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Sigara Bırakmada Farmakolojik Tedavi:
Bupropion
Pharmacological Treatment In Smoking Cessation: Bupropion

Dr. Habibe HEZER
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

ÖZET
Sigara kullanımı tek başına önlenebilir morbidite ve erken mortalitenin en önemli nedenidir. Sigara bırakma
tedavileri ulusal sağlık programları içinde önemli bir yer tutar. Sigara içme davranışı nikotinin neden olduğu
düşünülen bağımlılık nedeni ile devam ettirilmektedir. Sigara içenler arasında depresyon prevalansının yüksek
olması ve depresyonu olan sigara bağımlılarında sigara bırakmada güçlüklerin yaşanması bırakma tedavilerinde
antidepresanların araştırılmasına yol açmıştır. Bupropion sigara içme isteği üzerine azaltıcı etkisi olan güvenli
ve iyi tolere edilen bir antidepresandır. Sigara bırakma üzerine etkisi tam olarak bilinmemektedir. En yaygın yan
etkisi, uykusuzluk, ağız kuruluğu, bulantı ve baş ağrısıdır. Antidepresanlarda olduğu gibi düşük oranlarda konvülziyon ve alerjik reaksiyon riski vardır. Sigara bırakma motivasyonu olan ve kontrendikasyonu bulunmayan
olgularda bupropion tedavisi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bupropion, sigara bırakma, nikotin bağımlılığı.

SUMMARY
Smoking is the most important cause of preventable morbidity and early mortality alone. Smoking cessation
treatments have an important place in national health programs. Smoking behavior continues with the reason
for the addiction, which is thought to be caused by nicotine. The increased prevalence of depression among smokers and the difficulty in smoking cessation with depressed cigarette addicts led to the investigation for antidepressants in quitting treatments. Bupropion is a safe and well tolerated antidepressant with a reducing effect
on smoking cessation. The effect on smoking cessation is not fully known. The most common side effects are
insomnia, dry mouth, nausea and headache. As with antidepressants, there are risks of convulsions and allergic
reactions at low rates. Bupropion therapy is recommended in cases with smoking cessation motivation and absent
contraindications.
Keywords: Bupropion, smoking cessation, nicotine addiction.
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GİRİŞ
Bupropion, nikotin içermeyen nikotin bağımlılığında
etkinliği kanıtlanmış birincil seçenek farmakolojik
ajanlardan ilkidir. Nontrisiklik, aminoketon bir antidepresif ajan olan bupropion 1985’de üretilmiştir.
Dr. Linda Ferry ilacı kullanan psikiyatri hastalarının
önceden karar vermeden sigara bıraktığını gözlemlemiş ve ilacın sigara bırakmadaki etkinliği incelenmeye başlanmıştır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi
(U.S. Food and Drug Administration-FDA) 1997’de
bupropionun yavaş salınımlı formuna sigara bırakma
tedavisinde kullanımı için onay vermiştir(1,2). Avrupa
Birliği’nde ise 2000 yılında nikotin bağımlılığı tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır(2).
Bupropion Etki Mekanizması
Nikotin, nucleus accumbenste dopaminerjik nöronların üzerinde bulunan nikotinik asetil kolin reseptörlerini uyararak dopamin artışına yol açar. Bağımlılık yapıcı maddelerde gözlemlenen pozitif pekiştirici etki nucleus accumbensteki dopamin artışından
kaynaklanmaktadır(3,4). Bupropion, noradrenalin ve
dopaminin nöronal geri alımının zayıf bir inhibitörüdür. Dopaminerjik ve noradrenerjik aktiviteye sahip
olup nikotin yoksunluk semptomlarını azaltarak sigaranın bırakılmasına yardımcı olur. Noradrenalin ve
dopamin geri alım inhibisyonunun yanı sıra bupropion, nikotinik asetil kolin reseptörününün de yüksek afiniteli antagonistidir(5-7). Nikotinik reseptörleri
bloke ederek nikotinin pozitif pekiştirici etkisini engellediği ve yoksunluk semptomlarını azalttığı düşünülmektedir. Depresyon öyküsü olan ve olmayan
olgularda benzer etkinlikte olması, nikotin bağımlığındaki etkisinin antidepresan özelliğinden bağımsız
olduğunu desteklemektedir(7,8). Klinik açıdan değerlendirilecek olursa bupropion sigara içme arzusunu
azaltır. Nikotin yoksunluğu ve yoksunlukla bağlantılı
depresyon semptomlarını önemli ölçüde azaltarak sigara bırakma sürecine katkı sağlar.
Farmakokinetik ve İlaç Etkileşimi
Bupropionun 150 mg’lık tabletleri vardır. Oral alınımdan yaklaşık 3 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonu olan 140 mg/L’a ulaşır. Kararlı plazma
düzeyine ise sekiz gün içerisinde erişir. İlacın %85’i
plazma proteinlerine bağlanır. Karaciğerde metabolize olur ve hidroksibupropion, teohidrobupropion,
eritrohidrobupropion olarak üç aktif metabolite ayrılır. Bupropion ve metabolitleri majör idrar metaboliti
olan meta-klorohipürik asit oluşumu için ise daha
ileri biyotransformasyon ve konjügasyon sürecine
girerler(9-11). İnvitro çalışmalar bupropionun aktif

