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SİGARA DUMANINDAKİ ETKİN 
MADDELER 

• Nikotin, nem, karbon monoksid  ve katran fazı 
• Katran fazında; 
  aromatik nitrozaminler, aromatik aminler, polisiklik 

aromatik hidrokarbonlar, nikel, radyoaktif polonyum-
210, arsenik oksit… (karsinojen) 

 hidrosiyanik asit, furfural, akrolein, nitrik oksit, 
nitrojen dioksit, çeşitli fenol bileşikleri (tahriş edici ve 
zehirli)  

    4000’e yakın kimyasal madde 
 



Nikotin ve Katran Verimi 

• İnhale edilen duman içinde insana verilen 
nikotin ve katran miktarı 

• Bir sigarada nikotin verimi 1-2 mg, katran 
verimi 16-30 mg  

• Düşük katranlı sigarada katran verimi 16 
mg’dan az 
 



Sigara Dumanının Zararları 
(Kronik Tütün Dumanı Zehirlenmesi) 

 
i. Kanser (karsinojenik bileşikler)                                                                  

(akciğer (8-15 katı), özofagus, baş, boyun, mide, 
pankreas, böbrek, mesane, meme, rahim ağzı 
kanserleri) 

ii. KOAH (nikotin, tahriş edici bileşikler, asılı 
partiküller)                    akciğer tüberkülozu, 
amfizem, atelektazi  

iii. Ateroskleroz ve buna bağlı koroner kalp hastalığı 
(karbon monoksid, nikotin) 

iv. Serebrovasküler hastalık, subaraknoid kanama, 
abdominal aorta anevrizması gelişmesi ve 
yırtılması 

v. Burger hastalığı (tromboangiitis obliterans) 
 

 



  ATEROSKLEROZ 
 Prostasiklin sentezinin azalmasına bağlı trombosit 

agregasyonunun artması 
 YDL kolesterol düzeyinin düşmesi, DDL düzeyinin yükselmesi 
 Plazma fibrinojen ve hematokrit düzeyinin yükselmesi 
 Kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması 
 Katekolamin düzeyinin artması 

 
• Koroner kalp hastalığı; 
ABD’de 1976-1986 yıllarında yaşları 30-55 olan ve günde 25 
veya daha fazla sigara içenlerde; 
Ölümle sonuçlanan koroner hastalık riski 5.5, öldürücü 
olmayan myokard infarktusu 5.8, stabil anjina 2.5  

                                                                           (Willet ve ark. JAMA, 1987) 

 
 



• Gebelerde;  
     Uterus kanaması, plasenta previa, abruptio 

plasenta, membranların erken yırtılması, 
düşük ve ölü doğum, yenidoğanda   yüksek 
oranda ani ölüm ve düşük ağırlık 

• Kadınlarda;  
     Fertilitede azalma (antiöstrojenik etki), in 

vitro fertilizasyon ile gebe kalma şansları 
yaklaşık % 34, 1-2 yıl daha erken menopoz, 
postmenopozal osteoporotik kemik kırıkları, 
kemik başında osteonekroz oluşma riski (4) 

• Erkeklerde; kemik dansitesinde azalma 
• Yüz derisinin erken kırışması 
• Tütün ambliyopisi (görme keskinliğinin 

azalması) 
 



Mc Ewen A, Hajek P, McRobbie H, West R. Manual of Smoking Cessation A Guide for 
Counsellors and Practitioners. Oxford, UK: Blackwell Publishing 2006 
 



SİGARA VE SAĞLIK 
• Türkiye sigara tüketiminde Avrupa’da 3., dünyada 7. ülke 
• DSÖ 2011: Tütün kullanımı nedeni ile 20. yüzyılda dünyada 

100 milyon ölüm/yılda 6 milyon ölüm (Türkiye’de yılda 
100.000 ölüm) 
 

• Türkiye’de sigara içme alışkanlığı (Ulusal Hastalık Yükü 
Araştırması); 

     1993 yılında %33.6 (%13.5 kadın, %57.8 erkek) 
     2003 yılında %32.93 (%19.20 kadın, %51.19 erkek) 
• Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) 2008’e göre; 
     15 yaş ve üzeri yetişkinlerde %31.2 (16 milyon) 
     (%15.2 kadın, %47.9 erkek) 
      %38.5 kişiden fazlası sigaradan pasif etkilenmekte 
 
 

 



 
 

Türkiye’de Tütün Kontrolü 
 • 2004 yılında DSÖ’nün Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi kabul edilmiş 

• DSÖ 2008 yılında bu sözleşmedeki maddeleri sağlamak için MPOWER’ı 
oluşturmuş: 

