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Lyhenteet 
 

AE Haittatapahtuma (adverse event) 

COWS Kliininen opiaattivieroitusmittari (clinical opiate withdrawal scale) 

DDI:t Lääkkeiden yhteisvaikutukset (drug-drug interactions) 

Depot-BPN Depot-buprenorfiini 

FC FluidCrystal® 

IUGR Sikiön kasvun hidastuminen (Intrauterine growth restriction) 

KL Konsensuslausunto 

LAI BPN Pitkävaikutteinen injisoitava buprenorfiini (Long acting injection buprenorphine) 

LFT Maksan toimintakoe (Liver Function Test) 

MAOI:t Monoamiinioksidaasi-inhibiittorit eli MAO:n estäjät (Monoamine Oxidase Inhibitors) 

MATOD Opioidiriippuvuuden lääkeavusteinen hoito (Medication-Assisted Treatment of Opioid Dependence) 

NAS Vastasyntyneen vieroitusoireyhtymä (Neonatal abstinence syndrome) 

NOWS Vastasyntyneen opioidivieroitusoireyhtymä (Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome) 

NTX Naltreksoni 

OAT Opioidiagonistihoito (Opioid Agonist Treatment) 

OUD Opioidien käyttöhäiriö (Opioid Use Disorder) 

SC Subkutaaninen 

SL BPN Sublinguaalinen buprenorfiini 

SL BPN NX Sublinguaalinen buprenorfiini–naloksoni 

TGA Australian lääkevalvontavirasto (Therapeutic Goods Administration) 
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Taulukko 1: Yleiskatsaus buprenorfiinivalmisteista, jotka ovat käytettävissä opioidiriippuvuuden hoitoon Australiassa 
 

 Sublinguaal. Suboxone® ja Subutex®  Buvidal® viikkoinjektio ja Buvidal® kuukausi-injektio Subutex depotinjektio® 
Lääkemuodot Suboxone® on sublinguaalinen kalvo, joka 

sisältää buprenorfiinia (BPN) ja naloksonia 
suhteessa 4:1 eli 2/0,5 mg tai 8/2 mg.  
 

Subutex® on sublinguaalinen tabletti, joka 
sisältää 0,4 mg, 2 mg tai 8 mg buprenorfiinia. 

Buvidal® viikkoinjektio ja Buvidal® kuukausi-injektio sisältävät 
buprenorfiinia subkutaanisissa injektioissa, jotka on 
valmistettu FluidCrystal®-depot-injektiotekniikalla ja pakattu 
valmiiksi ruiskuihin (neula 23G). Injektio annetaan 
olkavarteen, reiteen, vatsaan tai pakaraan. 
Buvidal® viikkoinjektio: 8 mg / 0,16 ml, 16 mg / 0,32 ml, 
24 mg / 0,48 ml tai 32 mg / 0,64 ml 
Buvidal® kuukausi-injektio: 64 mg / 0,18 ml, 96 mg / 0,27 ml tai 
128 mg / 0,36 ml 

Subutex depotinjektio® sisältää buprenorfiinia 
ATRIGEL®-antojärjestelmässä. Subkutaaninen injektio on 
valmiina ruiskussa (neula 19G), ja se annetaan vatsan 
alueelle. 
 

Kuukausiannos: 100 mg / 0,5 ml tai 300 mg / 1,5 ml 

Säilytysvaatimukset Säilytys huoneenlämmössä  
(alle 30 °C:ssa). 

Säilytys huoneenlämmössä (alle 25 °C:ssa).  
Ei jääkaapissa tai pakastimessa. 

Säilytys viileässä (2–8 °C). Voidaan säilyttää 
huoneenlämmössä (alle 25 °C:ssa) enintään 7 päivää 
ennen käyttöä. Poistettava viileästä vähintään 
15 minuuttia ennen injisointia. 

