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Súhrn 

Kombinácia buprenorfinlnaloxón je novou možnosťou liečby závislostí. Bupre
norfín je parciálny agonista ).l-receptorov a antagonista K-receptorov. Používa sa viac 
rokov na li ečbu opioidnej závislosti (pri detoxifikácii ako aj pri substitučnej liečbe ). 

Samotný buprenorfin sa však predsa len mohol zneužívať. 

Naloxón je čistý antagonista ).l-receptora. Zabraňuje zneužitiu buprenorfinu pri 
intravenóznom podani v kombinácii. Tým výrazne klesá adiktívny potenciál bupre
norfínu, pričom terapeutické možnosti kombinácie oproti samotnému buprenorfínu 
ostanú zachované pri sublinguálnom podaní. Je to možné vďaka odlišnej farmakoki
netike sublingválne a injekčne podanému naloxónu.Popisujú sa klinické efekty, 
možné nežiaduce účinky v prácach z posledných rokov. 

K r ú č o v é s l ov á : buprenorfin - naloxón - ich kombinácia - liečba opiodovej 
závislosti 
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V. Novotný: THE TREATMENT OF OPIOID DEPENDENCE 

WITH COMBINATION BUPRENORPHINEINALOXONE 

Summary 

Combination buprenorphine/naloxone is a new possibility in the management of 
opioid addiction. Buprenorphine is a partial agonist on }.l-receptors and antagonist 
on K-receptors. Buprenorphine is widely used in detoxification and substitution the
rapy, but with a risk of abuse. 

Naloxone is pure antagonist of }.l-receptors. Combination of buprenorphine/nalo
xone lowers addiction potential of buprenorphine. Naloxone given intravenously 
blocks effectively opioid receptors, but sublingual administration enebles to preser
ve the therapeutic potential of the combination due to different pharmacokinetcs. In 
this paper clinical effects and possible adverse effects of both compouds are descri
bed. 

Key w o r ds : buprenorphine - naloxone - combination of both - treatment of 
opioid addiction 

Úvod 

Závislosť od opioidov, predovšetkým od heroínu, je častá, má vážne psy
chiatrické a medicínske následky. Na Slovensku sme s problémom opioido
vej závislosti konfrontovaní od začiatku 90. rokov (Kolibáš, Novotný, 1994). 

Jednou terapeutickou možnosťou je substitúcia látkami, ktoré majú men
šie euforizujúce účinky a zabránia vzniku ťažkého abstinenčného syndrómu 
(napr. Novotný, André, 1995; Kolibáš et al., 1997; Višňovský, 2006; 
Okruhlica a kol., 2007). Tieto látky by mali mať aj nižší adiktívny potenciál. 
Tieto látky ovplyvňujú ópioidný systém a jeho receptory. Poznáme }.l-, K
a o-receptory. Za dysfóriu a sedáciu je zodpovedný K-receptor, za eufóriu za
se }.l-receptor. Heroín je silný agonista }.l-receptoru. Preto aj látky, ktoré 
možno terapeuticky použiť musia byť agonistom }.l-receptora. Takýmito sú 
napriklad morfin alebo metadón. Parciálne agonisty majú podobný efekt, 
ale nedosahujú takýto výrazný euforizujúci a analgetický efekt. Antagonisty 
sa tiež viažu na tento receptor, ale ho zablokujú, ako napr. naltrexon, na
loxón (Nutt, 1997). Na periférii sú skôr o-receptory a pomocou nich sa spros
tredkuje analgetický efekt na periférii. 
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Tabuľka 1. 

Agonisty 

heroín 
morfin 
metadón 

Klasifikácia opioidov podľa účinku 
na ).l-receptor (podľa Nutta, 1997) 

Buprenorfín 

Parciálne agonisty 

nalbufin 
buprenorfin 

Antagonisty 

naloxón 
naltrexon 

Buprenofin bol pripravený v roku 1960. Ide o semisyntetický derivát te
bainu, ktorý sa nachádza v ópiu. 