 Monitor tobacco use and prevention policies 
          Tütün kullanımını ve önleme politikalarını izleme 
 Protect people from tobacco smoke 
          Bireylerin sigara dumanından pasif etkilenimlerinin önlenmesi 
 Offer help to quit tobacco use 
          Sigarayı bırakmak isteyenlere yardım edilmesi 
 Warn about the dangers of tobacco 
         Bireylerin sigaranın zararları konusunda uyarılması 
 Enforce bans on tobacco advertising, promotion, and sponsorship 
         Tütün reklamı, tanıtımı ve sponsorluğu ile ilgili yasakların uygulanması 
 Raise taxes on tobacco 
         Tütüne uygulanan vergi miktarının artırılması 



          Türkiye’de Tütün Kontrolu 
 

• 19 Temmuz 2009: Kapalı alanda sigara 
içilmesinin yasaklanması 

• 27 Ekim 2010: ALO 171 Sigara Bırakma 
Danışma Hattı’nın kurulması 

• Ocak 2011-Mart 2012: 498.294 kişiye 
sigara bıraktırma polikliniklerinde 
hizmet verilmesi, ücretsiz ilaç dağıtımı 

• Bu çalışmaların sonucu: 
 15 yaş ve üzeri sigara içme oranı 2006’da 

%33.4, 2012’de %27.1 
 2008 yılına göre yaklaşık 2 milyon 200 bin 

kişi sigarayı bırakmış 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   NİKOTİN 
 

 
 

• Nicotiana tabacum yapraklarından elde edilen  
    alkaloid (% 0.5-8) (% 0.5-3) 

  -(S)-nikotin (aktif izomer) 
  - (R)-nikotin 

• Tütün üretimi yapan başlıca ülkeler: 
     Amerika, Çin, Brezilya, Hindistan, Türkiye, İtalya, 

Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Bulgaristan 
 

  
 

 
  

 
 
 



Farmakokinetik Özellikleri 
  

• Ufak moleküllü, lipofilik, cilt ve mukozalardan kolayca ve hızlı 
emilim 

• Bazik, ortamın pH’sına göre iyonizasyonu değişir  
      
     Ağız mukozasından emilim: 
     Yabancı sigaralarda özel işlenmiş tütünün dumanı asidik          
     (pH 5.5) [iyonizasyon fazla, EMİLİM AZ] 
     Yerli sigaralar, pipo ve puro tütünün dumanı bazik (pH    
      8.5) [iyonizasyon az,  EMİLİM FAZLA] 
Bronşiol ve alveollerde;  
 toplam yüzey büyüklüğü      
  fizyolojik pH                           KOLAY VE HIZLI EMİLİM 

 



 
Plazma nikotin düzeyi 

 • Bir sigarada ortalama 1 mg nikotin (0.37-1.56)  
• Sigara içiminden hemen sonra 50-100 µg/L 

(inhalasyonun derinliğine ve nefes tutma süresine 
göre) 

• Ağız tiryakilerinde emilen miktar daha az 
• Çiğneme tütünü ve oral “snuff” (dumansız tütün) 

mukozadan emilimi artırmak için bazik pH’ye 
tamponlanmış (doruk düzey yaklaşık 30 dakika sonra) 

• Nikotin sakızları bazik pH’ye tamponlanmış, nikotin 
iyon değiştirici bir reçine ile birleştirilmiş 
(kompleksten yavaş salıverildiği ve emildiği için 
plazma düzeyi diğerlerinin yaklaşık yarısı kadar) 
 
 
 



Blood nicotine concentrations during and after cigarette smoking for 9 min, oral snuff (2.5 g), chewing 
tobacco (average 7.9 g), and nicotine gum (two 2-mg pieces). Average values for 10 subjects (±SEM). 
Reprinted from Benowitz et al. (1988) with permission from American Society for Clinical 
Pharmacology and Therapeutics 



 
Dağılım 

  

• Özellikle beyin, kalp, akciğer ve kaslarda 
birikir (en fazla iskelet kasında) 

•  Polar olduğundan yağ dokuda az 
depolanır 

• Gebelerde plasentadan fötal dolaşıma 
geçer 

• Fazla sigara içen emziren kadınlarda, 
sütteki nikotin miktarı 0.5 mg/L’ye 
çıkabilir 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Metabolizma 

 • Büyük bölümü karaciğerde yıkılır 
• Başlıca metaboliti kotinin (aktif) 
• Başlıca metabolizma enzimi CYP2A6  (akciğerde CYP2A6 

ve CYP2B6) 
• Kadınlarda östrojen nedeni ile CYP2A6 erkeklere göre 

daha fazla (menopoz sonrası metabolizma hızı azalır ve 
erkeklerinkine benzer)  

• Nikotinin yarılanma ömrü 2 saat, kotininin yarılanma 
ömrü 16-18 saat  (kandaki kotinin düzeyi nikotininkinin 
ortalama 15 katı) 

• Metabolitleri glukuronat konjugatları olarak idrar ile atılır 
• İdrar bazikleştirildiğinde böbreklerden atılım azalır 
 

 
 
 
 
 



Hukkanen et al. 2005c 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2953858/


• Nikotine maruz kalma oranı plazma, salya veya idrar 
kotinin düzeyi ölçülerek değerlendirilir. 

