Buprenorfiiniopas

Unikko

Unikon siemenkotia raaputtamalla niissä oleva raaka oopiumi tulee kodan
pintaan, josta se voidaan kerätä talteen. Raaka oopiumi sisältää monia
luonnollisia lääke/huumausaineita.

Morfiini – josta tehdään diamorfiinia ( heroiini )
Kodeiini- josta tehdään dihydrokodeiinia (DF118 )
Thebaiinia – josta tehdään buprenorfiinia (Temgesic, Subutex, Suboxone) ja naloksonia.

Buprenorfiini on yleensä tablettimuodossa. Yksi kauppanimike on
Temgesic, jota lääkärit määräävät kipulääkkeeksi. Temgesic sisältää vain
vähän buprenorfiinia. Toinen ja meillä yleisemmin käytössä oleva kauppanimike on Subutex, jota käytetään opiaattiriippuvaisten korvaus- ja
ylläpitohoidoissa. Suboxone, joka sisältää myös naloksonia, on myös
korvaushoitolääke.
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Opiaattiagonistit
eli reseptorinaktivoijat
Opiaattiagonistit eli reseptorinaktivoijat

Opiaattiantagonistit eli reseptorinsalpaajat

Elimistösi tuottaa omanlaista luonnollista morfiinia stimuloimalla aivoissa olevia

mistösi tuottaa
omanlaista
luonnollista morfiinia stimuloimalla aivoissa olevia
opiaattireseptoreita
(kuva 1).
Kun ihminen käyttää
jotakin
opiaattia, esim. heroiinia tai metadonia, ne kiinnittyvät näihin
piaattireseptoreita
(kuva
1).
reseptoreihin kiihottaen niitä (kuva 2). Tästä johtuu hyvän olon tunne ja kivun häviäminen,
sekä matalampi syke ja hitaampi hengitys. Huumeita kuten heroiini ja metadoni kutsutaan
opiaattiagonisteiksi eli reseptorinaktivoijiksi.

n ihminenElimistösi
käyttäätuottaa
jotakin
opiaattia,
esim.morfiinia
heroiinia
tai metadonia,
ne kiinnittyvät näihin
omanlaista
luonnollista
stimuloimalla
aivoissa olevia
opiaattireseptoreita
(kuva
1).
septoreihin kiihottaen niitä (kuva 2). Tästä johtuu hyvän olon tunne ja kivun häviäminen,
kä matalampi
syke ja hitaampi hengitys.
Huumeita
kuten heroiini ja metadoni kutsutaan
(2)
Kun ihminen käyttää jotakin (1)
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(1) (1)

4

(2)

Naloksoni on taas opiaattiantagonisti eli reseptorinsalpaaja. Myös naloksoni kiinnittyy
aivojen opiaattireseptoreihin mutta ei stimuloi niitä vaan blokkaa kaikki vaikutukset
pois. Naloksoni siis reseptoreihin kiinnittyessään estää heroiinin ja muiden opiaattien
vaikutuksen. (kuva 3)
Jos olet opiaateista riippuvainen ja otat naloksonia, se poistaa välittömästi opiaattien
vaikutuksen reseptoreista ja saat vieroitusoireita välittömästi. Tämän takia naloksonia
käytetään opiaattiyliannostuksissa lääkkeenä, joka pelastaa yliannostuksen saaneen
hengen. Naloksoni itsessään ei tuota minkäänlaista hyvän olon tunnetta.

(2)

(3)

*Naloksonin vaikutus kestää noin 45 minuuttia.

5

Subutex

Suboxone

Subutex sisältää lääkeainetta nimeltään buprenorfiini. Buprenorfiini on opiaattiagonistiantagonisti. Tämä tarkoittaa, että kuten naloksoni, subutex tarttuu opiaattireseptoreihin
ja poistaa heroiinin vaikutuksen. Toisin kuin naloksoni, subutex kuitenkin myös osittain
stimuloi reseptoreita antaen hieman hyvän olon tunnetta (kuva 4).

Suboxonea on käytetty suomessa korvaushoitolääkkeenä nyt muutaman vuoden ajan.
Suboxone sisältää buprenorfiinia ja naloksonia. Nalokson on lisätty buprenorfiiniin
suonensisäisen väärinkäytön ja siihen liittyvien riskien vähentämiseksi.