Farmakodynamika a farmakokinetika 

Buprenorfin je parciálny agonista ).l-receptorov a antagonista 
IC-receptorov. Väzba na ).l-receptory je veľmi silná, takže na receptor sa 
nemôže naviazať iný agonista, napríklad heroín.Väzba na receptor pri jed
nej dávke dosahuje vrchol až za 6 hodín, kým pri heroíne je to podstatne 
skôr, asi za 30-60 minút. Preto heroín má výrazný euforizujúci účinok, kým 
buprenorfin nie. Uvoľňovanie z väzby na receptor je pomalé. Preto nebez
pečenstvo abstinenčného syndrómu je podstatne nižšie (Nutt, 1997; Walter, 
1997). 

Buprenorfin má veľmi malú biologickú dostupnosť po perorálnom použití 
pre intenzívnu biodegradáciu ešte v črevách a v pečeni . Tomuto sa dá vy
hnúť sublinguálnym alebo intramuskulárnym podaním. Po intramuskulár
nom podaní sa absorbuje veľmi rýchlo - za 5 minút. Biologická dostupnosť 
dosahuje až 70 %. Po sublinguálnej aplikácii je absorbcia pomalšia za 
1,5-2 hodiny, biologická dostupnosť pri sublingválnom podaní je 35 %. Bu
prenorfin sa metabolizuje glukuronidizáciou a dealkyláciou. Má tri hlavné 
metabolity, vylučujú sa žlčou, stolicou, len malá časť močom. Hlavným me
tabolitom je norbuprenorfin (Walter, 1997). 

Klinická efektivita 

Klinická efektivita v krátkodobých a dlhodobých sledovaniach bola potvr-
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dená v mnohých štúdiách v USA alebo Európe .. Realizovalo sa aj viacero 
štúdií porovnávajúcich buprenorfin s metadónom. Vo väčšine preukázal bu
prenorfin dostatočnú efektivitu pri zvládnutí abstinenčných prejavov pri de
toxifikácii od heroínu, ale aj pri udržiavacej liečbe. V porovnaní s meta
dónom mal vyššiu mieru retencie a menšie nebezpečenstvo vzniku sekun
dárnej závislosti (napr. Auriacombe a kol., 1997). Viac údajov (aj o bez
pečnostnom profile) pozri na inom mieste (napr. prehľadný článok Novotný, 
2007). 

Naloxón 

Farmakodynamika a farmakokinetika 

Naloxón je čistý antagonista ll-receptora, je takisto aj antagonistom 
K-receptora (Nutt, 1997). 

Naloxón sa veľmi zle vstrebáva sublingválne a perorálne. Je hydrofilný, 
rýchlo sa dostane do mozgu krvnou cestou. Naloxón je rýchlo metaboli
zovaný - dealkyláciou a glukuronidizáciou. Exkrécia močom je tiež rýchla 
(Chiang a Hawks, 2003). 

Biologická dostupnosť naloxonu pri parenterálnom podaní sa zvýši 10- až 
20-násobne. Rozdiel medzi parenterálnou a perorálnou dostupnosťou je 
dôvodom, prečo sa začalo uvažovať o jeho pridaní terapii najskôr k me
tadónu (Nutt, 1997) a neskôr k buprenorfinu (Walsh, Eissenberg, 2003). To
tiž jedinci, ktori sa snažia zneužívať buprenorfin, prechádzajú rýchlo na in
travenóznu aplikáciu. Sublingválna aplikácia nie je pre nich zaujímavá. 
Sublingválne alebo perorálne podaný naloxón je rýchlo inaktivovaný prvo
stupňovým metabolizmom v pečeni. Perorálne podaný naloxón má len 1/50 
-tinu účinku intravenózne podaného naloxónu. Jeho účinok trvá len asi 
1 hodinu (Chiang a Hawks, 2003) 

Klinický efekt 

Príznaky zo zablokovania opioidových receptorov naloxónom pri subling
válnom podaní sú zanedbateľné , práve vďaka nízkej biologickej dostupnosti. 
Pri intravenóznom podaní sa však veľmi rýchlo rozvíja abstinenčný stav. 
U závislých pozorovať začiatok abstinenčného stavu po jednej dávke na
loxónu už po 1-2 minútach. Tento účinok pretrváva 45-90 minút. Intra-

104 



V. NOVOTNÝ / LIEČBA ZÁVISLOSTI OD OPIOIDOV KOMBINÁCIOU 
BUPRENoRFÍNmALOXÓN 

venózne podanie zdravým jedincom nespôsobuje žiadne väčšie zmeny 
(Chapleo a Walter, 1997). 

