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MORPHINE
Lịch sử :
‒ Hơn 8000 năm trước đây, thuốc phiện đã được người
Somai ở tây Á sử dụng. Từ 2000 năm trước CN, người Trung
Quốc đã biết dùng thuốc phiện.
‒ Năm 1906 Sertürner đã phân lập được morphin (1 trong
hơn 20 alcaloid tách chiết được từ nhựa quả thuốc phiện ~
chiếm 10%) và đặt tên lấy theo tên Thần giấc mơ Morpheus
của thần thoại Hy Lạp.
‒ Năm 1973, Pert và Snyder; Simon và Terenius chứng minh được là trong não có
các loại thụ thể (receptor) riêng của morphin.
‒ Năm 1975, Hughes và cs đã phân lập được peptid nội sinh ở trong não có tác
dụng giống morphin gọi là enkephalin, dynorphin và endorphi.
Thuật ngữ phân loại:
‒ Opiat: là các thuốc dẫn xuất từ opium (thuốc phiện), bao gồm sản phẩm thiên
nhiên morphin, codein và nhiều chất bán tổng hợp cùng loại dẫn xuất từ các chất
trên.
‒ Opioid: chất có đặc điểm chức năng và dược lý giống opiat (không kể cấu trúc).
Gồm tất cả các hợp chất có liên quan về tác dụng với opium.
‒ Các peptid opioid nội sinh (endogenous opioid peptides): là các peptid tự nhiên
trong cơ thể gắn được vào các receptor opioid

I. Các receptor opioid và các peptid opiod nội sinh
‒

Receptor của các opioid
 Có nhiều loại (muy-μ, delta-δ, kappa-κ, sigma-σ), nhưng receptor μ quyết định
tác dụng trung ương của opioid, và receptor δ quyết định tác dụng ngoại vi của
morphine. Receptor của morphine cũng chính là receptor của các dẫn xuất
opiat và các opioid tổng hợp khác.
 Mỗi loại receptor có sự "phân bô" giải phẫu riêng tại não, tuỷ sông và mô ngoại
biên. Trong não receptor chủ yếu nằm ở hệ viền (não cảm xúc). Receptor cũng
tập trung ở vùng dưới đồi và đồi thị, nhân đuôi. Chất xám quanh não có ái lực
cao với opiat, nếu tiêm thẳng morphine vào vùng đó sẽ gây giảm đau.
 Ở trục thần kinh vùng dẫn truyền và tập hợp cảm giác đau có nhiều receptor.
Receptor còn tập trung ở mô thần kinh chi phối ruột (đám rối Auerbach), nhất
là hồi tràng, điều này cắt nghĩa tác dụng kinh điển của opiat trên hệ tiêu hóa.

‒

Các loại peptid opiod nội sinh: được chia làm ba họ lớn, được tạo ra từ chất tiền
thân khác nhau và phân bô khác nhau trên thần kinh trung ương:

 Các enkephalin: gồm met- enkephalin và leu- enkephalin.
 Các endorphin: gồm alpha, beta, gamma và delta endorphin.
 Các dynorphin: dynorphin A, dynorphin B và neoendorphin

Receptor của các opioid
A. MU receptor.
‒ Lúc đầu thấy có ái lực gắn mạnh với morphin nên đặt tên là muy (μ) (chữ đầu của
morphin). Nhiều opioid nội sinh có ái lực cao với receptor μ. như ß endorphin,
dynorphin A, enkephalin.
‒ Tác dụng: giảm đau (ở tuỷ sống là μ2 , trên tuỷ sống là μ1), ức chê hô hấp (μ2), táo
bón do làm giảm nhu động ruột (μ2), co đồng tử và sảng khoái
1. μ-1.
‒ Tác dụng chính của thụ thể này là giảm
đau, nhưng còn gây thu hẹp đồng tử,
nôn/mửa, tiểu không cầm, ngứa.
‒ Dạng nội sinh là enkephalins.
2. μ-2.
‒ Giảm hô hấp, phởn phơ, an thần,
chậm nhịp & phụ thuộc là do thụ thể
này.

B. Delta δ.
‒ Opioid nội sinh của receptor δ là endorphin.
‒ Tác dụng: giảm đau (ở tuỷ sông là δ2, mạnh hơn trên tuỷ sống). Các tác dụng khác
còn chưa được rõ
‒ Tương tác với thụ thể mu trong giảm hô hấp, chậm nhịp, sảng khoái, quen

C. Kappa κ.
‒ Dynorphin A là opioid nội sinh của K.
‒ Tác dụng: giảm đau (ở tuỷ sống là K1; trên tuỷ sống là K2). Vai trò của K2 còn chưa
rõ, về tâm lý, không gây sảng khoái như μ mà gây hiệu quả bồn chồn, giống loạn tâm
thần, mất định hướng, mất nhân cách. Giảm đau, an thần, khó chịu, tác dụng tâm
thần là sản phẩm của thụ thể này.
‒ Các chất đồng vận kappa nguyên chất không làm giảm hô hấp.

D. Sigma Σ.
Trạng thái khó chịu, tăng trương lực, nhịp tim nhanh, thở nhanh, giãn đồng tử là
tác dụng nguyên phát của thụ thể này.
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II. Các tác dụng dược động học của morphine
Hấp thu:
‒ Morphin hấp thu được qua đường uống, nhưng bị
chuyển hóa nhiều khi qua gan lần thứ nhất nên sinh
khả dụng chỉ là 25%.

‒ Liều uống phải gấp 6 lần liều tiêm dưới da mới có
tác dụng tương đương.
‒ Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp, thời gian khởi phát nhanh, nhưng đỉnh tác dụng cũng
phải sau 30- 40 phút do thuổc tan kém trong lipid, lâu thấm được vào não.

‒ Vì vậy, dù tiêm tĩnh mạch, đỉnh giảm đau vẫn là 30- 40 phút.
‒ Trong thực nghiệm, tiêm thẳng morphin - 6 - glucuronid vào não thất, tác dụng
giảm đau mạnh hơn morphin 100 lần (Paul, 1989).
Phân phối:

‒ Khoảng 30% morphin gắn vào protein huyết tương. Thuốc không giữ được lâu
trong mô. Sau liều dùng 24 giờ, nồng độ thuốc ỏ mô rất thấp.
‒ Lượng thuốc vào được thần kinh trung ương ít hơn so với các thuốc tan nhiều
trong lipid như codein, heroin, methadon. Một lượng nhỏ morphin tiêm ngoài
màng cứng hoặc tiêm tuỷ sống có thể gây giảm đau mạnh trong 12- 24 giờ.
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‒ Tuy nhiên thuốc khuếch tán trong dịch não tuỷ có thể gây ức chế hô hấp mạnh. Với
các thuốc tan nhanh hơn trong lipid như hydromorphon (Dilaudid), fentanyl sẽ dễ
thấm vào tê bào thần kinh nên tác dụng giảm đau dễ khu trú hơn (gây tê vùng).
‒ Do đã thấy các receptor ngoại biên của morphin trong giảm đau nên đã có nhiều
chế phẩm và phương pháp định liều tối thiểu morphin để dùng cho đau mạn tính
(thuốc uống giải phóng chậm, cao dán) hoặc giảm đau sau mô (truyền tĩnh mạch
định liều do bệnh nhân tự kiểm tra.
Chuyển hóa:
‒ Con đưòng chính của chuyển hóa morphin là phản ứng liên hợp với acid glucuronic
ở cả vị trí 3 và 6. Morphin - 6 - glucuronid mạnh gấp 2 lần morphin nhưng vào não
rất ít vì khó tan trong lipid.
‒ Thời gian bán thải của morphin là 2 giờ, của morphin - 6 - glucuronid thì dài hơn.
Tác dụng kéo dài khoảng 4 giò.
Thải trừ:
‒ Morphin được thải trừ qua thận chủ yếu dưới dạng morphin - 3 - glucuronid không
hoạt tính, rất ít morphin dưới dạng không đổi, 90% tổng liều thải qua thận trong 24
giờ đầu.
‒ Một phần nhỏ morphin và chất chuyển hóa qua ruột được tái hấp thu (chu kz ganruột). Một lượng rất nhỏ còn thấy trong nước tiểu và phân sau 3- 4 ngày.
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III. Các tác dụng dược lực học của morphine
Morphine tác dụng chọn lọc và trực tiếp tế bào thần kinh trung
ương, nhất là vỏ não với nhiều trung khu bị ức chế: trung khu
đau, trung khu hô hấp, trung khu gây ho... Nhưng có trung khu
lại bị kích thích nên gây nôn, co đồng tử, chậm nhịp tim...

