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Εισαγωγή
Το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για περίπου 3.000.000 θανάτους ετησίως σε όλο
τον κόσμο1. Πάνω από 430.000 θάνατοι
συμβαίνουν στις Η.Π.Α2. Ο καπνός ενοχοποιείται για το 30% όλων των θανάτων
από καρκίνο και ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος, καθώς υπολογίζεται πως το 2004 σκότωσε
περισσότερους Αμερικανούς από όσους
πέθαναν από καρκίνο του μαστού, του
προστάτη και του εντέρου μαζί3,4. Παρά
τις προειδοποιήσεις από τους Δημόσιους
Οργανισμούς Υγείας για τους κινδύνους
από το κάπνισμα, το 25% των Αμερικανών
συνεχίζει να καπνίζει5,6. Παρότι θεωρείται
βέβαιο πως περιβαλλοντικοί παράγοντες,
όπως η επιρροή από τους συνομήλικους
και από τις διαφημιστικές καμπάνιες, συνεισφέρουν στη χρήση καπνού, σημαντικό ρόλο στη συνέχιση του καπνίσματος
παίζει η νικοτίνη, στην οποία οφείλεται η
προσκόλληση στον καπνό. Η κλινική έρευνα έχει δείξει σημαντικές διαφορές
στην πιθανότητα που έχει κάθε άτομο να
εξαρτηθεί από τον καπνό και στην ικανότητά του να διακόψει το κάπνισμα. Η χρήση της μοριακής βιολογίας έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον στη γενετική βάση
της εξάρτησης από τη νικοτίνη7.

Ορισμοί
• Eξάρτηση (Dependence, Abuse): Μη φυσιολογική επίδραση που ασκείται από μια
ουσία στη συμπεριφορά ενός ατόμου.
• Προσκόλληση (Addiction): Η επιθυμία για
μια ουσία, η οποία επηρεάζει τη φυσιολογική δραστηριότητα ενός ατόμου, προκαλώντας προβλήματα, συνδεόμενα με αυτή την ουσία.
(Διαγνωστικά κριτήρια της εξάρτησης DSM-IV:
American Psychiatric Association, 1994)

Γενετικά μοντέλα
Το κάπνισμα πιστεύεται πως είναι μία σύνθετη, πολυπαραγοντική συμπεριφορά με γενετικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Οι
προσεγγίσεις για την κατανόηση των γενετικών συνεισφορών στο κάπνισμα περιλαμβάνουν τα εξής:
α) Οικογενειακές μελέτες, μελέτες διδύμων
και μελέτες ατόμων από υιοθεσία. Επίσης μελέτες συσχέτισης, μελέτες ελεγχόμενων περιπτώσεων που βασίζονται στη σύγκριση α6

τόμων μη συγγενών προσβεβλημένων ή μη
προσβεβλημένων από έναν πληθυσμό. Μία
αλληλουχία Α σε ένα γονίδιο ενδιαφέροντος
θεωρείται πως σχετίζεται με ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα εάν εμφανίζεται σε μία σημαντικά υψηλότερη συχνότητα ανάμεσα σε
επηρεασμένα άτομα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
β) Μελέτες ζώων, οι οποίες προσφέρουν
τη δυνατότητα μελέτης μεγάλου αριθμού γενετικά πανομοιότυπων ζώων κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.

Μελέτες διδύμων
Οι μελέτες σε διδύμους αποτελούν εδώ και
χρόνια δημοφιλή τρόπο έρευνας γενετικών
παραγόντων στην πρόκληση διαφόρων νόσων. Οι μελέτες αυτές εξετάζουν τα ποσοστά
εμφάνισης διαφόρων χαρακτηριστικών.
Θεωρείται πως εάν το ποσοστό των μονοζυγωτικών διδύμων που εμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό είναι υψηλότερο από το ποσοστό των διζυγωτικών διδύμων, (concordance
rate, CR μονο >CR διζυγωτικών), τότε το χαρακτηριστικό αυτό επηρεάζεται από τα γονίδια. Αντίθετα εάν δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στα ποσοστά ανάμεσα σε μονοζυγώτες και διζυγώτες διδύμους, τότε το χαρακτηριστικό αυτό θεωρείται πως επηρεάζεται
από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο πρώτος που ανέφερε πως το CR ήταν υψηλότερο ανάμεσα σε μονοζυγώτες αρσενικούς διδύμους από ότι σε διζυγώτες, ήταν ο Ficher8
το 1958 σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Αντίστοιχα αποτελέσματα ανέφεραν και μια σειρά άλλες παρόμοιες
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α.,
στην Αυστραλία, στις Σκανδιναβικές χώρες και
στην Ιαπωνία. Ενώ αυτές οι αρχικές μελέτες
υποδείκνυαν πως η επιρροή της κληρονομικότητας στο κάπνισμα ήταν μέτρια, πιο πρόσφατες μελέτες σε διδύμους έχουν συμπερι-