metaboliti olan hidroksibupropiona dönüşümünün
sitokrom P450 (CYP) tarafından katalize edildiğini
ve CYP2B6 izoenziminin majör izoenzim olduğunu
göstermiştir(9). Bupropiona yanıtın genetik açıdan
incelendiği çalışmalarda sigara bırakmada başarıyı
belirleyici faktörün CYP2B6 genindeki değişimler olduğunu düşündüren sonuçlar bildirilmektedir(12).
İlacın eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 18-19 saattir.
Oral doz bupropion alınımından 72 saat sonra yaklaşık % 84 civarında meta-klorohipürik asit olarak
idrarda , %9 civarında gaitada saptanır. Sigara kullanımı bupropionun kendisinin ve metabolitlerinin
farmakokinetiğini etkilememektedir. Alkolik karaciğer hastalığı olanlarda ise sağlıklı bireylere göre hidroksibupropionun yarılanma ömründe artış gözlemlenmiştir. Erkeklerde ilaç yarılanma süresi kadınlara
göre kısmen daha kısa olmakla birlikte cinsiyetler
arasında farmakokinetik farklılık saptanmamıştır(9,10).
Bupropion metabolize olurken sitokrom P450 sistemi üzerinden antidepresanlar, antipsikotikler, antiaritmikler ve beta blokerler ile etkileşebilir (Tablo 1)
(7,13)
.
Sigara Bırakmada Kullanım
Sigara bırakma tedavisinde bupropionun 150 mg’lık
yavaş salınımlı tablet formu kullanılır. Olgu sigarayı
içerken ilaca başlanır. İlaç ilk 3 gün sabahları 150 mg,
4. günden itibaren 300 mg (150 mg 2x1) en az sekiz saat ara ile kullanılır. İlaca başlandıktan 7-14 gün
içerisinde hedef sigara bırakma günü belirlenmelidir.
Olgu tedavi alırken sigarayı bırakır ve tedavi aynı dozda 7-12 hafta devam edilir. Seçilmiş olgularda tedavi
6 aya uzatılabilir(14,15). Bupropion kullanırken içilen
sigara sayısına göre doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Sigara içmeye devam etmenin bupropion farmakoterapisini anlamlı ölçüde etkilemediği kanıtlanmıştır.
Hedef sigara bırakma gününde başarılı olunamaması durumunda sigara bırakmanın tedavinin üçüncü
veya dördüncü haftasına kadar ertelenmesi önerilebilir. Yedi haftalık kullanım süresinde olgu sigarayı
bırakmaya yönelik bir gelişme göstermiyorsa ilaç kesilmelidir(9). Bupropionun ani kesilmesinde rebaund
fenomen oluşmadığından diğer antidepresanlarda
olduğu gibi azaltılarak kesilmesine gerek yoktur.
Bupropion Tedavisinin Klinik Etkinliği
Randomize çalışmalarla sigara bırakmada bupropionun etkinliği gösterilmiştir. 53 çalışmanın meta
analizinde bupropion kullanımının kişinin sigara
bırakma başarısını 1.94 kat artırdığı (Güvenlik araGüncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2016; 4 (1): 108-113
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Tablo 1. Bupropion ilaç etkileşimleri.
Etkileşim

Örnek

Önerilen Yaklaşım

MAO* inhibitörleri

Tranycypomine
Phenelzine
Moclobemide

Kontrendike.
Bupropion kullanımından en az 14 gün
önce MAO inhibitörleri kesilmelidir.