A. Các tác dụng trên hệ TKTW (CNS) của Morphine
1. Tác dụng giảm đau
‒

Morphine ức chế vỏ não và các trung khu ở gian não, ức chế cảm giác đau một
cách đặc hiệu và chọn lọc thông qua hoạt hóa (được gọi là đồng vận) các thụ thể,
đặc biệt là thụ thể μ có ở tủy sống và não bộ. Bởi vậy, morphine và các opiat khác
được gọi là thuốc giảm đau trung ương.

‒

Nếu các thuốc gây ngủ (như barbituric) làm tất cả các trung khu của vỏ não đều bị
ức chế (nên khi bệnh nhân ngủ thì đau giảm), còn với opioid những trung khu ở vỏ
não vẫn hoạt động, nhưng cảm giác đau mất chứng tỏ tác dụng giảm đau của
Morphine là chọn lọc.

‒

Tác dụng giảm đau tăng theo liều, dẫn tới mất linh cảm và hôn mê. Nhiều khi người
dùng bị ức chế hô hấp trước khi mất linh cảm.

‒

Liều morphine có tác dụng giảm đau tốt nhất là 10 mg/70 kg, nếu tăng liều thì tác
dụng giảm đau cũng không tăng. Tác dụng giảm đau được tăng cường bởi thuốc an
thần.
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Ngoài tác dụng giảm đau, tác dụng đồng vận của thụ thể μ giải thích các đặc điểm
dược lý khác là nguồn gốc của các tác dụng không mong muốn sau đây:
2. Tác dụng gây ngủ
‒

Tác dụng an thần gây ngủ của opioid chỉ rõ khi dụng liều thấp hơn liều giảm đau và
chỉ rõ ở người cao tuổi.

‒

Thuốc ít gây buồn ngủ ở người trẻ tuổi.

‒

Ngược lại có nhiều trường hợp lại thấy bồn chồn, bứt rứt, thậm chí nếu dùng liều
cao cho trẻ em có thể gây co giật

3. Tác dụng gây khoái cảm
‒

Morphin là thuốc giảm đau mạnh, đồng thời làm giảm các đáp ứng phản xạ với
đau, làm mất mọi lo lắng, bồn chồn căng thẳng, ngưòi dùng cảm thấy thanh thản,
thư giãn, sảng khoái, thậm chí có những giấc mơ đẹp. Vì vậy, thuốc dễ gây nghiện

‒

Với liều điều trị, opioid tạo ra một cảm giác lâng lâng, khoái cảm, lạc quan, yêu
đời, nhìn màu sắc thấy đẹp, nghe tiếng động thấy dễ chịu

‒

Mất cảm giác đói.

‒

Hết buồn rầu sợ hãi.
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B. Tác dụng trên hô hấp
‒

Liều thấp gây kích thích hô hấp. Liều cao hơn thì ức chế hô hấp - các opioid tác
dụng trên receptor μ2 ở hành tủy, làm trung tâm này giảm nhạy cảm với tác dụng
kích thích của C02 nên cả tần số và biên độ hô hấp đều giảm gây thở chậm và sâu,
thở kiểu Cheyne-Stokes hoặc làm liệt hoàn toàn hô hấp.

‒

Khi nhiễm độc, nếu chỉ cho thở O2 ở nồng độ cao có thể gây ngừng thở, Tình trạng
ức chế hô hấp làm CO2 trong máu tăng dẫn đến nhiễm toan hô hấp và giảm bão
hòa O2 máu não làm giãn mạch não và gây tăng áp lực sọ não.

‒

Trẻ em dưới 5 tuổi, hàng rào máu-não chưa trưởng thành, người có tổn thương
hàng rào máu-não, người cao tuổi: morphin dễ thấm vào thần kinh trung ương, ức
chế mạnh trung tâm hô hấp..

‒

Morphine còn gây ức chế trung khu ho... tác dụng làm co phế quản được tăng
cường bởi thuốc phong tỏa β (như propranolol).

‒

Những ngưòi có tổn thương chức phận hô hấp (khí thũng phổi, tật gù vẹo, béo
bệu, các bệnh phổi như hen) cần thận trọng khi dùng opioid vì thuốc ức chế trung
tâm hô hấp sẽ làm mất cơ chế bù trừ sinh lý).

‒

Morphin và các opioid đều bị chuyển hoá ỏ gan. Những ngưòi có suy gan, suy thận
sẽ dễ bị tích luỹ thuốc gây suy hô hấp nặng sau khi dùng...
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C. Tim:
‒

Chậm nhịp (kích thích nhân phế vị trong hành tuỷ); mạch nhanh nếu dùng
meperidine;

‒

Giãn tiểu động mạch & tĩnh mạch (giảm huyết áp tư thế); giải phóng histamine
(morphine & meperidine); suy giảm tim (meperidine).

‒

Liều cao làm hạ huyết áp do ức chế trung khu vận mạch, nhưng liều điều trị thì
không ảnh hưởng.

‒

Gây giãn mạch da (mặt, cổ, nửa thân trên trở nên đỏ) và ngứa. Một phần cơ chế
của tác dụng này là do opioid làm giải phóng histamin

D. Dạ dày ruột:
‒

Trên cơ trơn: do hoạt hóa thụ thể μ của ống tiêu hóa nên Morphin làm tăng trương
lực cơ gây co các cơ thắt như: cơ oddi, cơ vòng môn vị, cơ thắt hồi manh tràng, cơ
thắt hậu môn, cơ vòng bàng quang... nên gây táo bón gặp trong 100% trường hợp
do giảm nhu động và giảm bài tiết dịch ruột. Vì vậy khi dùng morphine phải phối
hợp với atropin để giãn cơ.

‒

Buồn nôn và nôn ngay từ liều đầu: 30- 60% do kích thích trung tâm nôn ở sàn não
thất thứ tư. Có thể dự phòng bằng thuốc an thần kinh liều thấp như haloperidol
uống 0,5- 1 mg. Những người không thấy có tác dụng này, khi dùng morphin dễ bị
nghiện hơn
14

E. Nội tiết.
‒ Tăng tiết Histamine. Ngay tại vùng dưới đồi, opioid ức chế giải phóng GnRH
(Gonadotropin - releasing hormone) và CRF (corticotropin - releasing factor). Vì
vậy, làm giảm LH, FSH, ACTH và ß endorphin. Vì thế có thể ngăn chặn các kích ứng
do phẫu thuật ở liều cao (Gây mê ANS).
‒ Kích thích receptor μ làm tăng tiết ADH, trong khi chất chủ vận của receptor K lại
làm giảm tiết ADH, gây lợi niệu.
F. Hệ tiết niệu sinh dục.
‒ Tăng trương lực cơ vòng niệu quản & bàng quang, có thể gây khó đi tiểu, bí đái (có
thể làm đảo ngược với atropine).
‒ Làm giảm tiết dịch, giảm tiết niệu, tăng tiết mồ hôi.
G. Rau thai. Có thể xuyên qua rau thai & làm suy giảm hô hấp thai nhi.
H. Mắt
‒ Gây co đồng tử: do kích thích các receptor μ và K trên trung tâm dây thần kinh III.
Liều độc, gây co rất mạnh, đồng tử chỉ còn nhỏ như đầu đinh ghim. Đây là dấu
hiệu quan trọng để chẩn đoán phân biệt với các nhiễm độc thuốc ức chê thần kinh
khác.
‒ Nhưng khi morphin ức chế trung tâm hô hấp, gây ngạt thở thì đồng tử giãn. Trong
cơn nghiện, đồng tử giãn là dấu hiệu "thiếu" morphin.
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I. Tác dụng trung ương khác:
‒

Làm giảm oxy hóa, gây tích lũy acid trong máu, giảm dự trữ kiềm, người nghiện
mặt bị phù, móng tay và môi thâm tím.