Kliinisfarmakologiset 
ominaisuudet 

Biologinen hyötyosuus: 10–30 % 
 

Vaikutus alkaa 1 tunnin kuluessa, 
enimmäisvaikutus 2–4 tuntia antamisen 
jälkeen. 
 

Vaikutusaika on yleensä 24 tuntia, mutta se 
vaihtelee annoksen mukaan ja voi olla 8–
72 tuntia. 

Biologinen hyötyosuus: 100 % 
Aika enimmäispitoisuuteen plasmassa (tmax): 
• Buvidal® viikkoinjektio: 24 tuntia 
• Buvidal® kuukausi-injektio: 6–10 tuntia  
Puoliintumisaika: 

• Buvidal® viikkoinjektio: 3–5 päivää 
• Buvidal® kuukausi-injektio: 19–25 päivää  
Tasapainotila neljänteen annosjaksoon mennessä. 

Biologinen hyötyosuus: 100 % 
Aika enimmäispitoisuuteen plasmassa (tmax): 24 tuntia  
 

Puoliintumisaika: 43–60 päivää 
 
 

Tasapainotila toiseen (300/100 mg) tai kuudenteen 
(300/300 mg) annosjaksoon mennessä. 

Antotaajuus Päivittäin tai 2–3 päivän annoksina. Mukaan 
antaminen ja valvomaton annostelu ovat 
mahdollisia, kun riski on vähäinen. 

Buvidal® viikkoinjektion voi antaa  
7 ± 2 päivän välein (5–9 päivän aikataulu). 

Buvidal® kuukausi-injektion voi antaa  
4 ± 1 viikon välein (3–5 viikon aikataulu). 

Subutex depotinjektio® injektio annetaan neljän viikon 
välein (26–42 päivän aikataulu). 

Merkittävimmät 
lääkkeiden 
yhteisvaikutukset 

Esimerkiksi seuraavilla lääkkeillä on systeemisiä yhteisvaikutuksia buprenorfiinin kanssa: 

• opioidiagonistit: muiden opioidien vaikutuksen heikentyminen (salpaus); buprenorfiini voi laukaista vieroitusoireet hoidon aloitusvaiheessa 

• sedatiivit (esim. bentsodiatsepiinit, alkoholi, TCA-lääkkeet, psykoosilääkkeet ja gabapentinoidit): sedaatio, hengityslama, yliannostus. 
Jotkin yhteisvaikutukset ovat mahdollisia mutta vain harvoin kliinisesti merkittäviä (esimerkiksi CYP450-entsyymiä indusoivat/ inhiboivat lääkkeet voivat pienentää/suurentaa 
plasman buprenorfiinipitoisuutta). Toiset yhteisvaikutukset ovat harvinaisia (esimerkiksi serotoniinioireyhtymä käytettäessä samanaikaisesti lääkkeitä, kuten SSRI, MAO:n 
estäjät ja tramadoli, tai sydämen QT-ajan pitenemistä ja rytmihäiriöriskin suurenemista aiheuttavat lääkkeet). 
Depot-buprenorfiinivalmisteiden pitkävaikutteisuus estää annoksen nopean säätämisen yhteisvaikutusten ilmetessä. Jos mahdollinen yhteisvaikutus huolestuttaa, on 
suositeltavaa aloittaa hoito antamalla ”lyhytvaikutteista” sublingvaalista buprenorfiinia 1–4 viikon ajan, tarkkailla mahdollista yhteisvaikutusta ja säätää lääkityksiä tarpeen 
mukaan, ennen kuin siirrytään depot-injektiohoitoon. 
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 Sublinguaal. Suboxone® ja Subutex® Buvidal® viikkoinjektio ja Buvidal® kuukausi-injektio Subutex depotinjektio® 
Suositeltu  
annosteluohjelma 

 

Hoidon aloitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ylläpitovaihe 
 
 
  

 
 
 

Lopetusvaihe 
  

Heroiinista tai morfiinista: 

• Aloita 8 mg:lla päivänä 1, kun potilaalla on 
varhaisia/lieviä opioidivieroitusoireita 
(yleensä yli 8–12 tuntia viimeisen 
annoksen tai käyttökerran jälkeen). 