• Hamilelerde nikotinin metabolizması artar, amniyotik 
sıvıya nikotin ve kotinin geçer. 

• Sigarada bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar 
CYP1A2 enzimini indüklediğinden teofilin, rapinirol 
ve bazı nöroleptik ilaçların (klorpromazin, 
haloperidol, klozapin ve olanzapin gibi) 
metabolizmaları  hızlanır.  
 

 



 
Etki Mekanizması: 

 • Nikotinik tipteki asetilkolin reseptörlerini  uyarır 
• Nikotinik reseptörler: 
    5 alt birimden oluşan pentamerik yapıda katyon 

kanalları (α, β, γ , δ, ε) 
    Nöromüsküler kavşakta (2α, β, γ, ε, δ) 
    Santral sinir sisteminde (α ve β alt grupları)  
    İnsan beyninde baskın olan → α₄β₂ (bağımlılık 
    oluşumu) 
 

 
 



Periferde 
-Nöromüsküler kavşak 
-Otonom gangliyonlar 
-Adrenal medullanın 
kromafin hücreleri 
-Duyusal sinir uçları 
 (bazılarını başlangıçta 
uyarır, daha sonra 
devamlı depolarizasyon 
ve reseptör 
duyarsızlaşması sonucu 
felç eder) 

 
Beyinde 

-Striatum 
-Nucleus accumbens 
-Substantia  nigra pars 
compacta 
-Ventral tegmental 
area 



Farklı beyin bölgelerinde 
farklı nikotinik reseptörler 

Yapısal farklılık 

Agonist bağlama afinitesi ve 
uyaranlara elektrofizyolojik 

yanıtta değişkenlik 
İşlevsel farklılık 

Nikotinin etkilerinde çeşitlilik 

Dopamin 
Serotonin 
Noradrenalin 
Opioid peptidler 
Asetilkolin 
GABA 
Glutamat 

Nöronal etki 
çeşitliliği 

Presinaptik nikotinik reseptörlerin uyarılması ile voltaja bağımlı 
kalsiyum kanallarının açılması ve; 



Ufak doz nikotin 
(0.05 mg/kg) 

 

Parasempatik gangliyon ve 
kalpte sempatik gangliyon 

uyarımı 

Bradikardi  
ve buna bağlı hipotansiyon 

 
Farmakolojik Etkileri 
Kardiyovasküler Sistem 

Anestezi altındaki bir köpeğe i.v. nikotin verildiğinde  
 



Yüksek doz 
nikotin 

Taşikardi 
Aritmi 

Kan basıncında 
yükselme 

Kalp debisinde artma 

Kalple ilgili 
parasempatik 
gangliyon felci 

Adrenerjik 
sinir 

uçlarından 
noradrenalin 

salınımı 

Karotik ve 
aortik 

kemoreseptör 
ile vazomotor 

merkez uyarımı 

 
Kromafin 

hücre uyarımı 
(katekolamin 

salınımı) 

Sempatik 
gangliyon 
uyarımı 

İiİlk 4 etkiye bağlı olarak vazokonstrüksiyon 



Gangliyonik blokaj 

Önce kan basıncında kısa süren bir 
yükselme sonra da belirgin bir 

düşme 

Artan doz nikotin 
(≥1 mg/kg) 

Reseptör desensitizasyonu 
sonucu 



 
• Cilt damarlarında daralma, çizgili kas damarlarında 

genişleme 
•  Reseptör duyarsızlaşması ile kısa zamanda tolerans 

gelişir 
  Tolerans tam olmadığından yanıt tamamen ortadan 

kalkmaz 
  Sürekli nikotine maruz kalan kişilerde tolerans 

maksimuma eriştiğinde kalp hızı artması 
başlangıçtaki artmanın %20'si düzeyine iner 

• Koroner kalp hastalığı olanlarda kalbin işi artarken 
kan akımı yeterince artmaz, stabil angina nöbeti 
tetiklenebilir 
 



Diğer Etkileri 
Mide-barsak kanalında; 
• Parasempatik gangliyon uyarılması ile peristaltik hareketlerde 

hızlanma ve tonus artışı 
• Mide boşalma süresinde kısalma, asit salgısında artma 
• Barsak motilitesinin artması ile ishal  
• Bulbustaki kusma merkezinin uyarılması ile bulantı ve kusma 
Nöromüsküler kavşakta; 
• Ufak dozda; nöromüsküler aşırımın kolaylaşması 
• Yüksek dozda; çizgili kaslarda felç (çizgili kas kavşağında 

devamlı depolarizasyon ve desensitizasyona bağlı) 
  