Subutexia käytetään heroiinin korvauslääkkeenä siksi, että se estää muiden opiaattien
toiminnan ja antaa mahdollisuuden toipua ja miettiä tulevaisuutta.
Subutex vieroitus- tai ylläpitohoitolääkkeenä antaa oikein käytettynä mahdollisuuden
päästä irti heroiini- tai metadoniriippuvuudesta. Ongelmana on ollut kuitenkin bentsodiatsepiinien,
muiden lääkkeiden ja alkoholin päällekkäiskäyttö joihin liittyy suuri yliannostusriski.

(4)
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Subutex ja Suboxone ovat suunniteltu käytettäväksi kielen alla liuottamalla. Jos
Suboxonea käytetään oikein kielen alla liuotettuna, se toimii Subutexin tavoin. Subutexin
tavoin Suboxone aiheuttaa heroiinin käyttäjälle välittömät vieroitusoireet. Jos käytät
Suboxonea väärin pistämällä, se ei anna samaa vaikutusta kuin kielen alla liuotettuna.
Naloksoni on lisätty subuxoneen estämään suonensisäistä käyttöä. oikein korvaushoidossa
käytettynä buprenorfiini buprenorfiini antaa mahdollisuuden toipumiseen ja
asioiden järjestämiseen.
Suboxonen nuuskaamisesta käyttäjät ovat kertoneet erilaisista vaikutuksista, tai että se ei
vaikuta ollenkaan.
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Vahvuus, överit ja sekakäyttö
Subutex tai subuxone eivät vaikuta nieltynä, pureskeltuna tai poltettuna millään lailla.
Yleisimpiä käyttötapoja ovat nuuskaaminen ja pistäminen. Jos käytät nuuskaamalla,
murskaa tabletti mahdollisimman hienoksi jauheeksi.
Subutex-tabletit ovat valkoisia ovaalin muotoisia ja 0,4 mg:n, 2 mg:n tai 8 mg:n vahvuisia.
Suboxone tabletit ovat oransseja kuusikulmaisia tabletteja ja 2 mg:n tai 8 mg:n vahvuisia.
8 mg on neljä kertaa voimakkaampi kuin 2 mg:n tabletti. Tabletit eivät toimi nieltynä.
Parempi tapa on nuuskata viiva. Silloin vaikutus voi kestää tunteja, jopa päiviä.
8 mg tabletista saa helposti 4-8 viivaa.
Vaikkakin buprenorfiini on turvallisempaa kuin heroiini, voit silti saada yliannostuksen
siitä jos käytät liian suuria määriä. Bupren ja muiden aineiden sekakäyttö on todella yleistä
mutta siinä piilee suuri riski. Kaikki keskushermostoa lamaannuttavat aineet kuten bentsot,
antipsykoottiset aineet (Zyprexa, Risperdal jne.), gamma, lakka, kodeiini, tramadoliini ja
viimeisenä alkoholi, aiheuttavat bupren kanssa sekakäytettynä suuren yliannostuksen
riskin. Ja jos pistät niin sinun pitää käyttää filtteriä aineen hienontamisen jälkeen
välttääksesi suoni/kudos tulehdukset ja paiseet.
*Subutexin pistäminen moninkertaistaa yliannostusriskin. Heroiinin käyttäjien tulee myös
muistaa, että vaikka onkin opiaattien käyttökokemusta, toleranssi voi olla erittäin paljon alentunut
vankilassaoloaikana tai vieroituksen jälkeen, jolloin herroiinin tai buprenorfiinin yliannostusriski
kasvaa.
Maksaongelmat,verenpaineen voimakas aleneminen ja hengitysvaikeudet ovat mahdollisia Subutexin ja
Suboxonen käytön sivuvaikutuksia.