• Titraa suuremmaksi tarpeen mukaan 
päivittäin. 

Metadonista: 

• Aloita buprenorfiini, kun potilaalla on 
keskivaikeita tai vaikeita vieroitusoireita 
(esim. COWS ≥12) (esimerkiksi 1–2 päivää 
viimeisen metadoniannoksen jälkeen). 

• Päivä 1: 2 mg + 6 mg 1–2 tunnin kuluttua 
sekä tarvittaessa 2–8 mg:n lisäannoksia 2–
4 tunnin välein opioidivieroitusoireiden 
lievittämiseksi. 

• Päivästä 2 alkaen: titraa 
buprenorfiiniannosta tarpeen mukaan 
päivittäin. 

• Buvidal®-annos on määritettävä potilaan saaman 
sublinguaalisen buprenorfiinin annoksen mukaan (katso 
taulukosta 5 sublinguaalisen annoksen muuntaminen 
viikoittaiseksi tai kuukausittaiseksi Buvidal®-depot-
annokseksi). 

• Titraa seuraavia annoksia kliinisen arvioinnin mukaan. 

• Huomioi vaikutusten lisääntyminen muutaman ensimmäisen 
annoksen aikana (aine kumuloituu eli kertyy, kunnes 
muodostuu tasapainotila noin neljän annoksen jälkeen). 

 

Tarvittaessa Buvidal®-hoidon voi aloittaa suoraan ilman 
siirtymistä sublinguaalisen buprenorfiinin kautta [katso osion 
4b kohta Buvidal®-hoidon aloittaminen suoraan (KL)].  
Aloita 24 mg:n Buvidal®-viikkoannoksella ja titraa annosta, 
kunnes tila on vakaa. 

Aloita hoito antamalla sublinguaalista buprenorfiinia 
(vähintään 8 mg) ainakin seitsemän päivän ajan ja siirry sitten 
Subutex depotinjektio®-valmisteeseen. Suositeltu 
aloitusvaihe: 
• 300 mg:n kuukausi-injektio x 2 (8 viikkoa) 

• sitten 100 mg:n kuukausiannoksia (jos potilaan tila vakaa 
2 x 300 mg:n alkuannoksilla) tai 300 mg:n 
kuukausiannoksia, jos buprenorfiinin lisävaikutus on 
tarpeen (esimerkiksi himoa, vieroitusoireita, opioidien 
käytön jatkumista). 

Hoidon voi aloittaa 100 mg:n Subutex depotinjektio®-
annoksilla (vähintään 7 päivän SL-buprenorfiinihoidon 
jälkeen) seuraavissa tapauksissa: 

• huoli turvallisuudesta (esimerkiksi vakava maksasairaus) 

• huoli lääkkeiden yhteisvaikutuksesta 
(esimerkiksi sekakäytöstä johtuva 
yliannostusriski). 

Subutex depotinjektion® aloittamisesta potilaille, jotka ovat 
saaneet pientä SL-buprenorfiiniannosta (<8 mg), ei ole 
julkaistu turvallisuustietoja. Siksi tällaisille potilaille Buvidal® 
on parempi vaihtoehto.  

 

Säädä annosta hoitotavoitteiden 
saavuttamiseksi (muiden opioidien käytön 
väheneminen, vieroitus- 
oireiden ja himon väheneminen, 
salpausvaikutukset).  
Annos 2–32 mg/päivä; useimmat potilaat 
tarvitsevat 12–24 mg/päivä. 

Titraa annosta hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jos siirrät potilaan viikoittaisesta annoksesta 
kuukausittaiseen annokseen tai päinvastoin, säädä annosta. 