‒

Trên vùng dưới đồi, opioid làm mất thăng bằng cơ chế điều nhiệt làm thân nhiệt
giảm nhẹ. Tuy nhiên, dùng liều cao kéo dài gây tăng nhiệt.

‒

Opioid và các morphin nội sinh gây động tác cứng đờ (catalepsia) do tác dụng giao
thoa với các receptor ở các nhân xám trung ương của hệ dopaminergic và hệ
GABAergic

‒

Vùng nhân lục (locus coeruleus) chứa các nơron noradrenalin và rất nhiều
receptor với opioid. Vùng này có vai trò trong các phản ứng "báo động" sợ hãi, lo
âu, bồn chồn. Opioid nội sinh và ngoại sinh ức chế hoạt động của vùng này.

‒

Ngứa (do làm giải phóng histamin), toát mồ hôi, lú lẫn, ác mộng, ảo giác, bí đái...
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IV. Phân loại thuốc giảm đau. Bậc thang giảm đau & nguyên tắc dùng giảm đau
Phân loại các thuốc giảm đau
Các thuôc giảm đau được chỉ định trong các trường hợp đau cấp tính (đau sau mổ, đau do
chấn thương, do viêm cấp...) và đau mạn tính (đau do viêm xương khớp, do ung thư...).
Các thuốc được chia thành 3 nhóm lớn.

‒

Thuốc giảm đau loại morphin.

‒

Thuổc giảm đau không phải loại morphin như paracetamol và thuốc chống viêm
không phải steroid (NSAIDs).

‒

Thuốc giảm đau hỗ trợ: là những thuốc có tác dụng làm tăng hiệu quả giảm đau của
thuốc loại morphin và thuốc NSAIDs, hoặc làm giảm nhẹ các tác dụng không mong
muốn của các thuôc trên. Đó là một sô thuốc hướng thần như thuốc chống trầm cảm,
thuốc chống động kinh.

Ngoại trừ thuốc tê, thuốc mê, các thuốc giảm đau còn có thể được phân loại theo vị trí tác
dụng:
‒

Thuốc giảm đau trung ương (tác dụng ở tuỷ sống, thân não, não): morphin, các
opioid.

‒

Thuốc giảm đau ngoại biên (tác dụng ở các receptor và dây thần kinh ngoại biên):
aspirin, paracetamol và các thuốc NSAIDs.

‒

Thuốc giảm đau vừa trung ương, vừa ngoại biên: morphin dùng tại chỗ, paracetamol,
ketoprofen

Sơ đồ đường dẫn truyền cảm giác đau và
vị trí tác dụng chính của thuốc giảm đau

NSAIDs
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Bậc thang giảm đau
Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khái niệm bậc thang giảm đau như là một cách khuyến khích
việc sử dụng thích hợp các Opioide giảm đau ở các quốc gia ít sử dụng loại thuốc này.
Bảng này nhấn mạnh trong các cơn đau dữ dội cần cho thuốc giảm đau mạnh (Thí dụ: các
loại thuốc Opioides) và không giới hạn liều tối đa. Liều hợp lý là liều mang lại hiệu quả
giảm đau mà không có rối loạn nào do tác dụng phụ của thuốc.

BẬC III: Đau tột bậc, dùng Morphin,Fentanyl, Oxycodone
BẬC II: Đau dữ dội: Codeine, Tramadol, NSAID’S.
BẬC I: Đau vừa phải dùng Paracetamol, Apirine, NSAID’S.
Nguyên tắc dùng thuốc giảm đau:
Ngăn chặn đau, dự phòng đau tốt hơn là điều trị đau
1.

Theo đường uống: Dùng đơn giản, dễ dàng nhất.

2.

Theo bậc thang: Bước đầu tiên là dùng thuốc không có Opioide, nếu đau không
giảm thì dùng Opioide nhẹ rồi đến mạnh (morphin).

3.

Theo giờ: Không chờ đến khi bệnh nhân đau một cách rõ ràng hoặc đã chuẩn xác,
nên cho thuốc giảm đau đều đặn để liều kế tiếp có tác dụng trước khi cơn đau xảy
ra.

4.

Theo từng cá thể: Không có liều chuẩn cho những thuốc họ morphine, liều đúng là
liều có tác dụng giảm đau cho bệnh nhân.
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V. Áp dụng điều trị
1. Chỉ định dùng Morphine
‒

Giảm đau trong các đau cấp dữ dội như đau do chấn thương, do ung thư, đau sau
phẫu thuật.

‒

Chống shock (do chấn thương, sau khi đẻ, hoặc do tiêm thuốc...)

‒

Hen tim, phù phổi cấp thể nhẹ và vừa.

‒

Tiền mê trước phẫu thuật, bổ xung trong mê, giảm đau khi mổ.

‒

Làm dễ thở trong suy tim.

‒

Giảm ho, chữa khái huyết do morphine làm co mao quản.

‒

Rối loạn thần kinh: vật vã, mê sảng...

‒

Chống đi lỏng (rất tốt như Cao Opi - Opizoic_Hiện đã không dùng).
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Liều dùng chuyên khoa GMHS:
-

Tiền mê 5 – 10 mg;

-

Trong mổ 0,2 mg/kg;

-

Giảm đau sau mổ: 5-10mg/bt 4-6 giờ lần;

-

Tê TS liều 0.01 mg.kg;

-

Tê NMC 0,1 mg/kg hay 2-4 mg/lần;

-

PAC 5-50 mg/giờ.

-

Morphin dùng theo đường uống là đưòng được chọn lựa cho điểu trị giảm đau. 0
người lớn, liều đầu tiên thường là 60mg/ngày, cách 12 giờ uống 1 viên 30 mg loại
giải phóng chậm; hoặc cách 4 giờ uống 10 mg dạng viên nén hoặc dung dịch. Khi
chưa đạt hiệu quả giảm đau, có thể tăng liều dần. Khi chưa đạt hiệu quả giảm đau,
có thể tăng liều dần. Không có giới hạn trên cho morphin khi chưa có tác dụng
không mong muốn (táo bón, buồn nôn, mơ màng).

-

Morphin phóng thích có kiểm soát (Skennan), phóng thích Morphin từ từ trong một
thời gian dài và cho một nồng độ ổn định. Skenan có liều 10 mg, 30 mg, 60 mg.
Skenan LP 2 lần/ngày uống hoặc bơm sonde dạ dày. Thường cho 1 liều từ 8-12 giờ
là an toàn. Việt Nam hiện tại chỉ có loại morphine tác dụng ngắn, 4h, viên 30 mg
được dùng phổ biến.
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-

Khi các thuốc Opioids uống cũng không có tác dụng nữa, để điều trị cơn đau một
cách hiệu quả phải dùng Morphin tiêm. Với liều lượng nhỏ được tiêm 4 giờ/lần, 510 mg Morphin dưới da..

-

Liều truyền tĩnh mạch đầu tiên bằng 1/3 liều uống.

-

Không nên dùng đường tiêm bắp vì bắt buộc phải vận động cho bệnh nhân đang
bị đau và suy nhược. Hơn nữa vị trí tiêm thường là vùng dễ bị loét.

-

Dùng Morphin thường gây buồn nôn và bón nên kèm theo thuốc chống nôn như
Odansetron, Dexamethasone, Haloperidol về chế độ ăn chống táo bón hoặc các
loại thuốc nhuận tràng như : Bisacodyl, Coloxyl, với Senna 2 viên tối, Oxid Magne
5g, ngày 2 lần.

-

Mê sảng hay hoang tưởng là một tác dụng phụ thường xảy ra khi cho Morphin
nhưng nó sẽ nhẹ đi khi giảm liều hoặc sau khi dùng 1 đến 2 ngày. Nếu vẫn còn
nghiêm trọng, có thể cho Morphin dưới da liều thấp có thể làm giảm dấu hiệu
này.
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2. Chống chỉ định dùng morphine
Tuyệt đối:
‒

Hội chứng đau bụng cấp chưa rõ nguyên nhân & đặc ứng.

