
ارزیابی و انتخاب بیمار 
در درمان با بوپرنورفین
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مقدمه

موادبهوابستگی/نیافیوموادمصرفاختاللدرماندر(ترکیبیمحصول)نالوکسان+بوپرنورفینو(تکیمحصول)بوپرنورفین•
.استمؤثرافیونی

فیونیاموادمصرفازپرهیزودرماندربیمارانماندگاریدررابوپرنورفینبادرماناثربخشیمتعددبالینیمطالعات•
.انددادهنشان(زداییسم)طبیمدیریتبامحرومیتدرمانوداروبدوندرمانبامقایسهدرغیرقانونی

مصرفیشبیازناشیمرگوویآیاچبامرتبطپرخطررفتارهایکاهشبررابوپرنورفینبانگهدارندهدرماناثرهایپژوهش•
.انددادهنشان

درمانبرایآمریکادر2002سالدرواسترالیادر1998سالدرفرانسه،در1996سالدرزیرزبانیبوپرنورفینقرص•
.گرفتقرارتأییدموردافیونیموادبهوابستگی

.استگرفتهقراراستفادهموردافیونیموادبهوابستگیدرمانبرایایراندر1385سالازبوپرنورفینزیرزبانیقرص•



های مختلف بوپرنورفین خط زمانی تأیید فرموالسیون
وابستگی به مواد افیونی/در درمان اختالل مصرف مواد افیونی



سازوکار اثر

است که با μهای اُپیوئیدیگیرندهآگونیست نسبی بوپرنورفین یک •
وسه های اُپیوئیدی محرومیت و وسدوز کافی، از طریق اشغال گیرنده

سدود برای مواد افیونی را کاهش داده و اثر مواد افیونی غیرقانونی را م
.  کندمی

قویاً به آن μهایبوپرنورفین به دلیل تمایل باال نسبت به گیرنده•
. شودمتصل می

تر به گیرندهنشود، ترکیبات افیونی با تمایل پاییاین موضوع باعث می•
.  ها مانند تریاک و هروئین نتوانند به گیرنده متصل شوند

یر اثرات این حالت باعث مسدود شدن سرخوشی، سرکوب تنفسی و سا•
.  اُپیوئیدها شود
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تواند میمتادونو مورفیندر مقایسه با بوپرنورفیندوز کمتری از •
ر تمایل گمقدار مشخصی از اثر فاماکولوژیک را ایجاد کند که نشان

مقایسه با مورفین و درμهای اُپیوئیدیباالتر بوپرنورفین به گیرنده
.  متادون است

تمایل μیدی های اُپیوئنالترکسون، یک آنتاگونیست رقابتی گیرنده•
ن و مورفین های در مقایسه با بوپرنورفین، متادوباالتر به این گیرنده

.دارد

کمترنتیجهدرμاُپیوئیدیهایگیرندهنسبیآگونیستبوپرنورفین•
.کندمیفعالراگیرندهکاملهایآگونیستاز

کاملایهآگونیستبهفیزیولوژیکوابستگیدارایکهافرادیدر•
بهمنجررندهگیبهباالترتمایلدلیلبهبوپرنورفینمصرفهستند،

باآنشدنجایگزینوگیرندهازکاملآگونیستشدنجدا
فعالکاملصورتبهراگیرندهبوپرنورفیناماشود،میبوپرنورفین

-میتمحرومیحالتالقایدچارفردفرآیندایننتیجهدر.کندنمی
precipitated)اُفتادهپیشمحرومیتآنبهکهشود

withdrawal)شودمیگفته.

•

0

1

2

3

4

5
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μ OR binding affinity 
(Ki nM) 



داروهای آگونیست کامل مانند 
مورفین و متادون

Full opioid agonist 
medications (e.g., 

morphine and 
methadone) 

اثرات ضددرد
و سرخوشی آور

Analgesia and euphoria

داروی آگونیست نسبی

Partial opioid 
agonist medication 

(buprenorphine)

اثرات ضددرد
رو سرخوشی آور خفیف ت

Milder analgesia 
and euphoria

گیرنده خالی در 
فرد دارای 
وابستگی 

فیزیولوژیک

Empty 
receptor in 

someone with 
physiologic 
dependence

محرومیت

Withdrawal

در فرد نالترکسون
دارای وابستگی 

فیزیولوژیک

Naltrexone in 
someone with 

physiologic 
dependence

همحرومیت پیش افتاد

Precipitated 
withdrawal

در فرد بوپرنورفین
دارای وابستگی 

فیزیولوژیک

Buprenorphine 
in someone with 

physiologic 
dependence

همحرومیت پیش افتاد

Precipitated 
withdrawal



محرومیت پیش اُفتاده–انتخاب بیمار 

وتریضعیفیآگونیستاثراتبوپرنورفین.شوداُپیوئیدیمحرومیتالقایبهمنجرتواندمیبوپرنورفین•
.داردمتادونومورفینمانندکاملهایآگونیستازتریقویگیرندهبهتمایل