Titraa annosta hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.   
Kuukausi-injektiot 100 mg tai 300 mg. 

Pienennä annosta vähitellen useiden 
viikkojen tai kuukausien aikana 
(esimerkiksi 2–4 mg:n vähennys/viikko). 

Pienennä annosta vähitellen (annosvahvuuden pienennys 
aina 1–2 injektion jälkeen). Vieroitusoireet saattavat olla 
voimakkaimmillaan 4–12 viikkoa viimeisen Buvidal® -
kuukausiannoksen jälkeen ja 1–4 viikkoa viimeisen Buvidal®-
viikkoannoksen jälkeen (KL). 

Pienennä annos 100 mg:n kuukausi-injektioihin ennen 
lopetusta. Vieroitusoireet saattavat olla voimakkaimmillaan 
4–24 viikkoa viimeisen 300 mg:n annoksen jälkeen tai 4–12 
viikkoa viimeisen 100 mg:n annoksen jälkeen (KL). 

Merkittävimmät 
haittatapahtumat 

Systeemiset buprenorfiiniin liittyvät 
haittatapahtumat. 

Systeemiset buprenorfiiniin liittyvät haittatapahtumat. Paikallisesti 
injektiokohdassa: 
• punoitusta, kipua, kosketusarkuutta, turvotusta noin 5–10 prosentilla potilaista 

• yleensä lievää, lyhytaikaista ja itsestään ohimenevää. 
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Taustatietoa tästä suosituksesta 
Tämä hoitosuositus on laadittu antamaan tietoja 
päätöksenteon tueksi lääkäreille ja asiakkaille, jotka 
määräävät tai saavat hoitona seuraavia pitkävaikutteisia, 
injisoitavia depot-buprenorfiinivalmisteita: 

Buvidal® viikkoinjektio ja Buvidal® kuukausi-injektio 
(kehitysvaiheen tuotenimet CAM2038 q1w ja 
CAM2038 q4w, valmistaja Camurus AB, tunnetaan myös 
nimellä Brixadi Yhdysvalloissa):  
Australian lääkevalvontavirasto Therapeutic Goods 
Administration (TGA) rekisteröi nämä valmisteet 
Australiassa marraskuussa 2018 "opioidiriippuvuuden 
ylläpitohoitoon lääketieteellisen, sosiaalisen ja 
psykologisen tuen toimintakehyksessä". 

Sublocade® (kehitysvaiheen tuotenimi RBP-6000, 
valmistaja Indivior): Australian lääkevalvontavirasto 
rekisteröi tämän valmisteen Australiassa heinäkuussa 
2019. 

[Suomessa lääke on rekisteröity Fimean 
lääkevalvontaviraston päätöksellä heinäkuussa 2019 
nimellä Subutex 100 mg depotinjektio ja Subutex 300 
mg depotinjektio.] 

Tämä hoitosuositus koskee depot-buprenorfiinihoidon 
antamista seuraavissa ympäristöissä ja perustuu 
olettamukseen, että lääkäreillä on tietoa ja kokemusta 
sublinguaalisten buprenorfiinivalmisteiden käyttämisestä 
opioidiriippuvuuden hoidossa: 

• julkiset opioidihoitopalvelut, joita tarjoavat paikalliset 
sairaanhoitopiirit ja -verkostot (mukaan lukien 
somaattinen ja psykiatrinen vankiterveydenhuolto) 

• yksityiset opioidihoitoklinikat (hoito 
metadonilla ja buprenorfiinilla) 

• avohoito, jossa työskentelevillä terveydenhuollon 
ammattilaisilla on kokemusta buprenorfiinin 
käyttämisestä hoidossa ja jossa yhdellä hoitotiimin 
jäsenellä on lupa määrätä potilaille buprenorfiinia 
opioidiriippuvuuden hoitoon. 

