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SOUHRN: Legální látky se závislostním potenciálem jsou v ÈR pøedstavovány zejména etanolem, nikotinem a kofeinem. Velmi èasto dochází k souèasnému užití tìchto látek, ať už u osob
závislých na jedné èi více látek, tak i u osob bez závislosti. K interakci mezi kofeinem a etanolem
dochází pravdìpodobnì na úrovni adenosinového systému. Etanol aktivací adenosinových receptorù vyvolává akatizii, somnolenci a anxiolytický úèinek. Kofein naopak kompetitivním antagonizmem na stejných receptorech zpùsobuje anxietu a pùsobí psychostimulaènì. Navíc
mùže v nízkých dávkách potlaèovat motorický deficit vyvolaný etanolem, a naopak jej potencovat v dávkách vysokých. Z výše uvedeného vyplývá, že interakce mezi kofeinem a etanolem
mùže vést k vzájemné antagonizaci nìkterých nežádoucích úèinkù (anxieta, somnolence), což
však bylo prokázáno jen v preklinických experimentech. Vìtšina preklinických i klinických prací
zabývajících se souèasným užitím etanolu a nikotinu popisuje vzájemnou potenciaci pøíjmu
tìchto dvou látek. Pravdìpodobný mechanismus tohoto efektu spoèívá ve zkøížené toleranci,
která vede mimo jiné i k redukci nepøíjemných vedlejších efektù látek a potenciaci uvolnìní dopaminu v nucleus accumbens. Je možné, že tento jev je pohlavnì závislý, protože u žen vede
konzumace nikotinu k poklesu pøíjmu etanolu. Je nutné také podotknout, že kromì uvedené
kombinace látek potencuje navzájem nejen svùj pøíjem, ale i významnì zvyšuje riziko toxicity
pøedevším pro kardiovaskulární a cerebrovaskulární systém a riziko rozvoje maligního onemocnìní. Interakce vybraných látek s etanolem jsou znaènì variabilní nejen v dùsledku vlivu rùzných dávek použitých v jednotlivých experimentech, ale mohou záviset i na pohlaví, délce užívání látek nebo èasové posloupnosti, ve které jsou látky ve studiích sledovány. Podrobnìjší popis vlivu tìchto faktorù je uveden v jednotlivých kapitolách èlánku.
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1 ÚVOD

Etanol spoleènì s nikotinem a kofeinem patøí mezi celosvìtovì nejrozšíøenìjší legální psychoaktivní látky. Spotøeba
alkoholických nápojù v ÈR v roce 2013 dosahovala na 1 obyvatele 7,2 litru èistého etanolu. Poèet kuøákù se v posledních letech v dospìlé populaci výraznì nemìní a pohybuje
se okolo 30 % (Mravèík et al., 2014). Dle studie ESPAD v ÈR
od roku 1995 vzrùstá poèet mladistvých, kteøí pravidelnì
konzumují alkoholické nápoje, kdežto postoj ke kouøení cigaret se u této skupiny výraznì nemìní (Hibell et al., 2012).
Bylo zjištìno, že v ÈR pravidelnì (dennì) kouøí pøibližnì
ètvrtina šestnáctiletých mladistvých, což je o 2 roky døíve
než je možnost si cigarety v ÈR legálnì zakoupit. Dospìlé
osoby v Evropì pøijímají prùmìrnì 100–400 mg kofeinu
dennì, a to pøedevším konzumací kávy, èaje a energetických nápojù. Užívání kofeinu je na rozdíl od etanolu a nikotinu, které mají vysoký závislostní potenciál, považováno za
bezpeèné. Epidemiologické studie též ukazují, že kuøáci
konzumují více kávy (Swanson et al.,1994) a etanolu (Falk
et al., 2006) než nekuøáci. Kombinace etanolu ať již s kofeinem èi nikotinem je pomìrnì èastá. Významnou roli v tom
mùže hrát pøedevším jejich snadná dostupnost a také relativnì nízká cena. Kromì již zmínìných faktorù se na souèasném abúzu mohou podílet i faktory, jako jsou napøíklad
psychosociální a genetické vlivy a také samotná farmakologická interakce mezi tìmito látkami.
