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این شماره به گزارش تفصیلی سمپوزیوم تخصصی بوپرنورفین می پردازد 
که با همکاری شرکت دانش و فناوری اعتیاد )ایستا( برگزار شده است.

گزارش تفصیلی سمپوزیوم تخصصی بوپرنورفین



گاهنامه داخلی اعتماد/ سال دوم/ شماره 8/ بهمن ماه 1400

صاحب امتیاز: شرکت تولید مواد اولیه داروپخش »تماد«

مدیر مسئول: مهندس حمیدرضا علیپور؛ مدیر عامل 

سردبیر: دکتر مهدی خلیلی؛ مشاور مدیر عامل و رییس روابط عمومی و امور بین الملل

مدیر اجرایی: مارال بهرامی

کمیته علمی و محتوایی:
آقایان: مهندس خورسندی قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانه تماد مشهد، مهندس آقاسی بیک 
معاون تامین، مهندس سرایی معاون بهره برداری و پاالیش، مهندس حاجی پور معاون تحقیقات 
)API(، دکتر یحیی میرزایی مسئول فنی و معاون کیفیت تماد مشهد، مهندس کهربائیان معاون 
بهره برداری تماد مشهد، دکتر دینی مدیر کنترل کیفیت )QC(، مهندس مرتاض مدیر برنامه ریزی 
دکتر  فرآیند،  ایمنى  مشاور  زهتاب  مهندس  انسانی،  سرمایه  مدیر  اسماعیلی  مهندس  انبارها،  و 

5S سبزعلی مشاور زیست محیطی، مهندس کمالی مشاور

اولیه  فنی مواد  نظرپور مسئول  دارویی، مهندس  و توسعه  کیفیت  مرادی معاون  خانم ها: دکتر 
GMP دکتر کنعانی مشاور ،)QA( دکتر اسالمی مدیر تضمین کیفیت ،)API( دارویی

اساتید علمی همکاری کننده در این شماره: دکتر آذرخش مکری، 
دکتر علی فرهودیان، دکتر حامد اختیاری، دکتر رضا دانشمند

ناظران علمی و کیفی در این شماره: دکتر محمد محسنی، دکتر مهرنوش اسالمی

پشتیبانان فنی و ارائه دهندگان سرویس وبینار: مهندس حسن ناصری و مهندس رامین قاسملو

مشاور هنری و گرافیک: امید اسمعیلی قصریک

با تشکر از آقای دکتر بهروز مشکینی مدیر عامل شرکت دانش و فناوری اعتیاد )ایستا(

نشانی: تهران، کیلومتر 28 جاده مخصوص کرج، روبروی ایستگاه مترو اتمسفر

 +9826-36100801-10
   www.temad.com
  info@temad.com

تماد نشان اعتماد
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ویژه روان پزشکان، پزشکان عمومی و درمانگران مراکز درمانی اعتیاد و با هدف 
بررسی ابعاد علمی خطوط درمانی جدید با تاکید بر داروی بوپرنورفین به عنوان 
دارویی موثر و با عوارض جانبی کمتر نسبت به درمان های فعلی، جهت ترک 
وابستگی به مواد مخدر به صورت آنالین و در تاریخ 30 دی ماه 1400 برگزار شد.

سمپوزیوم تخصصی بوپرنورفین

دبیر علمی: دکتر آذرخش مکری                               دبیر اجرایی: دکتر بهروز مشکینی
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دانشگاه ها را می توان به چهار نسل تقسیم 
کرد: نسل اول یا همان دانشگاه های سنتی؛ 
دانشگاه های آموزش  محور هستند، که تا دهه 
اول انقالب ادامه داشته و به نام دانشگاه های 
آموزش محور یا دانشگاه هاي آموزشي شناخته 
مي شوند. هدف و وظیفه این دانشگاه ها، ارائه 
آموزش و صدور مدرك تحصیلي بوده است. 
اندکی تفاوت نسبت  با  دانشگاه نسل دوم؛ 
دانشگاه های  اول،  نسل  دانشگاه های  به 
پژوهش محور هستند، که با توسعه مرزهاي 
و  بنیادی  و  بنیاني  پژوهش هاي  و  دانش 
تربیت نیروهای متخصص، ضمن فعالیت های 
اول، توجه  دانشگاه نسل  آموزشي مختص 
بیشتری به مباحث پژوهشي و کاربردي داشته 
و خروجي آن افزایش تعداد مقاالت ایران در 
میان کشور هاي پیشرفته بوده است. دانشگاه 

نسل سوم؛ صرفًا مكاني براي یادگیري یك 
سری آموزه هاي آموزشی و پژوهشی صرف 
نیست؛ همچنین دانشگاه دیگر مكاني نیست 
که فقط پروژه های تحقیقاتي را در راستاي 
بلكه  دهد؛  انجام  صنایع  اقتصادي  اهداف 
عالوه بر آنكه تمام اهداف فوق را همچنان 
پیش مي برد، فارغ التحصیالني را به جامعه 
ارائه مي دهد که دانش را در کنار پژوهش هاي 
کاربردي به خدمت گرفته و با نوآوري خلق 
ادبیات  این همان شروع  ارزش می نمایند. 
اندیشمندان بزرگ حوزه کارآفرینی است که 
با مطرح نمودن کشف فرصت، خلق فرصت و 
کارآفرینی دانشگاهی، توانستند تحول بزرگی 

را در ادبیات کارآفرینی دنیا خلق نمایند.
نسل چهارم؛ جریان حاکم  دانشگاه های 
و  است  شده  جهان  دانشگاه های  علمی 

اطمینان می رود که تا چند سال آینده حجم 
بزرگی از دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته 
سمت  این  به  پسا کرونا،  علی الخصوص  و 
حرکت نمایند. این دانشگاه ها جدا از وظایف 
ماموریت  گذشته،  نسل  سه  دانشگاه های 
دارند تا در شكل دهی آینده جامعه خود نقش 
ایفاء نمایند. تشخیص اینكه جامعه شان در 
باید  وضعیتی  چه  در  و  است  وضعیتی  چه 
تمایل  به چه سمت  نیازهای جامعه  باشد؟ 
اســاس  بر  پایـداری کشورها  دارد؟ سطح 
شاخص های جدید جهانی چیست؟ و این که 
سرمایه گذاری های مالی و انسانی باید به کدام 
سو سوق یابند؟ چگونه باید جامعه را به سمت 
وضعیت مطلوب سوق داد؟ جایگاه کشورها 
در نظام منطقه ای و بین المللی کجاست؟ در 
این وضعیت دانشگاه ها نقشی پیش گستر یا 

دکتر مهدی خلیلی، مشاور مدیر عامل و رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تماد

تماد؛ 
دانشگاه نارکوتیک ایران

سخن سردبیر



کنش گرایانه دارند. این همان نكته مهمی 
است که این گونه دانشگاه ها را با دانشگاه های 
دیگر متفاوت می سازد.  یعنی دانشگاه نسل 
چهارم باید ضمن بررسی روندهای جاری و 
آتی جهانی و تشخیص نقاط قوت و ضعف 
جامعه، مسیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی کشور را به سمت و سویی هدایت 
کنند که کشورها بتوانند جایگاه مناسب خود 
را در منطقه و نظام بین الملل به دست آورند. 
از این منظر علوم میان رشته ای و آینده پژوهی 
در نظام آموزش عالی اهمیت یافته است که 
اگر کرنولوژی آن را دنبال کنیم به یك دهه 

قبل بر می گردد.
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد( نیز 
در دهه چهارم فعالیت خود به مثابه دانشگاه، 
ارزش،  خلق  پژوهش،  آموزش،  از  عبور  با 
هم اکنون جریان حاکم علمی، تحقیقاتی و 
تولیدی در حوزه نارکوتیك کشور است و با 
تولید مواد موثره  سابقه طوالنی در عرصه 
ترك اعتیاد به عنوان اولین شرکت ایرانی، 
واقع  در  است.  داشته  عرصه  این  به  ورود 
می توان گفت دانش بومی تولید مواد موثره 
متادون،  بوپرنورفین،  قبیل  از  اعتیاد  ترك 
نالتروکسان، نالوکسان و ضد دردهای مخدر 
مثل اکسی کدون، مورفین و کدیین در شرکت 
تماد شكل گرفته است و نیروهای متخصص 
و آموزش دیده در این حوزه از شرکت تماد 
روانه سایر شرکت های فعال در حوزه تولید 
محصوالت نارکوتیك شده اند. شرکت تماد 
همچنان که توانسته است به مثابه دانشگاه، 

نارکوتیك  دانش  در  را  مختلف  نسل های 
تربیت نماید، در کنار چرخه تولید، پژوهش ها 
و تحقیقات علمی جزء معدود شرکت هایی 
است که چهار حوزه زنجیره تامین را از مواد 
موثره  مواد   ،)Intermediate( واسط  حد 
 )Semi Finished( نیمه ساخته  تا   ،)API(
 )Finished( نهایی  محصول  و   )DC( و 
شرکت  بیانی  به  نماید.  هدایت  و  مدیریت 
تماد به مانند یك باشگاه علمی و فناوری، 
دانشگاه نسل چهارم و دانش بنیانی می باشد 
که در بزنگاه های مهم اقتصادی و تحریم ها، 
فعل خواستن را صرف کرده و دائما در حال 
کشور  دارویی  صنعت  عرصه  در  نوآوری 
است و 16 محصول دانش بنیان مورد تایید 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را 
دارد. جهت گیری  خود  فناورانه  کارنامه  در 
کالن شرکت تماد حداقل در 4 سال گذشته 
 ،GMP تا کنون؛ افزایش ظرفیت تولید، ارتقاء
زیرساخت های جدید  ایجاد  و   HSE ارتقاء 
دانش بنیان همچون LV-HV است که بتواند 
محصوالت با حجم کم و ارزش افزوده باال 
تولید نماید. بدون تردید این استراتژی تماد 
حدود  که  نارکوتیك  محصوالت  تولید  در 
80 درصد حجم تولیدات این شرکت را در 
بردارد، قابل اعتناست و اینك در دهه چهارم 
نسل  دانشگاه های  با  همسو  خود،  فعالیت 
چهارم با نگرش علمی ـ تحقیقاتی در صدد 
رفع چالش ها و موانع حوزه تولید محصوالت 

دارویی نارکوتیك کشور برآمده است.
برگزاری سمپوزیوم تخصصی بوپرنورفین 

در تاریخ 30 دی ماه 1400 با حضور اساتید 
پزشكان،  مشارکت  و  کشور  سرشناس 
درمانی  مراکز  و  درمانگران  روان پزشكان، 
اعتیاد، با همكاری شرکت دانش و فناوری 
سمپوزیوم های  امتداد  در  و  )ایستا(  اعتیاد 
اعتیاد و آسیب های روانی از جمله اقدامات 
راه کارهای  ارائه  جهت  در  تماد  شرکت 
حوزه  در  دارویی  جدید  درمان های  علمی 
و  کنشگرانه  روند  این  می باشد.  اعتیاد 
با  تماد  شرکت  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
اعتیاد در  هدف کمك به کاهش و کنترل 
کشور از یك سو و ارتقاء کیفی محصوالت 
به  دامن زدن  و  آسیب  کاهش  جهت  در 
جریان سازی علمی دانش اعتیاد کماکان در 
این دانشگاه نارکوتیك نسل چهارم ادامه دارد 
و در آینده نزدیك، شاهد برگزاری سمپوزیوم 
علمی  برنامه های  سایر  و  بوپرنورفین  دوم 

خواهیم بود.
و  حمایت ها  از  می دانم  الزم  برخود 
عامل  مدیر  ارزشمند  و  علمی  رهنمودهای 
شرکت تماد؛ آقای مهندس حمید رضا علیپور 
واحد  دارویی،  توسعه  واحد  در  و همكارانم 
تضمین کیفیت و واحد IT؛ آقای دکتر محمد 
محسنی، سرکار خانم دکتر مهرنوش اسالمی 
و آقای مهندس حسن ناصری و همچنین 
همراهی صمیمانه آقای دکتر بهروز مشكینی 
اعتیاد  مدیر عامل شرکت دانش و فناوری 
)ایستا( که دبیر اجرایی این سمپوزیوم بوده اند 
و اساتید گران سنگ و دانشمند این برنامه 