 

 



Diğer etkileri 

• Trombositlerin adevizitesinde artış, trombus oluşumunun 
kolaylaşması 

• ACTH ve kortizol düzeyinde artış (ruhsal duruma etki, 
osteoporoz gelişimine katkı) 

• β endorfin salıverilmesi 
• Arka hipofizden vazopresin salıverilmesinde artış 
• Lüteinleyici hormon ve prolaktin salgılanmasının inhibisyonu 
• İmmun sistemde hedef hücre lizisinde azalma 
• T süpresor hücre aktivitesinde indüksiyon 
• Akut maruziyet ile lökosit işlevinde bozulma 

 



Santral Sinir Sistemindeki Etkileri 

• Sigara içildiğinde saniyeler içinde nikotin akciğerlerden beyne 
geçerek hızla; 
asetilkolin, noradrenalin, adrenalin, vazopresin, arjinin, dopamin, 
beta endorfin salıverilmesine yol açar 

• Ufak dozlarda; psikomotor stimulan etki, uyanıklıkta artma, 
psikomotor reflekslerde hızlanma 

• Bellek ile ilgili olayların kolaylaşması 
• İştah ve aşırı tepkilerde azalma, tremor 
• Deney hayvanlarında lokomotor hareketlerin uyarılması, davranışsal 

uyanç 
• REM uykusunda artma 
• Ağrı yolaklarında modülasyon (deney hayvanlarında ve olasılıkla 

insanlarda analjezik etki) 
 



Diğer Santral Etkiler 

• Çizgili kaslarda santral kaynaklı hafif gevşeme  
• Solunum merkezinin ufak dozlarda uyarılması, taşipne (aort ve 

karotis kemoreseptörlerin uyarılmasına bağlı dolaylı etki) 
• Doz artırıldığında solunum merkezinin doğrudan uyarılması   

Daha yüksek dozlarda solunum merkezinin önce uyarılması  
sonra felç olması 

• Yüksek dozda konvülsiyon oluşması  

 



 
Nikotinin Santral etkileri 

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

 

 
Anksiyete ve gerginlikte azalma    
↑  β endorfin 
↑  γ-aminobütirik asit (GABA) 
 
İştahın baskılanması 
↑  dopamin 
↑  norepinefrin 
↑  serotonin 
 
Yoksunluk belirtilerinde 
iyileşme 
↑  asetilkolin 
↑  nonkolinerjik nikotinik aktivite 

 



Nikotinin Çalışma Aşamasında Olan Tıbbi 
Kullanım Alanları 

• Alzheimer (bellek ve diğer bilişsel işlevleri artırdığı için) 
• Parkinson (içenlerde içmeyenlere göre % 50 daha az, beyinde 

dopaminerjik uçlardan dopamin salıverilmesini artırdığı için) 
• Ülseratif kolit (akut nükslerde başarılı, sürdürme tedavisinde 

başarısız) 
• Tourette sendromu (tiklerin sıklığını ve derecesini azaltması) 
• Hiperaktivite ve dikkat eksikliği 
• Obstrüktif uyku apnesi 
• Depresyon 
• Şizofreni 
• Ağrı 



 
NİKOTİN BAĞIMLILIĞI 

 
Beyindeki mezensefalonla ponsun birleştiği 
yerde bulunan laterodorsal tegmental alandaki 
nucleus accumbens’in uyarılması ve dopamin 
salıverilmesinin artması 
 



Nikotin Bağımlılığının Özellikleri: 

 Sigara özlemi güçlü 
 Nikotinin tutsaklık yapma potansiyeli 

yüksek 
 Yeniden başlama oranı yüksek 
 Tolerans gelişimi 
 Yüksek derecede psişik bağımlılık 
 Hafif ve orta derecede fiziksel bağımlılık 
 Yoksunluk sendromu 
 Psikotoksik etki yok 
 Tiryakilerin çevreye zararı görece düşük 
 Uzun süre maruziyet ile önemli kişisel 

zarar 
 

 



 
Nikotin Yoksunluk Sendromu 
     • Nikotin açlığı 
• Sinirlilik 
• Baş ağrısı 
• İştah artması 
• Bradikardi 
• EEG’de yavaşlama 
• Amnezi 
• Konfüzyon 
• Uyku bozukluğu 
• Düşünce konsantrasyonunun azalması 
• Psikomotor performansın bozulması 
• Mide-barsak bozuklukları 



 

Belirti 

 