λάβει μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων,
έχουν επιτύχει καλύτερο χαρακτηρισμό του
φαινοτύπου και έχουν αναπτύξει πιο εξελιγμένα μοντέλα ανάλυσης δεδομένων. Αυτές
οι μελέτες έχουν ανακαλύψει σημαντικές γενετικές επιρροές σε όλες τις διαστάσεις της
συμπεριφοράς του καπνιστή, όπως είναι η έναρξη9 και η συνέχιση του καπνίσματος, καθώς και ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζονται ημερησίως τόσο από άντρες όσο και
από γυναίκες10.
Η κληρονομικότητα εκτιμάται για το κάπνισμα (δηλαδή το ποσοστό της παραμέτρου στο κάπνισμα που αποδίδεται σε γενετικούς παράγοντες) σε αυτές τις μελέτες ότι
κυμαίνεται από 46 έως 84%, συγκρινόμενη
με την κληρονομικότητα που εκτιμάται για το
άσθμα, την αρτηριακή υπέρταση ή τον αλκοολισμό11,12.
Oι Carmelli και συν13,14 σε μία μεγάλη μελέτη 4.960 αρσενικών διδύμων, ανέφεραν πως
το CR ήταν σημαντικά υψηλότερο ανάμεσα
στους μονοζυγώτες σε σχέση με τους διζυγώτες για μη καπνιστές, καπνιστές και πρώην καπνιστές. Σε μία σχετικά πρόσφατη μεταανάλυση με πάνω από 17.500 μονοζυγώτες
και διζυγώτες διδύμους από 14 διαφορετικές
μελέτες, διαπιστώθηκαν ως παράγοντες κινδύνου για το κάπνισμα γενετικοί, οικογενειακοίπεριβαλλοντικοί και ατομικοί-περιβαλλοντικοί
παράγοντες, με ποσοστά συμμετοχής 56%,
24% και 20% αντίστοιχα10.
Οι μελέτες σε διδύμους, στην προσπάθεια
εξέτασης των γενετικών επιρροών, χρησιμοποιούν ένα δείκτη που ονομάζεται Overall
Concordance Ratio (OCR) ο οποίος υποδεικνύει τις διαφορές στα ποσοστά εμφάνισης
ενός χαρακτηριστικού ανάμεσα σε μονοζυγώτες και διζυγώτες διδύμους. Έτσι όταν το
CR μονοζυγωτών = CR διζυγωτών τότε το
OCR=1. Αντίθετα όταν το OCR >1, τότε θεωρούνται πως είναι παρούσες δυνητικές γενετικές επιρροές. Οι πιο πρόσφατες μελέτες
αναφέρουν πως τιμές του OCR μεταξύ 1.3
και 1.6 για το κάπνισμα, υποδεικνύουν μία
μέτρια επίπτωση γενετικών παραγόντων στις
διαφορετικές διαστάσεις της καπνιστικής συμπεριφοράς15.

Μελέτες σε πειραματόζωα
Ενώ οι μελέτες σε ανθρώπους δεν επιτρέπουν τη γενετική επέμβαση και χειρισμό των
ατομικών γονιδίων, τα πειράματα στα ζώα
προσφέρουν τη δυνατότητα της συστηματι-

