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Why to treat tobacco use 
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 Tobacco kills up to half of its 
users. 

 Tobacco kills nearly 6 million 
people each year. 

– More than five million of those 
deaths are the result of direct 
tobacco use while more than 600 
000 are the result of non-
smokers being exposed to 
second-hand smoke.  

 
 Unless urgent action is taken, 

the annual death toll could rise 
to more than eight million by 
2030. 
 

 Nearly 80% of the world's one 
billion smokers live in low- and 
middle-income countries 1. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. Geneva, Switzerland WHO;2002,  

2. International treaty for tobacco control. WHO; 2014 
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History 

1604: King James referred to 
smoking as: 

     ‘smoking is a branch of the 
sin  
      of drunkenness,  
      which is the root of all sins’ 

 
Russel MA. Br J Med 
Phychol 1971; 44(1) 

  
 

1964:  
‘Smoking and Health Report’ was 
chosen 
 as one of the 10 most important  
 scientific works published in the 

1996: the first ‘Smoking cessation clinical  
practice guideline’ 

Agency for Healthcare Policy and Research,  
US Dept. of Health and Human Services. 

 
Since then revealed several 

updated guidelines  
in the US, Europe and other countries in the world 

Most recent 2008 JAMA 
 

2015 
Fewer than 50% of the Parties to 

the WHO FCTC (Framework 
Convention on Tobacco Control) 
have developed national tobacco 

treatment guidelines  

Clinical Guidelines 
Behavioral and Pharmacotherapy 
Interventions for Tobacco 
Smoking Cessation in Adults 
 and Pregnant women 
Annals of Internal Medicine  



Can Fam Physician. 2011; 
57(6):647–649. 

Treating tobacco use and 
dependence across the 
continuum of care  





 If it were not for the nicotine in tobacco 
smoke, people would be little more 
inclined to smoke than they are to blow 
bubbles 

 

– MA H Russell, tobacco researcher, 1977 





Νικοτίνη = φαρμακευτική 
ουσία 

 Ενεργοποιεί το ντοπαμινεργικό σύστημα 

 Διεγείρει υποδοχείς νικοτίνης-ακετυλχολίνης 
(πενταμερικοί ιονοτροπικοί Να+ και Cα2+ υποδοχείς που 
βρίσκονται προσυναπτικά σε όλο το ΝΣ και μετασυναπτικά 

στο ΑΝΣ) : 
– ρυθμίζουν την απελευθέρωση γαγγλιονικών 

δυναμικών και νευρομεταβιβαστών  
 

 Νευρομεταβιβαστές 
–  Σεροτονίνη : τροποποιεί την διάθεση 

–  Νορ-επινεφρίνη : ενισχύει την εγρήγορση 

–  Ντοπαμίνη : προκαλεί ευχαρίστηση 

Αντιμετωπίζεται  



Γιατί χρειάζεται 
φαρμακοθεραπεία;; 



WHO: το κάπνισμα είναι μια 
χρόνια νόσος 

 Η θεραπευτική παρέμβαση στηρίζεται σε: 

– Motivation of patients and their willingness to quit 

– Reinforce the motivation of the patient to initiate smoking 
cessation 

– Ease the withdrawal period and 

– Prevent relapse 

 Επιτυγχάνεται μερικές φορές μετά από επανειλημμένες 
προσπάθειες  

 Η γιατροί θα πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια 
συμπεριφορά με άλλα χρόνια νοσήματα  (hypertension, 

diabetes etc)  

 

 



Αποτελεσματικές μέθοδοι 
διακοπής καπνίσματος 

 Δύο τύποι προσέγγισης είναι 
αποδεδειγμένα αποτελεσματικοί: 

– Συμβουλευτική  

– Φαρμακοθεραπεία   

 

 Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 
με συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων 

Fiore MC. Treating tobacco use and dependence. Resp Care 2000;45:1200 

West R. Smoking cessation guidelines for health professionals: an update. Thorax 2000;55:987 

Simon JA. Smoking cessation counseling (intensive vs minimal). Am J Med 2003;114(7):555 