قدردانی و سپاسگزاری نمایم.
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سالم عرض می کنم خدمت جامعه پزشكان، روان پزشكان، درمانگران اعتیاد، 
و  NGO ها  دانشگاهیان،  روان شناسان،  علمی،  انجمن های  داروسازان، 
سازمان های مردم نهاد در حوزه اعتیاد و اعضای محترم هیات علمی، سندیكاهای 
دارویی، کلیه همكاران ارجمند در صنعت دارویی کشور و همكاران گرامی سازمان 
غذا و دارو، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کلیه دستگاه های دولتی مرتبط با عرصه 
پیشگیری، کنترل و درمان اعتیاد. آرزوی صحت و سالمتی دارم برای مردم شریف 
کشورمان در این روزهای سخت و امیدوارم هر چه زودتر از موج ششم کرونا با 
سویه امیكرون با کم ترین آسیب عبور کنیم و آرزوی توفیق روز افزون دارم برای 
جامعه پزشكان و درمانگران اعتیاد که به عنوان خط مقدم سالمت کشور قرار 

دارند.
عرض تشكر دارم از دست اندرکاران علمی و اجرایی »سمپوزیوم تخصصی 
بوپرنورفین« به ویژه دبیر علمی و دانشمند عرصه نارکوتیك کشور؛ آقای دکتر 
آذرخش مكری که این رویداد علمی را مدیریت کرده و نهالی را که حدود یك 
دهه و نیم پیش با محوریت دانشگاه علوم پزشكی تهران و با برگزاری سلسله 
سمپوزیوم های اعتیاد و آسیب های روانی کاشته اند، امروز درخت تناوری شده است 
که می تواند به درمان های جدید دارویی و همچنین دانش اعتیاد در کشور کمك 
نموده و در نهایت با جریان سازی علمی در کنترل و کاهش آسیب اعتیاد، گام 

موثری بردارد. 
در اینجا قصد معرفی شرکت تماد و محصوالت آن را ندارم و فقط از منظر 
شرکت  اقدامات  است  گفتنی  کرد.  خواهم  عرض  را  نكاتی  اجتماعی  رسالت 

تماد در حوزه مسئولیت اجتماعی گستره وسیعی از بحث های ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست )HSE(، امور رفاهی کارکنان، تولید محصوالت در حوزه درمان 
کرونا و محصوالت سالمت محور مورد نیاز جامعه و... را در بردارد که با توجه به 
موضوعیت اعتیاد، فقط از منظر مسئولیت اجتماعی و اعتیاد نكاتی را تقدیم حضور 

می نمایم:
1ـ تماد کشفیات مواد مخدر را که سابق معدوم و امحاء می شد، 
مطابق با استاندارد های جهانی، تبدیل به داروهای درمانی اعتیاد 

می نماید که خود رسالت اجتماعی است:
شرکت تماد به عنوان اولین و بزرگ ترین تولیدکننده مواد موثره نارکوتیك کشور 
و برترین صادرکننده در این حوزه به عنوان یك برند جهانی که توانسته به دانش 
اعتیاد در حوزه درمان به مثابه یك دانشگاه صنعتی عمل نماید، هم اکنون با 18 خط 
تولید فعال )8 خط سایت البرز و 10 خط سایت مشهد( و بیش از 115 قلم محصول 
دارویی، ساالنه بین 500 تا 700 تن مواد مخدر از ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
مراجع ذیصالح را برای تولید مواد موثره دارویی خریداری و در کارخانه تبدیل 
به مرفین، کدئین فسفات، نوسكاپین، تبائین و سایر مشتقات دارویی مورد نیاز 
کشور؛ شامل داروهای جایگزین جهت ترك اعتیاد؛ قرص بوپرنورفین ۲ ، 0/4 
و 8 میلی گرم، قرص های متادون ۲0، 40 و 5 میلی گرم، شربت متادون، شربت 
اپیوم 1 درصد، فرآورده های پلت و... می نماید که مطابق با استانداردها و قوانین 
GMP و ضوابط WHO در حوزه مواد دارویی تولید شده و بر اساس آخرین 
استانداردهای بین المللی JP ،EP ،BP ،USP  و IP کنترل و ارزیابی می شود.

تماد و مسئولیت پذیری اجتماعی

مهندس حمید رضا علیپور 
مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد(
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2ـ حفظ سرمایه علمی و تحقیقاتی کشور و اشاعه دانش نارکوتیک به 
سایر شرکت ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در راستای رسالت اجتماعی:

دانش بومی و نارکوتیك کشور ابتدا در تماد شكل گرفته و نیروهای متخصص 
و آموزش دیده در این حوزه از شرکت تماد روانه سایر شرکت های فعال در حوزه 
تولید محصوالت ترك اعتیاد شده اند. لذا نقش بی بدیل تماد به عنوان دانشگاِه 
تربیت نیروهای متخصص در زمینه محصوالت نارکوتیك بر هیچ کسی پوشیده 
نیست. شرکت تماد به عنوان شرکتی با محصوالت دانش بنیان و با نگرشی آگاهانه 
و در راستای اهداف بلند مدت خود 500 نفر پرسنل را از نیروهای مجرب، متعهد 
و مسئول انتخاب نموده و کادر علمی آن متشكل از داروسازان، شیمی دان ها و 
مهندسین شیمی متخصص و متعهد و سایر رشته های مهندسی و پایه بوده که 
سرمایه اجتماعی این شرکت محسوب می شوند و همواره نوآوری و بهبود مستمر 

را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
3ـ تولید محصوالت ترک اعتیاد و مسکن های ضد درد و مورد نیاز 

جامعه: 
شرکت تماد با تفكیك جامعه هدف به افراد مبتال به اعتیاد و سایر مردم نیازمند و 
دردمند، سبد محصوالتی مناسبی را در هر دو دسته ایجاد نموده، تا فرد بتواند در 
دردهایی که متوسط تا شدید هستند، از گزینه های مناسب درمانی موجود استفاده 
نماید و به آنالوگ های اپیوئیدی درمان اعتیاد برای رهایی از درد متوسل نشود که 
این نگرش بر اساس رهیافت مسئولیت اجتماعی این شرکت بوده است. همچنین 
این مجموعه معتقد است مسكن های اپیوئیدی باید به کمك پزشكان، درمانگران و 
داروسازان، به نحوی دوز بندی، تجویز و پایش شود که به Abuse یا سوء مصرف 
از جانب بیمار نینجامد. این موضوع را شرکت تماد برای خود یك رسالت اجتماعی 

دانسته و از متخصصین امر در تحقق این هدف مهم استمداد می طلبد.
آسیب  کاهش  جهت  اعتیاد  ترک  محصوالت  کیفی  ارتقاء  4ـ 

مصرف کنندگان و بیماران در راستای رسالت اجتماعی: 
در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت تماد گام های موثری برداشته و عالوه بر ابعاد 
علمی، تحقیقاتی و تولید، به ابعاد اجتماعی نیز با عنایت به تولیدات محصوالت 
نارکوتیك توجه داشته است. از جمله این اقدامات می توان به جذب مشاورین و 
متخصصین در حوزه ترك اعتیاد از جمله آقای دکتر آذرخش مكری و در عرصه 
ارتقاء GMP خانم دکتر کنعانی، در حوزه فرموالسیون آقایان دکتر عوادی و دکتر 

مرتضوی که نقش مهمی را در ارتقاء کیفی محصوالت شربت های متادون، اپیوم 
تینكچر 1 درصد، قرص های متادون 5، ۲0 و 40 میلی گرم، قرص های بوپرنورفین 
۲، 0/4 و 8 میلی گرم، قرص های ترکیبی زیر زبانی بوپرنورفین همراه با نالوکسان، 
فرم های تزریقی سریع اثر و آهسته رهش، پچ پوستی و فیلم های دهانی بوپرنورفین 
از دسته نارکوتیك داشته اند، اشاره کرد. پایش های این داروها در آزمایشگاه تحقیقات 
تماد در دپارتمان کیفیت، تامین نمودن پودر متادون و پودر بوپرنورفین مورد نیاز اکثر 
شرکت های Finished از جمله تعهدات و عمل به رسالت و مسئولیت پذیری 

اجتماعی این شرکت می باشد.
5ـ حمایت از چاپ کتاب های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد و حضور موثر 

در رویدادهای علمی کشور
چاپ و حمایت از مولفین کتب پیشگیرانه در حوزه اعتیاد از جمله: کتاب »50 سوال 
شایع درباره اعتیاد ویژه محیط کار« تالیف آقای دکتر هومان نارنجی ها و کتاب: »آیا 
اعتیاد مرا تهدید می کند؟ ویژه محیط کار« تالیف خانم دکتر رویا نوری و همچنین 
حضور موثر در سیزدهمین و چهاردهمین کنگره دانش اعتیاد و ارتباط مستمر با 
انجمن ها، NGO های مرتبط با ترك اعتیاد از این دست فعالیت ها با نگرش علمی 
ـ اجتماعی جهت کمك به کاهش و کنترل اعتیاد در کشور از جمله اقدامات مسئولیت 

اجتماعی شرکت تماد می باشد.

کالم آخر:
بدون تردید این نگرش آگاهانه به حوزه پیشگیری؛ مكمل تولیدات تماد در حوزه 
درمان است و به بیانی، عنایت به حوزه درمان و پیشگیری دو روی یك سكه اند 
که توجه توامان به هر دو حوزه، مسئولیت اجتماعی تماد را در عرصه های علمی، 
عملی و عمومی جامعه سنگین تر می نماید و اعتقاد داریم پیشگیری مقدم بر درمان 
است و درمان آخرین مسیر در رهایی از اعتیاد می باشد. بر اساس این نگرش است 
که سلسله سمپوزیوم های اعتیاد و آسیب های روانی را که مدتی طوالنی در کشور 
متوقف شده بود، این بار با موضوع بوپرنورفین آغاز کردیم و این مسیر و اقدامات 
ادامه دارد و در آینده نزدیك هم نتایج آن برای جامعه علمی کشور، پزشكان، 
روان پزشكان، درمانگران، کنشگران و فعاالن عرصه اجتماعی و دستگاه های متولی 

امر اعتیاد، منتشر خواهد شد.
شعار تماد نشان اعتماد، سرلوحه کارمان و بستر اعتماد سازی برای مردم شریفمان 

و آحاد دردمندان جهان هستی خواهد بود.



دکتر آذرخش ُمکری، روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاهی به 
مزایای درمان با آگونیست 

در مراکز درمان اعتیاد
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بررسی ابعاد پدیده اعتیاد و اصول درمان با آگونیست ها:

امروز افتخار دارم که در کنار همكاران عزیز آقایان دکتر دانشمند، دکتر فرهودیان و دکتر اختیاری باشم. در گذشته از این قبیل سمپوزیوم ها در 
فرهنگسرای شقایق، بیمارستان روزبه، مرکزملی مطالعات اعتیاد و دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار شده است و امروز با استفاده از این پلتفرم و 
با همكاری شرکت تماد توانسته ایم این سمپوزیوم را اجرا نماییم. مطلبی که در رابطه با آن بحث خواهیم کرد نكاتی در رابطه با درمان بوپرنورفین 

است.
مراکز درمان آگونیست، مراکز بسیار ارزشمندی هستند و سرمایه درمانی و ملی محسوب می شوند و همواره نسبت به تضعیف این مراکز مخالف 
بوده ام. مراکز درمان آگونیست باید تجهیز شوند، کادر روان شناسی آن ها تقویت شود و در صورت نیاز حتی با یكدیگر ادغام شوند و مراکز بزرگ تر 

با امكانات بیشتر بسازند تا این که صرفا به مراکزی برای نوشتن نسخه تبدیل شوند. 
مقاله ی the role of behavioral interventions in buprenorphine maintenance treatment )نقش مداخالت رفتاری 
در درمان نگهدارنده با بوپرنورفین( نوشته Kathleen M Carroll و Roger D Weiss شامل مروری است بر پژوهش هایی در زمینه 
مداخالت روان شناختی که به عنوان کمك در کنار بوپرنورفین ارائه می شود. نكته این است که در این مقاله نویسنده بی طرفانه ذکر کرده است 
که اطالعات موجود کم است و به صورت قاطع نمی توانیم اظهار نظر کنیم. این مقاله نكات مهمی دارد که نویسنده، آن ها را مورد توجه و بررسی 
قرار داده است. کل پژوهش ها شامل مقایسه اینكه آیا بوپرنورفین را به صرف تجویز پزشك به بیمار بدهیم و یا در کنار بوپرنورفین، روان شناسی، 
این مقاله نشان نمی دهد که صرف  اشاره می کند که  انتها  نویسنده در  یافت.  تنها در 8 مقاله می توان  را  انجام بدهیم  مددکاری و کار گروهی 
نسخه کردن دارو موثر است و تنها نشان می دهد که شواهد برای اظهار نظر کافی نیست و در این هشت مطالعه یك پروتكل واحد وجود دارد. در 
روان درمانِی اعتیاد متوجه شده اند که پروتكل نقشی ندارد و باید Guideline آموزش داده شود. پروتكل ها برای پژوهش و داروهای خطرناك 
مفید هستند ولی در روان درمانی، پروتكل موثر نیست، زیرا هیچ انسانی شبیه به دیگری نیست. یافته های دیگری نیز گواه بر این بوده است که 
مداخالت روانی تفاوت ایجاد می کند، برای مثال مشاهده شده که Contingency Management یا دادن بازخورد به بیمار تفاوت محسوس 

ایجاد می کند.