CYP2D6 tarafından metabolize
edilen ilaçlar

Antidepresanlar (desipramin,
paroksetin, imipramin)
Antipsikotikler (risperidon,
thioridazin)
Beta-blokerler (metoprolol)
Tip 1C antiaritmikler (flecainidin,
propofenon)

Birlikte tedavi verilecekse bupropion
tedaviye eklendiğinde en alt doz
basamağına inilmeli veya doz
azaltılmalı.

CYPA2 tarafından metabolize
edilen ilaçlar

Teofilin
Clozapin

Uyarı ile verilir.

Konvülzyon eşiğini düşüren
ilaçlar

Antipsikotikler
Antidepresanlar
Teofilin
Sistemik steroidler
Benzodiazepin ani kesilmesi
Kinolonlar ( ciprofloksasin)

Ciddi anlamda uyarı gerekli.

Bupropion metabolizmasını
inhibe eden ilaçlar

Simetidin
Sodyum valproat

Uyarı ile verilir.
Doz günlük 150mg’a düşülür.

Bupropion metabolizmasını
hızlandıran ilaçlar

Karbamezapin
Fenobarbital
Fenitoin

Uyarı ile verilir.
Eski ve devam eden nöbet öyküsü
olanlarda bupropion kontrendikedir.

CYP2B6 tarafından metabolize
edilen ilaçlar

Orfenadrin
Siklofosfomid
İfosfamid

Uyarı ile verilir.

Diğer

Levodopa

Uyarı ile verilir.

*Monoaminooksidaz.

lığı: %95; 1.72-2.19) saptanmıştır. Sigara bırakmada
kullanılan antidepresanların etkinliğinin değerlendirildiği analizde de bupropionun sigara bırakmada
plasebodan 1.62 kat (Güvenlik aralığı: %95; 1.491.76) etkin olduğu gösterilmiştir(14). Son Cochrane
metaanalizde de bupropion kullanan olgularda sigara
bırakma başarısının plasebodan anlamlı oranda daha
yüksek olduğu bildirilmiştir (OR: 1.85; Güvenlik aralığı: %95; 1.63-2.1)(16). Sigara bırakmada bupropion
kullanımı bir yıllık bırakmış kalma oranı ve sigara
yoksunluk semptomlarını önlemede plaseboya göre
daha başarılı ve güvenlidir(17).
Tanrıverdi ve arkadaşları sigara bırakma tedavisinde
kullanılan ilaçların başarı oranlarını değerlendirdikleri 749 olguyu içeren çalışmalarında; vareniklin grubunda sigara bırakma oranını bupropion ve nikotin
yerine koyma tedavisi (NYKT) alan gruplardan anlamlı olarak daha yüksek gözlemlemişlerdir (sırasıyla
%50.9, %35.9, %35.2, p<0,05). Uzun dönem başarı
oranları açısından ise gruplar arasında fark saptanGüncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2016; 4 (1): 108-113

