
  

  بوشهرمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي 
  

 
  راهنماي انتقال درمان از بوپرنورفين به متادون

  
 

  . در موارد زير الزم است درمان دارويي بيماران از بوپرنورفين به متادون تغيير داده شود 
  

  .  مواردي آه تداوم درمان با بوپرنورفين امكانپذير نباشد - ١
  

ن در مقايسه با متادون آمتر است بعنوان مثال در حـال حاضـر درمـان بـا بوپرنـورفين در زنـدانهاي آـشور دردسـترس                           دسترسي به داروي بوپرنورفي   

مـورد ديگراشـكال در توزيـع       . بنابراين در صورت ورود بيمار تحت درمان بوپرنورفين بـه زنـدان بايـد بيمـار بـه درمـان بـا متـادون منتقـل شـود                             . نيست  

درچنـين مـواردي بـراي تـسهيل بازگـشت          . در اين وضعيتها بيمار بايد به درمان بـا متـادون منتقـل شـود                 .زماني است   بوپرنورفين در برخي مقاطع     

  . ر متادون استفاده نمود ؤثبعدي بيمار به درمان با بوپرنورفين بايد از پايين ترين دوز م

   عوارض غير قابل تحمل -٢

 پاسخ ناآافي به درمان با بوپرنورفين -٣

وپرنورفين با آاهش قابل توجه در مصرف مواد ، رفتار تزريق ياساير برآيندهاي پيش بيني شـده در برنامـه مراقبـت توافـق شـده ميـان                   اگر درمان با ب   

  . در نظرگرفته شود   انتقال به يك روش درماني ديگر بايد ،درمانگر و بيمار همراه نباشد

  ردهاآنتاگونيست ها وضدد تداخل درمان با بوپرنورفين با درمان با -۴

ل بيماران تحت درمان با بوپرنـورفين آـه       يبه همين دل  . ثير الزم را نداشته باشد      أسان ت کنالو درمان با بوپرنورفين باعث مي شود در صورت نياز تجويز         

آـه بـراي    يمـاراني بـراي ب . مي شوند بايد از اين روش درماني خارج يا  درمان آن هـا بـه متـادون تغييـر داده شـود       ) اوردوز(مكررًا دچار بيش مصرف     

  . تر است  داروهاي آگونيست آامل نظير متادون مناسب  درمان بادارند ، به دريافت مكرر داروهاي ضددرد زدرمان درد حاد يا مزمن نيا

 روش تغيير درمان از بوپرنورفين به متادون

  

 .رفين  عارضه دار است انتقال بيمار از بوپرنورفين به متادون آمتر از انتقال بيمار از متادون به بوپرنو

  

،  ساعت بعد از آخرين دوز بوپرونورفين ٢۴براي انتقال درمان بيمار از بوپرنورفين به متادون آافيست 

  . ميليگرم روزانه شروع شود ۴٠ زمتادون با حداآثر دو

 

 ميلـي گـرم يـا    ٢٠بـراي مثـال   ( متاون با دوز آمتـر       هستند بايد ) گرم يا آمتر    ميلي ۴(براي بيماراني آه تحت درمان با دوزهاي پايين تر بوپرنورفين           

افـزايش دوز متـادون پـس ازانتقـال از بوپرنـورفين بايـد بـه        .  پس از آن بايد دوز متادون متناسـب بـا وضـعيت بيمـار تنظـيم شـود                  .شروع شود ) آمتر

يش قابـل توجـه   او بايد پـيش از افـز  )   blockade effectكاثربلو ( زيرا بوپرنورفين تا چند روز اثرات متادون را آاهش مي دهد  ،آهستگي انجام شود

 .  بوپرنورفين وجود داشته باشد wash out دوز متادون زمان آافي براي پاك شدن

  

  . ثر متادون استفاده نمود ؤ  ين دوز متربايد از پايين  بعدي بيمار به درمان با پوپرنورفين براي تسهيل بازگشت

 

 شـده     آورده  تحـت درمـان بـا متـادون بـه بوپرنـورفين            در ادامه راهنماي انتقال بيمـاران     . مان با بوپرنورفين دشوارتر است      انتقال مجدد بيماران به در    

  . است 

 بوپرنورفين راهنماي انتقال درمان از متادون به

  

ضـعيف تـري روي    )intrinsic activity( ليـت درونـي   بيشتري به گيرنده هاي مو دارد اما اثـر فعا   affinityبوپرنورفين در مقايسه با متادون تمايل      

 خـود   جـاي   جدا شده و       متادون از گيرنده هاي مو      ، بوپرنورفين دريافت آنند   بنابراين اگر بيماران تحت درمان با متادون يك دوز        . اين گيرنده ها دارد     

بـا بوپرنـورفين را بـدون نـاراحتي         عمومًا انتقال به درمـان    )  ميليگرم ٣٠ زير(  بيماران تحت درمان با دوزهاي پايين متادون      . ين مي دهد    فبه بوپرنور  را  

 عالئـم بـازگيري گـذرا    يانتقـال بـه بوپرنـورفين باعـث القـا      ، تر متـادون   امـا در بيمـاران تحـت درمـان بـا دوزهـاي بـاال               ، قابل توجهي تحمل مي آنند    

transient withdrawal   مي شود .  