Aveyard P. West R BMJ 2007;335-37 

http://www.bmj.com/content/vol335/issue7609/images/large/avep489799.f2.jpeg


Φάρμακα στη Διακοπή του 
Καπνίσματος 

 Αντικαταθλιπτικά:  
–   Nortriptyline 

–   Fluoxetine 

–   Doxepin 

 
 

 Αγχολυτικά :  
–  Diazepam 

–  Meprobamate 

–  Hydroxyzine  

–  Buspirone 



 
Ακόμη:  
 

 
1. Ανταγωνιστές της νικοτίνης: 

  α) Mecamylamine 
  β) Naltrexone 

2. Διεγερτικά των αισθητικών υποδοχέων 
3. Φάρμακα που ελέγχουν τα συμπτώματα 

στέρησης: 
  α)  Clonidine 
  β)  Lobeline 

4. Ανορεκτικά 
5. Φάρμακα που προκαλούν αποστροφή 
  α)Silver acetate 



Εγκεκριμένη Φαρμακοθεραπεία    
           στη διακοπή του καπνίσματος 
 Υποκατάστατα νικοτίνης 

– Συνιστώμενη θεραπεία πρώτης γραμμής  
 Μακράς δράσης  

– Patch  

 Βραχείας δράσης 
– Gum 
– Inhaler 
– Nasal spray 
– Sublingual tablets/lozenges 

 Bupropion 
– Συνιστώμενη θεραπεία πρώτης γραμμής  (WHO, US, Europe, UK) 

 Nortriptyline 
– Συνιστώμενη θεραπεία δεύτερης γραμμής   (WHO, US) 

 Clonidine 
– Συνιστώμενη θεραπεία δεύτερης γραμμής σε κάποια κράτη 

 

 Varenicline : πρώτης γραμμής  

 Henningfield JE. CA Cancer J Clin 2005;55:281 
Hughes JR. Nicotine Tob Res 2005;7:491 
West R. Smoking cessation guidelines: an update. Thorax 2000;55:987 

↑ ↑ side effects:  

dizziness 

sedation, ↓ BP 



Εγκεκριμένη Φαρμακοθεραπεία     
          στη διακοπή του καπνίσματος 

 Φάρμακα που μιμούνται τη δράση της 
νικοτίνης 
– Υποκατάστατα νικοτίνης 

 
 

 Φάρμακα που δρουν στο ΚΝΣ 
 
– Καθυστερώντας την αποδόμηση των 

νευρομεταβιβαστών 
 HCL Bupropion 
 

– Ενεργώντας απευθείας στους υποδοχείς α4β2  
 Varenicline 

 
JAMA 2009 
Albert L Siu Ann Internal Med 2015;163:622 
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Θεραπεία με Υποκατάστατα  
  Νικοτίνης (ΝRΤ) 



Υποκατάστατα Νικοτίνης 
     Πώς δρουν; 
 Διεγείρει τους νικοτινικούς και ντοπαμινικούς 

υποδοχείς  απελευθέρωση     
                                  νευρομεταβιβαστών 
– Κεντρική δράση 

– Περιφερική δράση 

  

 Δεν εξαφανίζουν εντελώς τα συμπτώματα 
στέρησης 

 
 Όλα τα διαθέσιμα σκευάσματα χορήγησης 

νικοτίνης εξαρτώνται από την φλεβική 
απορρόφηση  
– Δεν επιτυγχάνεται η γρήγορη και υψηλή συγκέντρωση στο αρτηριακό 

αίμα που επιτυγχάνεται όταν εισπνέεται ο καπνός του τσιγάρου  

A.Molyneux, ΒMJ 328;2004: 454-58 



Συγκέντρωση νικοτίνης στο αίμα 



Θεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης 

 NRT : διατίθεται σε διάφορες μορφές 
– Πλεονεκτήματα  

 Αποτελεσματικότητα  
 Ευκολία στη χρήση 
 Εύκολα διαθέσιμη (Readily available) 
 Όχι ακριβή  

 
 Οι βραχείας δράσης μορφές : 

– Satiate the positive effects of nicotine intake through 
smoking ⇒ reduce acute craving 

  