Süre 

İrritabilite/Sinirlilik              <4 hafta 

Depresyon <4 hafta 

Huzursuzluk      <4 hafta 

Konsantrasyonda güçlük <2 hafta 

İştah artışı >10 hafta 

Baş dönmesi-sersemlik <48 saat 

Gece uyanmaları <1 hafta 

Kabızlık >4 hafta 

Ağız yaraları >4 hafta 

Sigara içme arzusu >2 hafta 

Yoksunluk Belirtileri 



Nikotin Bağımlılığını Ölçme 
Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi 

 • Soru 1: İlk sigaranızı sabah uyandıktan ne kadar 
sonra içersiniz? 

a. Uyandıktan sonraki ilk 5 dakika içinde (3 puan) 
b. 6- 30 dakika içinde (2 puan) 
c. 31- 60 dakika (1 puan) 
d. 1 saatten fazla (0 puan) 
• Soru 2: Sigara içmenin yasak olduğu örneğin; 

otobüs, hastane, sinema gibi yerlerde bu yasağa 
        uymakta zorlanıyor musunuz? 
a. evet : (1 puan) 
b. hayır: (0 puan) 
• Soru 3: İçmeden duramayacağınız , diğer bir 

deyişle vazgeçemeyeceğiniz sigara hangisidir? 
a. Sabah içtiğim ilk sigara (1 puan) 
b. Diğer herhangi biri (0 puan) 
• Soru 4: Günde kaç adet sigara içiyorsunuz? 
a. 10 adet veya daha az (3 puan) 
b. 11- 20 (2 puan) 
c. 21- 30 (1 puan) 
d. 31 veya daha fazlası (0 puan) 
 

 

• Soru 5: Sabah uyanmayı izleyen ilk saatlerde, 
günün diğer saatlerine göre daha sık sigara içer  
misiniz? 

a. evet (1 puan) 
b. hayır (0 puan) 
• Soru 6: Günün büyük bölümünü yatakta 

geçirmenize neden olacak kadar hasta olsanız 
bile sigara içer misiniz? 

a. evet (1 puan) 
b. hayır (0 puan) 

 Toplam skor 
 0-2: Çok az bağımlılık 
 3-4: Az bağımlılık 
 5: Orta derecede bağımlı 
 6-7: Yüksek bağımlılık 
 8-10: Çok yüksek bağımlılık 

 

Heatherton 1991 



• EMASH’ın kılavuzunda, Fagerström Testi genel 
mantığı içinde basitleştirilerek iki soruya indirilmiştir 
(Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi’nin 1. ve 4. 
soruları). 

•  Buna göre kişi günde 15 tane veya üstünde sigara 
içiyor ve ilk sigarasını uyandıktan sonraki ilk yarım 
saat içinde içiyorsa, nikotin bağımlılığı güçlüdür 
denebilir.  

 



Sigara içmenin nedenleri: 



Çevresel ve 
sosyal faktörler 
-Medya,merak, 
aile 
-Sosyoekonomik 
yapı 
-Kültürel yapı 

Davranışsal ve 
psikolojik 
faktörler 
-Öğrenme 
-Madde kullanımı 
-Kişisel özellikler 

Biyolojik faktörler 
-Genetik yapı 
-Çevre 
faktörlerinin 
etkilediği beyin 
değişiklikleri 
-Stres 

TÜTÜN KULLANIMI 
-Bağımlılık 
-Bırakma 
-Nüks 



SİGARA BIRAKMADA FARMAKOLOJİK 
TEDAVİ SEÇENEKLERİ 

 1) Birincil seçenekler 
     Nikotin yerine koyma tedavileri 
     Bupropion 
     Vareniklin 

 2) İkincil seçenekler 
           Nortriptilin 

     Klonidin 
 3) Araştırma aşamasında olanlar 

     Riminobant 
     Nikotin aşısı 
     Selejilin 

 



NİKOTİN YERİNE KOYMA (REPLASMAN) 
TEDAVİSİ (NRT) 

  Kişide yüksek ya da orta derecede nikotin bağımlılığı var 
ise, günde 15 sigaradan fazla içiyor ise  

 Hafif derecede bağımlı olmasına karşın sigarayı bırakmak 
için kullandığı diğer yöntemlerden fayda görmemiş ise 

 
•   NRT ile vücuda verilen nikotin dozu, sigara içimi ile   
     alınan miktardan çok daha düşük 
• Kullanılan ilaçlar genellikle 2-6 haftalık aralıklar ile doz 

azaltılarak kesilir 
• Azaltma sırasında nikotin yoksunluk belirtilerinin de 

azalıyor olması önemli 
• Bir yıl içinde sigarayı bırakma oranı %15-25  
 
 



Nikotin Yerine Koyma Tedavisi 
 

 Nikotin bandı 
  Nikotin nazal spreyler 
  Nikotin oral formları 
                 -Nikotin sakızı 
                 -Nikotin dilaltı tablet 
                 -Nikotin pastil 
                 -Nikotin inhaler 