اي به حداقل رساندن عالئم بازگيري هنگام انتقال بيمار از متادون به بوپرنورفين بايد دوز متـادون آـاهش داده شـود         با در نظرگرفتن اين موضوع ، بر      

 آـه   ي در حـال    . عمومًا براي جايگزيني با متادون آـافي نيـست        )  ميليگرم ٢(دوزهاي بسيار اندك بوپرنورفين     . و روي حداقل دوز ممكن تثبيت شود        

  . عالئم بازگيري را با احتمال باالتري القاء مي آنند )  گرم يا بيشتر ميلي٨( دوزهاي باالتر

اولين دوز بوپرنورفين بايدتا زماني آه ممكن است و به صـورت ايـده آل تـا     .  ساعت بعد از آخرين دوز متادون تجويز شود          ٢۴بوپرنورفين نبايد در طول     

افـزايش فاصـله ميـان آخـرين       . خير انداختـه شـود      أبه ت )  سيخ شدن موهاي بدن    اشك ريزش ، آبريزش بيني و     ( زمان شروع نشانه هاي محروميت      

خير انـداختن تجـويز دوز بوپرنـورفين    أالزم است علت به تـ   . بوپرنورفين بروز و شدت محروميت القاء شده را آاهش مي دهد             دوز متادون و اولين دوز    

آنـد متعاقـب مـصرف بوپرنـورفين        مـي   ين مـصرف    ئمواد يا داروهـايي مثـل آـد       ،  دت  مدر صورتي آه بيمار در طول اين        . براي بيمار توضيح داده شود      

  .ثير گذار بر روي القاء بازگيري را توصيف مي نمايد أجدول زير عوامل آليدي ت. عالئم بازگيري پيشتري تجربه خواهد آرد 

  

 



   بازگيرييثير گذار بر القاأعوامل آليدي ت

  

  اقدام توصيه شده  توضيحات  عامل

  تادوندوزم

  

 ميلي گرم با القاء عالئم ٣٠دوز متادون بيش از 

  هر چه دوز متادون باالتر باشد. بازگيري همراه است 

   .است عالئم بازگيري تجربه شده شديد تر

  

درصورت امكان (  دوز پايين متادون ران ازابايد بيم

به بوپرنورفين انتقال داده )  ميليگرم۴٠  ازآمتر

 ميليگرم ۶٠ز باالتر از بيماران روي دو. شوند 

متادون نبايد به درمان بوپرنورفين انتقال داده 

  .شوند 

اولين  فاصله زماني آخرين دوز متادون و

  بوپرنورفين دوز

آخرين دوز متادون   ساعت از٢۴بوپرنورفين نبايد آمتراز 

افزايش فاصله زماني ميان آخرين  دوز . تجويز شود 

 بروز و شدت عالئم متادون و اولين دوز بوپرنورفين

   . شده را آاهش مي دهدءبازگيري القا

اولين دوز زماني متادون را قطع آنيد و 

بوپرنورفين را به بيمار  بدهيد آه درحال  تجربه 

  .نشانه هاي بازگيري از متادون است 

  دوز بوپرنورفين

  ميلي٢براي مثال ( ن يدوزهاي بسيار پايين بوپر نورف

گزيني متادون ناآافي هستند عمومًا براي جاي) گرم

) مگر آن آه دوزقبلي متادون بيمار بسيار پايين باشد (

 با)  ميليگرم و بيشتر٨براي مثال( دوزهاي باالتر

 ااحتمال باالتري عالئم بازگيري را القاء مي نمايد زير

باعث جدا شدن بيشتر متادون از گيرنده ها مي شود 

.  