 Η μακράς δράσης μορφή παρέχει χαμηλά αλλά 
σταθερά επίπεδα νικοτίνης 
– Can relieve nicotine withdrawal symptoms    
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Επίπεδα νικοτίνης στο πλάσμα – 
σύγκριση μεταξύ τσιγάρων και NRT 

Τσιγάρο (απελευθέρωση νικοτίνης, 1-2 mg) 

Τσίκλα (απελευθέρωση νικοτίνης, 4 mg) 

Ρινικό εκνέφωμα (απελευθέρωση νικοτίνης, 1 mg) 

Διαδερμικό επίθεμα 

Χρόνος μετά τη χορήγηση (λεπτά) 

Συγκέντρωση 

Νικοτίνης  

στο Πλάσμα 

(μg/L) 

1. Sweeney CT, et al. CNS Drugs. 2001;15:453-467. 
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 Υποκατάστατα Νικοτίνης  

      (τύποι) 
 Αυτοκόλλητα 

– Patch 16h:    25, 15, 10 (ή 5mg) 
– Patch 24h:    21, 14 ή 7mg 
  

 Τσίχλες 
– 2 ή 4mg/τεμάχιο 

 

 Εισπνεόμενα 
– Inhaler: 10mg /εισπνοή 
– Nasal spray: 10mg /ml, 0,5mg/ψεκασμό 

 

 Υπογλώσσια δισκία / Διαλυόμενες παστίλιες 
(lozenge) 
– 1, 2 ή 4mg / δισκίο 



Υποκατάστατα Νικοτίνης 
         Είναι ασφαλή; 
 Ακόμη και μακροχρόνια θεραπεία δεν έχει 

συσχετισθεί με σοβαρές παρενέργειες 
 

 Συχνότερες παρενέργειες 
– Ξηροστομία / Στεγνός λαιμός 

– Λόξυγκας 

– Όξινες εριγές / Ναυτία 

– Εφιάλτες – Δερματικοί ερεθισμοί (patch) 

– Πονοκέφαλος  

– Aίσθημα προκαρδίων παλμών 

West R. Thorax 2000;55:987-99 



Υποκατάστατα Νικοτίνης 
        Διάρκεια θεραπείας > 8 εβδομ 

 Αυτοκόλλητα 
– Η αρχική δόση (25 ή 21mg/16 ή 24h) πρέπει να 

διατηρείται για 2-4 εβδομάδες 

– Προοδευτική μείωση κάθε 2 ή 1 βδομάδα 

 Τσίχλες 
– 2mg (<25 τσιγάρα την ημέρα) 

– 4mg (>25 τσιγάρα την ημέρα) 

– 1 τσίχλα την ώρα max 24 τσίχλες το 24ωρο 

 Εισπνεόμενα 
– Inhalers 6-16 εισνοές /24h (4mg/εισπνοή) 

– Nasal/mouth spray 1-2 (0.5mg each)δόσεις/h 

 



 

Type  

Dosage  Dose 

/day 

Comments  Disadvantages  

Patch Seven strengths: 5, 

7, 10, 14, 15, 21 and 

25 mg 

(16 or 24 hour 

release) 

One  Change patch site daily, remove at 

bedtime if sleep disorders 

Overnight use may reduce early morning 

cravings 

Recommended for 6 to 2 weeks  

Skin irritation. 

Slow delivery 

Wearing at night may cause sleep problems 

Gum  2 mg, 4 mg  20 Flexible dosing 

Faster delivery of nicotine than patch 

Recommended for 6 to 2 weeks 

No food or drink 15 min before use 

Jaw pain, mouth soreness, dyspepsia, hiccups 

Inhaler 4 mg per cartridge 

1 cartridge to be 

used every 1 to 2 

hours while awake 

6 to 16 

cartridg

e  

Flexible dosing mimics hand-to-mouth 

behavior 

Can be used up to 6 months 

Mouth and throat irritation 

Frequent dosing necessary 

Nasal 

spray 

0.5 mg per spray 

1 to 2 doses every 

hour 

< 40 Flexible dosing 

Fastest delivery of nicotine among all 

products 

Reduces cravings within a few minutes 

Can be used for 3 to 6 months 

Frequent dosing 

Nose and eye irritation 

Cough 

Sublimgu

al tablets/ 

Lozenge  

2 mg, 4 mg 

1 lozenge to be used 

every 1 to 2 hours 

while awake 

Flexible dosing  

Faster delivery of nicotine (like gum) 

More socially acceptable than the gum 

Recommended for up to 12 weeks 

No food or drink 15 min before use 

Dyspepsia, mouth soreness, hiccups, nausea, 

flatulence. 