Kombinácia buprenorfin / naloxón 

Farmakodynamika a farmakokinetika 

Farmakodynamika kombinácie sa nelíši od farmakodynamiky jednot
livých zložiek. V jednej nedávnej práci sa ale zistila podstatná skutočnosť, 

že p-receptory musia byť v 80-90 % nedostupné pre heroín, teda inaktivo
vané kombináciou buprenorfm/naloxón. Pri dávke 2/0,5 mg je inaktivácia 
len 74 %, ale pri dávke 8/2 mg až 83 % a pri dávke 32/8 mg až 91 %. Podla 
autorov posledné dve dávky boli dostatočne klinicky efektívne u dobro
volníkov s výraznou heroínovou závislosťou (Comer a kol. , 2005). 

Kombinácia buprenorfmu a ·naloxónu v pomere 4:1, pre dávky bupre
norfinu 4 až 24 mg nevykazuje velké odlišnosti vo farmakokinetike v porov
naní s jednotlivými látkami. Vrchol hladiny, pri dávke 4 mg buprenorfinu 
sa dosiahne za necelú hodinu (Tmax = 0,76 hod) a maximálna hladina je 
3,31 pg/ml (Cmax = 3,31 pg/ml).Biologická dostupnosť buprenorfinu je 51 %, 
súčasná biologická dostupnosť naloxónu je velmi nízka, len 9 % (Chi ang 
a Hawks, 2003). Zrejme sú však väčšie interindividuálne rozdiely, 

Parametre vidno v nasledujúcej tab. 2. 

TabuIka 2. Parametre (SD) farmakokinetiky buprenorfinu 
v rôznych formuláciách (podla Mc Aleera a kol. , 2003) 

Buprenorfin (Subutex) á 8 mg Buprenorfin (Suboxon) á 8 mg 

C max (ng/ml) 
T max (h) 
AUC (ng.h.ml) 
T lh (h) 

4,0 (1,2) 
1,02 (0,75-2,00) 

31,81 
30,02 

3,2 (1,3) 
1,00 (0,50-2,00) 

24,55 
25,51 

Poznámka: C max = maximálna koncentrácia, T max = čas na dosiahnutie 
maximálnej koncentrácie, AUC = area pod krivkou, T lh = polčas eliminácie 
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Klinický efekt - prvé skúsenosti 

Podľa prehľadnej a precíznej práce Mendelsona a Jonesa (2003) sa prvé 
práce skúmajúce kombináciu buprenorfinu a naloxónu publikovali v roku 
1986. Týkali sa skúsenosti s toutou kombináciou u pacientov s potrebou 
analgézie (napr . po operáciách). Až neskôr sa prikročilo k štúdiám s pacient
mi so závislosťou od opioidov, predovšetkým od heroínu. Do roku 2000 
takýchto prác podľa citovaného prehľadu bolo niekoľko . Väčšina konštatova
la, že kombinácia precipitovala miernejší až skoro žiadny abstinenčný 
syndróm v porovnaní so samotným naloxónom. Všetky tieto práce mali ale 
malé súbory (menej než 15 pacientov). 

V jednej z prvých dvojito slepých štúdii sa zistilo, že kombinácia bupre
norfin/naloxón precipituje dostatočne výrazný abstinenčný syndróm u pa
cientov so závislosťou od opioidov, ak sa podala táto kombinácia intra
venózne. Výraznejší abstinenčný syndróm v ich súbore (n=10) vyvolal len 
naloxón (Fudala et al., 1998). 

Podrobnejšie o týchto prvých skúsenostiach pozri predchádzajúcu súbor
nú prácu (Novotný, 2007). 

Klinický efekt - väčšie štúdie 

Po iniciálnych štúdiách, v ktorých sa získavali prvé klinické skúsenosti 
v malých skupinách dobrovoľníkov alebo pacientov s heroínovou závis
losťou , sa prikročilo k väčším štúdiám, s väčším počtom pacientov. Do roku 
2006 sa publikovali dve štúdie so zameraním na detoxiflkáciu a dve dlhodo
bej šie štúdie. 