‒

Trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai tuyệt đối không dùng.

Tương đối:
‒

Chức năng hô hấp bị suy giảm.

‒

Thương tổn ở đầu và mổ sọ não.

‒

Hen phế quản.

‒

Phù phổi cấp thể nặng có thở Cheyne-Stokes.

‒

Các bệnh gan thận mạn tính.

‒

Ngộ độc rượu, thuốc ngủ, CO và những thuốc ức chế hô hấp khác.
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OPIOID TỔNG HỢP
‒

Là các thuốc tổng hợp có tác dụng gần giống morphine, nên gọi là opioid. Các
thuốc này cùng với morphine có hiện tượng quen thuốc chéo, tức là người nghiện
thuốc này cũng có thể dùng thay thế bằng các thuốc khác. Trong cấu trúc của
morphine, phần quyết định tác dụng dược lý của morphine là:

 Nhân thơm.
 Nhân piperidin.
 Nhân thơm nối với chức amin bậc 3 bởi chuỗi ba carbon.
‒

Trong đó xương sống quyết định tác dụng
morphinic của opiat được trình bày đơn giản
như hình vẽ

‒

Trên cơ sở ấy người ta đã tổng hợp được nhiều
loại opioid có tác dụng trội hơn morphine
trong khi giảm được nhiều tác dụng phụ.

‒

Dựa trên ái lực của thuốc đối với các thụ thể
morphin, chia thành 3 nhóm: Chủ vận hoàn
toàn - Chủ vận từng phần - Đối vận
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1. Chủ vận hoàn toàn (giống morphine).
Thuốc chủ vận hoàn toàn như morphin, tức là khi tăng liều có thể đạt được hiệu quả
tối đa

Dolargan (Meperidin, Pethidin)
Dược lực học - kích thích receptor μ trên thần kinh trung ương và ruột
‒

Giảm đau kém morphine 6-10 lần, ít độc hơn 3 lần, ít gây nôn, ít gây táo bón,
không gây giảm ho, tác dụng chống co thắt ruột và cơ trơn như atropin và
papaverin. Tăng nhịp tim; giảm tiết nước bọt; gây nôn & buồn nôn, tăng tiết
histamine & giảm tiết phế quản.

‒

Nói chung, meperidin hydroclorid 75-100 mg cho theo đường tiêm có tác dụng
giảm đau tương đương 10 mg morphin. Và với liêu giảm đau tương đương,
mependin có tác dụng an thần, ức chê hô hấp và sảng khoái mạnh hơn morphin.
Tác dụng giảm đau theo đường uổng bằng một nửa đường tiêm.
Khác với morphin, liều độc meperidin gây rung giật cơ
và cơn co giật do tác dụng của chất chuyển hóa
normeperidin.

‒

‒

Giống morphin, tác dụng ức chế hô hấp sẽ làm tích
luỹ CO2 trong máu, và chính CO2 sẽ gây giãn mạch
não, làm tăng áp lực dịch não tuỷ.
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‒

Trên tử cung, với liều điều trị, meperidin không làm chậm chuyển dạ, đôi khi còn
làm tăng nhẹ tần sô, biên độ và thời lượng của cơn co. Meperidin qua được hàng
rào rau thai cho nên ngay chỉ với liều giảm đau cũng đã có thể có tác dụng ức chế
hô hấp thai nhi. Tuy nhiên, tác dụng yếu hơn morphin. Naloxon đối kháng được
tác dụng này.

Dược động học:

-

‒

Hấp thu qua tiêu hóa 50%, nồng độ tối đa trong máu sau 1-2 giờ. Tiêm bắp, thời
gian này chỉ là 45 phút.

‒

Chuyển hóa chủ yếu ở gan với thời gian bán thải khoảng 3 giờ. Gắn vào protein
huyết tương 60%. Một chất chuyển hóa quan trọng là normeperidin có thời gian
bán thải là 15 - 20 giờ nên có thể tích luỹ, gây độc như đã nói trên.

‒

Do meperidin có tác dụng kháng muscarinic nên không dùng cho người có nhịp
tim nhanh. Do có chất chuyển hóa độc nên hiện nay không dùng cho đau mạn
tính, không dùng quá 48 giờ hoặc liều cao hơn 600 mg/24h

‒

Liều dùng trong GMHS:
+ 50-100 mg / bt 4 giờ lần để giảm đau & tiền mê;
+ Trong mê cho 1-25 mg/TM 30’ lần;
+ Tê TS: 1,2 – 1,4 mg/kg; Tê NMC: 2 mg/kg.
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Fentanyl

‒

Tác dụng giảm đau nhanh, nhưng ngắn hơn morphin.
Giảm đau mạnh hơn morphin 80- 100 lần (100 mcg
fentanyl có tác dụng giảm đau tương tự 10 mg morphin
hay 75mg meperidin).

‒

Vì tác dụng ngắn nên không còn dùng đê giảm đau sau
mổ, trái lại rất thường dùng để giảm đau trong khi mổ,
trong gây mê và để an thần. Tuy nhiên, do có tác dụng
gây cứng cơ (do tác dụng trên hệ dopaminergic ở thể
vân) nên đôi khi làm cản trở việc đặt ống nội khí quản.

‒

Thời gian tác dụng của thuốc ngắn là do thuốc được
phân phôi lại từ thần kinh trung ương ra cơ và mô mỡ.
Không thể tăng liều để kéo dài thời gian giảm đau vì
thuốc sẽ ức chế trung tâm hô hấp. Tác dụng ức chế hô
hấp còn dài hơn tác dụng giảm đau vì thế đòi hỏi người
dùng các thuốc này phải có kinh nghiệm.

‒

Fentanyl liều cao vẫn duy trì chức năng tim ổn định và
làm giảm biến chứng nội tiết do stress.

‒

Fentanyl giảm đau nhanh tối đa khoảng 3 - 5 phút sau khi
tiêm tĩnh mạch và kéo dài khoảng 1 - 2 giờ đồng thời ức
chế hô hấp., có thể làm cơ co cứng và tim đập chậm.
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‒

Fentanyl chuyển hóa ở gan và mất hoạt tính. Khoảng 10% được đào thải ở dạng
không đổi qua nước tiểu. Khoảng 80% fentanyl liên kết với protein huyết tương;
fentanyl phân bố một phần trong dịch não tủy, nhau thai và một lượng rất nhỏ
trong sữa.

‒

Fentanyl thấm qua da nên có thể dùng dưới dạng dán. Loại Fentanyl dán này cung
cấp 1 lượng thuốc chậm qua da kéo dài đến 3 ngày. Tại Việt Nam, miếng dán hàm
lượng 25mcg/h được dùng khi có chỉ định.

Liều dùng của fentanyl :
Liều lượng dao động tùy theo phẫu thuật và đáp ứng của người bệnh.
Dùng cho tiền mê:
50 - 100 microgam có thể tiêm bắp 30 - 60 phút trước khi gây mê, tuy nhiên
thường hay tiêm tĩnh mạch chậm ít nhất từ 1 đến 2 phút.
Bổ trợ trong gây mê:
‒

Liều lượng có thể thay đổi tùy theo loại phẫu thuật và có hỗ trợ hô hấp hay không.
Với người bệnh tự thở: 50 - 200 mcg, sau đó tùy theo tình hình có thể bổ sung 50
mcg, 30 phút sau.

‒

Với liều trên 200 mcg, suy hô hấp đã có thể xảy ra. Với người bệnh được hô hấp hỗ
trợ có thể dùng liều khởi đầu từ 300 - 3500 mcg (tới 50 mcg/kg thể trọng), sau đó
từng thời gian bổ sung 100 - 200 mcg tùy theo đáp ứng của người bệnh.

‒

Liều cao thường áp dụng trong mổ tim và các phẫu thuật phức tạp về thần kinh và
chỉnh hình có thời gian mổ kéo dài.
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Giảm đau sau phẫu thuật:
‒

0,7 - 1,4 mcg/kg thể trọng, có thể nhắc lại trong 1 - 2 giờ nếu cần. Dùng phối hợp
với droperidol để gây trạng thái giảm đau an thần (neuroleptanalgesia) để có thể
thực hiện những thủ thuật chẩn đoán hoặc phẫu thuật nhỏ như nội soi, nghiên
cứu X quang, băng bó vết bỏng, trong đó người bệnh có thể hợp tác làm theo lệnh
thầy thuốc.