Διαθέσιμες μορφές NRT 



Odds ratio of smoking cessation 
with different NRTs 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Patch Gum Inhaler N. spray Lozenge

Fiore MC. Treating tobacco use and dependence: 2008 

Silagy C et al. Nicotine replasement therapy for smoking cessation. 
Cochrane Database Syst Rev 2015(3):CD000146 



Αντικαταθλιπτικά 
 Bupropion SA: dopaminergic and noradrenergic 

profile 

– Mechanism of action for smoking cessation unknown 

– Possibly works via multiple mechanism 

– Efficacy comparable to NRT or even slightly superior 

 

 Nortriptylline 

– A tricyclic antidepressant with mostly noradrenergic 
properties 

– Effective but the limited number of trials and the side 
effects make it second-line intervention    

 
Grade B 

Grade A 

Dose: 150mg/day (3-6 days) 
150mg twice daily thereafter 

SOS : never >300mg/day  

75mg/day 



Mechanism of action 
 Bupropion is a beta 

phenylethylamine 
derivative 
– Explains its stimulant 

property 

 
 It preferentially blocks 

norepinephrine and 
dopamine reuptake in 
the mesolimbic system 
and the nucleus 
accumbens 

 
 It is also an antagonist 

of nicotinic receptors 
– Hence, it blocks the 

reinforcing effects of 
nicotine  

The rewarding pathway 
(mesolimbic dopamine 

system) 

The 
withdrawal 
pathway  
(locus 
coeruleus) 
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Το Βupropion HCl SR πιστεύεται ότι 
καθυστερεί την επαναπρόσληψη κυρίως 
νοραδρεναλίνης και της ντοπαμίνης 

Μεταβάλλει τα 

επιπεδα  

ντοπαμίνης 

Μεταβάλλει τη  

νοραδρενεργική 

δραστηριότητα 



 

Δοσολογία και χορήγηση 
 
 Χορηγείται  per-os 
 
 Έναρξη του Βupropion HCl SR  7 ημέρες πριν 

από την ημερομηνία-στόχο της διακοπής, π.χ. 8η 
ημέρα 

 
 150mg τις 6 πρώτες μέρες, 300mg (150 x 2) στη 

συνέχεια 
 
 Η διάρκεια θεραπείας του Βupropion HCl SR 

είναι 2 μήνες 
Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η θεραπεία επειδή υπάρχει 
πιθανότητα να αργήσουν να εμφανισθούν σημεία επιτυχίας 

  
 Απαγορεύεται η χρήση δόσης μεγαλύτερης των 

300 mg/ημερησίως 
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Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα 

– Δεν είναι όλες γνωστές 

– Υπάρχει δυναμική αλληλεπίδραση με φάρμακα που 

επηρεάζουν το κυττόχρωμα P450 

 

 Αναστέλλει τη δράση του ισοενζύμου CYP2D6 το οποίο 

μεταβολίζει: 

– ορισμένα αντικαταθλιπτικά 

– β-αναστολείς 

– αντιαρρυθμικά 

– αντιψυχωσικά 

 (CYP2B6 ισοένζυμο: το οποίο μεταβολίζει ορισμένα 

αντιπαρασιτικά) 

 



Προσαρμογή δόσης σε ειδικούς 
πληθυσμούς 

Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

 HCL bupropion: 

 

– Ήπια ΝΑ → κανονική δόση (300mg) 

 

– Μέτρια ΝΑ →  150mg / day 

 

