klinik çalışmalarda ulaşılamamıştır. Normalde bir tek
sigara içildiğinde serumda 1-1.5 mg (5-7 µmol) nikotin düzeyi oluşur ve bunu bloke edebilecek minimum
nikotin spesifik antikor düzeyi 50-100 µg/mL’dir.
Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda davranışsal değişiklik sağlayacak antikor düzeyleri ise 100500 µg/mL bulunmuştur. İnsanlarda yapılan klinik
çalışmalarda ulaşılabilen serum nikotin antikor düzeyi 1-5 µg/mL’dir. Bu nedenle de insanlarda etkili
olabilecek serum nikotin antikor düzeyine ulaşmak
henüz mümkün görünmemektedir(46). Deneysel çalışmalarda antikorun serum düzeyinin yanı sıra nikotine olan duyarlılığının da etkinliğini etkilediği gösterilmiştir. Bu duyarlılık, çözünürlük sabit katsayısı
olan Kd ile gösterilir. Serum nikotin konsantrasyonu,
bu Kd katsayısından yüksek olduğu zaman antikorun
nikotini bağlama kapasitesi tama yakın kullanılmış
olacağı için açıkta kalan nikotin nedeni ile etkinliği
az olur, eğer serum nikotin konsantrasyonu, antikor
Kd katsayısına yakın ya da daha az olursa o zaman
antikor daha etkili düzeyde nikotini bağlayabilir.
Etkili düzeydeki antikorlar, 10-100 nM Kd düzeyine (nikotini kolayca bağlayabilecek kadar yüksek,
kolayca salabilecek kadar düşük düzeye) sahip olmalıdır(41,44). Tütünde bulunan nikotin dışındaki diğer
bileşikler de nikotin aşılarının etkinliğini etkiliyor
olabilir. Taşıyıcı proteinlere bağlayıcı bağların uzunluğu da aşıların duyarlılığını etkileyebilir. Ayrıca, nikotin aşıları serumda nikotin mevcutken onun akut
etkilerini etkilemektedir fakat nikotin yokken ortaya
çıkan nikotin eksikliği belirtilerine olan etkisi henüz
tam bilinmemektedir(41,46). Öte yandan nikotinin tamamını bağlayabilecek yeterli moleküler düzeyde antikor olsa bile nikotinin beyne ulaşmasını tamamen
engelleyemeyebilir(47). Aşının etkili olabilmesi için
antijenik epitopların bağlı bulunduğu B ve T hücreleri tarafından tanınması ve B, T hücreleri, antijen
bağlayan diğer APC hücreleri, folliküler ve dentritik
hücreler, nötrofiller, NKT (naturel-killer T) hücreleri
arasındaki koordinasyon da önemlidir(48). Deneysel
çalışmalarda kişisel genetik farklılıkların da aşıların
etkinliğini değiştirebileceği gösterilmiştir(41,46). Aşının uygulanma yolu da önemlidir. İntradermal uygulanan aşıların intramüsküler yoldan uygulanana göre
daha fazla immünolojik cevap oluşturduğu da deneysel çalışmalarda gösterilmiştir(46).
Piyasada birkaç firmaya ait nikotin aşısı bulunmakla
birlikte henüz hiç biri sigara bırakma tedavisinde kullanılmak üzere lisans almamıştır. Bu aşılarla yapılan
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faz II ve faz III çalışmalarda aşıların serumda yeterince antikor oluşturamadığı tespit edilmiştir(41,45,46). Bu
aşılarda kullanılan nikotin bağlayıcı bileşikler pseudomonas aeruginosa eksotoksini, rekombinan kolera
B toksini, virüs benzeri protein ve sentetik nanopartiküllerdir(41).
Pasif aşılama ile aktif aşılamaya göre cevap daha çabuk oluşur fakat daha yüksek maliyet gerektirir, yarı
ömrü daha kısadır, daha erken yoksunluğa yol açabilir. En önemli farkı da pasif aşılama ile kalıcı hafıza oluşmaz. İmmün yetmezlik olan hastalarda pasif
aşılama tercih edilebilir(41,46). Aktif ve pasif aşılamanın birlikte kullanıldığı bir deneysel çalışmada bu
aşıların tek başlarına kullanımından daha fazla etkili
olduğu gösterilmiştir(41,49). Nikotin bağlayıcı antikorlar, sadece nikotine spesifik olup diğer moleküller,
reseptörler ve nörotransmitterlere bağlanmazlar ve
beyinde değil kanda dolaşan nikotine bağlanırlar.
