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Souhrn dostupných důkazů
Nikotinové sáčky jsou poměrně novou kategorií výrobků, které obsahují nikotin bez tabáku. Jsou to
malé porcované sáčky (podobně jako u porcovaného orálního nebo žvýkacího tabáku), ale místo
mletého nebo řezaného tabáku jsou naplněny směsí obsahující nikotin. Uživatel umístí sáček mezi rty
a dásně obdobně jako u snusu. Sáček z netkaného papíru je naplněn granulemi celulózy, jež jsou
napuštěny stabilizátory pH (běžně používané látky v potravinářství a domácnosti jako kyselina
citronová nebo jedlá soda), příchutěmi (potravinářská aditiva) a nikotinem (resp. nikotinovou solí).
Jsou dostupné v různých příchutích s různým obsahem nikotinu. Běžně dostupné nikotinové sáčky
obsahují v 1 ks 2-10 mg nikotinu (Zvolská, 2021).
Dostupné údaje nasvědčují tomu, že nikotinové sáčky jsou mnohem méně škodlivé než cigarety a
spalovaný tabák a také méně škodlivé než orální tabák a že mohou být účinným prostředkem při
odvykání kouření.
Výsledky toxikologických studií ukazují, že obsah škodlivých a potenciálně škodlivých látek, které jsou
zodpovědné za zdravotní dopady tabákového kouře, je v nikotinových sáčcích srovnatelná s jejich
obsahem v přípravcích náhradní nikotinové terapie a že je nižší než u orálního tabáku; většina z nich
je nedetekovatelných (Azzopardi et al., 2021). V toxikologickém hodnocení dopadů na in vitro
lidských tkáňových kulturách měly extrakty z nikotinových sáčků minimální nebo žádný účinek ve
srovnání s minimálním nebo středním efektem extraktu z orálního tabáku nebo silným efektem
cigaretového kouře (Bishop et al., 2020).
Pokud jde o toxicitu nikotinu jako takového, jde o vysoce návykovou látku, jeho toxicita je však
poměrně nízká (Mayer, 2014). Nikotin v užívaných dávkách zvyšuje krevní tlak a srdeční frekvenci,
může mít lokálně dráždivý efekt, může inhibovat protinádorovou imunitní odpověď, ale není
karcinogenní (Sanner & Grimsrud, 2015) a jeho škodlivost je mnohem nižší ve srovnání s dalšími
složkami tabákového kouře (U.S. Department of Health and Human Services, 2010). Vážné zdravotní
důsledky způsobuje toxická směs cca 7000 chemických látek (z nichž 70 je prokázanými karcinogeny)
obsažených v tabákovém kouři, nikoliv nikotin (U.S. Department of Health and Human Services,
2014). Relativní rizika nikotinu a tabákového kouře trefně shrnul již téměř před 50 lety Russell (1976)
svým výrokem: „Lidé jsou závislí na nikotinu, ale umírají kvůli dehtu z tabákového kouře.“
Farmakokinetika nikotinových sáčků, pokud jde o uvolňování a vstřebávání nikotinu, je podobná jako
u orálního tabáku (Lunell et al., 2020). Maximální koncentrace nikotinu v plazmě a hladina nikotinu
v plazmě do 6 h po užití je srovnatelná nebo vyšší než u konvenční cigarety, přičemž maximální
hladina je u nikotinových sáčků dosažena mnohem pomaleji po užití (cca po 0,5-1 hodině) než po
vykouření konvenční cigarety (cca po 7 minutách) (McEwan et al., 2021; Rensch et al., 2021). Zdá se,
že plasmatické koncentrace nikotinu nejsou silně závislé na síle nikotinových sáčků pokud jde o obsah
nikotinu (McEwan et al., 2021). Závěry farmakokinetických studií se shodují v tom, že nikotinové
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sáčky dokáží účinně nahradit příjem nikotinu v konvenčních cigaretách a že mají pravděpodobně nižší
závislostní potenciál.
Na škále rizikovosti nikotinových/tabákových výrobků jsou tedy nikotinové sáčky na konci rizikového
kontinua spolu s přípravky pro náhradní terapii nikotinem a předpokládá se, že při odvykání bude
jejich účinnost stejná nebo vyšší jako účinnost snusu a vyšší než u náhradní nikotinové terapie (Lunell
et al., 2020; Thornley et al., 2009; Zvolská, 2021).
Alternativní nikotinové výrobky včetně nikotinových sáčků mají potenciál nahradit spalovaný tabák a
tím dramaticky snížit veřejnozdravotní dopady kouření. Harm reduction koncept spojovaný
s tabákovými/nikotinovými alternativami je však kontroverzní téma, alternativní výrobky nejsou
doporučovány WHO jako součást politiky v oblasti kontroly tabáku a jde o kontroverzní téma také na
úrovni EU (Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks, 2021; World Health
Organization, 2021a, 2021b). Hlavní argumenty proti tabákovým/nikotinovým alternativám se týkají
jejich škodlivosti, nedostatku důkazů a škodlivosti dlouhodobého užívání a závislostního potenciálu
alternativních nikotinových výrobků. Část odborné komunity tyto postoje kritizuje s tím, že škodlivost
alternativních výrobků je potřeba hodnotit v kontextu a ve vztahu k rizikům kouření tabáku (O’Leary
et al., 2021; Snowdon, 2020).