.ودشاُپیوئیدیمحرومیتالقایباعثوکندجداهاگیرندهازراکاملهایآگونیستتواندمیدارواین•

:شودمیزیرمواردشاملپدیدهاینبراثرگذارعوامل•

oاحتمالباشد،بیشترافیونیترکیباتبهجسمیوابستگیچقدرهر:فیزیولوژیکوابستگیفعلیسطح
هاینشانهومعالیشروعازبعدبهبوپرنورفینتجویزانداختنتأخیربه.رودمیباالترمحرومیتالقای

.دهدکاهشراخطراینتواندمیمحرومیت

oاحتمالد،باشبیشترزمانیفاصلهاینچقدرهر.کاملهایآگونیستمصرفآخریناززمانیفاصله
.یابدمیکاهشمحرومیتبروز

oپیداکاهشمیتمحروالقایاحتمالباشد،ترپایینتجویزشدهبوپرنورفیندوزچقدرهر:بوپرنورفیندوز
.کندمی



یست بوپرنورفین یک آگون•
نسبی است که اثر 

ش آگونیستی آن با افزای
جاً دوز کاهش یافته و تدری
. به میزان ثابت می رسد

ثر ابوپرنورفین به دلیل •
سرکوب تنفسیسقف 

.  کمتری ایجاد می کند



احتیاطات در زمینه بیش مصرفی-انتخاب بیمار

بهمصرفیشبیخطرلحاظبهمتادونمثلکاملآگونیستداروهایازمراتببهبوپرنورفینکلیطوربه•
.استترایمنمراتب

.دهدرختواندمیامااست،غیرشایعبزرگسالافراددرمصرفیبیشوتنفسیسرکوب•

سایرانزمهممصرفصورتدریابوپرنورفینتزریقیمصرفدرکشندهمصرفیبیشمواردبیشتر•
آراماروهایدسایریاالکلها،بنزودیازپینباالیدوزهایمانندمرکزیاعصابدستگاهمضعفترکیبات

.شودمیدیدهبخش

برایکهافیونیکیباتتربهغیروابستهبیماردربوپرنورفینباکشندهمصرفیبیشداشت،نظردربایدگرچه•
.استشدهگزارشنموده،دریافتبوپرنورفینگرممیلی2درددرمان

گهداریناهمیتموضوعاین.باشدکشندهیاحیاتتهدیدکنندهتواندمیکودکاندرتصادفیمواجهه•
درنبوپرنورفیدیدنصورتدرکهدهیمآموزشبیمارانبهباید.دهدمیقرارتأکیدموردراداروایمن
.دهندانتقالبیمارستاناورژانسبهسریعاًراکودکونمودهخارجبالفاصلهراآنکودکدهان



کارکرد کبدی–انتخاب بیمار 

یافتهکبدبهداروهااینآسیبازشواهدیهیچمتادون،وبوپرنورفینبانگهدارندهدرمانمطالعاتدر•
.استنشده

موادیاروهاداسایرمصرفیاعفونیهایهپاتیتبهابتالدلیلبهکبدیکارکرداختاللوجوداینبا•
.شوددیدهاستممکنافیونیموادمصرفاختاللبهمبتالبیماراندرهپاتوتوکسیک

.شودرفتهگنظردرکبدیکارکردیاختاللبهمبتالبیماراندربوپرنورفینبادرمانمالحظاتباید•

.شوندمیمتابولیزهکبددروسیعاًنالوکسانوبوپرنورفین•



Child-Pughنمره : ارزیابی کارکرد کبدی



دینحوه تصحیح دوز بوپرنورفین در بیماری های کب

.نیازی به تصحیح دوز نیست(: 6ا یChild-Pugh5ره نم)اختالل خفیف •

حرومیت تواند باعث القای مشود زیرا میاستفاده از محصوالت ترکیبی توصیه نمی(: 9تا Child-Pugh7ره نم)اختالل متوسط•
.در این بیماران اثر نالوکسان ممکن است مانع کارآیی بوپرنورفین شود. شود

.  نشوداز محصول ترکیبی استفاده (: 15تا Child-Pugh10ره نم)اختالل شدید•

یتراسیون شروع و تنصف دوز کارکرد کبدی، هنگام استفاده از محصول تکی متوسط و شدید در اختالل •
.  مورد استفاده در بیماران با کارکرد کبدی طبیعی را استفاده کنید

.  وپرنورفینکند تا باختالل کارکرد متوسط تا شدید کاهش بیشتری در کلیرانس نالوکسان ایجاد می•
.  یابدافزایش میبرابر 3تا 2در اختالل کارکرد متوسط مواجهه فرد با بوپرنورفین و نالوکسان •
.  شودبیشتر میبرابر 10و مواجهه با نالوکسان برابر 3تا 2در اختالل کارکرد کبدی شدید مواجهه با بوپرنورفین •