Bu nedenlerle çok fazla yan etki beklenmemektedir.
Klinik çalışmalarda en fazla bildirilen yan etkileri
aşı uygulanan yerde lokal hassasiyet, ağrı, şişlik ve
endürasyondur. Bu yan etkilerin %81’i hafif düzeyde bulunmuştur(41). Bildirilen en fazla sistemik yan
etkiler ise ağız kuruluğu, ağızda kötü tat, halsizlik,
yorgunluk, miyalji ve baş ağrısı olup bunların da
%85’i hafif düzeydedir(41,50). Aşılarla ilgili yoksunluk
belirtileri de bildirilmemiştir(46). Klinik çalışmalarda
bildirilmiş bir tane şiddetli anaflaktik reaksiyon vardır, o da penisilin alerjisi olan bir kişidir(46). Sigara bırakma tedavisinde kullanılan tedavilerle ilgili son verilerin toplandığı Cochrane meta analizinde yer alan
4 nikotin aşısı çalışmasından ikisi endüstriye aittir.
Bu 4 çalışmada da nikotin aşısı ile uzun süreli sigara bırakma başarısı placebodan istatistiksel olarak
anlamlı derecede farklı bulunmamıştır(4). Faz I ve II
diğer klinik çalışmalarda da nikotin aşısının etkinliği
gösterilememiştir. Henüz yayınlanmamış iki tane Faz
III çalışma sonucunda da yüz güldürücü sonuç alınamamıştır(41,46). Tek başına nikotin aşıları ile yapılan
klinik çalışmalar ile olumlu sonuç alınamadığı için
diğer sigara bırakma tedavileri ile kombine edildiği
çalışmalar da yapılmıştır. Nikotin aşısı ile vareniklin
kombinasyonunun kullanıldığı Faz II çalışmalarda nikotin aşısının varenikline eklenmesi ile çok sınırlı bir
etki elde edilebilmiş ve çok düşük antikor titrelerine
ulaşılabilmiştir(46,51,52). Nikotin reseptör antagonisti
mecamylamine ile nikotin aşısının kombine edildiği
çalışmada da nikotin aşısının ek katkısı gösterilememiştir(46). Nikotinin metaboliti olan kotinin, nAChR
nikotin reseptörlerinin parsiyel agonisti olduğu için
beyinde nikotine karşı antagonist etki de göstermek-
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tedir. Eğer kotinin aşıları ile kotininin beyine ulaşması engellenebilirse beyinde daha az miktarda nikotin
ile aynı sonuç elde edilebileceği için içilen sigara adedinin azaltılabileceği düşünülmektedir(41,53). Gebe farelerde yapılan deneysel çalışmalarda hem aktif hem
de pasif aşılama ile nikotinin fetus beynine ulaşması
engellenerek fetusu sigaranın yan etkilerinden koruyabileceği öngörülmüş olup, bu konudaki çalışmalar
devam etmektedir(41). Teorik olarak nikotin aşılarının, bağımlılığı ve relapsları azaltmasının yanı sıra
adolesanlarda bağımlılığı önleyebileceği de varsayılmaktadır. Aşıların maliyet etkinliği de tartışılmaktadır. Çünkü henüz etkinlikleri kanıtlanmamıştır
ve aşılarla ilgili çalışmaların maliyetleri de oldukça
yüksektir. Tüm bu sonuçlar aşılarla ilgili çalışmaların
devam etmesi gerektiğini düşündürmektedir. Çünkü
deneysel çalışmalarda gösterildiği gibi eğer yüksek
antikor düzeylerine ulaşılabilirse aşı etkili olmaktadır. Serumda antikor titresini etkili düzeyde arttırabilecek farklı bileşiklerle, farklı formlarda, farklı
dozlarda hazırlanan aşıların ve diğer bırakma tedavileri ile kombinasyonlarının daha başarılı sonuçlar
sağlayabileceği ümit edilmektedir. Yan etkilerinin az
olması da çalışmaların devamını cesaretlendirmektedir(41,46).
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