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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Tại sao phải sử dụng thuốc cai thuốc lá

2. Cai nghiện thuốc lá bằng thuốc

 NRT

 BUPROPION

 Varenicline

3. Bằng chứng lâm sàng

4. Kết luận



TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG THUỐC

CAI THUỐC LÁ?

 Khả năng gây nghiện của thuốc lá cao tương

tự như Cocain và Heroin.

 Khoảng 60% bệnh nhân nghiện thuốc lá có

biểu hiện nghiện thực thể mức độ vừa và nặng.



TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG THUỐC

CAI THUỐC LÁ?

 Phương pháp tư vấn ngắn và tư vấn sâu đóng vai trò

rất quan trọng nhưng không mang lại tỷ lệ thành công

như mong muốn đối với nhóm BN nghiện thực thể vừa

và nặng.

 Triệu chứng cai thuốc thuốc gây nhiều khó chịu cho

bệnh nhân, là nguyên nhân gây tái nghiện và cai thuốc

không thành công.



• Giảm nhẹ và đi đến loại bỏ các củng cố (-)  

cho hành vi hút thuốc lá

• Giảm nhẹ và đi đến loại bỏ các củng cố (+) 

cho hành vi hút thuốc lá

• Góp phần tăng hiệu quả tư vấn nhưng

không thay thế cho tư vấn được

THUỐC ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN 

THUỐC LÁ



CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG THUỐC

1. NRT

2. BUPROPION

3. Varenicline

4. Thuốc khác



NICOTINE THAY THẾ (NRT)

 Nghiện thuốc lá nghiện và phụ thuộc nicotin.

 Các triệu chứng cai thuốc do thiếu nicotin xuất

hiện và gây khó chịu cho bệnh nhân.

 Triệu chứng cai thuốc biến mất khi cung cấp

nicotin cho bệnh nhân.

 Bệnh nhân mắc các bệnh tật và tử vong do các

thành phần khác trong khói thuốc lá chứ không

phải do nicotin.



CƠ CHẾ GÂY NGHIỆN THUỐC 

LÁ THỰC THỂ

Ngưỡng 

sảng khóai

Ngưỡng

khó chịu

Nicotine  

huyết tương

Thời gian

Củng cố (+)

Củng cố (–) 
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Ngưỡng 

sảng khóai

Ngưỡng

khó chịu

Nicotine  

huyết tương

hút thuốc lá

viên nhai

miếng dán

Thời gian

NICOTIN THAY THẾ

Củng cố (+)

Củng cố (–) 



Royal College of Physicians, Nicotine Addiction in Britain, 2000
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NICOTIN THAY THẾ



NICOTINE THAY THẾ

Miếng dán Lớn Vừa Nhỏ

Nicorette 15mg/16g 10mg/16g 5mg/16g

Nicotinelle 21mg/24g 14mg/24g 7mg/24g

Nicopatch 21mg/24g 14mg/24g 7mg/24g

Niquitin 21mg/24g 14mg/24g 7mg/24g



Viên

nhai

Nicorette 2 và 4 mg Bạc hà, cam

Nicotinelle 2 và 4 mg Bạc hà, trái cây

Nicogum 2 mg Bình thường

Viên 

ngậm

Nicorette 

microtab

2 mg Bình thường

Niquitin 2 và 4 mg Bình thường

NICOTINE THAY THẾ



LIỀU KHỞI ĐẦU NICOTINE THAY THẾ

Số điếu /ngày < 10 10 – 19 20 – 30 > 30

Sau thức dậy (0) (1) (2) (3)

> 60 phút (0)
Không điều

trị

Viên nhai hay 

không điều trị
Viên nhai

Miếng dán

lớn

31– 60 phút

(1)

Viên nhai

hay không

điều trị

Viên nhai
Miếng dán

lớn

Miếng dán

lớn ± viên

nhai

6 – 30 phút

(2)
Viên nhai

Miếng dán

lớn

Miếng dán

lớn  Viên

nhai

Miếng dán

lớn + Viên

nhai

< 5 phút (3)
Miếng dán

lớn

Miếng dán

lớn  Viên

nhai

Miếng dán

lớn

+ Viên nhai

Miếng dán

lớn + vừa + 

viên nhai



NRT VIÊN NHAI LÀM TĂNG BIẾN CỐ TIM MẠCH?