Carroll KM, Weiss RD. The Role of Behavioral Interventions in Buprenorphine Maintenance 
Treatment: A Review. Am J Psychiatry. 747-738:)8(174;2017.
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استناد کند. در قسمتی که   Michael Lambert’s pie به  برای توضیح در خصوص عدم رعایت پروتكل می تواند  یا روان شناس  پزشك 
خاکستری رنگ است و 15 درصد را شامل می شود نوشته شده است models and techniques، یعنی سهم تكنیك و پروتكل بخشی از 
15 درصد است. در صورتی که متغیرهای دیگری مانند مراجعه کننده، انتظارات و ارتباطات درمانی از دیگر بخش های قابل مالحظه هستند که 85 

درصد را تشكیل می دهد که در پژوهش های Kathleen M Carroll دیده نشده است.

بر اساس این نمودار ارتباطی بین درمانگر و بیمار باید شكل بگیرد و این ارتباط حدود 40 درصد اثربخشی را مشخص می سازد و زمانی که این رابطه 
شكل گرفت، یك اتصال اجتماعی شكل می گیرد و فرد احساس می کند این ارتباط و اتصال اجتماعی باعث بهبود کیفیت زندگی او شده است. در 

نتیجه در بیمار انتظاراتی شكل می گیرد و در نهایت این موارد باعث می شود که بتوان اقدامات درمانی را انجام داد.

 Simpleپدیده های داریم.   complex contagion نام  به  پدیده ای  اعتیاد  ترك  در  واقع  در  و  است   clustercomplex یك  اعتیاد 
contagion را در سرما خوردگی و کووید 19 می توان دید. در پدیده های complex contagion یك تعامل پیچیده بین بیمار با روان شناس، 
پرستار، سایر بیماران کلینیك و خانواده آنها ایجاد می شود که معموال با پروتكل ها و RCTهای ساده روان درمانی نمی توان آنها را استخراج کرد. 
یكی از سواالت پرتكرار این است که چگونه در بعضی مراکز، بوپرنورفین تا 60 درصد جواب داده است و در بعضی دیگر حدود 30 درصد؟ پاسخ در 

این است که بسیاری از پارامترها شامل complex contagion هستند.

گسستگی و ترمیم در درمان اعتیاد موثر است. یعنی وقتی بیمار با روان شناس و یا منشی درگیر می شود، اینكه چگونه این مسئله را ترمیم کنیم 
بسیار سرنوشت ساز است. در حال حاضر در روان درمانی ها و تئوری درمان اعتیاد گفته اند که corrective emotional experience یكی 
از تاثیرگذارترین مسائل است، زمانی که فرد احساس می کند هیجاناتش و تجربه هیجانی اش تغییر کرده است. وقتی کسی در حال درمان است 

Michael Lambert’s pie
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رابطه واقعی، حس تعلق و اتصال اجتماعی

ایجاد انتظارات از طریق ارائه توضیح و نوعی درمان

اهداف و کارهااقدامات درمانیاعمال بهداشتی

اهداف و کارها

درمانگرکیفیت بهتر زندگی

بیمارکاهش عالئم

مدل جامع محیطی اجتماعی

سواالت مهمی را مطرح می کند، برای مثال آیا تو خودت مواد مصرف کرده ای؟ تو به فكر پول هستی یا درمان من؟ شیوه پاسخ دادن درمانگر 
و پزشك به این سواالت بیشتر از تكنیك درمان، سرنوشت درمان را تعیین می کند و می توان سوال را به گونه ای جواب داد که بیمار اقناع شود. 

هم زمان که مهارت های درمان با متادون و بوپرنورفین را کسب می کنید، این موارد را در ذهن داشته باشید.

پرسش و پاسخ محور سخنرانی

  داروی بوپرنورفین توزیع شده توسط شرکت ها به لحاظ کیفیت تا چه اندازه مورد اعتراض مراکز درمانی و کلینیک قرار 
گرفته است؟

پاسخ: من در خصوص کیفیت نظری ندارم ولی بر اساس تجربه آموخته ام که Michael Lambert’s pie فقط راجع به روان درمانی نیست 
و عناصر دیگری را هم در بر می گیرد. من به یاد دارم که در دوره ای، جبهه ای در برابر شربت متادون ایجاد شده بود که داروی تاثیرگذاری نیست 
و فقط قرص 40 میلی گرم اثر دارد و در زمانی دیگر، همان افراد می گفتند که شربت متادون موثر است و قرص برای درمان مناسب نیست. بعضی 
از مراکز ادعا می کنند بیماران اشتیاق خوبی به بوپرنورفین دارند ولی در بعضی مراکز دیگر این اشتیاق وجود ندارد. در واقع منظور من این است که 
ممكن است کیفیت مشكلی داشته باشد، اما تا زمانی که یك کارآزمایی دو سویه انجام نشده باشد، نامشخص خواهد بود. در سرایت های پیچیده 
اصال الزم نیست که مطلبی واقعیت و وجود خارجی داشته باشد، زیرا شبكه های در هم تنیده می توانند یك گرایش را تغییر دهند. به وزارت بهداشت 
پیشنهاد داده ام که اجازه دهند لیبل ها را بردارند و در شیشه های دیگر بریزند و قرص ها را جدا سازند چرا که این لیبل می تواند در باور فرد تاثیر 

داشته باشد.

  گزارش شده است که بوپرنورفین مخصوصا در کمپ ها به صورت مشامی زیاد استفاده می شود. این مسئله روی مغز 
اثر مخرب دارد؟

پاسخ: هر چقدر جذب یك مخدر سریع تر باشد و اثر آن سریع تر اتفاق بیافتد، اعتیاد زایی آن بیشتر است و این یك قانون طالیی است.



دکتر علی فرهودیان، روان پزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

راهکارهایی برای 
شروع بوپرنورفیـن

در وابستگان به مواد مخدر
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مروری بر نحوه عملکرد آگونیست  و آنتاگونیست های اپیوئیدی:

بخشی که بر روی آن تاکید خواهم کرد و آن را به اشتراك می گذارم نحوه شروع بوپرنورفین و مسائلی است که زمانی ایجاد می شود که بوپرنورفین 
به عنوان داروی تجویز شده برای درمان وابستگی به مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا همانطور که همگی اطالع دارید یكی از سیاست هایی 
که کشور به دنبال آن است افزایش مصرف بوپرنورفین به جای متادون است که در مواردی بسیار کمك کننده است. داروی بوپرنورفین را چند ده سالی 
است که به آن دسترسی داریم و نزدیك به ۲0 سال است که در بازار موجود است. در ابتدا در جدولی که داروها را بر اساس قابلیت سوء مصرف آن ها 
طبقه بندی کرده است، بوپرنورفین جزو گروه 5 بود یعنی دارویی بود که قابلیت سوء مصرف آن جدی گرفته نمی شد و میزان کنترل این دارو بر اساس 
این طبقه بندی در کشورها، به گونه های مختلف تعریف شده است و عمال در طی زمان، کنترل بیشتری روی آن اعمال شده است و در حال حاضر حدود 
۲0 سال است که در طبقه بندی 3 باقی مانده است. در طبقه ۲ متادون را داریم و طبقه 1 که اجازه تجویز آن وجود ندارد. هرچند در کشورهای دیگر 

توسط بعضی از پزشكان تجویز می شود ولی جزو داروهایی است که کنترل جدی روی آن وجود دارد.

خصوصیت مهم بوپرنورفین در تجویز بالینی 
گیرنده،  به  آن  چسبندگی  که  است  این 
مخدر  داروی  یك  با  رقابت  در  و  باالست 
دیگر، بوپرنورفین تعیین کننده می شود، زیرا 
توانایی این را دارد که عمده داروهای مخدر 
و متادون را از جایشان بلند کند و خودش بر 

روی گیرنده جایگزین شود. 
زده ام.  مثال  را  متادون  قسمت  این  در 
گیرنده های µ که با رنگ سیاه نمایش داده 
شده است، متادون بر روی آن می نشیند و بر 
آن ها اثر می کند. متادون گیرنده را با حداکثر 
توان تحریك می کند در نتیجه با اشغال چند 
گیرنده می تواند آن اثر بالینی را اعمال کند. 
وقتی پیش تر می رویم مشكلی که در مورد 

 مختصری در باب فارماکولوژی و فارماکودینامیک بوپرنورفین
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متادون وجود دارد و ما به شدت از آن می ترسیم این است که با افزایش دوز متادون، تحریك گیرنده ها به شدت زیاد شود بطوری که می تواند از آستانه 
تحمل فرد بگذرد و باعث مرگ فرد بشود. ایرادی که به متادون وارد است این است که می تواند گیرنده را شدیدا تحریك نماید و عمال آن تحریك 
شدید منجر به ایست تنفس بشود، اما همین ویژگی می تواند مزیت این دارو نیز باشد و در موارد شدیِد اعتیاد در افرادی که نیاز به تحریك مخدری 
بیشتری دارند، متادون داروی اثربخش تری است. در نتیجه در خیلی از مواقع بوپرنورفین به دلیل Partial Agonist بودن عمال نمی تواند با متادون 

رقابت کند. 

در ادامه یك نمونه شماتیك از نالتروکسان نشان داده شده است که فقط درك قضیه راحت تر شود. نالتروکسان هم روی گیرنده می نشیند و وقتی روی 
گیرنده نشست، آن را به هیچ وجه تحریك نمی کند، به همین دلیل به آن داروی آنتاگونیست می گویند. یعنی می تواند گیرنده را اشغال کند و می تواند با 
متادون و هروئین رقابت کند و هروئین و متادون را از جایشان بلند کرده و به جای آنها روی گیرنده بنشیند و در نتیجه چون گیرنده را تحریك نمی کند 

عالئم Withdrawalجدی ایجاد می شود.