l

2 INTERAKCE ETANOLU A KOFEINU

Kofein (1,3,5-trimethylxanthin) je xantinový alkaloid, který je nejvíce obsažen v rostlinách Coffea arabica, Camellia
sinensis, Ilex paraguariensis a Paullinia cupana. Kofein je
nejèastìji konzumován ve formì kávy a èaje. V posledních
letech vzrùstá popularita tzv. energetických nápojù s obsahem kofeinu. Tyto nápoje bývají èasto kombinovány s etanolem, protože je mezi laickou veøejností rozšíøená teorie,
že kofein antagonizuje nìkteré nežádoucí úèinky etanolu,
zejména ospalost. Výsledky provedených preklinických
i klinických pozorování nemají v pohledu na tuto teorii jednoznaèný závìr. K farmakologické interakci mezi obìma
látkami pøi souèasném užití s velkou pravdìpodobností dochází na úrovni adenosinového systému, kde obì látky vykazují opaèné úèinky, což však pro uživatele nemusí zákonitì znamenat snížení „ žádoucích“ úèinkù tìchto látek.
Etanol je popisován jako látka zvyšující aktivaci adenosinových receptorù. Pravdìpodobnì je stimuluje nepøímo, jednak snížením zpìtného pøíjmu adenosinu do presynaptických zakonèení inhibicí ENT1 transportéru (Parkinson et al., 2009) a jednak zvýšením koncentrace acetátu
(Carmichael et al., 1991), který je jeho metabolitem a zároveò výchozím substrátem pro syntézu adenosinu. Stimulace adenosinových A1 receptorù vede po aplikaci etanolu
k nežádoucím projevùm, jako je akatizie a somnolence, ale
také se projeví anxiolytickým úèinkem (Johansson et al.,
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2001). Stimulace A2A receptorù ve ventrálním striatu je
zásadní pro interakci s dopaminergním systémem, který
v této struktuøe mozku tvoøí A2A-D2 receptorové heterodimery. U akutního podání etanolu je popisována inhibice
uvolnìní dopaminu vlivem stimulace A2A (Houchi et al.,
2008). Podstatná pro vliv etanolu na adenosinový systém je
ovšem nejen jeho aktuální plazmatická koncentrace, ale také délka podávání. Po chronické aplikaci etanolu bylo zjištìno, že dochází k poklesu celkového tonu adenosinového
systému (Parkinson, et al., 2009), k èemuž vede snížení exprese ENT1 transportérù (Nam et al., 2011) a tím pádem
zvýšení biodegradace adenosinu. Snížení celkového tonu se
projeví i zmìnou poètu receptorù. Konkrétnì byla popsána
up-regulace A1 receptorù, které jsou také pravdìpodobnì
zodpovìdné za øadu abstinenèních symptomù vèetnì insomnie a ataxie (Daly et al., 1994).
Kofein je naopak popisován jako neselektivní kompetitivní antagonista na adenosinových receptorech. Nejvyšší
afinitu vykazuje vùèi receptorùm A1, A2A, A2B a afinita
k receptoru A3 je malá (Fredholm et al., 1999). Jejich stimulací pùsobí mírnì psychostimulaènì, zvyšuje motorickou
aktivitu a mùže mít i anxiogenní úèinky.
U akutní kombinace kofeinu a etanolu tedy zøejmì
opravdu dochází k antagonizaci „nežádoucích“ efektù ve
smyslu potlaèení anxiety indukované kofeinem a somnolence zpùsobené etanolem (Asatryan et al., 2011; Ferré et al.,
2011). Na preklinickém modelu byl též prokázán pozitivní
vliv kofeinu na motorický deficit vyvolaný etanolem: malé
dávky kofeinu mohou redukovat poruchy koordinace vyvolané etanolem, ale vysoké dávky jej mohou naopak potencovat. Za tento efekt jsou nejspíše zodpovìdné receptory A1.