mamıştır(18). Argüder ve arkadaşları da bupropion
kullanan olguların beşte ikisinin sigarayı bırakabildiğini bildirmişlerdir(19).
Klinik çalışmalarda bupropionla en fazla düzelen nikotin yoksunluk belirtileri; aşırı uyarılmışlık, öfke ,
kaygı, früstrasyon, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk ve depresif duygudurumudur(20).
Tedavi Kombinasyonları
Bupropion ile nikotin bandının etki mekanizmaları
farklı olduğu için kombinasyonları ile daha verimli
sonuçlar elde edilebilmektedir. Bupropion, nikotin
bant kombinasyon tedavisi tek başına bupropion kullanımına göre sigara bırakma başarısını artırabilmektedir (OR: 1.24; Güvenlik aralığı: %95; 1.06-1.45)(21).
Ayrıca, bupropionun NYKT ile kombinasyonu NYKT
dozunun arttırılmasına göre de daha etkilidir(22).
Bin yedi yüz katılımcı ile yapılan bir çalışmada bupropion ve nikotin inhaler tedavi kombinasyonunun
iki ilacın tek tek uygulanmasına göre daha iyi sonuç
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verdiği gözlemlenmiştir(23). Bupropion, nikotin pastil
kombinasyonunun kullanıldığı geniş kapsamlı bir
etkililik çalışmasında da kombinasyon tedavisi pastil, bant ve bupropion monoterapilerine göre üstün
bulunmuştur(24). Ciddi yoksunluk belirtileri olan veya
monoterapi ile başarı sağlanamayan olgularda NYKT
ve bupropion kombine edilebilir.
Bupropion-vareniklin kombinasyonunun vareniklin
ile karşılaştırıldığı bir klinik çalışmada 12. ve 26. haftalarda sigaradan uzak durma oranları daha yüksek
iken 52. haftada anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir
(%30.9 karşı %24.5)(25,26). Bupropion ve vareniklin sigara bırakma tedavisinde farklı terapotik mekanizmalar ile etki gösterdiklerinden kombinasyonları nüks
olasılığının yüksek olduğu olgular için önerilmektedir.
Bupropionla Uzun Süreli Tedavi ve Tedavi Dozu
Bupropion 7-12 haftalık standart tedavi rejiminin
uzatılması ile tedavi sonunda ve izlemde; sigaradan
uzak durma ve tekrar başlamanın önlenmesinde verimli sonuçlar alınabilmektedir. Cox ve arkadaşları
yedi hafta boyunca bupropion uygulanan ve sigaradan uzak durmayı başaran katılımcıları bir yıl boyunca bupropiona devam eden veya plasebo uygulanan
gruplara randomize etmişlerdir. Tedavinin sonunda
bupropion grubunda sigaradan uzak durma başarısı plasebodan daha fazla iken 104. haftada yapılan
değerlendirmede iki grup arasındaki farkın artık
anlamlı olmadığı görülmüştür(27). Nüks riski yüksek
olgularda bupropion tedavi süresi uzatılabilir. Tedavi kürünün süresini uzatmak nikotinden daha uzun
süre uzak kalmayı sağlamaktadır.
Hurt ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada bupropionun 100 mg, 150 mg, 300 mg formları plasebo ile
karşılaştırılmış; yedi hafta sonunda sigara bırakma
oranları sırasıyla %28,8, %38,6, %44,2, %19 bulunmuştur. Bir yılın sonunda ise bırakma oranlarının
sırasıyla %19,6, %22,9, %23,1, %12,4 olduğu görülmüştür(28).
Bupropion dozu 65 yaş üzeri olgularda, ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda ve ağırlığı 45 kg’ın
altında olan olgularda günlük 150 mg olarak kullanılmalıdır. Yan etkiler nedeni ile tam dozu tolere edemeyen olgularda da 150 mg tercih edilebilir. Swan ve
arkadaşlarının yaptığı geniş çaplı bir araştırmada 150
ve 300 mg doz kullanımında bir yıllık takipte benzer
bırakma oranları bildirilmiştir (29).
Kontrendikasyonlar
Bupropion tedavisinin kontrendike olduğu durumlar; 18 yaş altı sigara içenler, gebelik ( kategori C),