Tämä hoitosuositus on tarkoitettu käytettäväksi 
yhdessä seuraavien julkaisujen kanssa: NSW Clinical 
Guidelines: Treatment of Opioid Dependence – 2018 
(1) ja National Guidelines for Medication-Assisted 
Treatment of Opioid Dependence 2014 (2). 
Suosituksen laatijoiden mukaan on odotettavissa, että 
depot-buprenorfiinivalmisteet päivitetään mukaan 
osavaltiollisiin ja kansallisiin suosituksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

Tähän suositusasiakirjaan on koottu tietoja seuraavista 
lähteistä: 

• Buvidal® viikkoinjektiosta ja Buvidal® kuukausi-
injektiosta (CAM 2038) sekä Subutex depotinjektio® 
injektiosta (RBP-6000) julkaistu näyttö 

 

• Australiassa (lääkevalvontavirasto) ja Euroopan 
unionissa (Euroopan komissio) rekisteröidyt Buvidal® 
viikkoinjektion ja Buvidal® kuukausi-injektion 
tuotetiedot (3, 4) sekä Australiassa 
(lääkevalvontavirasto) ja Yhdysvalloissa (FDA) 
rekisteröidyt Subutex depotinjektio® injektion 
tuotetiedot 

 

• Euroopan lääkeviraston arviointilausunto Buvidal-
valmisteesta (5) 

 

• Subutex depotinjektio®-injektiota koskeva  
FDA-hakemus 

 

• hoitoehdot ja sääntelykehys, jotka koskevat 
buprenorfiinin käyttämistä opioidiriippuvuuden 
lääkeavusteisessa hoidossa New South Walesin 
osavaltiossa (1, 2) 

 

• australialaisissa kliinisissä tutkimuksissa saatu depot-
buprenorfiinivalmisteiden kliininen käyttökokemus 
(liiteosio Depot-buprenorfiinitutkimukset) 

 

• asiantuntijoiden konsensuslausunto, jonka ovat 
antaneet lääkärit ja asiakkaiden edustajat, mukaan 
lukien terveysministeriön muodostama 
suositustyöryhmä sekä ennen rekisteröintiä näillä 
valmisteilla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin  
osallistuneet lääkärit ja asiakkaat. 

Tämä on ensimmäinen Australiassa julkaistu, kliinisiä 
tutkimuksia laajempi depot-buprenorfiinihoidon 
hoitosuositus. Pyrkimyksenä on tarjota kliinisen 
päätöksenteon kehys lääkäreille ja asiakkaille moniin 
erilaisiin palveluympäristöihin, joissa annetaan hoitoa 
depot-buprenorfiinivalmisteilla. 

Koska kliininen kokemus depot-buprenorfiinivalmisteista 
on vasta varhaisvaiheessa, toistaiseksi ilman 
tutkimusnäyttöä olevista asioista esitetään tässä 
kliinisten asiantuntijoiden suositukset. Jokainen 
tekstikohta, jossa suositus ei perustu suoraan tutkimus-
näyttöön, on merkitty "konsensuslausunnoksi" (KL). 

On huomioitu se mahdollisuus, että lähitulevaisuudessa 
voi ilmestyä australialaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, 
jotka aiheuttavat tarpeen muuttaa tätä suositusta. 
Tämän asiakirjan sisältö tarkastetaan seuraavien 12 
kuukauden kuluessa.
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1. Johdanto  
depot-buprenorfiinilääkityksillä 
annettavaan opioidiagonistihoitoon 
a. Hoitomallin yleiskuvaus 
On osoitettu, että opioidiagonistihoito (esimerkiksi 
metadoni- tai buprenorfiinihoito) on turvallinen ja 
tehokas tapa hoitaa opioidiriippuvuutta. Se myös 
mahdollistaa potilaiden sitouttamisen muihin 
terveydellisiin ja psykososiaalisiin interventioihin. 
Turvallisen ja tehokkaan opioidiagonistihoidon 
tärkeimmät osatekijät ovat (a) lääkkeen turvallinen ja 
vaikuttava käyttö, (b) säännöllinen kliininen arviointi ja 
seuranta, (c) osallistuminen psykososiaalisiin 
interventioihin ja d) fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten 
komorbiditeettien käsitteleminen. 