Dve publikované detoxifikačné krátkodobé štúdie sa publikovali v roku 
2004 a 2005. Obe boli sponzorované predovšetkým Národným inštitútom 
drogovej závislosti (NIDA), obe trvali 13 dní, obe boli otvorené, randomizo
vané, multicentrické. Obe ako hlavné kritériá sledovali dÍžku retencie pa
cientov v štúdii, percento negatívnych močov na pritomnosť opioidov a cel
kové klinické efekty. Autori uzatvárajú, že klinicky je kombinácia bupre
norfin/naloxon 3,5x účinnejšia než klonidín. 

Prehľad je v tabuľke v predchádzajúcom prehľade (Novotný, 2007). 
V roku 2008 boli publikované ďalšie dve detoxifikačné štúdie v USA. 

V prvej štúdii sa skupine 78 pacientov so závislosťou od heroínu a ópioidov 
podávala kombinácia buprenorfin/naloxón v maximálnej dávke buprenorfi
nu 16 mg. Sledovala sa retencia v štúdii a negativita moču . Retencia v štú-
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dii bola relatívne vysoká, u pacientov však vo väčšine pokračoval konzum 
viacerých návykových látok vrátane heroínu. Len 36 % malo negatívne 
vzorky moču (Woody a kol., 2008). 

Druhá štúdia porovnávala dve skupiny heroínovo závislých pacientov, 
jedna prešla 7-dňovou detoxifikáciou, druhá skupina 37-dňovou. Neboli si
gnifikantné rozdiely v retencii. Pri následnom mesačnom sledovaní abstino
valo v prvej skupine 53 % pacientov, v druhej 41 %. Rozdiel tie nebol štati
sticky signifikantný. Po kratšej liečbe pokračovalo v ambulantnej liečbe 
65 %, po dlhšej detoxiflkácii 88 %. Opäť nešlo o signifikantný rozdiel (p = 
0,09). Iniciálne dávky boli 4 mg buprenorfinu/O,5 mg naloxónu a postupne 
sa znižovali (Blondell a kol., 2008). 

Prehľad údajov je v tab. 3. 

Tabuľka 3. Detoxiílkačné štúdie s kombináciou buprenorfin/naloxón 

Autori T N Typ štúdie Liečba Retencia 

Woody et al. 14 dní 78 Otvorená, ambul., BUPINAL 45% 
(2008) randomizovaná 

multi centrická 

Blondell et al. 7 dní 30 otvorená, BUPINAL 83 % 
(2008) 37 dní 30 randomizovaná, 90% 

hospitalizačná 

vysvetlivky: T = dlžka štúdie N = počet pacientov BUP = buprenorfin, 
NAL = naloxón, 

Negat. moč 

36 % na 28. 
deň 

Publikovali sa v minulosti dve dlhodobejšie štúdie, teda štúdie, ktoré ne
sledovali detoxiílkáciu, ale redukciu konzumu opioidov a zmenu cravingu. 
Podľa týchto štúdií kombinácia buprenorfin/naloxón bola signiflkantne účin
ná, znížila sa túžba po heroíne (craving), ako aj častejšie v porovnaní s pla
cebom boli negatívne nálezy v moči (p < 0,001). Podrobnejšie pozri už vyššie 
citovaný prehľad (Novotný, 2007). 

Nové štúdie sú uvedené prehľadne v tab. 4. Len jedna bola dvojito-slepá, 
randomizovaná, ostatné boli otvorené. Čas sledovania bol 12 týždňov až 
5 rokov. 
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Tabuľka 4. Dlhodobejšie štúdie s kombináciou buprenorfin/naloxón 

Autori T N Typ štúdie Liečba Retencia Negat. 
(mg) 

Kamien et al. 17 týž. 268 DB, randomizovaná BUP8/ 20 % 
(2008) NAL2 

BUP 16/ 24 % 
NAL4 
MET 45 35 % 
MET 90 29% 

Mintzer 24 týž. 99 otvorená BUP/ 
(2007) 2 centrá NAL 

Bell et al. 12 týž. 119 otvorená, random. BUP/ 57-61 % 
(2007) 2 skupiny NAL 
(2008) 24 týž. 70 28-60 % 