در رابطه با بوپرنورفین مسئله حالت بینابینی دارد. بوپرنورفین روی گیرنده می نشیند. در این رقابت بوپرنورفین نسبت به سایر داروهای اپیوئیدی برنده 
است و می تواند مواد و داروهای دیگر را از روی گیرنده بلند کند و خودش فضا را اشغال نماید. اما وقتی روی گیرنده می نشیند گیرنده را با همه توان 
نمی تواند تحریك کند در نتیجه اثرات بالینی کمی دارد. این از یك جهت ایراد بزرگ بوپرنورفین محسوب می شود، یعنی در افرادی که میزان اعتیادشان 
به داروهای مخدر زیاد است، عمال بوپرنورفین نمی تواند با آن ها رقابت کند و هر چه دوز بوپرنورفین را باال ببرید، فرد احساس می کند که چیزی کم دارد 
و احساس می کند که وسوسه اش برای مصرف مواد مخدر کنترل نمی شود، حتی ممكن است احساس کند عالئمی از Withdrawal را تجربه می کند. 
اما بوپرنورفین یك مزیت خیلی مهم دارد و آن این است که هرگز نمی تواند به تنهایی گیرنده های µ را آنقدر تحریك کند که به دوز کشندگی برسد و 
این باعث می شود که دولت ها، پزشكان و بیماران کم تر از این دارو ترس داشته باشند. البته به منظور اینكه دارو بتواند موثر باشد، باید با دوزهای باالتر 
تجویز شود و عمال مجبوریم که همه گیرنده های فرد را تحریك کنیم تا فرد بتواند آن اثر بالینی مناسب را از دارو دریافت نماید. گزارش های زیادی از 
مرگ و میر ناشی از بوپرنورفین در دنیا نداریم. در رابطه با متادون هم به همین ترتیب است، یعنی عمال یك منحنی سهمی شكل است. ما بیمارانی را 
داشته ایم که 1400 میلی گرم متادون مصرف کرده اند و اتفاقی هم برایشان نیفتاده است. در اکثر بیماران به این شكل است که زمانی که دوز متادون را 

باال می بریم، از سطح کشندگی عبور می کند و این خطر جدی متادون است. 
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اشاره کوتاهی به اشکال دارویی بوپرنورفین: 

یك مدل از بوپرنورفین Suboxone است که همان بوپرنورفینی است که با 
 Suboxone یك چهارم دوزش با نالوکسان ترکیب می شود و در واقع فلسفه
این است که بوپرنورفین را وقتی زیر زبان می گذارند، میزان نالوکسان بسیار 
ناچیز است و فقط 10 درصد نالوکسان از این طریق جذب می شود. اما بیش 
از 30 درصد بوپرنورفین جذب می شود، در نتیجه نالوکسان اثربخشی زیادی 
ندارد و با این حال بوپرنورفین affinity بیشتری از نالوکسان دارد و عمال 
با  زیادی  تفاوت  بالینی  به طور  نتیجه  در  می کند.  اثر  که  است  بوپرنورفین 
Subutex که بوپرنورفیِن تنهاست، ندارد. اما اگر همین بوپرنورفین تزریق 
شود، نالوکسان در فرد، سندرم Withdrawal ایجاد می کند و برای فرد 

خوشایند نیست که این بوپرنورفین را تزریق کند. مسئله دوم داروی بوپرنورفین این است که در کشورهای غربی سوء مصرف بوپرنورفین بیشتر است و ما در 
ایران عمال مسئله سوء مصرف از بوپرنورفین را نداریم، به خاطر این که داروهای قوی تر و با قیمت های خیلی ارزان تر در دسترس هستند و کسی بوپرنورفین 

را تزریق نمی کند. برای همین ممكن است که Suboxone در کشور ما ارجحیت زیادی به subutex )بوپرنورفین بدون نالوکسان( نداشته باشد.
یكی دیگر از داروهایی که اسمش قبل از این که بوپرنورفین وارد کشور 
بشود شنیده می شد، Temgesic است که در واقع آمپول بوپرنورفین است. 
طبیعتا آمپول های سریع رهش کاربرد زیادی در درمان اعتیاد ندارند، به خصوص 
که این آمپول در دوزهای 0/3 میلی گرمی آماده می شود و در این دوز تنها 
اثر ضد درد دارد و برای درمان اعتیاد مورد استفاده قرار نم گیرد. درمان های 
جایگزین عموماً با دوزهای باالتری از دوزهای ضد درد تجویز می شوند و این 
دوزهای پایین بوپرنورفین اصوال ارزش درمانی برای درمان جایگزین ندارد. به 

خصوص زمانی که به صورت تزریقی استفاده می شوند.
نوع دیگر بوپرنورفین در واقع بوپرنورفینی است که به شكل زیر پوستی در 
بازوی فرد کار گذاشته می شود و تا شش ماه می تواند بوپرنورفین را در بدن 
آزاد کند. به نظر مقوله جذابی است که یك فرد پروبوفین بگذارد و تا شش ماه 
بتواند آن را داشته باشد و مجبور نباشد که بوپرنورفین را هر روز استفاده کند. 
به خصوص که در بیماران، این تجربه را داریم که سریعا شروع به کم کردن 
بوپرنورفین می کنند و فرضشان بر این است که می توانند بوپرنورفین را کاهش 
داده و همان جواب را دریافت کنند، چون کاهش دوز آن راحت تر از متادون 
است و این عمل باعث عود بیماری می شود. مشكل این داروهای طوالنی اثر 
در این است که اگر فرد نیاز به عمل جراحی پیدا کند و نیاز به تجویز مخدر 
قوی تری داشته باشد، بوپرنورفین به خاطر affinity باالیی که دارد اجازه 
موثر بودن آن داروی مخدر را نمی دهد و مجبور می شوند که در واقع این 

ایمپلنت ها را خارج کنند.
 Bunavail Buccal Film به  می توان  بوپرنورفین  انواع  دیگر  از 
کرد که در قسمت داخلی لپ فرد قرار می دهند و با نصف دوز جذب  اشاره 
شده و اثر می کند و ارجحیت خاصی به انواع دیگر ندارد و فرم متفاوتی از 

بوپرنورفین است.
اما  است،  شده  ساخته  بوپرنورفین  از  Patchهایی  که  است  سالی  چند 
مشكلی که دارند در این است که این Patchها برای درمان اعتیاد ساخته 
نشده اند. patchهای موجود که یكی از اسامی تجاری آن Butrans است، 
میزان خیلی کمی بوپرنورفین دارند و هدفشان بیشتر استفاده از بوپرنورفین به 
عنوان ضد درد اپیوئیدی است. متابولینی از بوپرنورفین که اثر ضد درد بیشتری 

از خود بوپرنورفین دارد که طول اثر کمتری دارد و نیمه عمر آن حدود 5 الی 6 ساعت است. در نتیجه بوپرنورفین اگر بخواهد به عنوان ضد درد استفاده 
شود، حتما باید در دوز های divided یا منقسم استفاده شود و این مصرف بوپرنورفین را سخت تر می کند. 

اخیرا آمپول های طوالنی اثری از بوپرنورفین ساخته شده است که تا 6 ماه اثر می کند و 300 میلی گرم بوپرنورفین دارند و طبیعتاً ماهیانه و به صورت 
زیر جلدی تجویز می شوند.
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درمان بر پایه متادون و بوپرنورفین:

مطلبی که در کشور ما همیشه مطرح می شود این است که چرا از بوپرنورفین کم تر از متادون استفاده می شود. این مقوله دالیل مختلفی را شامل می شود، 
اول این که باید توجه کرد که اندیكاسیون های تجویز بوپرنورفین چه هستند و بوپرنورفین مناسب شخصی است که اندیكاسیون تجویز متادون ندارد. 
یعنی اگر الزم است که به فردی متادون بدهید اجازه تجویز بوپرنورفین را ندارید. چون متادون به شدت داروی اثربخش تری است. برای کسی که روزانه 
۲ گرم تریاك استفاده می کند، نیازی به درمان جایگرین نیست و ممكن است که تجویز شود، اما روش درستی محسوب نمی شود، به سبب اینكه زمانی 
که اعتیاد فرد را متوقف کنیم و درمان جایگزین بگذاریم، جز این که از نظر اجتماعی و قانونی برای فرد بهبود نسبی ایجاد می شود، از لحاظ فیزیكی 
و بدنی برای بیمار کاری صورت نگرفته است. درمان جایگزین برای موادی مورد استفاده است که اعتیاد پرخطر محسوب می شود و بیمار مواد مخدر 
را تزریق می کند و امكان اوردوز وجود دارد، به همین دلیل این مواد عموما نیاز به درمان با متادون دارند. اگر توانستیم از متادون صرف نظر کنیم آن 

زمان است که بوپرنورفین جایگاه پیدا می کند. یكی دیگر از مسائلی حائز اهمیت این است که در قطع متادون نیز می توان از بوپرنورفین استفاده کرد.
همه دوستان درمانگر با پروتكل های درمانی کشوری خودمان آشنا هستند. در پروتكل، ابتدا آنزیم های کبدی فردی که روز اول مراجعه کرده است 
سنجیده و بررسی می شود و سپس درمان با بوپرنورفین آغاز می شود. طبیعتا برای شروع بوپرنورفین به علت affinity )تمایل به گیرنده ها( که باالست، 
مجبوریم که اجازه دهیم اول عالئم Withdrawal ایجاد شود و اطمینان حاصل کنیم که ماده مخدر قبلی از بدن به اندازه کافی خارج شده است و 

به اندازه کافی گیرنده خالی وجود دارد که بوپرنورفین روی گیرنده ها بنشیند و مجبور نشود ماده مخدر قبلی را از جایش بلند کند. 
در رابطه با متادون، در پروتكل کشور ما نوشته شده است که بعد از ۲4 ساعت از قطع متادون می توان برای فرد بوپرنورفین را شروع کنیم، اما واقعیت 
داستان این است که برای اکثریت بیماران که متادون مصرف می کنند شروع بوپرنورفین بعد از ۲4 ساعت غیرممكن است. چرا که بوپرنورفین عالئم  
Withdrawalرا به طور ناگهانی ایجاد می نماید که البته خطرناك هم محسوب نمی شود. این عالئم چنان فرد بیمار را می ترساند که به هیچ وجه 
حاضر نمی شود بوپرنورفین را دوباره امتحان کند. در فردی که متادون مصرف می کند خیلی از مواقع می خواهیم نالوکسان یا نالتروکسان جایگزین کنیم 
یا بوپرنورفین. ابتدا باید منتظر باشیم تا به اندازه کافی متادون خارج شود. تقریباً با اطمینان می توان گفت که اگر بوپرنورفین را کم تر از 7۲ ساعت برای 
دوزهای معمولی که در کشور داریم شروع کنیم فرد به شدت آزرده می شود. تجربه شخصی من حاکی از این مسئله است، زمانی که میزان مصرف 

متادون زیاد است، عمال تعداد روزهایی که باید متادون قطع شود و به بوپرنورفین برسید چهار الی پنج روز می باشد. 
همچنین آقای دکتر خطاب به افرادی که تاکید دارند بوپرنورفین به داروخانه ها داده شود اظهار نمودند که این مطلب به ضرر افرادی می شود که 
عالقمندند بوپرنورفین بیشتر مصرف شود. به سبب این که همان فردی که تا دیروز از عطاری متادون می گرفته است، امروز از داروخانه بوپرنورفین 
می گیرد و این امر سبب می شود که به خاطر مواردی که پیش تر گفته شد از بوپرنورفین وحشت کند و این فرصت از درمانگران گرفته می شود که 
بخواهند برای فرد بوپرنورفین تجویز کنند. درمان استاندارد دنیا بدین گونه است که متادون را به 30 تا 40 میلی گرم برسانید و سپس بوپرنورفین را بعد 

از ۲4 الی 48 ساعت شروع کنید که عمال این اتفاق امكان پذیر نیست.
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وقتی بوپرنورفین روی گیرنده می نشیند در این رقابت بوپرنورفین نسبت به 
سایر داروهای اپیوئیدی برنده است و می تواند مواد و داروهای دیگر را از روی 
گیرنده بلند کند و خودش فضا را اشغال نماید. اما وقتی روی گیرنده می نشیند 
گیرنده را با همه توان نمی تواند تحریک کند در نتیجه اثرات بالینی کمی دارد. 
این از یک جهت ایراد بزرگ بوپرنورفین محسوب می شود، یعنی در افرادی که 
میزان اعتیادشان به داروهای مخدر زیاد است، عمال بوپرنورفین نمی تواند با 
آن ها رقابت کند و هر چه دوز بوپرنورفین را باال ببرید، فرد احساس می کند 
که چیزی کم دارد و احساس می کند که وسوسه اش برای مصرف مواد مخدر 
کنترل نمی شود، حتی ممکن است احساس کند عالئمی از Withdrawal را 
تجربه می کند. اما بوپرنورفین یک مزیت خیلی مهم دارد و آن این است که 
هرگز نمی تواند به تنهایی گیرنده های µ را آنقدر تحریک کند که به دوز کشندگی 
برسد و این باعث می شود که دولت ها، پزشکان و بیماران کم تر از این دارو 
ترس داشته باشند. مدت زمان درمان به صورت فردی توسط پزشک تعیین 
می شود. پس از یک دوره درمان موفق، پزشک به تدریج دوز را به میزان دوز 
نگهدارنده کاهش خواهد داد. دوز قرص بوپرنورفین تحت نظارت پزشکی ادامه 

یافته تا در نهایت قطع گردد.