.های مسمومیت بوپرنورفین پایش کنیدبیمار را از نزدیک از نظر عالیم و نشانه•



بیماری های ریوی-انتخاب بیمار 

احتیاط ها

ارشروع درمان با احتیاط و پایش نزدیک بیم•

آموزش به بیمار درباره خطر مصرف هم زمان •
دستگاه بنزودیازپین ها یا سایر ترکیبات مضعف

اعصاب مرکزی در حین درمان

گار توصیه و کمک به بیماران برای ترک سی•

اختالل کارکرد ریوی

بیماری انسدادی مزمن ریوی•

کاهش ذخیره تنفسی•

هیپوکسی•

هیپرکاپنه•

سرکوب تنفسی از پیش موجود•



نشت و مصرف نابجا-انتخاب بیمار

.استممنوعدارواینبهنسبتشدهشناختهحساسیتبابیماراندربوپرنورفینازاستفاده•

+بوپرنورفینرکیبیتمحصولکاربردازبایدنالوکسانبهشدهشناختهحساسیتبابیماراندر.استنادرنالوکسانبهحساسیت•
.شوداجتنابنالوکسان

سویازنالوکسانهبحساسیتکاذبادعایکشورهابرخیدربوپرنورفین،تکیمحصولباالترنابجایمصرفقابلیتدلیلبه•
.استشدهگزارشداروییفرموالسیوناینگرفتنمنظوربهبیمارانبرخی

تزریقینابجایفمصروشودمیانجامزیرزبانیصورتبهبوپرنورفیننابجایمصرفموارداتفاقبهقریباکثریتماکشوردر•
االمکانحتیینبوپرنورفداروینوعانتخابدربایدموضوعاینگرفتننظردربا.استغیرشایعداروزیرزبانیفرممشامییا

.شودگرفتهنظردربیمارترجیحات



(ادامه)نشت و مصرف نابجا -انتخاب بیمار

.داردوجودبوپرنورفینداروینشتونابجامصرفپتانسیل•

سرخوشیبهابیدستیهدفباراغیرقانونیبازاریادرمانیمراکزازشدهتهیهبوپرنورفیناستممکنافراد•
.کنندسوءمصرفتزریقییامشامی،زیرزبانیصورتبه

رموالسیونفازاستفادهداروتزریقییامشامینابجایمصرفاحتمالبهقویبالینیظنوجودصورتدر•
.گرددمیتوصیهترکیبی

راآنازیبخشونکردهمصرفراخودبوپرنورفیندارویتماماستممکنبیمارانازبرخیاین،برعالوه•
.بفروشندیادادهدیگرانبه

رابیمارانبرایمنزلدوزتجویزازپیشبیماررفتاریثباتسطحگرفتننظردرضرورتموضوعاین•
.دهدمینشان



آموزش درباره ماهیت درمان–انتخاب بیمار 

درافیونیموادیتمحرومتجربهدربارهبیمارانبه.کنندمیپیدابوپرنورفینبهفیزیولوژیکوابستگیبیماران•
.دهیدآموزشبوپرنورفینقطعصورت

بخشیآرامتاثراافرادبرخیدروگذاشتهاثرحرکتیروانی،عملکردوشناخترویبراستممکنبوپرنورفین•
تحملونیافیموادمصرفازپرهیزدورهیکدلیلبهکهشودمیدیدهکسانیدرخصوصاًحالتاین.باشدداشته

تواندیمپزشکیروانیاطبیهمبودییاداروغیرقانونی،موادزمانهممصرف.انددادهدستازرااُپیوئیدهابهخود
دارواثراتشدنخصمشزمانتاکنیدتوصیهبیمارانبه.باشدداشتهمنفیاثرحرکتیروانی،وشناختیعملکردبر
.کننداحترازسنگینآالتماشینباکارورانندگیازخودشناختیوضعیتبر

ممکنافیالکسیآنیاآنژیوادمکهیر،پوشتی،راشمثلحساسیتیهایواکنشبوپرنورفینباشدهدرمانبیماراندر•
.شوددیدهاست



بارداری و شیردهی–انتخاب بیمار 

.در بارداری قرار داردCطبقه بوپرنورفین در •
ا مورد درمان نگهدارنده با بوپرنورفین در بارداری راثربخشیو ایمنیشواهد •

.تأیید قرار داده است
(  NWS: Neonatal withdrawal syndrome)سندرم محرومیت نوزادی •

. دممکن است در نوزادان مادران باردار تحت درمان با بوپرنورفین دیده شو
رم تمام نوزادان متولدشده از زنان باردار تحت درمان بوپرنورفین دچار سند•