Schopnost kofeinu zmírnit vznik rychlé tolerance na etanolem navozenou poruchu koordinace je též spojována více
s A1 než A2A receptory (López-Cruz et al., 2013). Kombinace tìchto látek u myší vedla k signifikantnímu zvýšení lokomoèní aktivity, která nenastala pøi podání drog samostatnì
(Hilbert et al., 2013). Tento efekt je pravdìpodobnì na dávce závislý. Støední dávka kofeinu (25 mg/kg) pùsobí na lokomoci stimulaènì a toto stimulaèní pùsobení je etanolem
v malé dávce (1 g/kg) ještì potencováno. Stimulaèní efekt
etanolu pak pøi vyšší dávce (3 g/kg) mizí. Pokud je dávkování obráceno, tj. nízká dávka etanolu (1 g/kg) a vysoká dávka
kofeinu (100 mg/kg), stimulaèní efekt kofeinu zcela vymizí.
A pøi vysokých dávkách etanolu (4 g/kg) jakákoliv dávka kofeinu pùsobila supresivnì (Waldeck, 1974).
Po chronické expozici etanolu a snížení aktivity adenosinového systému dochází k dalšímu pøíjmu látky pravdìpodobnì proto, že snížená stimulace A2A receptorù ve striatu vede u A2A-D2 heterodimerù ke zvýšenému uvolnìní dopaminu a pozitivnímu zpevnìní. Kombinace s kofeinem
inhibici tìchto receptorù nadále prohlubuje a zvyšuje množství uvolnìného dopaminu (Houchi et al., 2008). Na druhou
stranu mùže kofein u alkoholikù prohlubovat abstinenèní
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symptomy, za které je zodpovìdná nedostateèná stimulace
up-regulovaných A1 receptorù.
Oproti pøevážnì preklinickým studiím dokládajícím
antagonismus anxiety a somnolence mezi etanolem a kofeinem nejsou výsledky klinických pozorování pøesvìdèivé.
Pøi experimentu na zdravých dobrovolnících bylo zjištìno,
že u kombinace s kofeinem došlo ke zlepšení výkonu u Stroopova testu. Mezi ostatními sledovanými parametry (hladiny etanolu, reakèní èas, subjektivní pocit opilosti, verbální
pamìť) nebyly mezi skupinami statisticky významné rozdíly (Alford et al., 2012). Dobrovolníkùm byl v tomto pøípadì
podán energetický nápoj s 80 mg kofeinu a etanolu (individuálnì, pro dosažení koncentrace ve vydechovaném vzduchu 0,1 %) nebo placebo. Dále byla provedena práce zabývající se kombinací etanolu (0,6 g/kg) a kofeinu (200 a 400 mg)
u øidièù. Bylo zjištìno, že kombinace nemá vliv na reakèní
èas, subjektivní pocity ani na Stroopùv test, ale v testu simulovaného øízení kombinace zkracovala brzdovou latenci,
která ovšem i tak zùstala signifikantnì delší oproti placebové skupinì (Liguori & Robinson, 2001). Naproti tomu studie
s energetickými nápoji, které obsahovaly kofein (1,14 mg/kg)
a které byly kombinovány s etanolem (0,6 g/kg a 1 g/kg) prokázaly signifikantní snížení subjektivních pocitù cefalgie,
slabosti, sucha v ústech nebo poruch motorické koordinace.
Pøi objektivním posouzení poruch motorické koordinace
a vizuální reakèní doby byl efekt bez statistické významnosti (Ferreira et al., 2006).
Mimo interakce mezi sledovanými látkami na behaviorální úrovni existují i práce zabývající se vlivem této kombinace na kardiovaskulární systém. Wiklund et al. (2009)
zkoumali na zdravých dobrovolnících ovlivnìní srdeèních
funkcí po kombinaci etanolu, kofeinu a fyzické námahy,
a testovali tak hypotézu, že tato kombinace mùže zpùsobit
náhlou srdeèní smrt. Hypotéza se nepotvrdila, ovšem navrácení srdeèního tepu do klidových hodnot bylo signifikantnì pomalejší u subjektù s touto kombinací než u subjektù, kterým bylo podáno placebo. Závìr studie je takový,
že pouze u predisponovaných pacientù (pøedevším s poruchou srdeèního rytmu) je po této kombinaci zvýšeno riziko
maligní arytmie (Wiklund et al., 2009).
l

3 INTERAKCE ETANOLU A NIKOTINU

Další velmi bìžnou kombinací etanolu s jinou návykovou
látkou je souèasné užívání s nikotinem. Z výsledkù dostupných z preklinických studií i klinických prací se zdá, že nikotin zvyšuje konzumaci etanolu (Acheson et al., 2006). Øada epidemiologických studií opakovanì prokázala vysokou
míru korelace mezi konzumací etanolu a kouøením tabáku.