Woody et al. 12. 74 otvorená, BUP/ 70 % 
(2008) týž. 6 centier NAL 

Fiellin et al. 2-5 53 otvorená BUP/ 38% 
(2008) rokov NAL (2 roky) 

vysvetlivky: T = dÍžka štúdie N = počet pacientov BUP = buprenorfin, 
NAL = naloxón 

moč 

10 % 

17 % 

12 % 
16 % 

54 % 

81 % 

58% 

91 % 

Craving 

pokles 

v štúdii Kamiena a kol. (2008) sa u veľkej skupiny (n = 268) porovnávali 
nízke dávky kombinácie buprenorfin/naloxón a metadón a takisto vyššie 
dávky. V nižšej dávke kombinácie buprenorfin 8 mg/naloxón 2 mg sa efekt 
liečby nelíšil do nižšej dávky metadónu (45 mg). Takisto oba typy liečby vo 
vyššej dávke sa signifikantne nelíšili. Signifikantne sa však líšili nízke 
dávky a vyššie dávky v jednotlivých typoch liečby, teda signifikatne bola 
efektívnejšia liečba buprenorfin 16 mg/naloxón 4 mg ako dávka buprenorfin 
8 mg/naloxón 2 mg pro die . Rovnako signifikantne bol lepší metadón v dáv
ke 90 mg ako v dávke 45 mg (p < 0,001). Stav sa hodnotil nielen podla re
tencie a negatívnych močov, ale aj podla ďalších klinických kritérií . 

Vážnejšie nežiaduce účinky liečby sa pozorovali v 5 pripadoch. 4 pacienti 
boli liečení metadónom a 1 pacient kombináciou buprenorfin/naloxón. Stav 
si vyžadoval hospitalizáciu (3x išlo o absces, raz o problémy s tlakom krvi, 
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raz o infekciu ramena). Ani jedna z týchto udalostí nebola spojená s podáva
nou medikáciou (Kamien a kol., 2008). Autori uzatvárajú, že oba typy liečby 
sú rovnocenné pri primeranom dávkovaní. 

V otvorenej štúdii sa konštatovalo dokonca, že až 54 % pacientov po 
6 mesiacoch liečby abstinuje od heroínu pri podávaní kombinácie bupre
norfin/naloxón. Efekt liečby sa zvýrazňoval v staršom veku, u pacientov, 
ktorí navštevovali Anonymných narkomanov a u tých, ktorí mali privátne 
nemocenské poistenie (Mintzer, 2007). 

Takýto optimistický pohlad sa tiež potvrdil v ďalšej dlhodobej štúdii 
(Woody a kol., 2008). Sledovala sa za otvorených podmienok skupina 74 am
bulantných pacientov - závislých od heroínu po dobu 12 týždňov a potom 
v extenzii až 12 mesiacov. Retencia bola vysoká počas prvých 12 týždňov -
až 70 %, takisto aj bol vysoký výskyt negatívnych močov dokonca aj pri sle
dovaní na 6,9, a 12 mesiac. V 12. mesiaci priznávalo konzum opioidov 53 % 

pacientov, teda 47 % abstinovalo. Zistenia pozitívnych nálezov v moči v pod
state so subjektívnymi údajmi korelovali. 

Štúdia Bella a kol. (2007) sa v 3-mesačnej štúdii porovnávalo niekoIko 
parametrov u dvoch skupín. Jedna skupina (n = 61) dostávala kombináciu 
buprenorfin-naloxón pod kontrolou (sestra, farmaceut ... ), druhá skupina (n 
= 58) dostávala liek na týždeň a dávkovali si ho sami. Pridelenie do skupín 
bolo náhodné. Celkove išlo o 119 pacientov s heroínovou závislosťou . Reten
cia u prísnej šie kontrolovanej skupiny bola 61 %, u menej prísnej 57 % (p = 
0,84). Nebol signifIkantne odlišný aj priemerný počet dní zotrvania v štúdii 
68 vs. 71 dní. U viac kontrolovanej skupiny 45 % pacientov neužilo žiadny 
heroín posledný mesiac, v menej kontrolovanej skupine 61 % . Rozdiel však 
nebol šta tisticky signifIkantný (p = 0,14). Z oboch skupín však pri kontrole 
moču , len 81 % malo negatívny moč na opioidy. 