‒

Liều dùng: 1 - 2 ml (tối đa 8 ml). Loại ống tiêm chứa 50 mcg fentanyl và 2,5 mg
droperidol/ml. Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch.

Tuổi
‒

Với người cao tuổi phải giảm liều.

‒

Với trẻ em (từ 2 - 12 tuổi): Trường hợp không có hỗ trợ hô hấp, liều khởi đầu từ 3
- 5 mcg/kg thể trọng, liều bổ sung 1 mcg/kg; trường hợp có hỗ trợ hô hấp, liều
khởi đầu có thể tăng lên là 15 mcg/kg thể trọng. Hoặc có thể dùng liều 2 - 3
mcg/kg ở trẻ em 2 - 12 tuổi.

Thời gian gần đây, có nhiều ý kiến trong chính giới Mỹ cho rằng nguyên nhân vấn đề
lạm dụng fentanyl tại nước này là do chính phủ Trung Quốc đã không làm hết sức
trong việc trấn áp các hành vi buôn lậu fentanyl từ Trung Quốc vào Mỹ.
Hồi cuối tháng 7.2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình thất bại trong việc thực hiện lời hứa ngăn chặn việc buôn lậu
fentanyl vào Mỹ.
Fentanyl còn được gọi là “thuốc xác sống”. Năm 2017 đã có hơn 30.000 người Mỹ tử
vong vì sử dụng fentanyl và những dược chất liên quan.
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Sufentanil:
Mạnh hơn fentanyl 10 lần, thời gian bán thải là 2- 3 giờ. Thuốc gây cứng cơ nhưng
có thể dùng cura chống lại..
Alfentanil:
Tác dụng yếu hơn fentanyl, nhưng khởi phát nhanh hơn (1- 2 phút) và thời gian
giảm đau ngắn hơn, thời gian bán thải là 2 giờ. Thường dùng để khởi mê và giảm
đau, duy trì gây mê với barbituric, nitơ oxyd.
Remifentanyl:
Cường độ giảm đau tương đương fentanyl, mạnh hơn alfentanil 20- 30 lần. Là
chất duy nhất bị chuyển hóa bởi esterase huyết tương, thời gian bán thải là 8- 20
phút. Thời gian hết tác dụng khoảng 15 phút sau truyền
Loperamid (Imodium)
Rất ít được hấp thu qua đường tiêu hóa và khó thấm qua hàng rào máu não nên
không có tác dụng giảm đau trung ương và không gây nghiện.
Khi uống, gây tác dụng trên các receptor opioid ở ruột, làm giảm nhu động, giảm
tiết dịch ruột. Dùng chữa tiêu chảy. Thời gian bán thải khoảng 7-14 giờ. Liều
chống tiêu chảy 4- 8 mg/ngày, không vượt quá 16 mg/ngày.
Dextropropoxyphene và codein
Là 2 thuốc thuộc nhóm opiat có tác dụng giảm đau ở mức độ trung gian giữa
morphine và nhóm giảm đau non-steroid, nhưng không gây nghiện nên được sử
dụng rộng rãi trong điều trị.
Các thuốc này ít được sử dụng đơn độc mà thường được phối hợp với
paracetamol, sự phối hợp này mang lại tác dụng hiệp đồng tối ưu, được chỉ định
trong các chứng đau mức độ vừa phải như: Đau do viêm thấp khớp, đau dây thần
kinh ngoại vi, đau lưng, đau đầu hoặc đau nửa đầu, đau do gãy xương...
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Methadon - Methadon có tác dụng trên receptor μ
Tác dụng dược lý:
‒

Methadon có nhiều đặc điểm nổi trội như: tác dụng giảm đau tương tự morphin
nhưng dài hơn, dùng được theo đường uống, sự quen thuốc và nghiện thuốc phát
triển rất chậm so với morphin, khi cai thuôc các triệu chứng nhẹ hơn nhưng kéo
dài hơn.

‒

An thần, giảm ho, giảm đau mạnh, ít gây táo bón. Dùng để “chữa ngộ độc” heroin,
vì nếu nghiện methadon sẽ ít bị ràng buộc, ít bị làm suy yếu hơn heroin.

Dược động học:
‒

Methadon dễ hấp thu qua đưòng tiêu hóa, đạt nồng độ tôi đa trong máu sau 4
giờ, gắn vào protein huyết tương khoảng 90%. Trong não, nồng độ tối đa đạt được
sau tiêm dưói da hoặc tiêm bắp là 1- 2 giờ. Methadon cũng gắn mạnh vào protein
của mô và não. Thòi gian bán thải dài tới 15- 40 giờ. Methadon bị chuyển hóa
mạnh ở gan, chỉ một lượng nhỏ bị thải qua thận và ruột dưói dạng tự do chưa
chuyển hóa.

‒

Tác dụng giảm đau sau tiêm là 10- 20 phút và sau uống là 30- 60 phút. Liều dùng
cũng tuz thuôc từng cá thể và tính chất của đau, thường uống từ 2,5- 15 mg và
tiêm từ 2,5- 10 mg. Nồng độ tối thiểu có tác dụng giảm đau trong máu là 30
ng/ml. Nên nhớ là thuốc có tích luỹ và thời gian bán thải dài nên liều càng thấp,
khoảng cách giữa các liều càng dài càng tốt. Nói chung, tác dụng giảm đau của liều
uổng bằng khoảng nửa liều tiêm
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2. Thuốc chủ vận từng phần: Pentazoxin (Fortal); Buprenorphin; Nalbuphin
‒

Đây là thế hệ opiat mới, nằm giữa loại opi yếu
. (như codein) và loại mạnh (như
morphin).

‒ Thuốc có hai mặt tác dụng: dương tính (chủ vận) và âm tính (đối vận), do đó hiệu
quả của thuốc này có giới hạn (gọi là hiệu ứng trần) nghĩa là nếu tăng liều đến giới
hạn nào đó thì hiệu quả giảm đau sẽ không tăng nữa.
‒ Thuốc nhóm này ít gây nghiện, có thể điều trị lâu dài.
Bao gồm các thuốc sau:

Pentazoxin (Fortal)
‒ Trong cấu trúc có nhiều điểm giống morphine.
‒ Tác dụng giảm đau như morphine, nhưng không gây khoái cảm và cũng không gây
nghiện, do đó đây là thuốc giảm đau l{ tưởng trong nhóm opiat.
‒ Tác dụng phụ: buồn nôn, nôn, liều cao ức chế trung khu hô hấp, nalorphin không
chữa được ngộ độc pentazoxin
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Buprenorphine
‒ Buprenorphine là một đồng vận bán phần của thụ
thể μ opioid và là một loại thuốc giảm đau hiệu
quả, được đánh giá có dược lực mạnh tới 25 – 40
lần so với morphine (Cowan & cs. 1977).
‒ FDA chấp thuận dùng Buprenorphine trong điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện (CCDTP).
‒ Hiện có 2 dạng ngậm dưới lưỡi (buprenorphine và viên kết hợp buprenorphine và
naloxone) và dạng chích (Buprenex). Dạng chích sắp tới có thể dùng dưới da hoặc
chích tĩnh mạch.
‒ Thuốc chiếm chỗ ở thụ thể morphin nhưng không gây nghiện, tác dụng giảm đau
mạnh hơn morphin 50 lần, kéo dài từ 6-8 giờ.
‒ Biệt dược Temgesic viên đặt dưới lưỡi 0,2 mg, ống tiêm 1ml/0,3 mg. Dùng trong
các chứng đau vừa và nặng như đau sau mổ, đau do ung thư, do bệnh thận, đau
do nhồi máu cơ tim & cai nghiện.
Nalbuphin (Nubain)
‒ Giảm đau ngang morphin, chỉ dùng đường tiêm.
‒ Ống tiêm 2ml-20 mg tiêm dưới da, bắp thịt hay tĩnh mạch, liều dùng 1 ống mỗi 36 giờ.
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3. Thuốc đối vận: Nalorphine ; Naloxone, Natrexon
‒

Là những thuốc đối kháng với morphine và các opiat khác do tranh chấp ở cùng
receptor morphinic với ái lực mạnh hơn nhưng hiệu lực lại yếu hơn opiat.