κής εξέτασης της βιολογικής επιρροής σε ειδικά γονίδια σχετιζόμενα με την προσκόλληση στη νικοτίνη. Διάφορες προσεγγίσεις στη
μελέτη της γενετικής των ζώων έχουν αποβεί χρήσιμες στην κατανόηση της εξάρτησης
από τη νικοτίνη. Οι πιο χρήσιμες είναι αυτές
που πραγματοποιούνται με:
α) Αμιγή στελέχη (inbred strains) που παράγονται με ενδοοικογενειακή διασταύρωση
με αποτέλεσμα τα πειραματόζωα να είναι ομόζυγα σε όλες τις γενετικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα μέλη ενός αμιγούς στελέχους είναι γενετικά πανομοιότυπα. Έτσι, σε
μια σειρά πειραμάτων, οι Morrison και Lee16,
Hatchell και Collins17 και οι Robinson και συν18
έδειξαν ότι τα διαφορετικά στελέχη των αμιγών πειραματόζωων διέφεραν στην ευαισθησία τους στις συμπεριφεριολογικές και φυσιολογικές συνέπειες της νικοτίνης. Αυτές οι διαφορές ανάμεσα στα αμιγή στελέχη υποστηρίζουν την υπόθεση ότι γενετικοί παράγοντες
συνεισφέρουν στις διαφορές που παρατηρούνται στην ευαισθησία της εξάρτησης από τη
νικοτίνη ανάμεσα στους ανθρώπους.
β) Διαγονιδιακά (transgenic) και Knockout πειραματόζωα. Το αντικείμενο αυτών των
‘knock-out’ πειραμάτων είναι η αντικατάσταση ενός συγκεκριμένου γονιδίου με ένα άλλο που είναι ανενεργό ή μεταλλαγμένο. Τα
βιοχημικά ελλείμματα που παρατηρούνται
σε αυτά τα πειραματόζωα μπορούν να αποκαλύψουν τη λειτουργία της πρωτεΐνης που
εκφράζεται από το γονίδιο. Έτσι, για παράδειγμα, τα διαγονιδιακά ποντίκια που υπερεκφράζουν την τυροσίνη της υδροξυλάσης
(tyrosine hydroxylase, ΤΗ), ένα ένζυμο που
ελέγχει τη σύνθεση της ντοπαμίνης, εμφανίζονται να είναι λιγότερο ευαίσθητα στις φυσιολογικές συνέπειες της νικοτίνης19. Επίσης
η νικοτίνη έχει φανεί πως αυξάνει την έκφραση της ΤΗ σε μοντέλα κυτταρικών καλλιεργειών, υποδεικνύοντας πως οι ντοπαμινεργικοί μηχανισμοί μπορεί να αποτελούν σημαντικούς μεσολαβητές των κεντρικών συνεπειών της νικοτίνης20.