20

ماد
عت

ه ا
ری

ش
ه ن

مار
 ش

ن
می

شت
ه

مدل جدیدی وجود دارد به نام Bernese method که می گوید همراه متادون از همان روز اول بوپرنورفین را شروع کنیم. بعد از قطع متادون 
در همان روز اول 0/۲5 گرم بوپرنورفین به بیمار بدهیم و عالئم Withdrawal کم تر می شود. در رابطه با این روش باید بگویم سوئیچ متادون به 

بوپرنورفین اطمینان بخشی و نظارت باالیی را می طلبد.

پرسش و پاسخ

  کدام یک از اشکال بوپرنورفین اثربخشی بیشتری دارد؟
پاسخ: تا جایی که اطالع دارم اثربخشی به اشكال دارو ارتباطی ندارد. بیشتر، اشكال مختلف دارو برای راحتی بیماران است که با چه شكل دارویی 
راحت تر هستند. اصوال دوز دارو را با اثربخشی آن تنظیم می کنیم و متغیر فیكس، اثربخشی است و متغیر اصلی، دوز دارو است. یعنی آنقدر دوز دارو را 

تغییر می دهیم، تا به اثربخشی استاندارد برسیم. 

  حداکثر تعداد قرص در روز چقدر باید باشد؟
پاسخ: بوپرنورفین یك Ceiling effect دارد و به یك سقف دوز می رسد و از آن پس هر چه بیشتر تجویز می شود چون گیرنده ها پر هستند، اثر 
دارو افزایش پیدا نمی کند. به نظر می رسد که آن عدد حدود 3۲ میلی گرم است و اگر از این میزان باالتر برود به نظر می رسد که اثر دارو افزایش نمی یابد. 

  تغییر درمان از بوپرنورفین به متادون چگونه است؟
پاسخ: تغییر راحت تری است چرا که affinity بوپرنورفین به گیرنده بیشتر است و زمانی که متادون را شروع می کنید، متادون باید منتظر بماند تا 
بوپرنورفین دفع شود و جایگزین بوپرنورفین شود. اما ممكن است متادون برای فردی که بوپرنورفین برایش پاسخگو نیست، شروع شود و هر چه در 
روز اول و دوم فرد متادون استفاده می کند، حالش تغییری نمی کند. این به سبب این است که بوپرنورفین هنوز به میزان زیادی روی گیرنده وجود دارد 

و باید حواسمان باشد متادون را به سرعت باال نبریم چرا که ممكن است بیمار دچار اوردوز شود. 

  درمان خوب این است که بیمار را به بوپرنورفین برسانیم؟
پاسخ: خیر، فكر می کنم که هر بیماری درمان منحصر به فرد خود را داراست. 
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  با Taper )کاهش دادن دوز دارو( متادون به زیر 30 میلی گرم و تغییر به بوپرنورفین بعد از 24 الی 48 ساعت به صورت عملی 

موافق نیستید؟
پاسخ: برای فردی که طوالنی مدت 30 میلی گرم متادون دریافت می کند، بعد از 48 ساعت می توان این تغییر را ایجاد کرد به شرط اینكه عالئم  

Withdrawal )عالئم محرومیت( را به اندازه کافی مورد توجه قرار دهید، اما درصد زیادی از بیماران این گونه نیستند.  

  تغییر متادون به اپیوم برای 10 روز و سپس شروع بوپرنورفین را پیشنهاد می کنید؟
پاسخ: دو دسته بیمار وجود دارد؛ یك دسته بیمارانی هستند که در آنها متادون با روش درست و در جای مناسب تجویز نشده است و خود بیمار متادون 
را مصرف می کند و دوز را باال می برد. اگر به این افراد اپیوم را توصیه کنید، در واقع یك روش نامطلوب را به آنها توصیه کرده اید و عموما با دوزهای 
معمول اپیوم، متادون مصرفی شان کنترل نمی شود. برای کسانی که در مدت قابل قبولی روی درمان نگهدارنده مناسب با متادون بوده اند و حاال تیم 
درمان به اتفاق بیمار و خانواده به این نتیجه رسیده است که زمان Tapering متادون است، یكی از نكاتی که توصیه می شود این است که متادون 
با خود متادونTaper شود. خیلی از افرادی که اصرار Tapering متادون را دارند، وقتی به دوزهای ۲5 تا 30 میلی گرم می رسند، عمال به مشكل 
می خورند و عالئم Withdrawal اجازه Tapering را نمی دهد. اگر بیمار همكاری کافی را داشته باشد، توصیه من این است که Tapering را 
متوقف کنند و فرد برای مدتی روی این دوز و یا 5 میلی گرم باالتر بماند و این تصمیم را تا زمان دیگری به تعویق بیندازیم. ولی اگر به هر دلیلی فرد به 

این Tapering اصرار ورزید، یكی از راه ها این است که بوپرنورفین تجویز شود و Tapering با بوپرنورفین راحت تر خواهد بود. 

  از چه عددی در آنزیم های کبدی، متادون یا بوپرنورفین را باید قطع کنیم؟
پاسخ: معموال 3 تا 5 برابر حد نرمال در نظر گرفته می شود که 1۲0 تا ۲00 میلی گرم دارو را شامل می شود. اگر از این اعداد عبور کرد، بهتر است که 

این داروها قطع شود. البته که باید سنجیده شود که مشكل چه میزان مرتبط با این داروهاست. 

  آیا با کم کردن دوز متادون تا زیر 40 میلی گرم، تجویز هم زمان نالوکسان دریپ )کامال کنترل شده( به میزان کم و بوپرنورفین به 
میزان باال کمکی نمی کند؟

پاسخ: شما به روش Rapid Detoxification( RD( اشاره می کنید، یعنی با نالوکسان عالیم Withdrawal را به جلو بكشانیم و میزان تحمل 
فرد را پایین بیاوریم و بعد بوپرنورفین تجویز کنیم. این کار سخت تر از تجویز بوپرنورفین است و معموال یك محیط بستری نیاز دارد.



دکتر حامد اختیاری، عضو هیات علمی دپارتمان روان پزشکی دانشگاه مینه سوتا

چگونه بوپرنورفین 
در مغز و بدن عمل می کند؟

)راهکارهایی برای درمان(
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:)Case Study( مطالعه موردی

با یك نمونه مطالعاتی می توانیم بحث را آغاز کنیم. فرض کنید یك خانم 3۲ ساله به بیمارستان مراجعه کرده و عالئمی مانند تب و درد قفسه سینه 
دارد و اندوکاردیت دریچه سه لتی تشخیص داده شده است.

این خانم عالئم تزریق هروئین را دارد و روی دستش نشانه های تزریق نیز وجود دارد و عالئمی از قطع اپیوئید )Withdrawal( نیز دیده 
می شود. برای این فرد متادون تجویز و عمل جراحی او انجام می شود. بعد از ۲ روز فرد دچار Torsades de pointes( Torsade( می شود 
که عارضه ای نسبتا غیر شایع است، یعنی فرد به علت افزایش QT دچار این حالت می شود که می تواند خطرناك بوده و باعث مرگ شود. در 
شرایط این چنینی کار با متادون سخت می شود. در این شرایط باید فكر کنیم چگونه متادون را از فرد بگیریم و فرد به سبب اینكه هم زمان مورفین 
هم دریافت می کند، شرایط با پیچیدگی همراه می شود. بیمار در این شرایط راضی است که بوپرنورفین مصرف کند، ولی این سوال مطرح می شود 
که در نمونه ای  با این شرایط چگونه فرد را بر روی بوپرنورفین ببریم؟ در این نمونه به سبب درد حاصل از بیماری، می خواهیم فرد دچار عالئم 
محرومیت نشود. برای این بیمار از Film دهانی که در قسمت داخلی لپ قرار می گیرد و دوز 75 میكروگرم استفاده شده است، به صورت روزانه 
یك بار از Film دهانی و به طور هم زمان مورفین هم دریافت  کرده است. سپس در ادامه دوز پچ پوستی را افزایش دادند، برای این که به حدود 
450 میكروگرم برسد. این روش جدیدا پیشنهاد شده است و یكی از کاربردهای فرم جدید مانند Film این است که می توان آنها را برید و با 

دوزهای خیلی کم از آن استفاده کرد.

تكنیك دیگری که افراد جدیدا از آن استفاده می کنند، تكنیك Bridging است که به نظر می رسد راهی برای استفاده بوپرنورفین در شرایط 
پیچیده ایجاد می نماید. در نمونه هایی که افراد هروئین مصرف می کنند و یا وابستگی شدیدی دارند می توان از بریجینگ استفاده کرد. خیلی سخت 
است که این افراد با این میزان از اعتیاد شدید را به سمت بوپرنورفین سوق داد. کاری که در دانشگاه جانز هاپكینز انجام می شود این است که 

دوره ای  فرد را بر روی مورفین نگه می دارند و سپس از روی مورفین به سمت بوپرنورفین سوق می دهند. 
پدیده جالب دیگری که در ماه های اخیر بحث هایی در رابطه با آن مطرح شده است پدیده Microdosing است. مطالعاتی که از مجموعه هایی 
 از مراکز اورژانس در آمریكا به عمل آمده است و کار جالبی صورت گرفته است که به آن اشاره می کنم. 54 نفر پزشك در اورژانس های مختلف برای 
366 بیمار این کار )Microdosing( را انجام داده اند. در شرایط این چنینی که در اورژانس وقت کمی داریم و شرایط پیچیده است، پیشنهادی 
که مطرح است پروتكل میكرودوزینگ است که باید مطمئن شویم فرد مدتی است که موادی استفاده نكرده است )7۲ ساعت برای متادون و 1۲ 
 Withdrawal فرد و میزان )Clinical Opiate Withdrawal Scale( COWS همچنین )ساعت برای مخدری همچون هروئین
سنجیده شود و پروتكل می گوید که زمانی که می خواهیم بوپرنورفین را آغاز کنیم، COWS باید باالی 8 باشد. سپس 4 الی 8 میلی گرم به 
بیمار بوپرنورفین داده می شود و30 تا 60 دقیقه صبر می کنیم و بعد تا حدود 3۲ میلی گرم به فرد بوپرنورفین می دهند. این مطالعه نشان می دهد که 
می توان با دوز خیلی باال بوپرنورفین را آغاز کنیم. در طول زمان اطمینان پزشكان بیشتر شده است و دوزهای باالتری را به بیماران داده اند. همیشه 

این سوال مطرح بوده است که با تجویز دوزهای باال آیا Respiratory Depression ایجاد می شود یا خیر؟ 
در دوزهای مختلف این ماجرا متفاوت نیست و در دوزهای ۲ میلی گرم و یا ۲8 میلی گرم تفاوتی ایجاد نمی شود.
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شرایط تجویز بوپرنورفین در آمریکا چگونه است؟

اولین مطلب قابل اشاره این است که در اینجا یك مدرکی باید اخذ شود تا بتوان بوپرنورفین را تجویز کرد و به این مدرك Waiver می گویند. با 
اخذ این مدرك شما می توانید 30 بیمار را درمان کنید. یعنی به طور حداکثر و هم زمان می توانید به 30 بیمار بوپرنورفین بدهید، البته اگر در اورژانس 
 Buprenex کار کنید این سقف وجود ندارد. در حال حاضر در پنل شخصی خودم اشكال مختلفی از بوپرنورفین را که می توانم تجویز کنم، شامل
است که NF محسوب می شود. یعنی اینكه در لیست رسمی داروهای بیمارستان نیست و اگر بخواهم آن را تجویز کنم باید توضیح دهم که دلیل 
آن چیست و عموما گران تر است. بوپرنورفین ـ نالوکسان قرص زیر زبانی روتینی است که استفاده می شود. البته نوع بوپرنورفین به تنهایی را نیز 
در پنل خود دارم. در این پنل patch و Film sublingual که جزو داروهای NF محسوب می شود و Film Buccal )صفحه کوچكی 
که در داخل لپ قرار داده می شود( نیز دیده می شود که انواع مختلفی از بوپرنورفین هستند که در سیستم وجود دارد. البته می توان به بوپرنورفین 
Depot و Implant هم اشاره کرد که در پنل من وجود ندارند و اگر بخواهم آن ها را تجویز کنم، با پیچیدگی هایی همراه است. البته از لحاظ 
قیمت هم گران تر است. مدل Film Buccal، نیز مدل گران تر از انواع بوپرنورفین محسوب می شود و ویژگی آنها این است که مقدار خیلی کمی 
از بوپرنورفین را فراهم می کنند، البته در مدل Film Buccal زمانی که می خواهید آن ها را در قیاس با قرص های زیر زبانی قرار دهید، باید مقدار 