Frekvence kouøení u alkoholikù se odhaduje nejménì dvakrát vyšší než u bìžné populace (Falk et al., 2006) a také
spotøeba cigaret je vyšší u alkoholikù než u kuøákù nekonzumujících etanol (Dawson, 2000). Je také potvrzeno, že
u dospìlého kuøáka je až o 50 % vyšší pravdìpodobnost, že
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bude alkoholikem, než u dospìlého nekuøáka (Kozlowski &
Ferrence, 1990). Zdravotní rizika, která s sebou nese souèasné užití tìchto dvou látek, jsou výrazná. Nadmìrné užívání nikotinu i etanolu významnì ohrožuje lidské zdraví.
Kombinace tìchto látek mùže mít tedy za následek synergii
nežádoucích úèinkù a vést k závažným zdravotním následkùm, jako je napøíklad rozvoj kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnìní, žaludeèních vøedù, a v neposlední øadì také obì látky významnì pøispívají k rozvoji
rùzných typù nádorových onemocnìní (Ko & Cho, 2000;
Pelucchi et al., 2008).
Nìkolik studií souhlasí s tím, že genetická výbava mùže predisponovat jedince k užívání nebo zneužívaní návykových látek (Goldman et al., 2005), z èehož vyplývá, že mohou existovat i genetické faktory predisponující k užívání
více návykových látek souèasnì (Tyndale, 2003). Odhaduje
se, že genetické faktory tvoøí okolo 50 % zodpovìdnosti èlovìka v rozvíjející se závislosti na nikotinu nebo etanolu
(Swan et al., 1997), pøièemž tato procenta se mohou lišit
v závislosti na pohlaví, rase, kultuøe èi vìku, kdy èlovìk zaèal s užíváním etanolu nebo kouøením tabáku (Hurley et
al., 2012). Genetické studie zabývající se závislostí se nyní
zamìøují na zmìny (dysfunkce) v neurotransmiterových
systémech, které jsou dùležité pro dráhu odmìny (dopaminergní) èi náladu (napø. glutamatergní, serotoninergní,
cholinergní). Bohužel, genetické základy alkoholové a nikotinové závislosti stále nejsou známy. Kromì výše zmínìných systémù jsou také dùležité genetické rozdíly v enzymech podílejících se na metabolismu tìchto látek. Jejich
znalost je dùležitá k pochopení, jak zmìny v metabolismu tìchto látek pøispívají k populaèním rozdílùm v reakci
a chování na aplikované látky. Na metabolismu etanolu se podílí pøedevším alkohol/aldehyd dehydrogenáza
(ADH/ALDH) a CYP2E1 a na biotransformaci nikotinu
CYP2A6. Jejich genetické polymorfismy vedou ke zmìnì
metabolické aktivity tìchto enzymù (Wall et al., 2007).
Zdá se, že interakce mezi etanolem a nikotinem je
ovlivnìna také dalšími faktory, jako jsou pohlaví nebo vìk
(Acheson et al., 2006; Grant & Dawson, 1998). Bylo zjištìno,
že kouøení u dospívajících a vysokoškolákù zvyšuje riziko
alkoholové závislostní poruchy (Chen et al., 2002; Grant &
Dawson, 1998). Z výsledkù studií dále vyplývá, že u mužù
nikotin konzumaci etanolu zvyšuje, kdežto u žen snižuje.