Εξεταζόμενα γονίδια σχετικά με το
κάπνισμα

Α. Γονίδια που επηρεάζουν το μεταβολισμό της νικοτίνης
Στη σημερινή εποχή, υπάρχουν πλέον αρκετές ενδείξεις πως η κατανάλωση καπνού επηρεάζεται από συγκεκριμένες γονιδιακές αλληλουχίες του κυτοχρώματος P-450, που αποτελούν μία ομάδα ενζύμων (CYP).
Η νικοτίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ σε κοτινίνη από τα ένζυμα CYP2A6 και CYP2D621.
Μια σειρά από γονιδιακές μελέτες έχουν διερευνήσει την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στο
κάπνισμα και σε πολυμορφισμούς γονιδίων
που κωδικοποιούν αυτά τα ένζυμα. Για παρά-
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δειγμα, έχουν αναγνωρισθεί δύο πολυμορφισμοί του γονιδίου CYP2A6: τα CYP2A6*2
και CYP2A6*3, που σχετίζονται με μειωμένη
δραστηριότητα του ενζύμου και κατά συνέπεια με μειωμένο μεταβολισμό της νικοτίνης.
Έτσι, οι Pianezza και συν22 ανέφεραν πως η
συχνότητα των φορέων αυτών των πολυμορφισμών ήταν σημαντικά χαμηλότερη ανάμεσα στα άτομα που ήταν εξαρτημένα από τον
καπνό, από ότι στα άτομα που αποτελούσαν
την ομάδα ελέγχου.
Σε ό,τι αφορά το ένζυμο CYP2D6, τα άτομα
που είναι ομόζυγα στις υπολειπόμενες ελαττωματικές αλληλουχίες (CYP2D6*3, CYP2D6*4
και CYP2D6*5) θεωρείται ότι μεταβολίζουν
βραδέως την νικοτίνη23. Αντίστοιχα, τα άτομα
που φέρουν ένα ή δύο αντίγραφα των λειτουργικών γονιδίων CYP2D6*1 ή CYP2D6*2
θεωρείται ότι μεταβολίζουν με μέτριο ρυθμό τη νικοτίνη και τα άτομα με πάνω από
δύο αντίγραφα θεωρείται ότι τη μεταβολίζουν ταχέως24.
Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες
που είχαν ως αντικείμενο τη διερεύνηση του
ρόλου αυτού του πολυμορφισμού στην εξάρτηση από τον καπνό με αντικρουόμενα
αποτελέσματα.
Β. Γονίδια ντοπαμίνης
Το μεσολιβιδινικό ντοπαμινεργικό σύστημα
παίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των συνεπειών αρκετών εθιστικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της νικοτίνης. Η νικοτίνη διεγείρει την απελευθέρωση της ντοπαμίνης στους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης
που βρίσκονται στο μεσολιβιδινικό ντοπαμινεργικό σύστημα25. Όπως ήταν αναμενόμενο,
πολλοί ερευνητές έχουν εξετάσει τη συσχέτιση των παραλλαγών αρκετών γονιδίων που
ελέγχουν το μεταβολισμό της ντοπαμίνης με
την εξάρτηση από τη νικοτίνη.
Β1. Γονίδια υποδοχέων
της ντοπαμίνης
Οι Blum και συν26 περιέγραψαν έναν πολυμορφισμό που αφορούσε την 3΄ μη μεταφρασμένη ρίζα του γονιδίου του υποδοχέα
D2 της ντοπαμίνης (DRD2), τις αλληλουχίες
DRD2*Α1 και *Α2.