Australiassa hoito on tähän saakka rajoittunut 
lääkityksiin, joissa lääkkeenannon on tapahduttava 
päivittäin (tai enintään kolmen päivän välein, mikä 
soveltuu pienelle osalle sublinguaalista buprenorfiinia 
saavista potilaista). Metadoniin ja buprenorfiiniin 
liittyvät riskit (diversio eli lääkkeen ohjaaminen muille, 
lääkkeiden injisointi ja metadonin yliannostusriski) ovat 
johtaneet Australiassa seuraavaan hoitomalliin: hoidon 
alkuvaiheessa lääke annetaan valvotusti erikoisklinikalla, 
julkisessa apteekissa tai vankiterveydenhuollossa, minkä 
jälkeen annosten mukaan antaminen saattaa tulla 
mahdolliseksi riskiarvion ja riskinhallintastrategioiden 
mukaan (1). Päivittäisen annostelun tarve vaikuttaa 
suuresti sekä hoidon kustannuksiin että potilaille ja 
palveluntarjoajille koituvaan vaivaan. Sen on kerrottu 
olevan hoitoon sitoutumisen ja hoidossa jatkamisen este 
osalle potilaista. 

Depot-buprenorfiinilääkemuotojen tuominen 
Australian hoitojärjestelmään merkitsee huomattavaa 
edistysaskelta tähän hoitomalliin. 
Nyt buprenorfiinihoitoa voidaan antaa viikoittaisilla tai 
kuukausittaisilla depot-injektioilla, mihin liittyy 
odotettavasti monia mahdollisia etuja: 

Parempi potilasmukavuus, koska potilaiden ei tarvitse 
käydä annostelupaikoissa (apteekeissa tai klinikoilla) 
valvottua annostelua varten usein. Australiassa 
useimmat sublinguaalista buprenorfiinia saavat potilaat 
käyvät valvotussa annostelussa joka päivä tai monta 
kertaa viikossa. Tämä on ongelmallista etenkin pienillä 
paikkakunnilla ja maaseudulla, missä potilailla on 
monesti pitkä matka annostelupaikkoihin. Muutoksesta 
hyötyvät myös potilaat, joiden on vaikeaa päästä 
apteekkiin säännöllisesti (esimerkiksi liikuntaongelmien, 
työn tai avustajatarpeen vuoksi). Joidenkin potilaiden 
kohdalla säännölliset käynnit julkisessa apteekissa 

heikentävät hoidon luottamuksellisuutta ja voivat 
aiheuttaa leimaantumista ja syrjintää (esimerkiksi 
maalaispaikkakunnalla, jossa on vain yksi apteekki). 

Pienemmät hoitokustannukset potilaille ja 
palveluntarjoajille. Australian hoitojärjestelmä sisältää 
lähinnä valvottua annostelua (ja hieman annosten 
mukaan antamista). Annostelu tapahtuu joko julkisissa 
apteekeissa, jolloin useimmat potilaat maksavat 40–50 
Australian dollaria viikossa, tai yksityisillä 
erikoisklinikoilla, jolloin potilaat maksavat jopa 100 
australian dollaria viikossa, tai julkisen puolen erikois-
klinikoilla, jolloin hallitus hoitaa annostelukulut. 
[Suomessa hoito korvaushoitoa toteuttavassa yksikössä 
potilaalle maksutonta] Tällaiset kustannukset ovat 
huomattava rasite monille potilaille, joista iso osa elää 
työttömyys- tai työkyvyttömyystukien varassa. 
Kustannukset mainitaankin usein hoidon 
keskeyttämisen syynä Australiassa. Lisäksi potilaille 
aiheutuu monesti matkakustannuksia usein toistuvista 
annostelukäynneistä klinikalle tai apteekkiin.  Julkisessa 
järjestelmässä kuluu paljon henkilöstöresursseja 
valvottuun annosteluun sen sijaan, että näitä resursseja 
voitaisiin käyttää palveluohjaukseen tai terveydellisten 
ja/tai psykososiaalisten interventioiden tarjoamiseen. 
Visiona onkin, että depot-hoidot vapauttavat 
henkilöstöä annostelusta hoidollisempiin interventioihin 