Subutex-tabletit ovat valkoisia ovaalin muotoisia ja 0,4 mg:n, 2 mg:n tai 8 mg:n vahvuisia.
Suboxone tabletit ovat oransseja kuusikulmaisia tabletteja ja 2 mg:n tai 8 mg:n vahvuisia.
8 mg on neljä kertaa voimakkaampi kuin 2 mg:n tabu, ja sisältää siis neljä kertaa enemmän
buprenorfiinia.
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Vaikutukset ja vieroitusoireet
Ihmiset aloittavat Subutexin käytön esimerkiksi vankilassa päästäkseen irti
arjen harmaudesta ja saadakseen hyvän olon tunteen. Nuuskattu Subutex
vaikuttaa noin 20 minuutin kuluessa. Suurin vaikutus saavutetaan noin 2
tunnin kulututtua, mutta se voi kestää jopa 2 päivää.
Aineen vaikutuksesta voit olla hyvin rauhallinen, sekainen, uninen,
chilli, mutta joillekin vaikutukset ovat päinvastaisia (puhelias, vauhdissa,
kiihottunut ). Jotkut voivat olla niin vauhdissa etteivät saa nukuttua.
Monesti ensimmäistä kertaa käyttäessään ihmiset voivat todella pahoin.
Subutexin ja Suboxonen vaikutuksia voi verrata heroiiniin, mutta ne ovat
miedompia. Aineiden riskit, esimerkiksi yliannostus ja riippuvuus, ovat myös
heroiinin kaltaisia mutta lievempiä.
Jotkut käyttävät silloin tällöin, mutta riippuvuusriski on erittäin suuri.
Muutaman viikon käytön jälkeen toleranssi kasvaa ja tarvitset suurempia
annoksia. Mieti siis tarkkaan, että haluatko kehittää riippuvuuden joka vie
sinut 24/7 kierteeseen.
Subu- ja xone-vieroitusoireet kestävät useita viikkoja ja ovat heroiinivieroitusoireiden
kaltaiset, vaikkakin lievemmät (hikoilua, lihas- ja nivelsärkyä, nuhaisuutta, palelemista,
vatsakipuja, ripulia, nukkumisvaikeuksia, alavireisyyttä, ruokahaluttomuutta jne).
Vieroitusoireet ovat kuitenkin yksilöllisiä.
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Annostus ja yliannostus
Subutex on tällä hetkellä amfetamiinin ohella ykkösaine suomessa.
Myös huumekuolemissa sitä on löydetty eniten yhdessä amfetamiinin
ja kannabiksen kanssa. Ongelmallista katukaupasta ostetun Subutexin
käytöstä tekee se, että Suomessa sitä pistetään ja usein liian suuria
annoksia, sekä buustataan vaikutusta bentsoilla ja alkoholilla. Sama
koskee metadonia.
Tutkimukset osoittavat, että lääkinnällinen annos suun kautta otettuna on
keskimäärin 16mg päivä. Pistämällä buprenorfiinin määrä veressä nousee
helposti lääkinnällisen tason yli jolloin siitä seuraa vieroitusoireiden
kaltainen tila ja olo. Ohjeeksi voi sanoa että 8mg tabletti pistettynä
vastaa vähintään lääkinnällistä kattoa, joka on 24 mg. Jos joku siis pistää
yli henkilökohtaisen kattonsa, seuraa siitä yliannostuksesta johtuva
vieroitusoireiden kaltainen tila. Suomessa on myös selkeästi samanlainen
asenne pistämällä käytettäviä aineita kuin alkoholia kohtaan: käytetään
liikaa ja yli.
Vaihtoehtoisina käyttötapoina voi suositella liuoksen peräsuoleen
laittamista, nuuskaamista sekä aineen liuottamista pieneen määrään
alkoholia klikkikupissa ja tämän liuoksen tiputtamista pieninä määrinä
kielen alle, josta se imeytyy nopeasti verenkiertoon. Edellä mainitulla
tavalla voit säästää noin puolet pistämällä käyttämästäsi aineesta, joten
säästät rahaa ja ennen kaikkea suoniasi. Pistäminen on aina riski.
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Lopuksi
Heroiinin käyttäjät saavat hyvän olon tunteen siksi, että
heroiini stimuloi opiaattireseptoreja aivoissasi. Heroiini
vie pois niin henkisen kuin fyysisen kivuntunteen.
Mutta niin kuin kaikki tietävät heroiini on myös erittäin
vaarallista. Heroiini on suurin yliannostuskuolemien
aiheuttaja, ja jos sitä käyttää pistämällä, on suuri riski
saada hiv- tai hepatiittitartunta yhteisistä käyttövälineistä.
Suomessa viime vuosien suurin huumekuolemien
aiheuttaja on kuitenkin ollut Subutex sekakäytettynä
esimerkiksi bentsojen ja alkoholin kanssa.
Heroiiniriippuvaisen on tehtävä ”töitä” ympäri
vuorokauden ja ympäri vuoden rahoittaakseen
riippuvuutensa, ja eliniän ennuste on todella huono.
Subutex vieroitus- tai ylläpitohoitolääkkeenä antaa
oikein käytettynä mahdollisuuden päästä irti heroiinitai metadoniriippuvuudesta. Ongelmana korvaushoidossa
on ollut, esim.bentsodiatsepiinien päällekkäiskäyttö
tai alkoholin yletön käyttö.