• Không có mối liên quan giữa tần xuất nhập viện do 

biến cố tim mạch và sử dụng NRT, liều dùng NRT

• 25% BN có ghi nhận tác dụng phụ nhưng rất nhẹ

và thoáng qua 

• Tác dụng phụ liên quan đến ngưng NRT trong 5% 

BN, bao gồm nhức đầu, khó tiêu, kích ứng miệng, 

loét miệng, và buồn nôn. 

Lung Health Study. Lung Health Study Research Group. Murray RP, Bailey WC, 



NRT DẠNG MIẾNG DÁN LÀM TĂNG BIẾN CỐ TIM MẠCH?

• 584 bệnh nhân mắc bệnh tim mạch

• Điều trị 21 mg nicotine miến dán hoặc giả dược 
trong 10 tuần

• Outcome: Tử vong, NMCT, ngừng tim, bệnh 
nhân nhập viện do đau đau thắt ngực, loạn nhịp 
tim hay suy tim sung huyết;

• Không tăng biến cố tim mạch với NRT: Kết quả
5,4% người sử dụng miếng dán nicotin so với 
7,9% ở nhóm dùng giả dược (p = 0,23);

Joseph AM et al. (1996): The safety of thransdermal nicotine as an aid to smoking cessation in patients 

with cardiac disease. N Engl J Med;335:1792-8.



NICOTIN THAY THẾ

• Nicotin thay thế là một cách mạng trong 

lịch sử  điều trị hỗ trợ cai thuốc lá: 

• Giúp cai thuốc dễ dàng hơn

• Không còn chống chỉ định trên bệnh nhân 

tim mạch và phụ nữ có thai – cho con bú. 

• Tỷ lệ thành công gấp đôi so với giả dược. 

• Nhưng vẫn còn tái nghiện trong thời gian 

ngắn.



TRIỆU CHỨNG CHƯA ĐỦ LIỀU 

NICOTIN THAY THẾ

• Thôi thúc muốn hút thành đợt

• Kích thích, bứt rứt, khó tập trung

• Tăng liều nicotin thay thế  giảm triệu chứng

 Cần theo dõi sát các triệu chứng này, đặc biệt

trong tuần lễ đầu tiên

Trong trường hợp triệu chứng nặng, đặc biệt là

Fagerstrom > 6 nên tăng liều ngay trong 48 giờ



TRIỆU CHỨNG QUÁ LIỀU 

NICOTIN THAY THẾ

• Hoàn toàn không thèm thuốc, không hề có

triệu chứng của hội chứng cai

• Ngay ngày đầu tiên:

– Buồn nôn, mệt lả

– Tim nhanh, nhức đầu

– Đắng miệng, mất ngủ, tiêu chảy

• Giảm liều nicotin thay thế  ↓ triệu chứng



ƯU ĐIỂM

• Hiệu quả điều trị được chứng minh qua 

các nghiên cứu

• Sẵn có – tự mua được OTC

• An toàn qua nhiều năm đưa vào sử dụng

• Có nhiều lựa chọn khác nhau



NHƯỢC ĐIỂM

• Tuân thủ điều trị thường thấp

• Liều dùng chưa đủ

• Nồng độ đỉnh đạt chậm



TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ NRT
Balmford j, et al. Nicotine & tobacco research 2011;13:94-102

•Chỉ 28.6% BN dùng đủ liệu trình 8 tuần

•Đa số bỏ thuốc do không tin rằng NRT có hiệu quả, do tác dụng phụ

của thuốc, do nghĩ rằng không cần phải dùng kéo dài 21



NICOTIN MIẾNG DÁN LIỀU CAO

• Đáp ứng điều trị theo liều dùng NRT

• Cải thiện được tỷ lệ cai thuốc thành công

RR of 1.15 (95% CI: 1.01 to 1.30)