.  محرومیت نوزادی نمی شوند
ا پژوهش ها نشان داده است که دوز داروی آگونیست ارتباط قابل اعتمادی ب•

.  شدت سندرم محرومیت نوزادی ندارد
. یم شودبنابراین دوز بوپرنورفین در بارداری باید متناسب با نیاز فرد تنظ•



(ادامه)بارداری و شیردهی –انتخاب بیمار 

دلیلبه.شوداستفادهزیرزبانیتکیفرموالسیونازبایدبارداریدربوپرنورفینازاستفادهصورتدر•
درداروییلشکاینازنالوکسان+بوپرنورفینترکیبیفرموالسیوندرنالوکساناندکجذباحتمال

.شوداستفادهنبایدبارداری

انی،روهایحمایتومنظمبارداریهایمراقبتشاملبایدبارداریدرافیونیموادمصرفاختاللدرمان•
.باشدنیازصورتدراجتماعی

درمانحیندرشیردهیاندکخوراکیجذبدلیلبهامامادرشیردرپالسمایکبهیکنسبتبهترشح•
.استشدهدانستهمجاز



مصرف هم زمان داروها-انتخاب بیمار

.داردمتادونازکمتریمهمداروییتداخالتبوپرنورفین•

راداروهاناییانمودهزیرداروییهاییگروهمصرفبهشروعکهبیمارانیپایشوجوداینبا•
:داردضرورتکنند،میقطع

CYP450آنزیمالقاءکنندهداروهای• 3A4-دگزامتازونریفامپین،فنوباربیتال،کاربامازپین،توئین،فنی

CYP450آنزیممهارکنندهداروهای• 3A4-،سایمیتیدینوراپامیل،کتوکونازول،فلوکونازول،کالریترومایسین

دارندرقابتآنزیماینبرایبوپرنورفینباکهداروهایی•

آتزوواستاتین،)هاستاتینا،(آلپرازوالمکلونازپام،دیازپام،)هابنزودیازپینآملودیپین،کتوکونازول،اریترومایسین،-بوپرنورفینخونیسطحافزایش•
وارفارین،(لووستاتین



سندرم سروتونین–تداخالت دارویی 

serotonin)سروتونینسمّیتسندرمخطربوپرنورفینمثلاینسخهاُپیوئیدیداروهایمصرف• toxicity)دهدافزایشتواندمیرا:

:سروتونینسندرم•

یابیجهتوحافظهتمرکز،توجه،اشکالصورتبهروانیوضعیتدرتغییر•

تب•

لرزشتعریق•

گشادهایمردمک•

.دهدمیافزایشراسروتونینسندرمخطراُپیوئیدیداروهایباضدافسردگیداروهایزمانهممصرف•

ازاستفادهدلیلهبگراندرماناماشده،گزارشآنباموردیگزارشچندفقطتاکنونواستنادربوپرنورفینباسروتونینسندرمبروزاحتمال•
.باشندرباخبعارضهاینوقوعاحتمالازبایدبوپرنورفینبادرمانتحتبیماراندرخلقیاختالالتدرمانبرایضدافسردگیداروهای



ارزیابی بیمار در درمان با بوپرنورفین

فیزیکیمعاینه•

oعاینهمدرشدهیافتهبالینیمهمنکاتنظرازجسمیمعاینه

oمسمومیتهاینشانهوعالیمارزیابی

oجسمیوابستگیواُپیوئیدیمحرومیتشواهدنظرازارزیابی

صورتبهودرمانشروعازپیشبیمارانجامعوچندوجهیارزیابی•
.گردمیمحسوباعتیاددرماناصولازیکیدرمانجریاندرایدوره

:ودشگرفتهنظردربایدزیرمواردبوپرنورفینتجویزازپیش•

رماندسوابقوموادمصرفپزشکی،روانپزشکی،جامعارزیابییک•
.آوریدعملبهموادمصرفاختالالت

oوریقهطنوع،مقدار،دفعات،شاملافیونیترکیباتاخیرمصرف
.کنیدارزیابیرامصرفآخرینزمان

oیافیونموادمصرفاختاللفعلیتشخیصنظرازارزیابی

oداروهایمحرک،موادشاملموادسایرمصرفنظرازارزیابی
الکلوحشیشآور،خوابوبخشآرام



(ادامه)ارزیابی بیمار در درمان با بوپرنورفین 

.استفاده کرد(COWS)ی مقیاس بالینی محرومیت اُپیوئیدتوان از های محرومیت میبرای ارزیابی نشانه•

کند و شده توسط بیمار را ارزیابی میشدت محرومیت درک(SOWS)مقیاس ذهنی محرومیت اُپیوئیدی•
.  گیرددرمان با بوپرنورفین مورد استفاده قرار میالقای مبتنی بر منزل در الگوی 