– Αιμοκαθαιρώμενοι → 150 mg κάθε τρείς μέρες 

Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη: 150 mg / day 
 

Ηλικιωμένοι ασθενείς (>70 ετών) : 150 mg/day  



Παρενέργειες συνδυασμένης θεραπείας 

Άγχος 

Ξηροστομία 
Κεφαλαλγία 

Αυπνία 
Ρινίτιδα 

Ναυτία  

Ζάλη 



Varenicline 

 

 

Cytisine 

Partial Agonist /antagonist of  
     a4b2 nicotinic reseptors 





Δράση βαρενικλίνης 

Fould J Int J Clin Pract 2006 

 Ελαττώνει την επιθυμία για κάπνισμα και τα 

συμπτώματα στέρησης (δράση αγωνιστή) 
 

 Προκαλεί μείωση του αισθήματος 

επιβράβευσης που προκαλεί το κάπνισμα 

καθώς και ελάττωση των ενισχυτικών 

ιδιοτήτων του  

καπνίσματος (ανταγωνιστική δράση) 
 
Gillian M. CNS Drugs 2006;20 (1): 945-60 

Dose: 0.5 mg for 3 days 
0.5 mg bid for 4 days 

And  
1mg bid to the end of the treatment 



Προσαρμογή δόσης σε ειδικούς πληθυσμούς 

     Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

 

Zierler-Brown S. Annal Pharmacotherapy 2007;41:95-9 

Κανονική δόση 

0.5 mg x 1 αρχή  

1 mg x 1 συνέχεια 

0.5 mg x 1 



Ανεπιθύμητες  
ενέργειες 

Ναυτία 

Κεφαλαλγία 

Αϋπνία 

Περίεργα όνειρα 

30 -10% 

Gonzales D JAMA 2006; 296 (1): 47-55 

Jorenby DE JAMA 2006; 296: 56-63 



Ημέρες 1 – 3: 0,5 mg μία φορά την ημέρα 

Ημέρες 4 – 7: 0,5 mg δύο φορές την ημέρα 

Ημέρα 8 – 
Ολοκλήρωση 
θεραπείας: 

1 mg δύο φορές την ημέρα 

Τρόπος χορήγησης του φαρμάκου  

Keating G CNS DRUGS 2006;20 (11) : 945-960  

Σύνοψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Champix. Pfizer Ltd, Sandwich, UK. 

2006. 

Σε ασθενείς που εμφανίζουν  
Δυσανεξία: 

 
1. Λήψη 30 λεπτά μετά από ελαφρύ γεύμα  

2. Μείωση της δόσης σε 
Ο.5 mg δύο φορές την ημέρα 
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Διάρκεια θεραπείας 

 Διάρκεια θεραπείας             12 εβδομάδες 

 

 Εάν η ΗΣΔ δεν έχει επιτευχθεί μπορούν να 
γίνουν επιπλέον 1-2 προσπάθειες 

 

 Η θεραπεία μπορεί να συνεχισθεί για 12 
επιπλέον εβδομάδες σε 

– Καπνιστές που διέκοψαν αλλά έχουν έντονη 
επιθυμία 

– Καπνιστές με πολλές υποτροπές  

Zierler-Brown S. Annal Pharmacotherapy 2007;41:95-9 



Προσαρμογή δόσης σε ειδικούς 
πληθυσμούς 

 Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια 

 

 Ηλικιωμένοι  

 

 Εγκυμονούσες / θηλάζουσες 

 

 Έφηβοι 

Κανονική δόση 

Κανονική δόση 
SOS νεφρική  

λειτουργία 

Δεν υπάρχουν μελέτες 

Keating G CNS DRUGS 2006;20 (11) : 945-960 



Σημεία που χρήζουν προσοχής  
   στην χορήγηση βαρενυκλίνης  

 Υπερευαισθησία στην ουσία ή κάποιο έκδοχο 

 Η διακοπή της θεραπείας σχετίζεται με  ↑↑ άγχος, 
ευερεθιστότητα, επιθυμία για κάπνισμα (3%). 