آن را در ۲ ضرب کنید. به طور مثال مدل 75 میكروگرمی Film Bucal معادل 150 گرمی زیر زبانی است.
بد نیست که به یك پروتكل کالسیك اشاره کنم که عموما چگونه بوپرنورفین را استفاده می کنیم؟ شاید بد نباشد به این موضوع اشاره کنم، 
دوستانی که در فضای تحریك مغزی هستند می دانند دستگاه هایی وجود دارد به نام Deep TMS که می تواند در عمق مغز تحریكاتی ایجاد 
کند و جدیدا FDA Approval را برای نیكوتین دریافت کرده است و در همین فضا مطالعه ای برای مصرف کنندگان مواد افیونی  آغاز گشته 
است. در آن جا این بحث مطرح است که چگونه این دستگاه را برای مصرف کنندگان مواد افیونی استفاده کنیم. جمع بندی به این گونه بوده است 

که این را با بوپرنورفین ترکیب نماییم.
در پروتكل درمانی قبل از این که تحریك مغزی آغاز شود یك هفته قبل از این که به فرد اولین تحریك مغزی داده شود با 8 میلی گرم بوپرنورفین 
طبق پروتكل آغاز می شود و بعد در طی یك هفته میزان بوپرنورفین را به 16 میلی گرم می رسانیم و بیمار در 16 میلی گرم، حفظ می شود و بعد هم 

در طی 3 هفته این میزان را Taper کرده و پایین می آوریم. به نظر می رسد این پروتكل با تمام پیچیدگی ها و مشكالتی که دارد کارآمد است.
برای این که بدانیم شرایط بوپرنورفین در فضای بین المللی چگونه است و شرایط بوپرنورفین چگونه تغییر پیدا می کند به مقاله ای  اشاره می کنم 
که در ژورنال Addiction که یكی از معتبرترین ژورنال ها در حوزه اعتیاد است به چاپ رسیده است. در این مقاله که ۲7 دسامبر منتشر شده 
 Melissa و David A.Fiellin است و چاپ سال۲0۲۲ است، به شرایط جدید استفاده از بوپرنورفین اشاره می شود و نویسندگان این مقاله

B.Weimer هستند. David A.Fiellin و Melissa B.Weimer در دانشگاه ییل هستند.

چقدر بوپرنورفین در آمریکا استفاده می شود؟

مقاله ای  اخیرا چاپ شده است و متعلق به تیمی در دانشگاه جانز هاپكینز است. در مطالعه انجام شده، بر اساس Database که در سال ۲017 جمع 
شده است، در ۲863 مرکز اقامتی در آمریكا، در مدت یك سال حدود ۲30 هزار نام نویسی داشته اند. در این مراکز مصرف متادون حدود ۲ درصد 
بوده است، دارویی مانند Extended-release Naltrexone حدود 30 درصد که بیشتر در درمان الكل استفاده می شود و بوپرنورفین حدودا 

30 درصد را شامل می شوند.
اگر احساس می شود که بوپرنورفین اقبال بیشتری دارد یك دلیل آن این است که تجویز متادون در آمریكا بسیار سخت است و من در پنل 

شخصی خودم در بیمارستان تنها در شرایط خاصی می توانم متادون را تجویز کنم و در بیرون از بیمارستان تقریبا امكان پذیر نیست.
بیمارانی که تجربه بوپرنورفین ندارند و آگاهی کافی در این زمینه را ندارند، در اکثر مواقع بر تاثیری که بوپرنورفین بر فرد می گذارد، اثرگذار است.
به عنوان نكته پایانی الزم می دانم اشاره کنم که بیماران با یكدیگر متفاوتند و فكر می کنم که در ایران فرصت زیادی برای استفاده از بوپرنورفین داریم.



بوپرنورفین یا متادون؟
دکتر آذرخش ُمکری، روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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بحث دوم سخنرانی را با بررسی یک پژوهش آغاز می کنم:

The effect of treatment expectations on drug efficacy )اثر انتظارات از درمان بر روی اثر بخشی داروها( 

رمی فنتانیل یك اپیوئید قوی است و مانند فنتانیل برای کنترل درد و بیهوشی استفاده می شود. در درمان اعتیاد کاربرد چندانی ندارد، اما یك 
مخدر از خانواده های فنتانیل است و قدرت باالیی دارد.

گروهی از محققان، در این پژوهش، الكترودهایی را به پای افراد متصل کردند تا در آنها ایجاد درد کند. هم زمان برای این افراد رمی فنتانیل 
تجویز شد تا ارزیابی شود که چه میزان درد را کنترل می کند. 

در سناریوهای چهارگانه ای به افراد رمی فنتانیل داده می شد و تحریك الكتریكی صورت می گرفت. در گروه اول دارویی تزریق نمی شد و فرد 
تنها شوك الكتریكی دریافت می کرد و از فرد درخواست می شد اعالم کند چه میزان احساس بی دردی دارد. در گروه دوم بدون این که فرد بداند 

رمی فنتانیل را به فرد تزریق کردند. در گروه سوم به فرد گفته می شود که مخدر قوی را به او تزریق می کنند تا واکنش او را نسبت به درد متوجه 
شوند و در گروه چهارم به فرد اعالم شد که قرار است یك محرك دردناك به او داده شود در حالی که همان رمی فنتانیل را به او تزریق می کردند. 
این تحقیقات نشان می دهد زمانی که به فرد رمی فنتانیل تزریق می شود اما به او گفته نمی شود که ماده را دریافت کرده است، درد کاهش می یابد. 
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اما زمانی که به فرد گفته می شود، کاهش این درد، محسوس تر دیده می شود. اثرات ضد دردی یك مخدر قوی مانند رمی فنتانیل مجموعه ای 
از برآیند انتظار مثبت به اضافه خود ماده است. در گروه چهارم با وجود این که فرد رمی فنتانیل دریافت می کند ولی به واسطه این که فرد تصور 
می کند که محرك دردناکی به او تزریق شده است، میزان درد کاهش پیدا نمی کند. اما نهایت کنترل درد بیمار در گروه سوم حاصل می شود، زمانی 
که بیمار دانسته مخدر را دریافت می کند. از این آزمایش می توان چنین برداشت کرد که تا چه میزان انتظارات و اعتماد مهم است. این مقاله نشان 

می دهد که مجموعه حس اعتماد بیمار و حسن نیت درمانگر کمك می کند که دارو در بیمار تاثیرگذار ظاهر شود.

در مقاله دوم Pain as reward یك باند اسمارچ به دور دست بسته می شود و کاف فشار خون را تا فشار 300 میلی متر جیوه باد می کنند. این 
کار بعد از چند لحظه باعث درد شدیدی می شود، در این حالت با چند انقباض ساده دست، در ساعد خود احساس سوزش خواهید کرد. این روش 

یك روش القای درد بی خطر است.

300 mmHg

Bingel, U., Wanigasekera, V., Wiech, K., Mhuircheartaigh, R. N., Lee, M. C., 
Ploner, M. and Tracey, I. )2011(. The effect of treatment expectation on drug 
efficacy: Imaging the analgesic benefit of the opioid remifentanil. Science 
Translational Medicine, 70( 3(
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در این آزمایش به یك عده گفته شده است که زمانی که فشارسنج را به دست بسته اند و تا 300 میلی متر جیوه پمپ را می زنند اتفاق خوبی است 
و خون به عضالت کمتر پمپاژ می شود و باعت ترمیم عضالت می شود. به یك عده دیگر گفته شد این درِد سوزش، کمی مخرب است و به این 

معناست که بافت ها در حال آسیب دیدن هستند و به یك عده دیگر ریمونوبانت داده شد.

)ریمونابانت یك آنتاگونیست گیرنده های THC است که باعث کاهش اشتها می شود( و به عده دیگری نالتروکسان داده شد و به عده دیگری 
نیز هر دو این داروها داده شد.

در گروهی که به آن ها پیام منفی داده شد تعداد افرادی که توانستند درد را تحمل کنند در 4 گروه هیچ تفاوتی نداشت و همه آن ها کم تر از 15 
دقیقه گفته اند که کاف از دور دستشان باز شود. اما جالب است که به گروهی که تلقین مثبت داده شده است و گفته اند که عضله در حال ترمیم است 
 THC بیش از بیست دقیقه درد را تحمل کرده اند. اما این اثر، هم در زمانی که به افراد نالتروکسان داده اند و هم در زمانی که به آن ها آنتاگونیست
داده اند، کاهش یافته است. زمانی که مخلوط ریمونابانت و نالتروکسان به فرد داده شده است تحمل درد به حداقل رسیده است و فرد نتوانسته است 
درد را تحمل کند. این نشان می دهد که زمانی که فرد احساس می کند شما در حال کمك به او هستید، تحمل دردش چندین برابر می شود ولی 
کافیست که گیرنده های کانابینوئیدی و گیرنده های اپیوئیدی او را به کمك این داروها مسدود کنید، این اثر از بین می رود. این به طور واضح پیام 

زیبایی است که نشان می دهد اثر تلقینی، یك اثر واقعیست و توسط آنتاگونیست های مخصوص به خودش می تواند از بین برود.

این ها پژوهش هایی است که نشان می دهد باور بیمار در حد مولكولی و در تراز سلولی و گیرنده های شیمیایی اعمال می شود.



درمان اعتیـاد

 بوپرنورفین
چیـست؟
یـک پارشـیال آگونیسـت )آگونیسـت 
اپیوئیـدی اسـت  نسـبی( گیرنده هـای 
کـه داروی مورد اسـتفاده در وابسـتگی 
بـه اپیوئیدهـا )مـواد مخـدر( می باشـد. 
درمـان بـا بوپرنورفیـن توسـط پزشـک 
متخصـص در زمینـه وابسـتگی بـه مـواد 
مخـدر تجویز و نظارت می شـود. درمان 
بـا قـرص زیر زبانـی بوپرنورفیـن جهت 
استفاده بزرگسـاالن و نوجوانان باالی 16 
سـال در نظر گرفته شـده اسـت. داروی 
بوپرنورفیـن را چند ده سـالی اسـت که 
بـه آن دسترسـی داریم و نزدیـک به 20 
سـال اسـت که در بـازار موجود اسـت.
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متادون یا بوپرنورفین؟

در   ۲009 تا   ۲006 سال های  بین   starting treatment with agonist replacement therapy عنوان  با  مهمی  بسیار  مطالعه 
ایالت هایی در آمریكا آغاز شده است که در آن حدود 1۲00 نفر را برای درمان بر روی بوپرنورفین یا روی متادون به صورت تصادفی قرار دادند. 
740 نفر بوپرنورفین دریافت کردند و باقی بیماران متادون را. این مطالعه یكی از بهترین مطالعاتی است که نشان می دهد بوپرنورفین با متادون چه 
فرقی دارد و هر کدام چه مزیت هایی را دارا هستند. به مدت ۲4 هفته، هر کدام از افراد باید به صورت اجباری در درمان با بوپرنورفین و یا متادون 
می ماندند و بعد از آن آزاد به انتخاب بودند. چهار سال و نیم به طور میانگین این بیماران مورد پایش قرار گرفتند. این بیماران از لحاظ سنی، جنسیت 

و نژاد تفاوت چندانی با یكدیگر نداشتند.