یونی فرد برای اجتناب از القای محرومیت، باید فاصله زمانی کافی از آخرین نوبت مصرف ترکیبات اف•
. های محرومیت را نشان دهدگذشته باشد و بیمار باید پیش از دریافت اولین دوز بوپرنورفین نشانه

انی اولین دوز شود در افراد دارای وابستگی فیزیولوژیک فعلی به ترکیبات افیونی زمبرای مثال توصیه می•
.باشدیا باالتر COWS12ه نمردارو داده شود که 



عالیم و نشانه های محرومیت
Signs and symptoms of withdrawal

Signs Symptoms

• Runny nose
• Tearing
• Yawning
• Sweating
• Tremor
• Vomiting
• Piloerection
• Pupillary 

dilation

• Skin crawling
• Abdominal 

cramps
• Temperature 

changes
• Nausea
• Vomiting
• Diarrhea
• Bone or muscle 

pain
• Dysphoria
• Craving for 

opioids

عالیم نشانه

خارش پوست•
دلپیچه•
تغییرات دمای بدن•
تهوع•
استفراغ•
اسهال•
درد عضالنی و •

استخوانی
خلق پایین•
وسوسه برای مواد •

افیونی

آب ریزش بینی•
اشک ریزش•
خمیازه•
تعریق•
لرزش•
استفراغ•
سیخ شدن موهای •

بدن
گشادی مردمک•



مقیاس بالینی محرومیت از مواد افیونی
Clinical Opioids Withdrawal Scale





آزمایش ادرار

.کنیدبررسیبیماردرراشایعمواداخیرمصرفادرارآزمایشازاستفادهبا•

نآمفتامیمتومورفیننظرازادرارنمونهآزمایششاملمراجعهبدودرموادآزمایششودمیتوصیه•
.باشد

متادون،شاملداروهاوموادسایرمصرفنظرازآزمایشمواد،مصرفتاریخچهارزیابیحسببر•
.باشدالزماستنممک(تتراهیدوروکانابینول)حششیشوهابنزودیازپینبوپرنورفین،کدون،اُکسیترامادول،

.دهیدانجامبارداریآزمایشباروریسنیندرزناندر•



پنجره شناسایی آزمایش مواد در ادرار
Urine Drug Testing Window of Detection

Warner & Lorch 2014 



آزمایش کارکردهای کبدی

کنیدآزمایشراکبدیکارکردهای•

وابجشدنآمادهزمانتانداردضرورتیامانمایید،کبدیکارکردهایآزمایشدرخواستبیماربرای•
.بیندازیدتأخیربهرادرمانآزمایش

.گیردقراربوپرنورفینبادرمانتحتتواندمیمزمنهپاتیتبهمبتالبیمار•

منافعوخطراتباشد،داشتهافزایشطبیعیسطوحازبیشتریابرابر5کبدیهایآنزیمکهصورتیدر•
.کنیدبحثبیماربارادرمانتداوم

توانندمیخوبیبهسیهپاتیتبهمبتالبیمارانشاملطبیعیبرابر5زیرکبدیهایآنزیمبابیماران•
.کنندتحملرابوپرنورفینبادرمان



آزمایش اچ آی وی و هپاتیت سی

آزمایش،سیهپاتیتوویآیاچبامرتبطپرخطررفتارهایسابقهبابیماراندر•
.دهیدانجامراسیهپاتیتوویآیاچ

مرتبطکشوریهایپروتکلوراهنماهابهویآیاچآزمایشانجامنحوهبرای•
فرماییدمراجعه

ماه6تا3هردهد،ادامهپرخطررفتارهایبهدرمانحیندربیمارکهصورتیدر•
.کنیدتکرارراهاآزمایش

شوریکواکسیناسیونبرنامهمطابقبهپاتیتواکسیناسیونبهتوصیه•



مالحظات بالینی–انتخاب بیمار 

سایرازبهترنبوپرنورفیبادرمانبهبیمارانکدامکندبینیپیشبتواندروشنیبهکهشواهدی•
سوننالترکومتادونبوپرنورفین،بانگهدارندهدرمانشاملتأییدموردداروییهایدرمان

.نداردقراردسترسدردهند،میپاسختزریقی

رایببیمارانبهکمکلحاظبهبوپرنورفینبادرماندهندمینشانشواهدکهآندلیلبه•
اختاللبهالمبتبیمارانغیرقانونیافیونیموادمصرفازپرهیزبهدستیابیودرماندرماندگاری

کمترمراتبهبآنجانبیعوارضامااستمتادونازکمتراندکیافیونیموادبهوابستگی/مصرف
OUD/Opioidدرماناولخطعنوانبهجدیدبالینیراهنماهایبرخیدراستمتادوناز

Dependenceگرددمیتوصیه.