 

 Η διακοπή του καπνίσματος επηρεάζει: 

–  την φαρμακοκινητική ορισμένων φαρμάκων 

 Θεοφυλλίνη 

 Βαρφαρίνη 

 Ινσουλίνη  

–  απορυθμίζει ψυχιατρικά νοσήματα  

 

 Tonstad S. Exp Rev Neurother 2007; 7(2) : 121-7 

Δεν αλληλεπιδρά με φάρμακα 
Αποβάλλεται από τα ούρα συνδεδεμένη με  
OCT2 (human organic cation transporter) 

  
 

Αποφυγή επικινδύνων δραστηριοτήτων μέχρι να διαπιστωθεί 
 η ατομική αντίδραση 



Bader P: Tob Cont 2009 
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Albert L Siu Ann Internal Med 2015;163:622 
 

1 year 



Combination pharmacotherapy 

 Varenicline + NRT 

–Ramon Varenicline + 21 mg Patch Nicotine 
– NO Differences  / in sub groups better results 

– 24 weeks: (smok >29 cig/day) 

–  OR 1.46% quit rate vs 32.6%   

–Koegelenberg J(smok >20 cigarettes/day) 
 Varenicline + 15 mg Patch Nicotine 

– 24 weeks:  49% quit rate vs 32.6%  

 Varenicline + Bupropion 

– Ebbert JO J  

 12,26, and 52 weeks NO significant differences 

 in sub group (heavy smokers) better results 

 

 



Taylor J Mayo Clin Proc 2012;84(8): 730-36 



↑↑ Απόπειρες αυτοκτονίας σε 
καπνιστές 

Doll et al. BMJ. 1994;309:901-911. 
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Varenicline and suicidal behavior 

 There was no clear evidence that 
varenicline was associated with an 
increased risk of fatal or non-fatal self 
harm 

– No evidence of increased risk of depression or 

suicidal thoughts  

Gunnell D. BMJ Oct 2009;339-b3805 







Efficacy and safety of varenicline for sc in 
patients with CVD  

 714 καρδιοπαθείς με σταθερή νόσο 

– 9 εβδομάδες 

 47% → 13.9% 

 

– 9 – 52 εβδομάδες 

 20% → 3% 

Ασφαλές  

Rigotti NA Circulation 19 Jan 2010 



 
No evidence that the use of smoking cessation pharmacotherapies 
increased the risk of serious cardiovascular adverse events during or after 
treatment was observed. The findings of EAGLES and its extension trial 
provide further evidence that smoking cessation medications do not 
increase the risk of serious cardiovascular events in the general 
population of smokers. 
 
Benowitz NL JAMA Apr 2018 
 
 



Varenicline και κατανάλωση αλκοόλ 

Kamens H Psychipharmacology Jan 14: 2010 

a4 b2 
b2 b2 
a4 

a7b2 
 



Διάρκεια θεραπείας 

 Υποκατάστατα νικοτίνης 
– 2 – 4 μήνες 

 

 Υδροχλωρική βουπροπιόνη (Zyban) 
– 8 εβδομάδες 

 150mg x 2 

 

 Βαρενικλίνη (Champix) 
– 3 μήνες 

 1mg x 2  



Μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας;; 

 NRT > 14 εβδομάδες θεωρείται πιο 
αποτελεσματική από την κλασική θεραπεία των 
8 – 12 εβδομάδων 

 

 Υπάρχουν δεδομένα για θεραπεία έως 12 μήνες 
με NRTs, βουπροπιόνη και βαρενικλίνη 

– Ελαττωμένη δόση 

– Μόνο σε καπνιστές με υποτροπές ή αδυναμία 

διακοπής 

Taylor J Mayo Clin Proc 2009;84(8): 730-36 



Πώς θα θεραπεύσω καλύτερα το καπνιστή ο 
οποίος δεν έχει κόψει το κάπνισμα παρά την 
προηγούμενη φαρμακοθεραπεία; 

 Ο καλύτερος τρόπος (σε υποτροπή ή 
αποτυχία διακοπής υπό αγωγή) είναι: 
– Η χρήση άλλου φαρμάκου πρώτης γραμμής 

(που δεν έχει χρησιμοποιηθεί) 

 

– Η χρήση συνδυασμένης αγωγής 

 

– Η αγωγή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

Taylor J Mayo Clin Proc 2009;84(8): 730-36 



Bader P: Tob Cont 2009 



Bader P: Tob Cont 2014 



Συνδυασμένη αγωγή; 