• Thường ít gặp tác dụng không mong

muốn do tăng liều NRT

• Triệu chứng cai thuốc sẽ ít hơn nếu dùng

liều cao NRT

*Cochrane Database of Systematic Reviews 2008
22



1. Thụ thể dopamin  ức chế

tái hấp thu dopamin làm

nồng độ dopamin tại

synapse không 

2. Thụ thể noradrenaline  ức

chế tái hấp thu noradrenaline

làm nồng độ noradrenaline

tại synapse không 

 Hội chứng cai nghiện nicotin

giảm : loại bỏ củng cố (-) 

BUPROPION HYDROCHLORIDE



THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ VÀ ĐIỀU CHỈNH 

LIỀU BUPROPION

1. Thời gian điều trị 7 – 9 tuần, có thể kéo dài đến 6 

tháng

2. Liều cố định không vượt quá 300 mg/ngày.

– Tuần 1  150 mg uống buổi sáng.  

– Tuần 2 – 9   150 mg x 2 uống cách nhau 8 giờ. 

3. Giảm liều còn 150 mg trong các trường hợp: 

– Đang điều trị thuốc làm giảm ngữơng động kinh, thuốc 

chống trầm cảm khác, hoặc thuốc gây chán ăn.

– Đang điều trị thuốc viên hạ đường huyết, insuline.  

– Tiền căn chấn thương sọ não, cơ địa nghiện rượu.
Treating Tobacco Use and Dependence  - Clinical  Practice Guideline 2008 update



NC BUPROPION

• N = 707

• 527 BUPROPION, 180 placebo

• Tuổi TB 42, hút thuốc 22-23 điếu/ngày, 

• Khám lại 11 lần và gọi ĐT 10 lần

• Tỷ lệ thành công sau 1 năm: Tỷ lệ 

thành công 21 % so với 12 %



BUPROPION Ở BỆNH NHÂN COPD

Đối tượng nghiên cứu: 404 Bn COPD,  có 

nghiện thuốc lá , 28 điếu/ ngày

300 mg BUP/giả dược trong 12 tuần

11 Trung tâm



TỶ LỆ CAI THUỐC CỦA NHÓM BUPROPION VERSUS 

PLACEBO (N = 404). 
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BUPROPION SR

• Thuốc lựa chọn hàng 1

• Bupropion SR có hiệu quả làm tăng tỷ lệ 

cai thuốc lá 

• Liều dung 150 mg x 2 lần/ngày trong 3 

tháng



BUPROPION SR ĐIỀU TRỊ KÉO DÀI
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Abstinent
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24

wks

52

wks

PBO

BUP-SR

Hays JT, et al. Annals Intern Med 2001;135:423-433.

N= 461 smokers 

Abstinent after 8 weeks of open label bupropion SR treatment

Randomized to placebo or bupropion for additional 44 weeks (total 52 weeks of treatment)

Bupropion compared with placebo at 12, 24 and 52 weeks p-value < 0.05
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 Dị ứng với các thành phần của thuốc

 Động kinh hoặc có tiền căn động kinh

 U não

 Đang điều trị cai nghiện rượu hoặc thuốc ngủ

 Rối loạn tâm thần cuồng ăn, cuồng uống

 Rối loạn tâm thần hưng trầm cảm

 Đang sử dụng thuốc hướng thần nhóm IMAO

 Suy chức năng gan nặng

CHỐNG CHỈ ĐỊNH BUPROPION



Thụ thể nicotine/ trung tâm thưởng

Hút thuốc lá Không hút thuốc lá Varenicline

Thuốc ức chế thụ

thể song vẫn kích

thích tiết dopamin

Phóng thích

dopamin

Neurone

phóng thích

dopamin

Thụ thể

nicotine

VARENICLINE
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TỶ LỆ CAI THUỐC THÀNH CÔNG CỦA 

VARENICLINE

N=602

Varenicline

N=604

Placebo

N=602

Varenicline 

N=604

Placebo

Wks 13–24

OR=2.47
p<0.0001

1.35
p=0.0126

Wks 13–52

37.1
44.0

OR=70.6

44.0

Tonstad et al. JAMA 2006;296:64-71
32



TỶ LỆ CAI THUỐC THÀNH CÔNG

P.001

(P=.007),

(P=.057),

(P=.001)

P.001

Randomised

double blind

19 centres

in USA

1025 smokers

Treatment 12w

Follow-up 40 w

44%

29.5%

17.7%

21.9%

16.1%

8.4%

20.7%

29.5%

10.5%

Gonzales et al. JAMA. 2006;296:47-55.



TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Jorenby et al. JAMA. 2006;296:56-63.



TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tonstad et al . JAMA. 2006;296:64-71



THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ VÀ ĐIỀU CHỈNH 

LIỀU VARENICLINE

1. Thời gian điều trị 12 tuần, có thể kéo dài đến 6 

tháng. 

2. Liều cố định không cần điều chỉnh .

– Ngày 1 đến 3  0,5 mg uống buổi sáng.  

– Ngày 4 đến 7  0,5 mg x 2 uống sáng - chiều.

– Tuần 2 đến 12  1 mg x 2 uống sáng  - chiều. 

Treating Tobacco Use and Dependence  - Clinical  Practice Guideline 2008 update



• Điều kiện cần: 

– Muốn cai thuốc lá

– Nghiện thực thể từ (nhẹ) trung bình đến nặng

– Không có chống chỉ định thuốc cai thuốc lá

• Điều kiện đủ: 

– Liều lượng / phối hợp thuốc phù hợp mức độ nghiện

– Thời gian kéo dài điều trị phù hợp quá trình nghiện

– Không xem nhẹ hay bỏ qua tư vấn kết hợp

NGUYÊN TẮC DÙNG THUỐC CAI 

NGHIỆN THUỐC



PHÁC ĐỒ TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ CAI 

THUỐC LÁ

Tư vấn ngắn (5A, 5R)

Muốn cai

Kê toa

Thuận lợi Khó khăn

Chưa muốn

Tư vấn sâu

Kê toa



MỨC ĐỘ NGHIỆN THỰC THỂ

NẶNG TRUNG BÌNH NHẸ

Fagerstrom CO hơi thở ra

Thuốc cai

thuốc lá liều
cao đến vừa

Thuốc cai

thuốc lá liều
vừa đến thấp

Thuốc cai thuốc

lá liều thấp đến

không



Chỉ định: 

 Nicotine thay thế, Bupropion , Varenicline chỉ định rộng 

rãi cho mọi người nghiện thuốc lá muốn cai thuốc lá

Mục tiêu: 

 Giảm hội chứng cai thuốc lá (nicotin, bupropion, 

varenicline)

 Giảm hưng phấn khi hút thuốc lá (varenicline)

Vị trí: 

 Thành tố then chốt trong cai nghiện thuốc lá, tăng gấp 

đôi  hiệu quả tư vấn nhưng không thay thế tư vấn được.  

Treating Tobacco Use and Dependence  - Clinical  Practice Guideline 2008 update

CHỈ ĐỊNH ĐƠN TRỊ LIỆU



 Nghiện thực thể nặng (không cai nổi, tái nghiện 

sớm, tái nghiện nhiều lần)  

 Nghiện thuốc lá + nguy cơ cao ( bệnh nhân 

COPD, Hen suyễn, Ung thư, chờ ghép phổi) 

Amsterdam – ERS 2011

CHỈ ĐỊNH PHỐI HỢP TRỊ LIỆU



Nicotine:

 Tương đối: phụ nữ có thai, cho con bú; 

 Tương đối: bệnh tim mạch nguy cơ cao (vừa NMCT).

Bupropion:

 Tuyệt đối: động kinh / tiền căn động kinh; rối lọan hành

vi ăn uống; dùng MAO(-) 14 ngày trước; suy gan nặng.

 Tương đối: phụ nữ có thai, cho con bú.   