(ادامه)مالحظات بالینی –انتخاب بیمار 

بهدرماناولخطعنوانبهرابوپرنورفینبانگهدارندهدرماندریافتافیونیموادمصرفاختاللبابیمارانتمامبا•
.بگذاریدبحث

گرفتهنظردرماندراینبرایبایداند،دادهنشانبوپرنورفینبادرمانبهخوبیدرمانیپاسخگذشتهدرکهبیمارانی•
.شوند

.شودمینبوپرنورفینبادرمانبهورودبرایممنوعیتیسیاهبازارازشدهتهیهبوپرنورفینپیشینمصرف•

طریقهوصرفیمبوپرنورفیننوعمصرف،تاریخچهاخذشاملدقیقارزیابیدرماننوعانتخابازپیشبیمارانایندر•
.شودانجامباید(تزریقییامشامیمخاطی،)مصرف

تاشودمیامانجافیونیموادمصرفاختاللمشکلشخصیمدیریتهدفبااغلبغیرقانونیبوپرنورفینمصرف•
.«نشئگی»بهدستیابی



(ادامه)مالحظات بالینی –انتخاب بیمار 

روشجزهبروشیبایامسمومیتحاالتبهدستیابیهدفبابوپرنورفیننابجایمصرفسابقهصورتدر•
.شودگرفتهنظردربایدترکیبیفرموالسیونازاستفادهیاودرمانیهایروشسایرزیرزبانی

.یستنمجدداقدامدردرماناینبودنناموفقدهندهنشانضروتاًبوپرنورفینبادرمانبهاقدامناموفقتجربه•

مانیدرمراکزدراستممکندرماناین،برعالوه.کندمیتغییرزمانطولدرشرایطودرمانبرایافرادانگیزه•
.شودارایهمتفاوتیکیفیتبامختلف

.استمجاززیرزبانیبوپرنورفینتکیمحصولبادرمانصرفاٌباردارزناندر•



(ادامه)مالحظات بالینی –انتخاب بیمار 

رف مواد دیدگاه درمان گران در خصوص استفاده از بوپرنورفین برای افراد با اختالل مص•
افیونی با مواد یا طریقه مصرف سبک تر

ا افرادی که ماده اصلی مورد مصرف شان تریاک یا داروهای اُپیوئیدی نسخه ای مثل ترامادول ی•
دیفنوکسیالت است تا هروئین و کراک هروئین

دکننمیتزریقراموادکهکسانیدارند تا مصرف غیرتزریقی که یکسان•

یرنده های کاپا برخی با نگاه به اثر آگونیست نسبی بر گیرنده های مو و اثر آنتاگونیستی بر گ•
گی همبود متخصصان حوزه درمان اعتیاد معتقدند این روش درمانی در افراد مبتال به افسرد

مناسب تر بوده و برای افراد مبتال به اضطراب همبود کمتر مناسب است



ارزیابی کیفی دالیل انتخاب درمان در یک کارآزمایی در دو مرکز سرپایی•
پیشین مصرف کننده هروئین بودند که بیشتر آنها تجربه%( 94)نمونه غالباً آفریقایی آمریکایی های •

داشتند و به تازگی وارد درمان با %( 68)و درمان آگونیستی %( 85)با مصرف بوپرنورفین خیابانی 
.  بوپرنورفین شده بودند

.دانستندمیمتادونباتقابلدرانتخابیرابوپرنورفیندرمانانتخاببیماراننوعاً•
سیب درک می شد در حالی که متادون همچون دارویی مخدر و آکنندهکمکداروییوپرنورفینب•

.رسان با عوارض جسمی متعدد نگریسته می شد
درمان با بوپرنورفین عامل اصلی تصمیم بیماران برای تقاضایتجربه مثبت با بوپرنورفین خیابانی•

. بود
نمونهنایدردرمانتقاضایرویبرایعمدهاثربوپرنورفینومتادونخدماتساختاردرتفاوت•

میم نقش مهمی در تصروایت خیابانی حول و حوش آن و تجربه شخصی با دارو بلکهنداشت،
.  گیری برای انتخاب درمان داشت

Gryczynski et al., 2013

المللیبینمطالعات-بیمارانوگراندرماننگرش



المللیبینمطالعات-بیمارانوگراندرماننگرش

مقاالت رفرنس
تعداد 
مقاالت گروه باور

Patient:
(Zweben & Payte, 1990; Zweben and Sorensen, 1988), (Zule 
and Desmond, 1998), (Gourlay et al., 2005), (Nyamathi et al., 
2007), (Madden et al., 2008), (Anstice, Strike, & Brands, 2009), 
(Reisinger et al., 2009), (Zaller et al., 2009), (Peterson et al., 
2010), (Zamani et al., 2010), (De Maeyer et al., 2011), (Lin, Wu, & 
Detels, 2011), (Liu et al., 2013), (Sanders et al., 2013), (Wu et al., 
2013), (Notley et al., 2015), (Mukherjee et al., 2016), (Polonsky et 
al., 2016), (Yarborough et al., 2016), (Hewell et al., 2017), (Larney 