 Συνδυασμός διάφορων τύπων υποκατάστατων 
νικοτίνης 

 

 Συνδυασμός βουπροπιόνης με υποκατάστατα 
(ΝRT) 

– O πιο αποτελεσματικός συνδυασμός 

 

 Συνδυασμός βουπροπιόνης με βαρενικλίνη 

– Λίγα δεδομένα 

SOS 
Βαρενικλίνη με NRT 

Λίγα δεδομένα/λίγο χρόνο 

Taylor J Mayo Clin Proc 2009;84(8): 730-36 



Combination pharmacotherapy 

 Varenicline + NRT 

–Ramon Varenicline + 21 mg Patch Nicotine 
– NO Differences  / in sub groups better results 

– 24 weeks: (smok >29 cig/day) 

–  OR 1.46% quit rate vs 32.6%   

–Koegelenberg J(smok >20 cigarettes/day) 
 Varenicline + 15 mg Patch Nicotine 

– 24 weeks:  49% quit rate vs 32.6%  

 Varenicline + Bupropion 

– Ebbert JO J  

 12,26, and 52 weeks NO significant differences 

 in sub group (heavy smokers) better results 

 

 



Προγνωστικοί δείκτες υποτροπής 
μετά το τέλος επιτυχούς θεραπείας 

 Data from two phase III varenicline trials: 

 

– Όσοι δεν έχουν καταφέρει να μην καπνίσουν 
καθόλου τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες 
θεραπείας 

 

– Όσοι αναφέρουν ότι παλαιότερα κατάφεραν και 
το έκοψα γιαν διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών 

Heffner LJ Drug and Alcohol Dependence 2010 (in press) 



Μεταβολή σωματικού βάρους 

All Subjects 

(Secondary Endpoint) 

Cessators* 

(Post-hoc Analysis) 

2.31 

N=343 

1.31 

N=340 

1.51 
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2.91 

N=151 

1.91 
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3.11 
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2.113 

N=236 1.883 
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2.42 

N=155 2.12 
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1.43 
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West R Addiction 2015 



Albert L Siu Ann Internal Med 2015;163:622 
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Number of quality-adjusted life-years 
gained per 1000 smokers 
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Odds Ratio για αποχή από το κάπνισμα 
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Specific populations 
  Before surgery 

 Smoking is a risk factor for both surgery 
and port-surgery complications 

 

 The use of NRT as partial substitution 
therapy to reduce tobacco use should be 
proposed to patients unwilling to stop 

 

 Smoking cessation should be proposed at 
least 6 weeks before surgery 

 

 

Grade B 



Specific populations 
  Drug dependence 

 Smoking cessation interventions do not interfere 
with recovery from chemical dependency. 
Therefore, smokers receiving treatment for 
chemival dependency should be provided with 
effective smoking cessation treatments, including 
both counseling and pharmacotherapy 
 

 Alcohol use may be stopped simultaneously with 
tobacco use, or later, depending of the 
willingness of the patient 
 

 Use of cannabis or other illicit drug may be 
associated with tobacco use   

Smoking cessation interventions 
 do not interfere 

 with recovery from chemical dependency. 

smokers receiving treatment for chemical dependency 
 should be provided with effective  

smoking cessation treatments, 
(counseling and pharmacotherapy) 



Η χρήση της βαρενικλίνης στην θεραπεία 
καπνιστών με ψυχιατρική νόσο 

0
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Advesre mood Craving

NRT

Varenicline

Stapleton J Addiction 2008 (in press) 

Varenikline > NRT  
σε ποσοστά διακοπής 

2:1 

Κατάθλιψη 
Διπολική διαταραχή 

Ψύχωση 
Ψύχωση / κατάθλιψη 
Νευρογενή ανορεξία 
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Black JH J Vasc Surg 2010;51 
Chandler MA CHEST 2010;137:428-35 



Taylor J Mayo Clin Proc 2012;84(8): 730-36 
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Ιατρικός φάκελλος 