Nikotin Bandı 
➢Vücuda saatte 1 mg nikotin kontrollü olarak verilir 
➢2 formu vardır; 
Sabah uyandıktan sonra cilde yapıştırılan ve her gün 
yenilenen 24 saat etkili flasterler 
Sabah yataktan kalkarken uygulanan, gece yatarken 
çıkartılan 16 saat etkili flasterler 
➢Türkiye’de 24 saatlik flasterler kullanılır 
➢Nikotin bantları 0.7 mg/cm²/24 saat nikotin salıverir 

 



➢  > 20 adet/gün sigara ise; 
    21 mg/gün 6-8 hafta (30 cm²lik doz) 
    14 mg/gün 4-6 hafta(20 cm²lik doz) 
      7 mg/gün 2-4 hafta(10 cm²lik doz) 
➢  ≤ 20 adet/gün sigara ise; 
    14mg/gün 6 hafta (20 cm²lik doz) 
      7 mg/gün 2-4 hafta (10 cm²lik doz) 
 
➢Kalça, gövde veya kolun yukarı kısmında kılsız ve kuru cilt bölgesi 
➢Yeni flaster farklı bir yere yapıştırılır 
➢Aynı bölge birkaç gün ara vermeden kullanılmaz 
➢Tedavi süresi 6 ay 

 



 
 

Nikotin Bantlarının Yan Etkileri 
 
  Uygulama yerinde allerjik 

reaksiyon, kaşıntı 
 Aritmi 
 Taşikardi 
 Baş ağrısı 
 Soğuk algınlığı benzeri 

semptomlar 
 Uykusuzluk 
 Kas, eklem ve sırt ağrısı 

 Bulantı, daha nadir olarak 
karın ağrısı, dispepsi 

 Kabızlık  veya diyare 
 Sersemlik, anormal rüyalar 
 Artrit 
 Kaygı 
 Öksürük 



Nikotin Bantlarının Kontrendikasyonları 

 Kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği 
  Serebral damarlarda veya periferik arterlerde  tıkanma  
 Aktif mide veya barsak ülseri 
 Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek hastalığı 
 Hipertiroidi veya feokromositoma) 
  Diyabet 
 Gebelik 
 Emzirme 

 



Nikotin Burun Spreyleri 

 Diğer tedavilere göre daha çabuk nikotin etkisi  
 Bir seferde 0.5 mg nikotin   
 Her iki burun deliğine birer kere sıkılır (toplam 1 mg) 
 Nikotin bandı ile birlikte kullanılması önerilir 
 Eğer tek başına kullanılacak ise başlangıç dozu 12-16 

doz 
 Çabuk emilir, 10 dakika içinde doruk plazma 

konsantrasyonuna ulaşır 
 Önerilen doz 10-40 puf/gün 
 Tedavi süresi 3-12 ay  

 



Nikotin Burun Spreylerinin Yan Etkileri 

Mukoza tahrişine bağlı burun sekresyonlarında artış 
Mukozada konjesyon 
Gözlerde yaşarma 
Öksürük 
 Burun çekme ve aksırık 
    Çoğu bıraktıktan birkaç gün sonra azalır  
Astımlı veya kronik sinüziti olan kişilere önerilmez 

 



    
 

Ağızdan Kullanılanlar 
 
  Nikotin Sakızı: 

 Çabuk etkili  
 2 ve 4 mg dozunda 
 Ağızda buruk bir tat bırakana 

kadar çiğnenir, sonra diş eti 
ile yanak mukozasına 
yerleştirilir 

 Bir sakızın salıverdiği 
nikotinin etkisi yaklaşık 30 
dakika 

 Tedavi süresi 8-12 hafta 
(gerektiğinde uzatılabilir) 

 

 

 Biyoyararlanımı sınırlı 
 2 mg’lık sakız ile 0.9 mg 
 4 mg’lık sakız ile 1.2 mg 

nikotin alınır 
 > 25 adet/gün sigara ise 
                  4 mg’lık sakız 
 ≤ 25 adet/gün sigara ise  
                 2 mg’lık sakız 
 1-6 hafta 1 sakız/1-2 saat 
 7-10 hafta 1 sakız/2-4 
 10-12 hafta 1 sakız/4-8 saat 
 



 
Nikotin Sakızlarının Yan Etkileri 

 
  
Bulantı 
Kusma 
Hazımsızlık 
Hıçkırık 
Ağızda tahriş 

 