Varenicline:

 Tương đối: phụ nữ có thai, cho con bú; 

 Tương đối: suy thận nặng (Cl Cr < 30ml/phút)

Treating Tobacco Use and Dependence  - Clinical  Practice Guideline 2008 update

CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ THUỐC



Nicotine: 

 Viên nhai: khô miệng, nấc cụt, khó tiêu, đau hàm

 Băng dán: kích ứng da vùng dán băng 

Bupropion:

 Mất ngủ: 35 – 40%.

 Khô miệng: 10%.   

Varenicline:

 Buồn nôn, rối loạn giấc ngủ, ác mộng

 Rối lọan khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc

 Trầm cảm, thay đổi hành vi, có ý định tự sát

TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC



 Nicotine nhai + Nicotine dán

 Nicotine thay thế + Bupropion

 Nicotine thay thế + Varenicline

 Varenicline + Bupropion

Treating Tobacco Use and Dependence  - Clinical  Practice Guideline 2008 update

PHỐI HỢP THUỐC



Tư vấn + thuốc vs thuốc đơn thuần (n = 18 thử nghiệm)

Biện pháp
Số 

nhánh

OR

(95% C.I.)

% thành công

(95% C.I.)

Thuốc đơn thuần 8 1,0 21,7

Thuốc + tư vấn 39 1,4 (1,2 – 1,6 ) 27,6 (25 – 30,3)

Tư vấn + thuốc vs tư vấn đơn thuần (n = 9 thử nghiệm)

Biện pháp
Số 

nhánh

OR

(95% C.I.)

% thành công  

(95% C.I.)

Tư vấn đơn thuần 11 1.0 14,6

Thuốc + tư vấn 13 1,7 (1,3 – 2,1 ) 22,1 (18,1 – 26,8)

Treating Tobacco Use and Dependence  - Clinical  Practice Guideline 2008 update

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ



HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC CAI NGHIỆN 

THUỐC LÁ

OR (95%CI Tỷ lệ Nhánh NC
Giả dược _______________ __ 

1.0 13.8 80
ĐƠN TRỊ LIỆU __________
Varenicline 3.1 (2.5-3.8)  33.2 5
Liều cao nicotine patch   2.3 (1.7-3.0) 26.5 4
Nicotine gum (>14 weeks) 2.2 (1.5-3.2) 26.1 6
BupropionSR 2.0 (1.8-2.2) 24.2 26
PHỐI HƠP THUỐC______________________
Patch + ad lib NRT 3.6 (2.5-5.2) 36.5 3
Patch + BupropionSR 2.5 (1.9-3.4) 28.9 3
Patch + inhaler 2.2 (1.3-3.6) 25.8 2
Patch + nortriptyline 2.3 (1.3-4.2) 27.3 2

Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, et al. Clinical Practice Guideline.Treating Tobacco use and Dependence.: 2008 Update. Rockville, MD: U.S. Department 

of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.







PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

THUỐC LÁ

Vaccination ????



Nicotine in Blood 

Blood brain Barrier

Nicotine Ach Receptors 
Dopamine 

release

Addiction 

XReward 

VACCINE : CƠ CHẾ TÁC DỤNG



VAI TRÒ CỦA VACCINE 

• Phòng tái phát

Ưu điểm

Không cần phải dùng hằng ngày

Không tác dụng đến thần kinh TW

Phối hợp với các phương pháp khác

• Dùng cho những người nghiện thuốc nặng

• Phòng ngừa nghiện thuốc



MỘT SỐ VACCINES THỬ NGHIỆM

• ΤΑ-ΝΙC  (Xenova research Ltd, UK)

• NicVAX ( Nabi , USA)

• Nicotine –Qbeta ( Cytos, Switzerland)

Thành công thử nghiệm phase Ι và II

Ít tác dụng không mong muốn

Cần thêm các nghiên cứu tiếp theo



1. Kết hợp thuốc cai thuốc lá làm tăng gấp 2 tỷ lệ

thành công cai thuốc lá

2. Ba thuốc hiện được WHO khuyến cáo trong điều

trị nghiện thuốc lá là: nicotin thay thế, bupropion,

varenicline

3. Căn cứ lựa chọn và phối hợp thuốc chính là

mức độ nghiện thực thể nicotin
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Xin trân trọng cảm ơn!