Huumausaineisiin liittyvät tapaturmaiset yliannoskuolemat
Huumeisiin liittyvät tapaturmaiset yliannoskuolemat johtuvat eri huumausaineiden, niiden tavoin käytettävien
lääkeaineiden ja usein myös alkoholin samanaikaisesta käytöstä. Tämän, kaikkiaan 142 tapausta sisältävän ryhmän
erityispiirteenä vuonna 2007 oli ainevalikoiman monimuotoisuus.
Ensisijaiseksi kuolemaan vaikuttaneeksi aineeksi määrittyi ruumiinavausten perusteella peräti 24 eri ainetta.
Kuudessa tapauksessa ensisijaista ainetta ei pystytty määrittämään, koska elimistöstä löytyi tasaisesti lukuisia eri
aineita. Lisäksi tapaturmaisissa yliannoskuolemissa peräti 59 tapauksessa oli mukana alkoholi. Näistä viidessä alkoholi
oli ensisijainen yliannostuksen aiheuttanut aine. Koska eri aineisiin liittyvissä kuolemissa on havaittavissa tiettyä
yhdenmukaisuutta, tapaturmaiset yliannostukset on jaoteltu ainekohtaisesti.
Aineisto tukee vahvasti havaintoja buprenorfiinin, rauhoittavien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöstä ja sen kuolettavista seurauksista. Niissä 40 tapauksessa, joissa ensisijaiseksi kuolinsyyksi määritelty aine oli
buprenorfiini, 38 ruumiinavauksen yhteydessä löytyi verestä myös bentsodiatsepiineja.
Alkoholin osuus oli myös merkittävä, sitä löytyi 22 vainajan verestä. Peräti 21 tapauksessa
kuolemaan liittyi buprenorfiinin,bentsodiatsepiinien ja alkoholin päällekkäiskäyttö.
Vain yhdessä tapauksessa buprenorfiinin kanssa ei esiintynyt bentsodiatsepiineja
tai alkoholia, mutta siinäkin oli päällekkäiskäyttöä amfetamiinin kanssa.
Oikeuskemiallisissa kuolinsyytutkimuksissa todetut huumausainelöydökset vuosina 2003–2007
Buprenorfiini löydökset ovat pysyneet edelleen suurimpana lääkeaine ryhmänä
kuolinsyyntutkimuksissa vuosina 2008-2010.

Yhteensä
Heroiini
Buprenorfiini
Kannabinoidit
Amfetamiinit
Metadoni
Kokaiini
Gamma
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2003

2004

2005

2006

2007

147
4
73
82
51
3
1
1

176
0
72
80
52
11
3
1

179
3
83
71
66
14
2
2

191
2
88
99
64
21
1
6

234
1
97
94
94
26
3
2

Mikko Salasuo, Erkki Vuori, Mikko Piispa, Pekka Hakkarainen Suomalainen “huumekuolema” 2007
Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista
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Veto-projekti

A-klinikkasäätiö
Sosiaali- ja Terveysneuvontapiste Vinkki
2.linja 15, 00530 Helsinki
p.09-726 880 80
lifeline | publication guidelines

aims

To present the facts about illicit buprenorphine use in prison.

audience

People in prison (aged 18+) with an interest in drugs.

content

Explicit drug information.
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