  .ميليگرم باشد ۴دوز اول بوپرنورفين عمومًا بايد 

 ساعت بعداز تجويز دوز اول يا اول وقت روز ٢- ۴

  .بعد بيمار مجددًا بايد ويزيت شود 

  آمادگي بيمار

ه با  عاليم بازگيري هبيماراني آه از قبل براي مواج

دچارناراحتي  بيشتري مي شوند آه ، آماده نيستند 

ريزش از درمان ( به صورت بالقوه با پيامدهاي منفي

   .همراه است)  ء مصرف مواد يا ساير داروها وس،

راآامًال آماده ) و درصورت لزوم همراهان( بيماران 

 براي عالئم شديد يك برنامه مديريت  .نماييد

  مشروط آماده نماييد

  مصرف ساير داروها
درتسكين عاليم ) مثال آلونيدين براي( درمان عالمتي 

  .بازگيري مي تواند مفيد باشد 
   برنامه مديريت بيمار تجويز نماييدهماهنگ با

  

   ميليگرم يا آمتر۴٠انتقال به بوپرنورفين از دوز متادون 

  

بهتـر   قـع  ادر و. باشـد   ) ميليگـرم يـا آمتـر      ٣٠ترجيحًا  ( ميليگرم   ۴٠  دوز آمتر از   يدر صورت امكان بيمار بايد پيش از انتقال به متادون به مدت يك هفته رو              

در برخـي بيمـاران دوز بهينـه متـادون پـيش از انتقـال بـه                 . ه بوپرنورفين در حال تجربه عالئم خفيف محروميت از متادون باشـد             هنگام انتقال ب  بيمار  است  

  . براي تبديل دوز متادون به بوپرنورفين مي توان از جدول زير استفاده نمود  .  ميليگرم باشد٣٠بوپرنورفين ممكن است زير 

  

  )گرم زيرزباني، ميلي(دوزبوپرنورفين روز دوم   )گرم زيرزباني، ميلي(دوزشروع بوپرنورفين  )گرم ميلي(آخرين دوز متادون خوراآي 

۴٢٠- ٠  ۴  ٨ -۶  

١٠- ٢٠  ۴  ٨ -۴  

٢  ٠- ١٠  ۴ -٢  

  

  .  ساعت بعد از آخرين دوز هرويين تجويز شود ۶حداقل  آخرين دوز متادون و  ساعت بعد از٢۴ اولين دوز بوپرنورفين بايد حداقل

  

  .  شده آمتر مي شود ءاحتمال تجربه عاليم بازگيري القا، اولين دوز بوپرنورفين افزايش داده شود  صله زماني آخرين دوز متادون وهر چقدر فا

  

  وقت روز بعد آخر: اول وقت امروز ، اولين دوز بوپرنورفين : آخرين دوز متادون : براي مثال 

  

 ١-۴عاليـم  .  خفيف تا متوسط است آه مي تواند براي بيمار ناآماده ناراحت آننده باشـد                ورفين نوعاً  شده پس از اولين دوز بوپرن      ءيات بازگيري القا  صخصو

بيماراني آه دچارعاليم بازگيري ناراحت آننده مي شوند مي توانند به صـورت        .  ساعت ادامه مي يابد      ١٢ساعت بعد از اولين دوز بوپرنورفين شروع و تا          

دوزهاي بعدي بوپرنورفين در روزهاي بعد با احتمال آمتري باعث ايجاد عاليـم بـازگيري              . درمان شوند   )  ساعت   ٣-۴ هر    ميليگرم ١/٠آلونيدين  ( ي  تعالم

  . مي شوند 

 

 

 



   ميليگرم۴٠انتقال به بوپرنورفين از دوز متادون باالتر از 

  

دارنـد و  ) نظيـر هـرويين و آـراك   (ي پرهيز از ترآيبات افيـوني غيرقـانوني    ميليگرم برا۴٠اآثر بيماران تحت درمان متادون نياز به دوزهاي نگهدارنده باالتر از          

چـون آوردن دوز متـادون ايـن    . مـصرف مـواد غيـر قـانوني مـي شـوند         ميليگرم دچار ناراحتي قابل توجه يا عود      ۴٠درصورت آاهش دوز متادون خود به زير        

در ايـن صـورت خطـرات    . را در دوزهاي باالتر متادون در نظر گرفت  مي توان اين آار   ،  است   ميليگرم پيش از انتقال به بوپرنورفين دشوار         ۴٠بيماران به زير    

 ميليگرم متادون در بيماراني آه تصميم به اين آـار           ۴٠-۶٠انتقال به بوپرنورفين از دوزهاي      . ذاتي همراه با اين آار بايد آامًال براي بيمار توضيح داده شود             

بايد دوز متادون قطع شود و شروع درمـان بوپرنـورفين تـا زمـان تجربـه عاليـم قابـل         اصل عمومي براي انتقال اين است آه، مكان پذير است اگرفته اند ،   

 سـاعت پـس از آخـرين دوز    ۴٨-٩۶ براي ايـن آـار الزم اسـت اولـين دوز بوپرنـورفين       .خيرانداخته شودأقابل مشاهده بازگيري ترآيبات افيوني به ت وتوجه  