روزهای استفاده از مواد مخدر طی ماه گذشته 

از این افراد پرسیده اند که طی ماه گذشته چند بار مواد مصرف کرده اید که جواب را در این مقاله داریم. تقریبا افراد 7 الی 8 روز در ماه مواد مصرف 
کرده اند. در اوایل کار، گروهی که بوپرنورفین استفاده می کردند، میزان مصرفشان بیشتر بوده است و کم کم نتایج هر دو گروه به یكدیگر نزدیك شده اند. 
پیامی که دریافت می کنیم این است که وقتی که فرد بیمار تحت درمان به روش MMT (Methadone Maintenance Treatment) یا 
BMT (Buprenorphine Maintenance Treatment) قرار می گیرد، بعد از گذشت چند ماه کماکان یك سوم روزهای ماه را ممكن است مواد 
مصرف کند. پس این مورد که کلینیك ها انتظار دارند وجود نشانه های مصرف مواد در آزمایشات بیماران به صفر برسد و افراد مواد مصرف نكنند، انتظار 

غیر معقولی است. متادون از بوپرنورفین در مهار کردن مصرف مواد قوی تر است.

Starting Treatment with Agonist 
Replacement Therapy (START)
1269 individuals
BUP )n = 740( or MET )n = 529( at 9 opioid treatment programs 
Admission 09–2006
Follow-up 14–2011
Follow-up approximately 8–2 years )a mean of 4.5 years(
California, Connecticut, Oregon, Pennsylvania and Washington

مشخصات مراجعان
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مواد مخدر در پیگیری ها 

60 درصد افراد تحت درمان با بوپرنورفین و حدود 69 درصد افراد تحت درمان با متادون در ماه گذشته هروئین مصرف نكرده اند. دفعات 1 تا 5 بار 
استفاده از هروئین در ماه گذشته حدودا 10 الی 1۲ درصد بوده است و کسانی که تمام ماه را استفاده کرده باشند )۲1 تا 30 روز( چیزی حدود 10 

الی 15 درصد افراد را شامل می شود. ستون متادون موفق تر از ستون بوپرنورفین است اما تفاوت چندان معنادار نیست.

ماندگاری در درمان

زمانی که افراد را تحت درمان با متادون و یا بوپرنورفین قرار دادید، یك ریزش عمده در شش ماه اول دیده می شود و بعد روی 50 درصد ثابت 
می شود. این مطلب بسیار گویاست و به شخصه فكر می کنم که این مطالب را باید به کسانی که منتقد کلینیك ها هستند نشان داد. ماندگاری بر 
متادون همواره از بوپرنورفین بیشتر است. این هم یك از مسائلی است که به کرات در ادبیات علمی دیده می شود. کسی که متادون دریافت می کند 

روزهای استفاده از مواد مخدر طی ماه

 مصرف مواد مخدر در پیگیری
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بهتر از کسی است که دارویی نمی خورد. کسانی که تحت درمان با متادون و یا بوپرنورفین نبوده اند، به معنی پاك شدنشان نیست و به طور متوسط 
15 روز در ماه مصرف مواد داشته اند، در صورتی که آن هایی که روی آگونیست بوده اند در 5 الی 6 روز به سطح پایداری رسیده اند. پس این پیام 
واضحی است برای کسانی که می گویند تا چه زمانی متادون قرار است ادامه داشته باشد. فردی که متادون مصرف می کند تا زمانی که متادون 

مصرف می کند مصرف ماده مخدرش بسیار کم تر است.

در ۲4 هفته اول کسانی که روی بوپرنورفین قرار گرفته اند 111 روز بوپرنورفین دریافت نمودند و کسانی که روی متادون قرار گرفتند 149 روز 
متادون مصرف کرده اند. این مطلب نشان می دهد که چسبندگی متادون به گیرنده ها برای افراد بیشتر از بوپرنورفین است.

ماندگاری در درمان
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بیمارانی که بوپرنورفین استفاده می کردند بعد از ۲4 هفته از شروع درمان می توانند رویه درمانی خود را تغییر دهند. در این مطالعه تعدادی داروی 
درمانی خود را از بوپرنورفین به متادون تغییر دادند و طی این چهار سال و نیم 51 درصد بیماران بودند. از طرف دیگر تعدادی از کسانی که متادون 
مصرف می کردند به سمت بوپرنورفین آمده اند. اما جهِت رفتن بسیار مهم است. مطالعات به ما می گوید زمانی که افراد را به صورت تصادفی روی 
درمان با بوپرنورفین یا متادون قرار می دهیم، بعد از 6 ماه تعدادی عالقمند هستند که از درمان با متادون به بوپرنورفین منتقل شوند و بالعكس، اما 
در انتهای ماجرا این مجموعه به تعادل می رسد. 48 درصد از کسانی که به سمت متادون رفته اند، روی دریافت متادون باقی می مانند و 10 درصد 
به سمت بوپرنورفین برمی گردند. از کسانی که بوپرنورفین مصرف می کردند، 37 درصد به سمت متادون می روند و 1۲ درصد روی بوپرنورفین باقی 
می مانند. سیستم زمانی که رندوم پخش می شود به این شكل به تعادل می رسد. 41 درصد روی متادون باقی می مانند، 11 درصد روی بوپرنورفین 
و 43 درصد روی هیچ درمانی باقی نمی مانند. اگر بوپرنورفین و متادون را در جامعه تحت درمان پخش کنید، به نسبت سه به یك یا چهار به یك 

آنها باید توجه نمایید و اگر بخواهیم بدانیم سهمیه کلینیك ها و توزیع داروها به چه شكل باشد این مقاله، مقاله گویایی است.

مرگ و میر در دو گروه تفاوتی نداشته است. کسانی که بوپرنورفین استفاده می کرده اند در پیگیری که محققان طی چهار سال و نیم از آن ها 
داشته اند 3/6 درصد مرده اند و مصرف کنندگان متادون 5/8 درصد. این آمار نشان می دهد کسانی که اعتیاد دارند گروه پر خطری هستند و مرگ و 
میر در آن ها باال است و در یك وقفه پنج ساله به طور متوسط 4 الی 5 درصد از آن ها فوت شده اند. از نظر قضایی، ارتكاب به سرقت و زندان رفتن 

این دو گروه مانند یكدیگر حرکت کرده اند. 

وضعیت آنزیم های کبدی

آنچه مشاهده شده است نشان می دهد که اکثریت، هیچ مشكلی پیدا نكرده اند و آنزیم های کبدی افزایش پیدا نكرده است. درصد کمی )10 الی 15 
درصد( آنزیم های کبدی شان باال رفته است و به بیش از دو برابر رسیده است و جالب است که در این نمونه ها که آنزیم های کبدی بررسی شده 
است )شامل بیش از 700 نمونه(، حدود 9 مورد در بوپرنورفین مجبور به قطع دارو شده اند و 15 مورد در متادون. نكته جالب اینجاست که این 9 نفر 
از گروه بوپرنورفین و 15 نفر از گروه متادون هم زمان هپاتیت گرفته اند و یا مصرف سنگین کوکائین یا تزریق ماده دیگری را داشته اند. پس تقریبا 
پیامی که این قسمت همراه دارد این است که طبق این مطالعه در 6 ماه اول درمان، آسیب جدی کبدی مشاهده نمی شود و پزشكان می توانند بدون 

نگرانی از آسیب عمده به کبد، هر کدام از داروها را که خواستند تجویز کنند.

بوپرنورفین
متادون

بدون دارو



بوپرنورفین در اشکال دارویی متنوع و برای مواد مصرف متفاوت
 عرضه می گردد که از این اشکال دارویی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اشکال 
دارویـی 

بوپرنورفین:

1. قرص های زیر زبانی بوپرنورفین برای درمان وابستگی به مواد مخدر

2. قرص های زیر زبانی ترکیبی بوپرنورفین به همراه نالوکسان

3. فرم تزریقی سریع رهش و آهسته رهش بوپرنورفین

4. فیلم های دهانی بوپرنورفین

5. پچ پوستی بوپرنورفین عموما برای کنترل درد

6. ایمپلنت حاوی بوپرنورفین
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مشکالت بوپرنورفین 
و شکایات عمده بیماران و راهکارها
دکتر رضا دانشمند، متخصص اعصاب و روان و درمانگر اعتیاد
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بررسی عوارض درمان با بوپرنورفین و راه حل آن:

در زمانی که در اختیار دارم به عوارضی که به ویژه در شروع درمان ممكن است برای بیمار ایجاد شود و به همراه راه حل های موجود برای تعدیل این 
عوارض اشاره خواهم کرد.

عمده ی این عوارض مربوط به عوارضی است که طی روزها و هفته های اول درمان خود را نشان می دهد و معموال با مدیریت زمان مناسب و ادامه 
درمان بهبود پیدا می کند یا نسبت به آن تحمل ایجاد می شود.

شایع ترین عوارضی که در هنگام مصرف بوپرنورفین وجود دارد عبارتند از سردرد، اختالل خواب و یبوست که میزان شیوع آن به صورت ذیل می باشد:
ـ حدود 9 درصد: سردرد

ـ 7/5 درصد: یبوست 
ـ 11 الی 1۲ درصد: اختالالت خواب 

سخت ترین قسمت درمان با بوپرنورفین محرومیت تسریع شده ای است 
بوپرنورفین  پارشیال آگونیستی  خاصیت  دارد.  وجود  درمان  شروع  در  که 

ممكن است باعث بروز عالئم Withdrawal شود. 
این عالئم در شروع درمان در صورتی که فاصله زمانی مناسب در نظر 
گرفته نشود و یا بوپرنورفین را خیلی زود شروع به تجویز کنیم، بروز می کند.

شاید موثرترین مساله که بتواند عالئم Withdrawal را کنترل کند بحث آموزش بیماران باشد. این که انتظار چه چیزی را داشته باشند، نگران 
چه چیزهایی باشند و نسبت به عالئمی که در روزهای اولیه اتفاق می افتد چه واکنش هایی داشته باشند. 

این عالئم ممكن است هم زمان با تنظیم دوز بوپرنورفین ایجاد شود. گاهی با دوز پایین، بوپرنورفین را شروع می کنیم و برای باال بردن دوز، احتیاط 
می کنیم و کم کم افزایش دوز اتفاق می افتد. این عمل سبب می شود که علی رغم اینكه فرد بوپرنورفین را دریافت می کند، به دلیل اینكه هنوز مقدار آن 

برای بیمار مطلوب نیست، همچنان عالئم محرومیت را داشته باشد.
در عین حال در روزهای اولیه شروع درمان باید به این نكته توجه داشته باشیم که آیا بیمار داروی قانونی و یا غیر قانونی دیگری استفاده می کند و 

یا خیر؟
رنج  آن  از  بیماران  که  مهمی  عارضه  شد  ذکر  پیش تر  که  همان طور 
معموال  می دهد.  رخ  درمان  اول  هفته های  در  که  است  سردرد  می برند 
بوپرنورفین ایجاد سردرد نمی کند و می تواند تسریع کننده سردردهایی باشد 
که بیمار به دالیل دیگر از آن شكایت دارد و رنج می برد. برای مثال اگر 
بیمار میگرن داشته باشد و یا از دارویی استفاده کند که باعث سردرد شود، 
مانند داروهای ضد افسردگی که به صورت گذرا باعث سردرد می شوند. 
همه این ها می توانند باعث شود که در شروع درمان فرد سردرد بیشتری 

را تجربه کند.
در چنین مواردی با وجود اینكه توصیه می شود بوپرنورفین مانند متادون 

در طول روز به صورت سینگل دوز استفاده شود، شاید تفكیك کردن وعده های مختلف در طی روز بتواند احتمال سردرد را کاهش دهد. اما به هر حال 
تداوم سردردها با علم به این که این سردردها به گونه ای هستند که فقط در هفته های اول دیده می شوند، ممكن است نیازمند یك درمان ساده مسكنی 

باشند و معموال مسئله نگران کننده ای نخواهند بود. 
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بوپرنورفین است و مانند  استفاده  از  ناشی  عارضه دیگر بحث یبوست 
هر اپیوئید و هر آگونیست اپیوئیدی دیگری، بوپرنورفین هم ایجاد یبوست 
می کند و بدن بیمار در مقابل آن تحمل نمی کند و ممكن است ادامه دار 
باشد و بیمار را اذیت کند. رژیم غذایی سرشار از فیبر و استفاده از ملین هایی 
که فرد می تواند به صورت OTC تهیه کند، استفاده از میوه ها و مایعات و 
فعالیت بدنی در کنار این قبیل موارد می تواند یبوست ناشی از بوپرنورفین 