    1η επίσκεψη 
 Ιατρικό ιστορικό 
 
 Κλινική εξέταση (ΑΠ, Σφύξεις, Σωματικό βάρος) 

 
 Σπιρομέτρηση 

 
 Α/α θώρακος /εργαστηριακός έλεγχος;; 

 
 Μέτρηση εκπνεόμενου CΟ 

 
 Προσδιορισμός βαθμού εξάρτησης-

κινητοποίησης  
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Ιατρικός φάκελλος 

    2η-3η επίσκεψη 

 Ήρθε-Τηλεφώνησε-Ακύρωσε;; 

 Ιστορικό καπνίσματος 

– Συμμόρφωση 

– Ικανοποίηση 

 Μέτρηση βάρους 

 Μέτρηση εκπνεόμενου CO 

 Μέτρηση ΑΠ / σφίξεων 

 Ερωτηματολόγια 

– Wisconsin 

– Συμπτώματα στέρησης  

JAMA 1996;275:1270-80 
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Ιατρικός φάκελλος 

    6 μήνες μετά 

 Ιστορικό καπνίσματος 

– Συμμόρφωση 

– Ικανοποίηση 

 Μέτρηση βάρους 

 Μέτρηση εκνεόμενου CO / ΑΠ / σφίξεων  

 Σπιρομέτρηση 

 Ερωτηματολόγια 

– Fagerstrom 

– Wisconsin 

– Ποιότητας ζωής 
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Πόσο συχνά;;  
  παρακολουθείται ο ασθενής 

 Guidelines 

– Περίπου κάθε εβδομάδα τον πρώτο μήνα 

– Στο τέλος της περιόδου θεραπείας 

– 3, 6, 12 μήνες μετά 

 

 Μελέτες αναφοράς 

– 1,4,8 εβδομάδες --- 6,12 μήνες (New Engl J Med) 

– 1,7,12 εβδομάδες --- 6, 12 μήνες  (Ann Inter Med) 

 

 Ιδιαιτερότητες κάθε ιατρείου  



Μελλοντικές κατευθύνσεις 
 Πρόσφατες μελέτες στην κατανόηση της νευροβιολογίας 

της εξάρτησης από την νικοτίνη έχουν δείξει πολλούς 
νευρομεταβιβαστές οι οποίοι συμβάλλουν στην διατήρηση 
ή την υποτροπή του καπνίσματος   

 Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για άλλα νοσήματα 

– Κατάθλιψη (fluoxetine) 

– Αλκοολοσμό (naltrexone) 

– Νόσο Parkinson 

 Φάρμακα που δρούν σε νέους φαρμακολογικούς στόχους  

– Εκλεκτικούς υποδοχείς ντοπαμίνης 

– Νικοτίνης ακετυλχολίνης 

– GABA 

 Εμβόλια 

 Αυτο-ελεγχόμενο σύστημα χορήγησης νικοτίνης  



Εμβόλιο κατά του καπνίσματος 
     τρόπος δράσης  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2916160/


 Even in low-dependency smokers, a smoking 
cessation regimen requires more from the 
physician than simply writing a prescription 
and sending the patient off with admonition to 
read the package insert and “try harder’’ 

Lillington G. Clin in Chest Med 2000;21:199-208 

CONCLUSION  



#  όταν η δόση μειώνεται κάθε 3 εβδομάδες 

† για δύο κουτιά 

* όταν η δόση μειώνεται κάθε 4 εβδομάδες 

Κόστος φαρμακευτικής αγωγής 

     για διακοπή καπνίσματος 

Tonstad S. Exp Rev Neurother 2007; 7(2) : 121-7 



Συγκριτική οικονομική επίπτωση της 
διακοπής του καπνίσματος / έτος / ζωή 

που σώθηκε  

 Pravastatin: πρόληψη καρδιαγγειακής νόσ.  20,37 £ 
 
 Simvastatin: μετά το ΟΕΜ                               5,50 £ 

 
 Aspirin: στην δευτερ. πρόληψη Στεφ νόσου   7,75 £ 
 
 Διακοπή καπνίσματος                              112-873 £ 

J Clin Psychiatry Monog 2003; 18(1) 58-63 
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