Sedativní úèinky etanolu byly nikotinem zvýšeny u obou
pohlaví (Acheson et al., 2006). Podobný efekt s potenciací
konzumace etanolu nikotinem byl u mužù pozorován i v jiné
studii, kde akutní dávka nikotinu (v podobì cigarety) významnì zvýšila konzumaci etanolu v porovnání se subjekty, které
kouøí cigarety bez obsahu nikotinu (Barrett et al., 2006).
Jak v klinických, tak i v preklinických modelech vede
opakované podávání etanolu nebo nikotinu k toleranci rùzných farmakologických úèinkù tìchto drog. Chronické podávání nikotinu je spojeno se sníženou citlivostí na farma-
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kologické úèinky etanolu a tento fenomén je oznaèován jako
zkøížená tolerance (Doyon et al., 2013). Zkøížená tolerance
mezi dvìma látkami mùže redukovat jejich nepøíjemné vedlejší efekty a motivovat lidi ke konzumaci zvýšeného množství za úèelem dosažení stejných odmìòujících úèinkù
(Funk et al., 2006).
Interakce etanolu a nikotinu ale není omezena pouze
na potenciaci pøíjmu látek. Alespoò u mužù bylo prokázáno,
že akutní dávka etanolu (0,4 a 0,7 g/kg) u kuøákù premedikovaných nikotinem (21 mg ve formì transdermálních náplastí) zpùsobila kromì zrychlení srdeèní frekvence také
významný nárùst pocitù euforie a opilosti (Kouri et al.,
2004). Tato zjištìní naznaèují, že takové behaviorální úèinky mohou alespoò èásteènì vysvìtlit vysokou prevalenci
kombinovaného použití tìchto dvou látek.
Jakým mechanismem spolu obì látky interagují, zatím
není zcela objasnìno. Ve farmakodynamice etanolu i nikotinu však existují jisté spojitosti, které by mohly být pro pochopení jejich interakce podstatné. Obì látky aktivují mezolimbický dopaminergní systém a také hypotalamo-hypofyzární osu spojenou se signalizací stresových hormonù
(Doyon et al., 2013). Oba tyto systémy jsou centrálnì spojené s užíváním drog a rozvojem závislosti (Ungless et al.,
2010). Mezolimbický dopaminergní systém reguluje náladu, emocionální odpovìdi i chování (odmìòující, motivující
a stimulující) a dysregulace tohoto systému je charakteristickým znakem drogovì závislých. Mezolimbická dopaminergní dráha se skládá ze shluku dopaminových neuronù
uložených ve ventrální tegmentální oblasti (VTA), které obsahují nikotinové receptory (NRc) a jejich stimulace zpùsobí
uvolnìní dopaminu v nìkolika èástech mozku vèetnì nucleus accumbens. Aktivace této èásti mozku bývá spojena se
zmìnami v emocionálním a kognitivním chování, a to pøedevším vzhledem k regulaci dráhy odmìny u závislostí. Bylo prokázáno, že nikotin i etanol zvyšují uvolòování dopaminu (Tizabi et al., 2007). Souèasné podání tìchto látek zpùsobuje tedy aditivní uvolnìní dopaminu z nucleus accumbens,
což se mùže odrážet ve vyšším naplòujícím pocitu (rewarding). A právì toto mùže být mechanismem pøispívajícím ke
spoleèné konzumaci etanolu a nikotinu (Tizabi et al., 2002).
Nikotin aktivuje pravdìpodobnì dráhu odmìny prostøednictvím NRc (Gotti et al., 2010). Chronické kouøení zvyšuje
poèty NRc (up-regulace nìkterých podtypù), pravdìpodobnì kvùli jejich desenzitizaci pøi opakované expozici nikotinu (namísto zesílení receptorové funkce) (Hurley et al.,
2012; Vallejo et al., 2005). Senzitivita nikotinové odpovìdi
mùže být také modulována dopaminem pomocí jeho interakce s receptory D1 a D2 (Laviolette et al., 2008) a je známo,
že nikotin mùže také potencovat uvolòování acetylcholinu,
dopaminu, GABA, glutamátu, adrenalinu, noradrenalinu
a serotoninu z presynaptických zakonèení v rùzných èástech mozku (McKee & Weinberger, 2013).