‒

Vì vậy gọi là đối kháng là chưa hoàn toàn chính xác, thực ra là chất chủ vận từng
phần hay đối vận.
Chất đối vận (như
Naloxon) khi được cố
định trên thụ thể sẽ
không hoạt hóa thụ thể
này mà còn ngăn một loại
thuốc chủ vận tác động
vào, qua đó những thuốc
này làm mất một số tác
dụng chủ yếu của opiat
(giảm đau, ức chế hô hấp,
co đồng tử...) và làm mất
những triệu chứng gặp
khi cai nghiện.

‒
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Nalorphine ống 2ml 10 mg
‒

Tính đối kháng: kém naloxon 10 lần, nó đối kháng với một số tính chất của opioid
về tác dung giảm đau, ức chế hô hấp, co đồng tử, tác dụng trên tim mạch & cơ
trơn

‒

Tính cạnh tranh: giống tác dụng của opioid nhưng yếu hơn (cũng làm giảm đau,
uc hô hấp, co đồng tử …) nên ngày nay ít dùng

Naloxone ống 1 ml 0,4 mg
‒

Đối kháng opioid hoàn toàn & đặc thù. 1-4 mcg/kg IV sẽ làm đảo ngược tác dụng
giảm đau & suy giảm hô hấp của opi. tiêm bắp td kéo dài 2 giờ.

‒

Truyền liên tục, 5 mcg/kg/giờ, sẽ ngăn ngừa được tác dụng suy giảm hô hấp mà
không làm thay đổi tác dụng làm giảm đau của opi trên trục thần kinh.

‒

Tác dụng ngoại ý. đối kháng ngay lập tức có thể hoạt hoá giao cảm, dẫn đến kích
thích tim.
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NHIỄM ĐỘC CẤP, QUEN THUỐC, NGHIỆN THUỐC & MA TÚY
1. Nhiễm độc cấp opioid
‒

Nhiễm độc cấp thường do tự tử hoặc dùng quá liều. Hay gặp khi:


Sau chích, hút, hít hoặc do đường qua da.



Sau khi đối tượng chuyển sang người bán khác.



Do tăng liều để đạt khoái cảm.



Do tự sát hoặc bị mưu hại.



Trẻ em có thể bị tai nạn



Người không nghiện ma túy thì do cố tình (tự tử) hoặc do tai nạn điều
trị.

‒

Không có liều độc chung vì mức độ cảm thụ rất khác nhau theo từng cá thể: với
methadon là 40- 60 mg theo đường uống, với morphin là trên 120 mg (uống) hoặc
trên 30 mg (tiêm) mới xuất hiện triệu chứng nặng dẫn đến tử vong.

‒

Ba dấu hiệu đặc hiệu của ngộ độc opioid là hôn mê, đồng tử co nhỏ như đầu đinh
ghim và ức chế hô hấp mạnh (nhịp thở rất chậm, xen kẽ ngừng thở, tím tái).

‒

Huyết áp lúc đầu bình thường, sau giảm dần, thân nhiệt hạ, da lạnh, cơ nhẽo (có
thể làm trễ hàm, tụt lưõi). Trẻ em có thể có co giật.

‒

Chết do suy hô hấp (đồng tử sẽ giãn dần).
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•

Triệu chứng



Ức chế thần kinh trung ương - Là dấu hiệu kinh điển thứ nhất



Đồng tử co nhỏ - Là dấu hiệu kinh điển thứ hai



Ức chế hô hấp - Là dấu hiệu kinh điển thứ ba của ngộ độc opioid.





Thở nhanh nông có thể thấy ở bệnh nhân phù phổi cấp tổn thương.



Do tác dụng ức chế TKTW của opioid, phải xét chẩn đoán viêm phổi do sặc.

Tác dụng trên hệ tim mạch


Sốc, trụy tim mạch: bệnh nhân ngộ độc heroin do tiêm chích có thể vào viện
trong tình trạng sốc. Sốc có thể là do suy tim toàn bộ cấp, hoặc do tiêm độc
chất vào tuần hoàn (hội chứng sốc do độc tố - toxic shock syndrome).



Các biến chứng tim mạch khác là loạn nhịp chậm và loạn nhịp nhanh do
quinine, rung nhĩ kịch phát, QT kéo dài, viêm nội tâm mạc, ngừng tim do
tăng kali máu, tâm trương kéo dài, phình mạch dạng nấm.



Hiếm gặp co giật do quá liều opioid tinh chế ngoại trừ ở trẻ em hoặc ngộ độc
propoxyphene và meperidine.



Trương lực cơ thường không thay đổi nhưng có thể tăng nếu do quá liều
meperidine hay fentanyl.
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Các tác dụng trên hệ tiêu hóa
 Buồn nôn và nôn; dùng các liều tiếp theo lại có tác dụng ức chế vùng này và
sau đó rất khó gây nôn.
 Nhu động ruột giảm trong khi trương lực các cơ thắt tăng dẫn đến hấp thu
thuốc rất chậm và làm cho thải trừ thuốc qua đường tiêu hóa có thể chậm
tới 27 giờ sau khi uống.
Các biến chứng khác
 Tiêu cơ vân, hạ đường máu, tăng thân nhiệt...

•

Xét nghiệm - Hiện hay dùng Que thử ma túy tổng hợp 4 chân phát hiện chính xác
cùng lúc nhiều nhóm ma túy:
 Cách làm: Nhúng đầu que thử có mũi tên vào cốc nước tiểu (chỉ nhúng ngập đến
vạch có mũi tên) đếm từ 1 đến 30 thì bỏ ra đặt que thử trên mặt phẳng nằm
ngang từ 3 - 5 phút, chờ cho đến khi các vạch đỏ xuất hiện. Đọc kết quả thử trong
5 phút: Kết quả Âm tính (không sử dụng ma túy) nếu trong ô kết quả xuất hiện 2
vạch đỏ. Kết quả Dương tính (có sử dụng ma túy) nếu trong ô kết quả chỉ xuất
hiện 1 vạch đỏ.
 Đọc các chân theo thứ tự 1, 2, 3, 4 đếm từ trái sang phải:
Chân số 1: MET - Methamphetamin (Ma túy đá)
Chân số 2: THC (Cần sa - Tài mà)
Chân số 3: MDMA (Nhóm thuốc lắc....)
Chân số 4: MOP - Heroin, Morphine
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• Điều trị






Hồi sức hô hấp:


Đặt NKQ nếu có chỉ định. Dùng ôxy và có thể phải thở PEEP.



Digitalis và lợi tiểu không có nhiều tác dụng vì là phù phổi cấp tổn thương.

Dùng thuốc đối kháng với opioid:



Naloxon: có tác dụng rất đặc hiệu, nhưng cần cẩn thận khi dùng cho người
nghiện vì làm hội chứng cai xuất hiện nhanh, mạnh, gây tai biến tim mạch.



Nên bắt đầu từ liều thấp: 0,4 mg truyền chậm vào tĩnh mạch. Sau 1-2 phút
nhịp thở tăng, nếu huyết áp thấp sẽ trở về bình thường, bệnh nhân tỉnh
dần. Nếu không thấy tác dụng, dùng liều bổ sung. Thời gian tác dụng phụ
thuộc vào liều dùng, thường là từ 1 đến 4 giờ. Tác dụng đối kháng của
naloxon nhiều khi lại "quá mức": hô hấp nhanh hơn bình thường, thượng
thận giải phóng catecholamin gây tăng huyết áp, tăng nhịp tim, loạn nhịp
tim, phù phổi.



Dạng thuổc: Naloxon (Narcan) ông tiêm 0,4- 1,0 mg/ml.

Hồi sức tim mạch:



Theo dõi liên tục điện tim.



Dùng vận mạch cho các bệnh nhân tụt HA.