et al., 2017), (Rozanova
et al., 2017), (Hatcher et al., 2018), (Khazaee-Pool et al., 2018)
Provider:
(Brown et al., 1972), (Jansen, Brown, & Bass, 1973), (Zweben & 
Payte, 1990), (Caplehorn et al., 1996), (Benton, 2001), 
(McMurphy et al., 2006), (Gjersing et al., 2007), (Barry et al., 
2009), (Zamani et al., 2010), (Wu et al., 2013), (Lofwall et al., 
2014), (Aletraris et al., 2016), (Fraeyman et al., 2016), (Shidlansik, 

Adelson, & Peles, 2017)

38 بیمار و 
درمان گر

مصرف متادون با انگ اجتماعی همراه 
است

Cioe et al., 2020



(ادامه)المللی بینمطالعات-بیمارانوگراندرماننگرش

مقاالت رفرنس
تعداد 
مقاالت گروه باور

(Sutker and Allain, 1974), (B. S. Brown et al., 1975), (Hunt et al.,
1985), (Rosenblum et al., 1991), (Koester, Anderson, & Hoffer, 
1999), (Porter, 1999), (Fischer et al., 2002b), (Montagne, 2002), 
(Stancliff et al., 2002), (Gourlay et al., 2005), (Schwartz et al., 
2008), (Ridge et al., 2009), (Zaller et al., 2009), (Peterson et al., 
2010), (Wu et al., 2013; Zamani et al., 2010), (Xu et al., 2012), 
(Gryczynski et al., 2013), (Liu et al., 2013), (Sanders et al., 2013), 
(Wu et al., 2013), (Marchand et al., 2015), (Notley et al., 2015), 
(Liu et al., 2013; Makarenko et al., 2016), (Uebelacker et al., 
2016), (Brown et al., 2017), (Hatcher et al., 2018), (Khazaee-Pool 

et al., 2018), (Muller et al., 2018)

28 بیمار تمصرف متادون برای سالمتی مضر اس

(Gold et al., 1988), (Milby et al., 1990), (Rosenblum et al., 1991),
(Lenne et al., 2001), (Fischer et al., 2002b), (Stancliff et al., 
2002), (Schwartz et al., 2008), (Mitchell et al., 2009), (Reisinger 
et al., 2009), (Winstock, Lintzeris, & Lea, 2009), (Peterson et al., 
2010), (Pinto et al., 2010), (Lin et al., 2011), (Kelly et al., 2012), 
(Sohler et al., 2013), (Wu et al., 2013), (Maradiaga, Nahvi, 
Cunningham, Sanchez, & Fox, 2016), (Yarborough et al., 2016), 

(Hatcher et al., 2018)

19 بیمار توقف مصرف متادون به دلیل ترس از
محرومیت دشوار است

Cioe et al., 2020



(ادامه)المللی بینمطالعات-بیمارانوگراندرماننگرش

مقاالت رفرنس
تعداد 
مقاالت گروه باور

(Kosten and Fiellin, 2004), (Knudsen et al., 2005), (Cunningham 
et al., 2006), (Rieckmann et al., 2007), (Roose et al., 2008), 
(Thomas et al., 2008), (Springer & Bruce, 2008), (Barry et al., 
2009), (Golovanevskaya et al., 2012), (Besson et al., 2014), 
(Hutchinson et al., 2014), (Suzuki et al., 2014), (DeFlavio, Rolin, 
Nordstrom, & Kazal, 2015), (Molfenter et al., 2015), (Mendoza et 
al., 2016), (Provenzano, 2018), (Louie et al., 2019)

17 درمان گر ، سازمانی)فقدان منابع به عنوان مانعی 
فینبرای درمان با بوپرنور( آموزشی، مالی

(Kosten and Fiellin, 2004), (Madden et al., 2008), (Schwartz et 
al., 2008), (Ridge et al., 2009), (Winstock et al., 2009), (Awgu et 
al., 2010), (Pinto et al., 2010), (Gryczynski et al., 2013), (Sohler et 
al., 2013), (Fox et al., 2016), (Uebelacker et al., 2016), 
(Yarborough et al., 2016)

(Hewell et al., 2017), (Larney et al., 2017), (Hatcher et al., 2018),
(Moore, 2018)