را کاهش دهد.
عارضه دیگر اختالل خواب در بیماران است )ممكن است خواب بیمار 
دچار  پایین  یا  باال  دوز  دلیل  به  است  ممكن  بیماران  شود(.  زیاد  یا  کم 
Insomnia )بی خوابی( شوند و عالئم محرومیت یا حالت خماری که دارند 
باعث شود خواب با کیفیتی نداشته باشند و یا در کنار احساس سرخوشی که 
ناشی از مصرف داروست، بی خوابی هم داشته باشند. آن احساس سرخوشی 
ممكن است در روزهای اول بیشتر باشد. بنابراین مهم ترین مسئله در کنار 
عالئم  و  خواب  اختالالت  از  کاملی  سابقه  داشتن  خواب،  کنترل کردن 

افسردگی و اضطراب فرد است. 
مهم ترین کار تنظیم کردن دوز داروست. بهتر است که برای بیمار دوز 
داروی باالیی در آخر شب تجویز نشود و اگر احساس می کنیم دوز پایین 

به خصوص  خواب آور  داروهای  از  استفاده  به عالوه  نماییم.  تنظیم  را  دوز  کافی  اندازه  به  است،   Withdrawal از  ناشی  بی خوابی  این  و  است 
بنزودیازپین ها و در شروع درمان، اگر اندیكاسیون روان پزشكی دیگری برای آن وجود ندارد، پرهیز کنیم. به همین تناسب ممكن است بیمار احساس 
خواب آلودگی و گیجی به خصوص در طول روز داشته باشد. دلیل شایع این مساله استفاده هم زمان از داروهای خواب آوری است که معموال بیماران در 
کنار مصرف مواد استفاده یا سوء مصرف می کنند. ولی به دلیل اینكه کم و یا زیاد بودن دوز بوپرنورفین هم می تواند گیجی و خواب آلودگی را ایجاد نماید، 

داشتن پیشینه دقیق از داروهایی که بیمار استفاده می کند بسیار مهم است.

بد  مزه  درمان،  شروع  در  بیماران  شكایت های  شایع ترین  از  یكی 
بوپرنورفین، تغییرات طعم دهان به واسطه زیر زبان گذاشتن قرص و حالت 
تهوع ناشی از مصرف بوپرنورفین می باشد. جدای از اینكه این حالت تهوع 
هم ممكن است یك عالمت Withdrawal باشد و باید به آن توجه 
کنیم. به هر حال مصرف زیر زبانی دارو با توجه به این که مدتی دارو در 
دهان می ماند و از طریق مخاط دهانی جذب می شود و طعم آن در دهان 

باقی می ماند، ممكن است برای بیمار تهوع ایجاد کند. 

توصیه هایی در شروع درمان:

به منظور اینكه سرعت جذب دارو افزایش یابد، سطح جذب آن را افزایش دهیم. به این معنا که دارو را به چند قسمت تقسیم کنیم و بعد در زیر زبان 
قرار دهیم.

قبل از اینكه دارو استفاده شود مایعات نوشیده شود تا ترشح بزاق افزایش پیدا کند. بعد از مصرف دارو از اسپری های خوش بو کننده دهان یا مایعات 
 Split استفاده شود تا طعم دهان بهبود پیدا کند. اگر برای دوز های باال عارضه ای باشد که بیمار را خیلی آزار دهد، می توان توصیه کرد دارو در دوزهای
استفاده شود. اگر حالت تهوع زیاد و همراه با استفراغ بود شاید نیاز است که از داروهای ضد تهوع استفاده شود. به ندرت پیش می آید که در مصرف 
بوپرنورفین بیماران با حالت های تهوع شدید مواجه باشند که سطح آب و الكترولیت فرد را به هم بریزد و نیاز به هایدریشن داشته باشد؛ اما باید در نظر 

داشت که اگر شروع درمان خیلی سریع باشد ممكن است این حالت در بیماران ایجاد شود.
تعریق از دیگر عوارضی است که ممكن است عارضه خود دارویی باشد 
 Withdrawal که از آن استفاده می کنیم و یا ممكن است نشانه ای از
بیمار  در  را   Withdrawal نشانه های  سایر  باید  ابتدا  بنابراین  باشد. 
جستجو کنیم و بتوانیم این دو مورد را از یكدیگر جدا سازیم. اگر بیمار از 
تعریق بیش از حد شكایت دارد، باید ببینیم تعریق ناشی از محرومیت است 
و نیاز به تغییر دوز دارو وجود دارد و یا عارضه ی خود دارو است که با پایین 
آوردن دوز، این عارضه را می توان کمتر کرد و یا مانند موارد دیگر دارو را در 

دوزهای مجزا استفاده کنیم. 
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بوپرنورفین ماهیتا یك آگونیست محسوب می شود و ضد درد 
است، اما اگر در بیماری که تحت درمان بوپرنورفین است ما با 
درد مواجه شویم، باید دنبال دالیل ایجاد آن درد بگردیم. درد هم 
می تواند نشانه محرومیت و یا نشانه یك بیماری زمینه ای باشد. 
بعد از پیدا کردن علل درد، مدیریت درد در بیماران تحت درمان با 

آگونیست بسیار ظرافت دارد. 
اضطراب، افسردگی و تغییرات خلقی معموال عالئمی هستند 
که اعتیاد موجب تشدید آنها می شود. بیمارانی که تحت درمان با 
بوپرنورفین قرار می گیرند، معموال این دوره گذار از مواد به سمت 
بوپرنورفین می تواند باعث تشدید اختالالت خلقی و هیجانی به 
ویژه اضطراب در آنها شود. ما برای مدیریت درمان باید پیشینه ای 
از تمام اختالالت و مسائل بیماری های زمینه ای را داشته باشیم 
تا بتوانیم اختالالت پزشكی زمینه ای را شناسایی کنیم. اگر بیمار 
دچار اضطرابی است که تنها مربوط به این گذار است، مداخالت 
supportive می تواند کارآمد باشد. اما اگر اضطرابی که وجود 
روان پزشكی  درمان های  نیازمند  باشد،  داشته  قبلی  زمینه  دارد 

خواهد داشت. 
یكی از مشكل ساز ترین عوارض درمان های آگونیستی بحث 
کاهش میل جنسی است، به ویژه در دوزهای باالی بوپرنورفین. 
باشیم که مبنای مقایسه  ارزیابی داشته  باید  این جا  باز هم در 
چه زمانی است؟ زمانی است که بیمار در گذشته موادی مصرف 
ویژه  به  مواد  تاثیر  که تحت  است  زمانی  در  یا  است  نمی کرده 
مثبتی  تغییرات  و  است  بوده  اپیوئیدها  با  مواد محرك هم زمان 
را تجربه داشته است و به آن اشاره می کند. در نهایت جدای از 
تنظیم کردن دوز، مدیریت اختالالت جنسی و به ویژه کاهش میل 
جنسی بیماران تحت درمان با آگونیست ها پیچیدگی های خود را 
اختالالت  به درمان  نیازمند مداخله درمانگری است که  و  دارد 

جنسی اشراف کامل داشته باشد. 
افزایش  این  و  شود  وزن  افزایش  باعث  می تواند  بوپرنورفین 
وزن معموال خیلی شایع نیست. بخشی از این افزایش وزن صرفا 
می تواند به این علت باشد که حال بیمار رو به بهبود است. اما 
داشته  مایعات وجود  احتباس  مانند  ممكن است دالیل دیگری 
باشد که نیازمند بررسی است، در خانم ها این افزایش وزن، بیشتر 

دیده می شود و نگرانی بیشتری ایجاد می کند. 
مواردی از بوپرنورفین می تواند باعث ایجاد حساسیت پوستی 
این  بروز  با  ارزیابی است که معموال  نیازمند  و خارش شود که 
بوپرنورفین  با  درمان  دادن  ادامه  آنها  بودن  ادامه دار  و  عوارض 

به صالح نیست.
مصرف بوپرنورفین در بعضی از موارد در زنان ممكن است که 
باعث به هم ریختن قاعدگی شود. در چنین شرایطی ارزیابی های 
هورمونی و مشاوره گرفتن از متخصص زنان می تواند کمك کننده 

باشد. به خصوص در شروع درمان این موارد تا زمانی که شرایط بیمار پایدار شود ممكن است بیشتر شود. زمانی که راجع به تجویز آگونیست ها برای 
گروه های خاص و زنان باردار صحبت می شود، اشاره می شود که فرد در شروع درمان ممكن است دچار Amenorrhe )عدم خونریزی قاعدگی( شود 

و مثل موارد قبلی باید با Amenorrhe ای که به سبب مصرف دارو یا بارداری برای فرد ایجاد شده است را افتراق دهیم. 
همه اپیوئیدها می توانند باعث کاهش ترشح بذاق شوند و این می تواند باعث شود که بیمار در معرض آسیب های دهان و دندان قرار گیرد و بهداشت 
دهانی اش کاهش پیدا کند. توصیه های معمول برای رعایت بهداشت دهان، استفاده از مایعات، محدود کردن استفاده از نوشیدنی های خیلی شیرین، 

مواردی است که می تواند در کاهش آسیب های دندانی و دهانی به بیماران کمك کند.
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پرسش و پاسخ

  آیا احتمال کارسینوژن بودن بوپرنورفین وجود دارد؟
پاسخ: مطالعات زیادی در رابطه با این موضوع وجود ندارد و به نظر می رسد که به عنوان یك ریسك فاکتور عمده محسوب نمی شود. حداقل به نظر 

می رسد احتمال بروز عوارض این چنینی در کسانی که مصرف مواد را دارند به مراتب بیشتر از کسانی است که وارد درمان شده اند. 

  در رابطه با درمان راش توضیحاتی بفرمایید.
پاسخ: در رابطه با راش اگر بررسی که انجام می دهیم نشان دهنده  حساسیت پوستی باشد قاعدتا قطع بوپرنورفین و عدم رجوع به بوپرنورفین در کنار 

استفاده از آنتی هیستامین ها توصیه می شود. 

  آیا بوپرنورفین بر روی ماسکه کردن دردهای سرطانی هم تاثیر دارد؟
پاسخ: آگونیست های اپیوئیدی به عنوان مسكن و ضد درد استفاده می شوند و بوپرنورفین جدای از این که در درمان نگهدارنده  اپیوئید مورد استفاده 
قرار می گیرد، ممكن است در کلینیك های درد به عنوان یك درمان ضد درد توصیه شود. البته داروهای ضد درد بهتری نسبت به بوپرنورفین وجود دارد.

به خاطر  آیا می تواند  پیدا کرده اند.  اظهار می کنند که مشکالت زخم و ورم معده  بیماران  از    مدتی است که تعدادی 
بوپرنورفین باشد؟

پاسخ: تا جایی که اطالع دارم با توجه به این که دارو زیر زبانی مصرف می شود و حتی اگر به صورت گوارشی هم استفاده شود جذب گوارشی باالیی 
ندارد. عوارض گوارشی به صورت آسیب هایی که به مخاط معده آسیب بزند، بسیار اندك است. 

  برای سندرم پای بی قرار می توان نالتروکسان را تجویز کرد؟
پاسخ: نالتروکسان را قطعا نمی توان تجویز کرد و مطلب و نمونه ای که بوپرنورفین باعث سندرم پای بی قرار شده است را تاکنون جایی ندیده ام.





بوپرنورفین به صورت اشکال دارویی و متنوع: 
 8 و   0/4  ،2 دوزهای  در  زیر زبانی  قرص های 
میلی گرم، قرص های ترکیبی زیر زبانی بوپرنورفین 
همراه با نالوکسان، فرم های تزریقی سریع اثر و 
آهسته رهش، پچ پوستی و فیلم های دهانی تولید 

کالن  سیاست های  در  که  می شود 
و  غذا  سازمان  سوی  از  کشور 

مواد  با  مبارزه  ستاد  و  دارو 
مخدر، به عنوان مهم ترین و 

کم آسیب ترین داروی 
ترک اعتیاد محسوب 

می شود.