laktasyon, konvülziyon veya konvülziyon eşiğini düşüren ilaç (alkol, nöroleptik) kullanımı, santral sinir
sistemi (SSS) travması veya tümörü öyküsü bulunanlar, anoreksi nevroza, bulumia gibi yeme bozuklukları ve MAO inhibitörü kullanma öyküsü olanlar, bipolar hastalık, kontrolsüz hipertansiyon, ağır hepatik siroz, bupropion veya inaktif bileşenlerine karşı
aşırı duyarlılığın bulunmasıdır (Tablo 2) (15). Gebelik
durumu bilinmeden sigara bırakma ve/veya depresyon için bupropion kullanılmış ise majör teratojenik
etkide artış bildirilmemiş olmakla birlikte spontan
abortus riski açısından yakın takip gerekmektedir(30).
Bupropion ve metabolitleri anne sütüne geçer, laktasyonda kullanımı önerilmemektedir(7,14).
Yan Etkiler
Klinik çalışmalarda özetlenen ve plaseboya göre anlamlı düzeyde daha sık görülen yan etkiler uykusuzluk (%30-40), ağız kuruluğu (%10), bulantı ve baş
ağrısıdır(31). Ağız kuruluğu ve uykusuzluk bupropion
metabolit konsantrasyonu ile ilişkilidir. Ağız kuruluğu ve baş ağrısını önlemek için gün boyunca alınan
sıvı miktarının artırılması önerilmektedir. Uykusuzluk için ise bupropion akşam dozunun uykudan en
az dört saat önce alınması veya ilaç dozunun günlük 150 mg’a azaltılması önerilir(32,33). İlacın kullanımı sırasında kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık gibi
alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Çok nadir olarak
anjiyoödem ve uygunsuz antidiüretik hormon salgılanmasına bağlı hipernatremi gelişebilir(34,35). İlacın
kesilmesini gerektirecek ciddi allerjik reaksiyon riski
1/1000-10000’dir(36).
Sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi, kabızlık, yüksek kan basıncı, glukoz regülasyon bozukluğu, anksiyete-depresyon sendromu, görme bozukluğu, üriner retansiyon da diğer istenmeyen etkilerdir. Tedavi gerektiren hipertansiyon, bupropion ve
nikotin bandının birlikte kullanıldığı olgularda daha
fazla bildirilmiştir.
Tablo 2. Bupropion kontrendikasyonları.
• 18 yaş altı sigara içenler
• Gebelik (kategori C), laktasyon
• SSS travma ve tümörü öyküsü
• Yeme bozuklukları (anoreksi nevroza, bulumia)
• Konvülziyon veya konvülziyon eşiğini düşüren ilaç
(alkol, nöroleptik) kullanımı
• Bipolar hastalık
• MAO inhibitörü kullanımı
• Ağır hepatik hepatik siroz
• Kontrolsüz hipertansiyon
• Aşırı duyarlılık
Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2016; 4 (1): 108-113
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Konvülziyon nadir görülen bir yan etki olup sigara
bırakma amacı ile kullanılan dozda konvülziyon gelişme olasılığı 1/1000 olarak bildirilmiştir. Bupropion kullanımı ile nöbet gelişim riski doza bağımlı
olup yatkınlık oluşturan risk faktörlerinin bulunması
sıklığını artırmaktadır(14). Bupropionla ilişkili olarak
hipomani, akut psikoz, görsel varsanı gibi psikiyatrik
tablolar da görülmektedir(37). Nadir bildirilen bir yan
etkisi de subakut kutanöz lupus eritematozusdur(38).
EAGLES çalışmasında psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan grupta vareniklin, bupropion ve nikotin bantı
kullananlarda sırası ile % 2.2, % 2.5 ve % 2.4 orta ve
ciddi nöropsikiyatrik yan etki gözlemlenmiştir. Psikiyatrik kohort grubunda ise vareniklin, bupropion ve
plasebo ile sırasıyla % 6.5, % 6.7 ve % 4.9 orta-ağır
nöropsikiyatrik yan etki bildirilmiştir(39).

alınmaması önerilir. Bupropion tedavisi uygulanan
olgularda kan basıncı değerleri yükselebileceğinden
özellikle NYKT ile kombine edilen olgularda kan basıncının dikkatle izlenmesi gerekmektedir.
Sonuç
Bupropion nikotin bağımlılığı tedavisinde etkili sonuç verdiği kanıtlanmış birincil seçenek farmakolojik ajanlardan biridir. Sigara bırakma motivasyonu
olan ve kontrendikasyonu bulunmayan olgularda
bupropion tedavisi önerilmektedir (Kanıt düzeyi A).
Nikotin bağımlığında farmakoterapiye davranış ve
motivasyonel desteklerin eklenmesinin bırakma başarısını artıracağı unutulmamalıdır.
KAYNAKLAR

Cinsel fonksiyon üzerine minimal etkisi ve kilo kaybettirici özelliği kullanım avantajı sağlamaktadır(15).
Depresyon tanısı ile bupropion kullanan 274 hastanın 8 haftalık takiplerinde plasebo grubu ile karşılaştırıldığında bupropion grubunda 1.1 kg kilo kaybı
gözlemlenmiştir. Bupropion sigara bırakma sonrası
kilo alma endişesi olan olgularda iyi bir seçenek olabilir(15,40).
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