16 بیمار یمی در انتخاب بوپرنورفین به عنوان تصم
تقابل با متادون

Cioe et al., 2020



(ادامه)المللی بینمطالعات-بیمارانوگراندرماننگرش

مقاالت رفرنس
تعداد 
مقاالت گروه باور

(Hunt et al., 1985), (Gold et al., 1988), (Porter, 1999), (Fischer et 
al., 2002a), (Stone and Fletcher, 2003), (Madden et al., 2008), 
(Reisinger et al., 2009), (Peterson et al., 2010), (Golovanevskaya 
et al., 2012), (Wu et al., 2013), (Johnson and Richert, 2015), 
(Yarborough et al., 2016), (Klingemann, 2017), (Rozanova et al., 
2017), (Frank, 2018), (Hatcher et al., 2018)

16 بیمار ه درمان با متادون به دلیل ضرورت مراجع
.روزانه به کلینیک راحت نیست

(Moatti, Souville, Escaffre, & Obadia, 1998), (Kosten and Fiellin,
2004), (Knudsen et al., 2005), (Cunningham et al., 2006), 
(Rieckmann et al., 2007), (Roose et al., 2008), (Thomas et al., 
2008), (Barry et al., 2009), (Suzuki et al., 2014), (DeFlavio et al., 
2015), (Molfenter et al., 2015), (Mendoza et al., 2016), 
(Provenzano, 2018), (Louie et al., 2019)

14 درمان گر آموزش به عنوان ابزاری ضروری برای 
افزایش مصرف بوپرنورفین

Cioe et al., 2020



(ادامه)المللی بینمطالعات-بیمارانوگراندرماننگرش

مقاالت رفرنس
تعداد 
مقاالت گروه باور

(Newman, 1976), (Fischer et al., 2002a), (Langton et al., 2000),
(Becker and Fiellin, 2005), (Coffin et al., 2006), (McMurphy et 
al., 2006), (Guarino et al., 2009), (Besson et al., 2014), (Moradi 
et al., 2015), (Fraeyman et al., 2016), (Klingemann, 2017), (Lin, 
Lofwall, Walsh, Gordon, & Knudsen, 2018), (Livingston et al., 

2018)

13 درمان گر بیماران متادون بیماران سختی برای
.درمان در عملکرد بالینی هستند

(Sutker and Allain, 1974), (Zule and Desmond, 1998), (Koester et 
al., 1999), (Porter, 1999), (Fischer et al., 2002b), (Stancliff et al., 
2002), (Schwartz et al., 2008), (Al-Tayyib & Koester, 2011), (De 
Maeyer et al., 2011), (Liu et al., 2013)

10 بیمار ات متادون به فرد کمک می کند تغییر
. مثبت در زندگی اش ایجاد کند

(Daulouede et al., 2010), (Montesano et al., 2010), (Egan et al., 
2011), (Teruya et al., 2014), (Bentzley et al., 2015b), (Fox et al., 
2016), (Prakash and Balhara, 2016), (Uebelacker et al., 2016), 
(Hatcher et al., 2018)

9 بیمار اران را بوپرنورفین کیفیت زندگی بیم
.بهبود می بخشد

(Aletraris et al., 2016), (Fischer et al., 2002a), (Pelet et al., 2005),
(Moradi et al., 2015), (Fraeyman et al., 2016), (Klingemann, 
2017), (Lin, Tuan, & Li, 2018), (Livingston et al., 2018)

درمان گر ه درمان گران احساس می کنند برای ارای
. ددرمان با متادون آموزش کافی ندیده ان

Cioe et al., 2020



(ادامه)المللی بینمطالعات-بیمارانوگراندرماننگرش

مقاالت رفرنس
تعداد 
مقاالت گروه باور

(Kosten and Fiellin, 2004), (Bentzley et al., 2015a), (Notley et al.,
2015), (Fox et al., 2016), (Yarborough et al., 2016), (Hatcher et 
al., 2018)

6 بیمار یعی بوپرنورفین مجالی برای احساس طب
.بودن و ثبات فراهم می آورد

(Larance et al., 2011), (Schuman-Olivier et al., 2013), (Johnson 
and Richert, 2014), (Lofwall et al., 2014), (Louie et al., 2019)

5 درمان گر نورفین نشت یکی از مشکالت تجویز بوپر
.است

(Haas et al., 1976), (Lewis, Hersch, Black, & Mayer, 1976), (Fram
et al., 1989)
(Prakash and Balhara, 2016), (Uebelacker et al., 2016)

5 بیمار یزه تمایل بیمار برای درمان پرهیزمدار انگ
می ای برای درمان با نالترکسون محسوب

.  شود
(Montesano et al., 2010), (S. E. Brown and Altice, 2014), 
(Marchand et al., 2015)

3 بیمار .طعم بوپرنورفین بد است
(Resnick and Schuyten-Resnick, 1976), (Gjersing et al., 2007)
(Alanis-Hirsch et al., 2016)

3 درمان گر ضرورت پرهیز پیش از شروع درمان با
.تنالترکسون مانعی برای این درمان اس

Cioe et al., 2020
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