Nikotin Dilaltı Tableti 
 2 mg’lık tabletler dilaltında çözünür 
 Ağız mukozasının her tarafından emilebilir 
 Etkinlik için her saat bir tablet kullanılmalı 
 20 dakika kullanıldıktan sonra atılır 
  > 20 adet/gün sigara ise  
 2 tablet/saat 
  ≤  20 adet/gün sigara ise 
 1 tablet/saat 
 Kullanım süresi 3 ay 
 Günde en fazla  40 tablet kullanılabilir 
 Ortalama 10-15 adet/gün önerilir 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nealsam.bilmiyorum.com/nicorette-microtab-lemon-2mg-limonlu-dilalti-nikotin-tableti&ei=LRlfVM3GCIS5OPbxgJgC&bvm=bv.79189006,d.ZWU&psig=AFQjCNGXQYHwl696QRV-8QLLy1g7b-fG8g&ust=1415604834579182


Nikotin Pastili 

1, 2, 4 mg’lık formları var 
Saatte bir pastil emilmesi öneriliyor 
Günde 15 pastil 
 



Nikotin İnhaler 

 Yaklaşık 80 puf kullanıldığında 2 mg nikotin 
➢Bir kartuşta 10 mg nikotin  
➢Bir inhalasyonda 13 µg nikotin 
➢Kartuşun 3 kez 20 dakika kullanıldıktan sonra atılması önerilir 
➢Bir kartuş ortalama 80 inhalasyon sağlar 
➢Etkin bir kullanış için günde ortalama 6-16 inhalasyon kartuşu  
 Yan Etkileri: 
  Ağız ve boğazın tahrişi 
Öksürük 

➢Tedavi süresi 3 ay 
➢Doz azaltılarak bırakılmalı 



BUPROPİON 

 Dopamin ve norepinefrin 
geri alımı inhibitörü  

 Monosiklik antidepresan 
 Karaciğerde metabolize 

edilir 
 NRT ile birlikte kullanılabilir 
 Kilo artışına neden olmaz 
 Doruk etkisi 1-3 saat, yarı 

ömür 14 saat 
 Hamilelik Kategorisi: B 
 

 

 TEDAVİ: 
 Sigara bırakılmadan ilaca 

başlanır 
 İlk 3 gün 150 mg 
     4. gün 150 mg x 2 doz 
 2 doz arası en az 8 saat 
 7-14. günlerde sigara 

bırakma tarihi belirlenir 
 Tedavi süresi 8 hafta  

(gerekirse 6 aya kadar 
uzatılabilir) 

 Aniden kesilebilir 
 



Bupropion  

Yan etkileri: 
 Ağız kuruması (%10) 
 Uykusuzluk  (%34-42)  
 Baş ağrısı (%26) 
 Tremor 
 Kaygı 
 Bulantı 
 Epileptik nöbet  1/1000 
 Allerjik reaksiyon 1-3/1000 

 
 

Kontrendikasyonları: 
 Epilepsi 
 Konvülsiyonlu kafa 

travmaları 
 Alkol ile birlikte kullanım 
 Hepatik nekroz 
 MAO inhibitörü 

kullananlarda (kesildikten 
14 gün sonra başlanabilir) 

 Anoreksiya veya bulimia 

 



VARENİKLİN 

 α4, β2 alt üniteleri içeren 
nöronal nikotinik 
reseptörlerin parsiyel 
agonisti 

 Reseptörlerin uyarılması, 
nucleus  accumbens’den 
dopamin salıverilmesi 
(sürekli ve  orta düzeyde) 

 Dopamin salıverilmesi  
nikotin kadar güçlü değil 
(etkisinin %32-45’i kadar) 

 Aşırı sigara içme isteğini ve 
yoksunluk semptomlarının 
ortaya çıkışını engeller  

 Nikotin alınsa bile dopamin 
salıverilmesinde artış 
olmaz (antagonist etki)  

  Doz azaltılarak kesilir, 
birden kesilmede 
uykusuzluk, huzursuzluk, 
depresyon yapabilir 

 Tedavi süresi 12-24 hafta 
 



Tedavi: 



VARENİKLİN 

Yan etkileri: 
 Bulantı (% 35.8) 
 Uykusuzluk (% 22) 
 Anormal rüyalar(% 14.4) 
 Baş ağrısı (% 16.8) 
Mide-barsak yakınmaları 

(% 22.5) 
 Aritmi 
 

Kontrendikasyonları: 
 Dikkatte azalma ve görme 

bozukluğu yapabildiği için; 
uzun süre araç 

kullananlarda 
 ağır vasıta şoförlerinde 
pilotlarda 
hava trafik 

kontrolörlerinde 
kullanılmaması önerilir 

 



VARENİKLİN 

→  Nöropsikiyatrik semptomlarda artma 
→  Huzursuzluk  
→  Depresif duygu durumu  
→  İntihar eğilimi  
→  Mevcut psikiyatrik durumda bozulma 
 