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Etanol mùže dráhu odmìny ovlivòovat nìkolika mechanismy, vèetnì interakce s NRc. V práci provedené na
14 mužích a 13 ženách (všichni nekuøáci), kterým byl podán
mecamylamin (antagonista NRc) nebo placebo a poté nápoj
s etanolem nebo bez nìj bylo zjištìno, že mecamylamin snižuje euforické úèinky etanolu i touhu konzumovat jej. Tyto
výsledky tedy naznaèují, že etanol musí interagovat nìjakým zpùsobem s nikotinovými receptory pro navození svých
pøíjemných úèinkù. Není zcela jasné, jestli jsou jeho úèinky
zpùsobené pøímým ovlivnìním tìchto receptorù, nebo spíše
nìkterým z nepøímých mechanismù, jako je interference
s rùznými aferentními dráhami, které pak ovlivòují VTA
(jako napø. serotonin, opiáty, glutamát a GABA). Bylo prokázáno, že podání etanolu zvyšuje množství acetylcholinu
ve VTA (aktivace NRc) a tím i hladinu dopaminu v nucleus
accumbens (Larsson & Engel, 2004). Ke zvýšení hladiny dopaminu prostøednictvím NRc mùže také dojít inhibicí
GABA, stejnì jako aktivací glutamátu (Schlaepfer et al.,
2008). V dalších studiích bylo zjištìno, že chronické pùsobení etanolu podporuje nikotinem indukovanou up-regulaci
a mìní elektrofyziologické vlastnosti nìkterých podtypù
NRc (Dohrman & Reiter, 2003; Cardoso et al., 1999).
Další možností je interakce pøes neuroendokrinní cestu (Doyon et al., 2013). Etanol a nikotin samostatnì aktivují
stresovou dráhu tím, že vyvolávají uvolnìní glukokortikoidù (Ellis, 1966; Porcu et al., 2003). Jejich akutní podání zvyšuje množství stresových hormonù cirkulujících v krvi, a to
v závislosti na dávce (Mendelson et al., 2005). Glukokortikoidy a další stresové hormony mají silný vliv na neuronální funkce a také pøímo pùsobí na dopaminergní systém
a modulují tak dopaminergní neurotransmisi. Je tedy možné, že etanol a nikotin pùsobí dohromady na stres reagující
dráhu v mozku zpùsobem, který podporuje souèasné používání a zneužívání obou látek (Funk et al., 2006). V preklinické studii bylo prokázáno, že lokální aktivace glukokortikoidních receptorù ve ventrálním striatu zpùsobila zvýšený
pøíjem etanolu (Fahlke & Hansen, 1999). Vidíme, že u obou
látek se pravdìpodobnì jedná o komplexní úèinky nìkolika
navzájem propojených neurotransmiterových systémù.
l

4 ZÁVÌR

Akutní podání kofeinu spolu s etanolem pøináší pro uživatele antagonizaci nežádoucích úèinkù obou látek, tj. anxiety
u kofeinu a sedace u etanolu. Kofein je navíc schopný snižovat motorický deficit vyvolaný etanolem, i když tento efekt
je na dávce závislý a ve vysokých dávkách jej kofein spíše
prohlubuje. Na druhou stranu vede zmínìná kombinace látek k silnìjšímu pozitivnímu zpevnìní, a tedy vyššímu riziku vzniku závislosti, pøièemž kofein také mùže prohlubovat
abstinenèní symptomy u závislých na etanolu. Tento efekt
však není výsledkem akutní kombinace látek, ale jejich oddìleného podání.
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Kombinace etanolu a nikotinu se zdá být pro konzumenty spíše nevýhodná. U chronicky aplikovaného etanolu
totiž dochází k rozvoji zkøížené tolerance k nikotinu a naopak, což vede ke zvýšenému pøíjmu látky pro dosažení požadovaného efektu a snazšímu rozvoji závislosti a zvýšenému riziku intoxikace. U kuøákù bez závislosti na etanolu
dochází vlivem kombinace k zintenzivnìní pocitù euforie
a opilosti oproti podání etanolu samotného.
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