Teda z oboch skupín 19 % klamalo, že neužili heroín v poslednom mesia
ci. Autori sledovali aj náklady. V menej pozorovanej skupine boli výrazne 
nižšie náklady na liečbu (1796 vs. 2589 austrálskych dolárov). Autori 
uzatvárajú, že prísnejšia kontrola a menej prísna kontrola podávania kom
binácie buprenorfin/naloxón sa signifikantne nelíši vo výsledkoch. Sú však 
výrazne rozdielne náklady na liečbu . 

Táto štúdia mala pokračovanie (Bell a kol., 2008). Vyhodnotili sa pacien
ti za 6 mesiacov. Boli rozdelení podobne ako v trojmesačnej štúdii. Retencia 
v prísnejšie kontrolovanej skupine klesla na 28 %, retencia v menej prísne 
sledovanej skupine bola väčšia - 60 %, p < 0,01. Prísne sledovaná skupina 
mala viac pacientov s predčasným opustením terapie. Celková retencia 
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v 6 mesačnej liečbe bola 34 pacientov, t.j. 29 %. 
Zatiaľ najdlhšia štúdia je štúdia Fiellina a kol. (2008). Je zatiaľ jediná, 

ktorá sledovala pacientov až 5 rokov. Retencia po 2 rokoch bola 38 %. 
Štúdia je pokračovaním predchádzajúcej štúdie (Fiellin a kol., 2006). 
5-ročný interval sledovania zatiaľ absolvovali 3 pacienti, 4 roky 6 pacientov, 
3 roky 13 pacientova 2 roky 20 pacientov. 

Ani v tejto dlhodobej štúdii sa neobjavili žiadne vážnejšie nežiaduce 
účinky. 

Zatiaľ len na kongrese vo Florencii sa prezentovali skúsenosti z Portu
galska. V Portugalsku sa používa kombinácia buprenorfin/naloxón od roku 
2007, zatiaľ bol nasadená kombinácia u vyše 450 pacientov. Na kongrese sa 
zhodnotili údaje len o malom súbore (n = 30). Pozorovala sa zvyšená reten
cia v porovnaní s metadónom, 65 % pacientov malo po pol roku liečby ne
gatívne vzorky moču. Nežiaduce účinky neboli závažné, tráviace ťažkosti -
35 %, cefalea - 20 % (Patrício, 2008). 

Dávkovanie kombinácie buprenorfin / naloxón 

Kombináciu je možné nasadiť, ak sa podarilo znížiť konzum pôvodného 
opioidu na dávku menšiu než ekvivalent 40 mg metadónu. 24 hodín po pos
lednej dávke metadónu alebo 4 hodiny po poslednej dávke heroínu možno 
podať prvú dávku kombinácie buprenorfin/naloxón. Prvá dávka by mala byť 
4 + 1 mg/deň. V nasledujúcich dňoch je možné titrovať dávku do 12+ 3 až 
16+4 mg za deň. V prvé dni je potrebný denný klinický monitoring, naj
lepšie počas krátkej hospitalizácie. V niektorych prípadoch závažnej opioid
nej závislosti sa bez väčších problémov aplikovali denné dávky 24 mg bu
prenorfinu a 6 mg naloxónu (Johnson a kol., 2003). V štúdii Bella a kol. 
(2007) postačovali priemerné dávky buprenorfmu 11 a 12 mg, v štúdii Fielli
na a kol. (2008) priemerná dávka bola 17 mg (tomu primerane dávky na
loxónu) v jednotlivých sledovaných skupinách. 