Harm reduction přístup a tabákové/nikotinové alternativy mohou být klíčovou strategií pro efektivní
a rychlé snížení zdravotní zátěže způsobené kouřením. Cílem těchto strategií je preferovat nikotin ve
výrobcích s minimálním rizikem na rizikovém kontinuu a eliminace spalovaného tabáku (Cummings et
al., 2020; Hatsukami & Carroll, 2020; Higgins, 2020; Králíková, 2020; Lund, 2021; Palmer et al., 2022;
Zvolská, 2021).
K hlavním obavám spojeným s alternativními výrobky patří obava, že alternativní výrobky představují
vstupní bránu pro výrobky založené na spalování tabáku. Panuje také nejistota v tom, nakolik jsou
alternativy kouření účinné při odvykání kouření, a obava, že alternativní výrobky mohou naopak
představovat bariéru pro odvykání kouření, neboť umožňují souběžné užívání alternativ i kouření
tabáku (Beaglehole et al., 2019; Cummings et al., 2020; Hatsukami & Carroll, 2020; Higgins, 2020).
Značné obavy vzbuzuje zejména to, že se zvyšuje atraktivita a míra užívání alternativních výrobků
mezi dětmi a mládeží a vzniká u nich závislost na nikotinu, což zvyšuje riziko kouření tabáku. Zatím
však není kauzalita mezi užíváním alternativ a pozdějším kouřením u adolescentů jasná a spíše se
uvažuje o společných faktorech podmiňujících sklon k různým formám užívání nikotinu (Chan et al.,
2021; Kralikova, 2021). Epidemiologické analýzy ukazují, že míra užívání alternativních výrobků mezi
dospívajícími roste spolu s klesající prevalencí kouření (Cullen et al., 2019; ESPAD Group, 2020; Choi
& Abraham, 2021). Většina dospívajících uživatelů alternativních výrobků jsou bývalí nebo současní
kuřáci (McNeill et al., 2021), také analýzy zaměřené specificky na nikotinové sáčky ukazují mnohem
vyšší prevalenci mezi kuřáky (Plurphanswat et al., 2020) a vyšší ochotu je užít mezi kuřáky a uživateli
tabákových výrobků (Vogel et al., 2022). Cílené analýzy a modely ukazují, že užívání alternativ nevede
k opětovné normalizaci kouření cigaret mezi dospívajícími, a že nárůst užívání alternativ je jednou
z příčin poklesu kouření tabáku u mladých a že alternativy fungují jako substitut konvenčních cigaret
(Hallingberg et al., 2020; Pesko & Warman, 2021).
Také je zřejmé, že veřejnost je mylně informována o rizicích alternativních výrobků a zastává
poměrně negativní postoje a názory, které staví rizikovost alternativních výrobků na roveň kouření
tabáku (např. Kiviniemi & Kozlowski, 2015). Týká se to i kuřáků tabáku, kteří jsou mylně informováni
o rizicích a přínosech alternativních výrobků (McNeill et al., 2018). Jednou z příčin může být obecné
informování o škodlivosti alternativních výrobků bez informace o relativním riziku vzhledem ke
kouření cigaret (Nilsen et al., 2020).
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Závěry a doporučení
Škodlivost nikotinových sáčků je ve srovnání s jinými tabákovými/nikotinovými výrobky velmi nízká,
zejména s ohledem na zanedbatelný obsah toxinů a karcinogenů. Nikotinové sáčky představují
vhodnou harm reduction alternativu kouření konvenčních cigaret a spalovaného tabáku.
Hlavní riziko nikotinu jako účinné látky spočívá v jeho závislostním potenciálu. Současně je však
biologická dostupnost nikotinu z nikotinových sáčků jejich hlavní výhodou, neboť dokáže substituovat
účinek nikotinu z konvenčních cigaret a pomoci tak kuřákům při odvykání od cigaret. Omezovat proto
množství nikotinu v nikotinových sáčcích horním limitem by mohlo být kontraproduktivní také
vzhledem k nízké toxicitě nikotinu. Maximální množství nikotinu v jednom sáčku by nemělo být
stanoveno pod hranici 10 mg na 1 sáček, aby byl tento nikotinový výrobek atraktivní také pro silné
kuřáky se silnou závislostí na nikotinu.
Kuřáci cigaret by měli mít co nejsnazší přístup k nikotinovým sáčkům a měli by být co nejobjektivněji
informování o relativních rizicích a benefitech užívání nikotinových sáčků a dalších alternativ ve
vztahu ke kouření. Proto by bylo kontraproduktivní omezovat dostupnost nikotinových sáčků ve
vztahu k cigaretám – nikotinové sáčky by měly být ve volném prodeji a neměly by mít povahu
léčivého přípravku.
Nabídka nikotinových sáčků by měla být spojena s informací pro uživatele o rizicích (závislostní
potenciál nikotinu), ale také o benefitech ve vztahu ke konvenčním cigaretám – obal nikotinových
sáčků by měl obsahovat informaci, že jde o výrobky s mnohem nižší zdravotní škodlivostí, než jsou
cigarety.
Prodej nikotinových sáčků by měl být omezen na zletilé osoby. Zákaz prodeje nezletilým však zcela
nezabrání jejich užívání, jak ukazuje také poměrně vysoká prevalence kouření mezi nezletilými v ČR.
Užívání nikotinových sáčků u dospívajících není proto možno vnímat jen jako negativní fenomén, ale
jako pozitivní ukazatel substituce konvenčních cigaret u těch se sklonem k užívání
nikotinových/tabákových výrobků.
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