 
 Şizofreni  
 Bipolar bozukluk  
 Major depresyon 

Psikiyatri uzmanının 
yakın takibi ile 

kullanımı önerilir 





Kombinasyon Tedaviler: 

Tek ilaçla fiziksel yoksunluk belirtileri kontrol altına  
alınamadığında kombinasyon tedavi uygulanabilir 
 
 Nikotin bantı + nikotin sakızı 
 Nikotin bantı + bupropion  
 Nikotin sakızı + bupropion 
 





  
   İKİNCİL-ÜÇÜNCÜL TEDAVİ SEÇENEKLERİ 
  
 
 KLONİDİN 
 Alfa 2-adrenerjik agonist, opioid ve alkol yoksunluk semptomlarını azaltır 
 Dokuz çift-kör, kontrollü çalışmanın metaanalizine göre sigara bırakmada 

yardımcı 
 Fazla içenlerde içmeden kalınan gün sayısını plaseboya göre belirgin derecede 

artırmış 
 Bazı çalışmalarda kadınlarda etkili, erkeklerde başarısız bulunmuş 
 Yine de sigara bırakmadaki rolü açık değil/etkinliği kanıtlanamamış 

 
  RİMONABANT 
 Kannabinoid CB1 reseptör antagonisti 
 Bağımlılarda ödül sisteminde rol oynayan CB1 reseptörleri hiperaktif  
 Beyinde iştah ve sigara içmeye neden olan CB1 reseptörlerini bloke eder 
 Preklinik çalışmalarda nikotin alımını azaltıyor 
 Klinik çalışmada plaseboya göre etkin bulunmuş 
 Yine de sigara bırakmadaki rolü açık değil/etkinliği kanıtlanamamış 
 NRT’ye benzer etkisi olmakla birlikte kilo artışı üzerindeki yan etkisi daha az 
 En sık görülen yan etkileri, bulantı ve üst solunum yolu enfeksiyonu 
 



         NORTRİPTİLİN 
 Trisiklik antidepresan, noradrenalin geri alımı inhibisyonu 
 Zayıf nikotinik reseptör antagonisti 
 Çift kör plasebo kontrollü 200 kişide yapılan çalışmada 1 yıl içinde 

sigarayı bırakma plaseboya göre 2 katı 
 25-100 mg/gün 
 Nikotin bantı ile kullanımının tek başına bant kullanımına göre daha 

etkili olduğu yapılan çalışmalarda görülse de daha fazla çalışma 
gerekiyor 

Yan Etkileri 
 Taşikardi, bulanık görme, idrar retardasyonu, ağız kuruması, 
      kabızlık, hipotansiyon 

 



NİKOTİN AŞISI 

 Nikotine karşı antikorların 
oluşmasını sağlayarak 
nikotinin reseptörlere ulaşıp 
etkilerini göstermesini 
engeller 

  Nucleus accumbens’den 
dopamin salıverilmesinin 
engellendiği gösterilmiş 

 Faz I ve II çalışmaları 
 Güvenilir 
 Tolere edilebilir 
 İmmuniteyi uyarıcı (kişisel 

değişkenlik gösterir) 
 

 Yan Etkiler: 
 Yanma, eritem, şişlik, ağrı, 

ateş 
 Grip benzeri yakınımlar 
 Eozinofili 
 Kreatinin artışı 

 Antikor yanıtı yüksek olan 
olgularda, sigarayı bırakma 
başarısı ve azaltma oranı 
plaseboya göre daha fazla 

 Sigara bırakanlarda yeniden 
başlamayı önleyebileceği 
yönünde önemli bulgular var 

 



Diğer Tedavi Yöntemleri 

• Hipnoz : Bilinçaltına ulaşılarak sigara içmeye neden olan 
alışkanlığın köklerinin silinmesi, 3-5 seanstan sonra etkili olabilir 

• Akupunktur: Sigara içmemekten dolayı oluşabilecek yakınımları 
ortadan kaldırır,  beyni endorfin ve serotonin salgılanması için 
uyarır, 3 gün üst üste 20 dakikalık 3 seans tedavi uygulanır 

• Elektronik Sigara: Sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip, 
dumansız. 5 bölümden oluşmaktadır: Kartuş, püskürteç, 
manyetik adaptör, pil ve sıvı kısım. Sıvı kısımda; propylene 
glycol (PG) ve/veya bitkisel gliserin(VG) ve/veya 
polyetilenglicol (PEG 400), konsantre aroma ile nikotin  

• Mora Terapi, biorezonans, soğuk lazer, Allen Carr  



 Başarı 

Kombinasyon 

    Evreye uygun 
yaklaşım Farmakoterapi 

Davranışsal 
ve bilişsel 
yöntemler İzlem 

+ + + 



 
 

SİGARASIZ GÜNLER 
DİLEĞİYLE… 

 
TEŞEKKÜRLER 
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