Theo dõi sát tăng gánh thể tích, chú ý đánh giá lượng dịch vào và ra. Không
truyền nhiều dịch ở bệnh nhân phù phổi.
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2. Quen thuốc (tolerance)
‒

Khi dùng morphin hoặc opioid nhiều lần với liều điều trị
thì hiệu quả sẽ giảm dần, đòi hỏi phải dùng tăng liều mới
giữ được hiệu quả như ban đầu. Hiện tượng này gọi là
quen thuốc. Nếu dùng liều cao, với khoảng cách ngắn,
quen thuôc sẽ xuât hiện nhanh. Đê làm giảm thiểu sự
quen thuốc, phải dùng liêu thấp và khoảng cách giữa các
lần dùng thuốc dài hơn. Sự quen thuốc thường xảy ra
nhanh với tác dụng giảm đau, sảng khoái và ức chê hô
hấp.

‒

Với người không quen thuốc, liều 60 mg morphin có thể
làm ngừng hô hấp; nhưng với người quen thuốc, liều
2000 mg dùng trong khoảng 2- 3 giờ vẫn chưa gây dấu
hiệu ức chê hô hấp có ý nghĩa.

‒

Tác dụng sảng khoái và ức chê hô hấp sẽ trở lại vài ngày
sau khi ngừng thuốc, nhưng tác dụng gây nôn thì phải
nhiều tháng sau. Tốc độ xuất hiện và mất đi cũng như
mức độ quen thuốc có khác nhau giữa các thuốc trong
nhóm opioid: methadon lâu quen và mức độ cũng thấp
hơn so với morphin. Tuy nhiên, có hiện tượng quen chéo
giữa các thuốc opioid
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3. Nghiện thuốc & hội chứng cai thuốc
‒

Nghiện thuốc hay phụ thuộc vào thuốc còn phân làm hai loại:
 Phụ thuộc sinh lý (physiologic dependence)
 Phụ thuộc tâm lý (psychologic dependence).

‒

Phụ thuộc sinh lý :
 Luôn đi theo sự quen thuốc do dùng nhắc lai thuốc nhóm opioid. Khi ngừng
thuốc đột ngột sẽ xảy ra hội chứng cai thuôc, phản ánh các triệu chứng
ngược lại quá mức của các tác dụng của morphin
 Hội chứng thiếu thuốc (cai thuốc), gồm: chảy nước mắt, nước mũi, ngáp, ớn
lạnh, nổi da gà, thở nhanh, sốt, giãn đồng tử, dị cảm, đau cơ, đau xương (cảm
giác dòi bò), nôn, tiêu chảy, vật vã, hành vi thù địch. Khi dùng thuốc, mọi
triệu chứng đều ngừng ngay.
 Triệu chứng cai thường bắt đầu xuất hiện vào 6 - 10 giờ sau liều thuốc cuối
cùng; mạnh nhất sau 36 - 48 giờ rồi giảm dần.
 Sau 5 ngày, phần lớn các dấu hiệu đều mất, nhưng một số triệu chứng có thể
tồn tại tới hàng tháng tuz theo từng người (ngáp, đau cơ, mất ngủ). Với
meperidin (t/2 = 3-4 giờ), triệu chứng cai mạnh nhất chỉ trong vòng 24 giờ,
trong khi với methadon (t/2 = 27 giờ) là vài ngày. Vì vậy, methadon được
dùng làm thuôc cai nghiện thay thế heroin.
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‒

Phụ thuộc tâm lý:
 Thường là do các thuốc opioid có tác dụng giảm đau gây ra tình trạng sảng
khoái, thờ ơ, lãnh đạm, an thần, nhất là khi dùng theo đường tiêm tĩnh mạch.

‒

Cơ chế của hiện tượng quen thuốc và nghiện thuốc còn chưa thật sáng tỏ, tuy
nhiên đã có những giả thuyết sau:

 Giả thuyết đầu cho là khi dùng nhiều lần opioid sẽ làm giảm số lượng, hoặc
giảm ái lực của các receptor với opioid.
 Giả thuyết về sự tách cặp (découplage) hay là sự rối loạn chức phận giữa
receptor với đáp ứng của tê bào: opioid ức chế adenylat cyclase ở màng tế
bào thần kinh nên làm giảm tổng hợp AMP vòng (AMPc) là "người truyền tin
thứ hai" trong tế bào. Mặt khác lại kích thích guanylat cyclase nên làm tăng
tổng hợp GMPc. Khi dùng nhiều lần, tỷ lệ GMPc/AMPc bị đảo ngược, cơ thể
phải phản ứng bằng tăng tổng hợp AMPc để chống lại (kể cả giảm tổng hợp
opioid nội sinh), dẫn đến tình trạng quen thuốc (phải tăng liều), gây ra tình
trạng "chạy đua" giữa morphin ngoại sinh (làm giảm AMPc) và sự phản ứng
của cơ thể (cố gắng làm tăng AMPc). Khi ngừng thuốc đột ngột (mất morphin
ngoại sinh) sẽ gây ra sự mất cân bằng mới, sinh ra hội chứng cai (thiếu
morphin). Đây là cơ sở của cai nghiện bằng châm cứu, kích thích tiết lại
opioid nội sinh.
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 Giả thuyết mới hơn (Auriacombe và cộng sự, 1990) cho thấy có sự rối loạn
trong chính cơ chế tổng hợp các peptid opioid nội sinh: β endorphin là một
peptid có 31 acid amin, khi dùng morphin nhiều lần dẫn đến sản xuất những
đoạn peptid bất thường, không hoạt tính 1-26 và 1-27 của β endorphin.
Những đoạn này vẫn có khả năng gắn được vào receptor nên sẽ trở thành
chất đốì kháng với chính opioid nội sinh, vì thê làm giảm dần tác dụng của
opioid (quen thuốc)
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4..Ma túy & nghiện ma túy
•

Khái niệm

‒

Ma túy, mà đại diện điển hình là thuốc phiện, đã xuất hiện từ rất lâu trước đây. Hơn
8000 năm trước đây, thuốc phiện đã được người Somai ở tây Á sử dụng, người ta
đã biết được những khoái cảm và sự thoải mái hết sức mà thuốc phiện mang lại khi
dùng. Ở thời kz này, người ta mới chỉ chú trọng đến những khoái cảm, những tác
dụng trong chữa bệnh mà thuốc phiện mang lại chứ chưa chú ý tới mặt trái của nó,
đó là tác dụng gây nghiện khó cai

‒

Theo khái niệm khoa học: Ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên (morphin...);
bán tổng hợp (heroin được bán tổng hợp từ morphin) hay tổng hợp
(amphetamine). Những chất này khi đưa vào cơ thể sống sẽ có tác dụng lên thần
kinh trung ương gây cảm giác như giảm đau, hưng phấn hay cảm thấy dễ chịu... mà
khi dùng nhiều lần thì sẽ phải sử dụng lại nó nếu không sẽ rất khó chịu, đó là tác
dụng gây nghiện và rất khó cai.

•

Phân loại - Dựa theo nguồn gốc sản sinh thì các chất ma túy gồm có:

‒

Ma túy tự nhiên
 Ví dụ thuốc phiện, cần sa... Đây là các chất ma túy có sẵn trong tự nhiên, là
những ancaloit của một số loài thực vật như: thuốc phiện, cần sa, coca...
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.

‒

 Nguồn gốc:
•

Từ nhựa cây thuốc phiện (cây anh túc, anh tử túc, nha phiến...), có trồng
ở 12 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

•

Từ lá, hoa, quả cây cần sa (còn gọi là bồ đà, cây gai dầu) được trồng ở một
số tỉnh giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia và ở Tây Nguyên

•

Từ lá cây coca, chế ra chất cathinone, có nhiều ở Nam Mỹ

Ma túy bán tổng hợp
 Ví dụ như heroin

‒

Ma túy tổng hợp
 Nguồn gốc: Các loại ma túy tổng hợp từ hóa chất độc hại thuộc nhóm
amphetamin, ketamin, methamphetamin...
 Độc lực: Các chất ma túy tổng hợp thường độc hại hơn thuốc phiện 500 lần.
Dựa theo tác động lâm sàng tới tâm sinh lý người sử dụng
 Các dạng: ectasy, ma túy đá (hay là crystal meth), Lysergic acid diethylamide
(viên giấy, bùa lưỡi), bánh lười, cỏ Mỹ
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Cho
. đến nay, trên thế giới không có một khái niệm thống nhất về “ma túy”. Công ước
thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (gọi tắt là Công ước 1961) không đưa ra khái
niệm “chất ma túy” mà thay vào đó áp dụng phương pháp liệt kê để xác định trực tiếp
danh mục các chất ma túy bị kiểm soát.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 2 luật phòng
chống ma túy hợp nhất số 13/VBHN-VPQH của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/7/2013 thì các khái niệm được định nghĩa như sau:
•

Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh
mục do Chính phủ ban hành.