 درمان عالمتـي   . بايد براي بيماران توضيح داده شود آه مصرف هرويين يا آراك در اين مرحله شروع بوپرنورفين را سخت تر مي آند       .متادون تجويز شود  

يز بايـد از تجـو  . زوديـازپين هـا بايـد بـا دوز آـم داده شـود       بنبراي  تسكين بازگيري از متادون مي تواند تجويز  شود ، هر چند داروهايي مثـل آلونيـدين يـا                      

 .ترامادول احتناب آرد  داروهاي حاوي آديين يا

  

  بيمار را براي مواجه با عاليم بازگيري آماده نماييد

  

انتقال بيماران از دوز باالي متادون به بوپرنورفين بايد زمـاني انجـام شـود آـه                 . ه با آن توضيح داده شود       هبايد براي بيماران عاليم بازگيري و راههاي مواج       

  . است و درگيري قابل توجهي ندارد و پزشك براي ويزيت هاي مكرر بيمار در دسترس است  بيمار بيكار

 .بيماران بايد قبل از تجويز اولين دوز بوپرنورفين توسط پزشك ويزيت شوند تا اطمينان حاصل شود آه در حال تجربه عاليم ونشانه هاي بازگيري هستند 

   

  اشد ميلي گرم ب۴اولين دوز بوپرنورفين بايد 

  

   ويزيت مجدد توسط پزشك : ) ساعت پس از تجويز اولين  دوز بوپرنورفين٣-۴تقريبًا  (اولين دوزپس از 

  .  ميليگرم ديگر بوپرنورفين تجويز شود ٢-۴ ، ني بازگيري ديده نشدعياگر هيچ افزايشي در عاليم ذهني يا  ‐

 درمان عالمتي عاليم بازگيري مي تواند براي ايـن روز الزم باشـد        . تجويز نشود  در اين روز بوپرنورفين ديگر     ،    اگر عاليم رو به بدتر شدن باشد       ‐

 ) ساعت٣-۴ ميليگرم هر ١/٠براي مثال آلونيدين ( 

 . ناراحتي ناشي از بازگيري در طول اولين روز درمان بوپرنورفين تجربه مي شود  بيش ترين ‐

   .ش دادي ميليگرم افزا۶-٨ مي توان دوز بوپرنورفين را به ًاعموم. ك ويزيت شود بيمار بايد قبل از تجويز دوز روز بعد توسط پزش : روز دوم ‐

 . تواند در نظر گرفته شود  ش بيشتر دوز مييمتناسب با ويزيت هاي بعدي افزا : روزهاي بعد ‐

 

 ۴٠-۶٠بـراي مثـال   ( هـاي متوسـط متـادون        خالصه رويه توصيه شـده بـراي انتقـال بيمـاران از دوز              ، بيماران ممكن است در طول هفته اول ناراحت باشند        

  . آورده شده است  دول زيرجبه بوپرنورفين در ) ميليگرم

  

  به بوپرنورفين)  ميلي گرم۴٠-۶٠(خالصه رويه هاي توصيه شده براي انتقال از دوز توسط متادون 

  

    .   و مراقبت کافي هماهنگ کنيدوزشبا کارکنان مرکز براي تأمين حمايت ، آم. به او اطالعات بدهيد . بيمار را آماده کنيد  - ١

 ساعت بعد از آخرين دوز ٩۶- ۴٨معموًال ( متادون را قطع کنيد و تجويز اولين دوز بوپرنورفين را تا زمان تجربه عالئم ناراحت کننده بازگيري  - ٢

 .ممکن است الزم باشد ) با دوز کم( درمان عالمتي . به تأخير اندازيد ) متادون

 .فين را تجويز کنيد اولين دوز بوپرنور - ٣

 :     ساعت بعد از اولين دوز بيمار را ويزيت کنيد ٢- ۴ - ۴

  

       درمان عالمتي براي بقيه روز>-------تشديد عالئم بازگيري پس از  اولين دوز  •

رنـورفين   ميلـي گـرم ديگـر بوپ     ٢-۴)  ساعت ٣-۴(    چند ساعت بعد        > -------کاهش يا عدم تغيير عالئم بازگيري پس از اولين دوز            •

 .تجويز کنيد 

 

 . ميلي گرم افزايش دهيد ۶ – ١٠متناسب با پاسخ روز قبل دوز بيمار را تا . ار را ويزيت کنيد مپيش از تجويز دوز روز دوم بي - ۵

 بوپرنورفين  هفته بعد از انتقال به١-٢ممکن است بيماران . بيمار را روزانه ويزيت کنيد و تا زمان تثبيت وضعيت بيمار دوز را افزايش دهيد  - ۶

 .يا کج خلقي را تجربه نمايند  / عاليم ترک و 

   

  

  

  

  