Οι Noble και συν27 πρώτοι ανέφεραν μία
σημαντικά υψηλότερη επίπτωση της αλληλουχίας DRD2*Α1 ανάμεσα σε καπνιστές και
πρώην καπνιστές σε σύγκριση με μη καπνιστές. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και
σε μεταγενέστερες μελέτες. Όμως, πρόσφατες μελέτες που χρησιμοποίησαν προσεγγίσεις οικογενειακής βάσης ώστε να αποφευχθεί η διαστρωμάτωση του πληθυσμού, δεν
παρατήρησαν συσχέτιση του πολυμορφισμού
DRD2 και της εξάρτησης από τη νικοτίνη28.
Συμπερασματικά, η συσχέτιση μεταξύ της
προσκόλλησης στη νικοτίνη και του γονοτύπου DRD2 δε φαίνεται να είναι τόσο ισχυρή
όσο φάνηκε στις πρώιμες μελέτες.
Η έρευνα άλλων γονιδίων υποδοχέων της
ντοπαμίνης υπήρξε σχετικά περιορισμένη.
Β2. Γονίδιο του μεταφορέα
της ντοπαμίνης
Η πρωτεΐνη του μεταφορέα της ντοπαμίνης
εκφράζεται από το γονίδιο SLC6A3.
Έχει περιγραφεί ένας μεγάλος αριθμός επαναλαμβανόμενων πολυμορφισμών που
αφορούν αυτό το γονίδιο. Η 9-επαναλαμβανόμενη αλληλουχία (SLC6A3-9) έχει συσχετισθεί με διαταραχές παραγωγής ντοπαμίνης29 και η 10-επαναλαμβανόμενη αλληλουχία (SLC6A3-9) έχει συνδεθεί με καταστάσεις
ανεπαρκούς ντοπαμίνης30. Οι Lerman και συνεργάτες31 ανέφεραν πως οι καπνιστές ήταν
πολύ λιγότερο πιθανό να έχουν γονότυπο
SLC6A3-9 σε σχέση με τους μη καπνιστές.
Επίσης, οι καπνιστές με γονότυπο SLC6A3-9
ήταν πολύ πιθανότερο να είχαν ξεκινήσει το
κάπνισμα μετά την ηλικία των 16 ετών και επίσης να είχαν διακόψει το κάπνισμα για σημαντικά μεγαλύτερες χρονικές περιόδους κατά το παρελθόν, σε σχέση με καπνιστές που
είχαν άλλους γονότυπους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η συσχέτιση του γονιδίου
SLC6A3 με το κάπνισμα ήταν περισσότερο
έκδηλη στα άτομα με γονότυπους DRD2-A2.
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαίωσαν εν μέρει
και οι Sabol και συνεργάτες32 σε έναν πληθυσμό καπνιστών, πρώην καπνιστών και μη
καπνιστών. Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδείχτηκε συσχέτιση του γονιδίου SLC6A3
με την έναρξη του καπνίσματος, αλλά με τη
7
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διακοπή του. Μία πιο πρόσφατη μελέτη33 απέτυχε να επιβεβαιώσει όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, υποδεικνύοντας πως απαιτούνται περισσότερες αποδείξεις για την κατανόηση της συσχέτισης του μεταφορέα της ντοπαμίνης με το κάπνισμα.
Γ. Γονίδια που επηρεάζουν
το μεταβολισμό της ντοπαμίνης
Στη σύνθεση και το μεταβολισμό της ντοπαμίνης εμπλέκονται διάφορα ένζυμα: υδροξυλάση της τυροσίνης (ΤΗ), υδροξυλάση-β της
ντοπαμίνης, κατεχολ-O-μεθυλτρανσφεράση
(COMT) και μονοαμινοξειδάση A και B (MAO-A
και ΜΑΟ-Β). Τα γονίδια που κωδικοποιούν
αυτά τα ένζυμα έχουν ερευνηθεί επαρκώς
σε διάφορες διαταραχές όπως είναι ο αλκοολισμός, η κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια34.
Λίγα, όμως, δεδομένα υπάρχουν σε σχέση με το κάπνισμα. Έχει αναφερθεί πως η
έκθεση στον καπνό μειώνει τα επίπεδα των
MAO-A και ΜΑΟ-Β στον εγκέφαλο35,36. Οι
Costa-Mallen και συν37 ανέφεραν μία μέτρια
συσχέτιση μεταξύ ενός πολυμορφισμού στο
γονίδιο της ΜΑΟ-Β και το κάπνισμα. Σε μία
Βρετανική έρευνα38 βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του καπνίσματος και πολυμορφισμών στα
γονίδια της ΜΑΟ-Α και της υδροξυλάσης-β
της ντοπαμίνης.
Δ. Γονίδια σεροτονίνης
Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις που υποδεικνύουν πως η νικοτίνη αυξάνει την απελευθέρωση της σεροτονίνης στον εγκέφαλο και πως τα συμπτώματα που οφείλονται
στην έλλειψη νικοτίνης μπορεί να ρυθμίζονται
από τη μειωμένη σεροτονινεργική νευροδιαβίβαση39. Το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στον μεταφορέα της σεροτονίνης
(5-ΗΗΤ). Οι μελέτες, όμως, που έχουν έως
τώρα εξετάσει το ρόλο του γονιδίου 5-ΗΗΤ
στο κάπνισμα, αναφέρουν αντικρουόμενα αποτελέσματα40-42.

Συμπεράσματα
Οι μελέτες σε διδύμους και σε πειραματόζωα
έχουν αποκαλύψει γενετικές επιρροές στην ανάπτυξη της εξάρτησης από τη νικοτίνη.
Παρότι δεν είναι διαθέσιμες οριστικές απο8

δείξεις, φαίνεται πως οι πολυμορφισμοί σε
μια σειρά από εξεταζόμενα γονίδια, συνεισφέρουν στην έναρξη και τη συνέχιση του
καπνίσματος. Πιθανώς η πιο απτή ένδειξη αφορά τα γονίδια που κωδικοποιούν την ομάδα ενζύμων CYP του κυτοχρώματος P-450,
τα οποία οδηγούν στην αύξηση του μεταβολισμού της νικοτίνης, καθώς και τα γονίδια DRD2 που καθορίζουν τη λειτουργία της
ντοπαμίνης. Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί
πως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο.
Απαιτούνται περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες, που με τα αποτελέσματά τους θα
βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των
γενετικών και περιβαλλοντικών επιρροών στο
κάπνισμα και που πιθανώς θα ενισχύσουν την
άποψη ότι το κάπνισμα θα πρέπει να θεωρείται μία χρόνια εθιστική πάθηση που δεν έχει
καθοριστεί πλήρως.
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