•

Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối
với người sử dụng.

•

Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng
nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện.

•

Tiền chất là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất
chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.

•

Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng
thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

•

Còn thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là các loại thuốc chữa bệnh được quy định
trong các danh mục do Bộ y tế ban hành.
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Theo
. Công ước 1961, Việt Nam cũng đưa ra danh sách các chất ma túy và tiền chất,
được chia làm 4 danh mục:
•

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội;
việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều
tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. LSD, DMT,
mescaline, MDMA, MDA, heroin, … nằm trong danh mục này.

•

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm,
nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của
cơ quan có thẩm quyền. Trong danh mục này có 2C-B, amphetamine, cocain, codein,
morphine…

•

Danh mục III: Các chất hướng thần được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên
cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan
có thẩm quyền. Trong danh mục này có Diazepam và Ketamine.

•

Danh mục IV: Các tiền chất.
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Pháp
. luật
Theo Bộ luật hình sự, mức phạt tối thiểu cho Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái
phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy là 7 năm tù, đối với các lượng ma túy dưới đây (trích
đoạn)
g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến
dưới một kilôgam;
h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;
i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai
mươi lăm kilôgam;
k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm
kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;
m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm
gam;
n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi
mililít;
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Với
. lượng ma túy ít hơn, theo Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTCTANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 thì sẽ không coi là tội phạm hình sự:
3.6. Người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng
sau đây không nhằm mục đích mua bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp
dụng khoản 4 Điều 8 BLHS, theo đó không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị
xử lý hành chính:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng dưới một gam;
b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng dưới không phẩy một gam;
c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng dưới một kilôgam;
d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng dưới năm kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng dưới một kilôgam;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng dưới một gam;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.
Phân loại chất hướng thần (Psychoactives)
Các nước quốc tế thường phân loại chất hướng thần thành các nhóm sau:
• Anxiolytics - Chất bình thần (giúp bình tĩnh, giảm lo âu, hồi hộp)
• Euphoriants - Chất gây hưng phấn (VD: MDMA, MDA…)
• Stimulants – Chất kích thích (VD: amphetamine, caffeine, cocaine, nicotine)
• Depressants – Chất giảm đau (VD: thuốc phiện)
• Hallucinogens
– Chất gây ảo giác, được chia nhỏ hơn nữa thành psychedelics
– chất thức thần, dissociatives. Ketamine, bóng cười là dissociatives.
– chất gây cảm giác phân tách cơ thể và deliriants
– chất gây mê sảng. VD: DMT, LSD là psychedelics.
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• . Dấu hiệu thường gặp ở các người nghiện ma túy:
1. Thay đổi bất thường giờ giấc sinh hoạt: thức khuya, đêm ít ngủ, ngủ ngày...
2. Hay tụ tập, đi lại với những người không có công ăn việc làm, không lao động, không
học hành, hay chơi thân với người nghiện ma túy.
3. Đi lại có quy luật, mỗi ngày cứ đến một giờ nhất định nào đó dù có đang bận việc gì
cũng tìm cách kiếm cớ để "đi".
4. Thích ở một mình, ít hoặc ngại tiếp xúc với mọi người (kể cả người thân trong gia
đình).
5. Tâm trạng thường lo lắng, bồn chồn, đôi khi nói nhiều, nói dối, hay có biểu hiện
chống đối, cáu gắt.
6. Hay ngáp vặt, người lừ đừ, mệt mỏi, lười lao động, không chăm lo vệ sinh cá nhân,
thường trốn học, lực học giảm sút, ngồi học hay ngủ gà ngủ gật.
7. Nhu cầu tiêu tiền ngày một nhiều, thường xuyên xin tiền, hay bán đồ đạc cá nhân và
của gia đình, nợ nần nhiều, ăn cắp vặt.
8. Túi quần, áo, cặp sách, phòng ở thường có nhiều thứ như: giấy bạc, thuốc lá, kẹo
cao su, bật lửa ga, bơm xi lanh, kim tiêm, ống thuốc,..

9. Có dấu kim tiêm trên mạch máu ở mu bàn tay, cổ tay, mặt trên khủy tay, mặt trong
mắt cá chân, bẹn, ở cổ.
10. Đối với người đã nghiện nặng, ngoài các dấu hiệu trên còn biểu hiện: sức khỏe giảm
sút rõ rệt; thường xuyên ngáp vặt; mắt lờ đờ, da tái, môi thâm, cơ thể hôi hám, ít
tắm giặt, ăn mặc luộm thuộm.
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• . Tác dụng phụ của ma túy (với một số ma túy thường gặp)
‒ Đối với hệ hô hấp: ức chế hô hấp, nhất là khi dùng quá liều. Nhiều trường hợp ngưng
thở nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong, đôi khi ngưng thở rất đột ngột
do cấy bao heroin dưới da để thuốc phóng thích từ từ, nhưng bao thuốc đột nhiên
vỡ và phóng thích quá nhiều gây ngộ độc. Có thể gây phù phổi cấp, tràn khí màng
phổi, tràn khí trung thất, xuất huyết phế nang, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, viêm
phổi, cơn hen phế quản...
‒ Đối với hệ tim mạch: Các chất ma túy sẽ kích thích làm tăng nhịp tim, ảnh hưởng
trực tiếp lên tim, gây co thắt mạch vành có thể tạo nên cơn đau thắt ngực, nặng hơn
có thể gây nhồi máu cơ tim. Chúng cũng là nguyên nhân của các rối loạn nhịp đe dọa
tính mạng người dùng ma túy. Ngoài ra còn gây nên tình trạng co mạch làm tăng
huyết áp.

‒ Đối với hệ thần kinh: Ngoài tác dụng kích thích thần kinh giai đoạn đầu gây hưng
phấn, sảng khoái, lệ thuộc thuốc…, cũng có thể gây các tai biến như: co giật, xuất
huyết dưới nhện, đột quị...
‒ Đối với hệ sinh dục: Ở người nghiện ma túy, khả năng tình dục bị suy giảm một cách
rõ rệt, và hậu quả này vẫn tồn tại sau khi ngưng dùng thuốc một thời gian khá lâu. Ở
những nam giới dùng ma túy trong thời gian dài sẽ bị chứng vú to (gynecomastia) và
bất lực. Còn ở phụ nữ sẽ bị rối loạn chu kz kinh nguyệt, rong kinh, tăng tiết sữa bất
thường và vô sinh.
‒ Ngoài ra, người dùng ma túy còn phải chịu những tác hại khác như: hoại tử tế bào
gan, ảo thính, ảo thị...
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• . Cai nghiện ma túy
‒ Là việc áp dụng các hoạt động điều trị, tư vấn, học tập, lao động, rèn luyện nhằm
giúp cho người nghiện ma túy phục hồi về sức khỏe, nhận thức, tâm lý và hành vi,
nhân cách để trở về tình trạng bình thường.
‒ Theo Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma
tuý năm 2008, thì có các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy như sau:
1. Các biện pháp cai nghiện ma tuý bao gồm:
a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;
b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.
2. Các hình thức cai nghiện ma tuý bao gồm:
a) Cai nghiện ma túy tại gia đình; thực hiện theo Điều 8, 9 Nghị định số
94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy
tại gia đình...
b) Cai nghiện ma túy tại cộng đồng; thực hiện theo Điều 16, 17 Nghị định số
94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy
tại cộng đồng...

c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện”; thực hiện theo Khoản 1, 2 Điều 1
Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc...
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