Nie je zatiaľ dostatok informácii o podávaní buprenorfinu u gravidných 
žien (kategória C nebezpečnosti u gravidných žien). Pripravil sa projekt 
MOTHER (Mathernal Opioid Treatment Human Experimental Research), 
ktorý by mal ozrejmiť vhodnosťvaj u gravidných žien (Jones a kol. , 2008). 
U pacientov s hepatálnym poškodením treba istú opatrnosť, ale zatiaľ sa 
neodporučila výrazná zmena dávkovania. U pacientov s renálnym poško
dením je dobrá tolerancia, nie je odlišná exkrécia v porovnaní s pacientmi 
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bez renálneho poškodenia (Johnson a kol., 2003). 
S úspechom sa skúšalo aj podávanie kombinácie u pacientov s HIV infek

ciou a súčasnou antiretrovÍrusovou terapiou. Efekt bol dobrý, je potrebné 
však zohľadniť celkový status pacienta a tomu prispôsobiť dávkovanie (Roux 
a kol., 2008). 

Zneužívanie buprenorfinu a kombinácie buprenorfin / naloxón 

Po zavedení buprenorfinu do distribúcie sa začali objavovať správy aj 
o jeho zneužívaní z rozličných oblastí. Často to bývali nie veľké regióny, ale 
definovanavatelné oblasti, napr. Lyon vo Francúzsku (Obadia a kol., 2001), 
Melbourne (Jenkinson a kol., 2005), alebo v metropolitnej oblasti Helsínk 
(Alho a kol., 2006). Väčšinou išlo o úník buprenorfinu na čierny trh. U her
oinovo závislých sa najčastejšie vyskytovala ako motivácia zneužívania po
kus o samoliečbu. Zavedenie kombinácie buprenorfin/naloxón celkom iste 
znížilo možnosti zneužívania buprenorfinu (Maremmani, 2008). 

Fínska skupina (Alho a kol., 2006) dali anonymne dotazník 131 mužom 
a 45 ženám, účastníkom programu výmeny ihiel u závislých od opioidov. 
81,8 % z nich si denne pichali v priemere 7 mg buprenorfinu. Po zavedení 
kombinácie buprenorfin/naloxón, 68,3 % užívalo aj túto kombináciu intra
venózne, z nich len 44,9 % viac ako raz, a len 8,3 % užívalo kombináciu i.v. 
frekventne alebo pravidelne. CeQa na čiernom trhu jednej 8 mg tablety bu
prenorfmu bola priemerne 28 eur, ale cena jednej tablety s 8 mg bupre
norfinu + 2 mg naloxóonu bola len 12 eur. Na porovnanie cena jednej den
nej dávky heoínu stojí vo Fínsku 80-120 eur. Ešte treba poznamenať, že 
80 % respondentov uviedlo, že s kombináciou buprenorfin/naloxón mali 
"zlú" skúsenosť (Simojoki a Alho, 2008). 

Záver 

Už z minulých prác niet pochýb, že buprenorfin môže byť užitočným pre
parátom v detoxifikačnej aj udržiavacej liečbe pacientov s opioidovou, pre
dovšetkým heroínovou závislosťou. Pre svoj farmakodynamický ako aj far
makokinetický profil má menší adíktívny potenciál než iné opioidy. Napriek 
tomu sa vyskytli opakované správy o prieniku buprenorfinu na čierny trh 
a o zneužívaní. 
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Kombinácia parciálneho agonistu buprenorfinu a antagonistu naloxónu 
v sublingválnej forme zvýši atraktívnosť a použiteľnosť buprenorfinu v kli
nickej praxi. Výrazne klesá jeho riziko zneužitia, pričom terapeutické mož
nosti kombinácie oproti samotnému buprenorfinu ostanú zachované (aspoň 
podla doterajších parametrov efektivity - retencia v štúdii, pokles pozitív
nych nálezov v moči na návykové látky, zníženie túžby po droge) . Takisto 
doposiaľ sa nezistili vážnejšie nežiaduce účinky tejto kombinácie. Takže aj 
parametre bezpečnosti sú dostatočné. Kombinácia buprenorfin/naloxón je 
celkom iste ďalšou vhodnou možnosťou liečby závislých od ópioidov (Mattick 
et al., 2009). 

V roku 2002 bola kombinácia buprenorfin/ naloxón registrovaná v USA 
pod označením Suboxone firmy Recklitt Benckiser pre liečbu opioidnej 
závislosti. U nás je registrovaný a kategorizovaný ako Suboxone firmy 
Schering-Plough od 1. 9. 2007. 
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