Pienempi diversion ja ei-lääketieteellisen käytön riski, 
mikä parantaa yhteisöjen turvallisuutta. Vaikka 
hoitojärjestelmä perustuu valvottuun annosteluun ja 
ensisijaisessa käytössä on buprenorfiini–naloksoni-
yhdistelmävalmiste, merkittävä vähemmistö potilaista 
osallistuu buprenorfiinin ei-lääketieteelliseen käyttöön 
(injisointi, diversio, kerääminen) (6). Tämä on erityisen 
huolestuttavaa tietyissä paikoissa (kuten vankilat) ja 
onkin johtanut buprenorfiinin käytön rajoittamiseen 
tällaisissa ympäristöissä kaikkialla Australiassa. 

Parempi sitoutuminen lääkitykseen ja paremmat 
hoitotulokset joillakin potilailla, joiden on vaikeaa 
käydä säännöllisesti sublinguaalisen buprenorfiinin 
annostelussa. Joillekin opioidiriippuvuuden kanssa 
kamppaileville potilaille on vaikeaa saapua säännöllisesti 
saamaan sublinguaalista buprenorfiinia. Syynä voi olla 
kodittomuus, kognitiivisten kykyjen heikkeneminen, 
kotiväkivaltaan liittyvät ongelmat, lastenhoito-
velvoitteet, psyykkinen komorbiditeetti, fyysiset 
liikuntaongelmat (etenkin iäkkäillä potilailla) tai usein 
toistuvat vapaudenmenetykset (esimerkiksi poliisin 
tekemät pidätykset). Näille potilaille ei usein voi 
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myöskään antaa mukaan suuria buprenorfiini-
annosmääriä. Monesti he joutuvat kierteeseen, joka 
sisältää annoskertojen jäämistä väliin, sekakäyttöä sekä 
terveydellisen ja sosiaalisen tilan heikkenemistä. Nämä 
potilaat saattavat hyötyä depot-valmisteesta, jonka 
annosteluvaatimukset ovat lievemmät (kerran viikossa 
tai kerran kuukaudessa). Sen avulla he voivat sitoutua 
buprenorfiinihoitoon ja kokea suurempaa stabiiliutta. 

Depot-buprenorfiinilääkemuotojen saapuminen 
markkinoille hyödyttää todennäköisesti merkittävällä 
tavalla osaa potilaista ja heille palveluja tarjoavia tahoja. 
Kuitenkaan se ei välttämättä sovellu opioidiagonisti-
hoidoksi kaikille potilaille. Osa valitsee mieluummin 
hoidon sublinguaalisella buprenorfiinilla tai metadonilla, 
ja myös nämä vaihtoehdot on pidettävä saatavilla. On 
ehdottoman tärkeää, että potilaat saavat tarkat tiedot 
hoidosta ja sen mahdollisista vaihtoehdoista osana 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja suostumusta. 
 

 
 
 
 
 
 

b. Näyttö depot-buprenorfiinin 
tehosta opioidiriippuvuuden 
hoidossa 
Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-valmisteiden 
tehokkuus ja turvallisuus opioidiriippuvuuden hoidossa 
on osoitettu kliinisissä tutkimuksissa. 
Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa ja 
kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että 
joustavan viikko- tai kuukausiannostelun mahdollis-
tavat Buvidal®-lääkemuodot olivat vertailukelpoisia 
(non-inferioriteetti) sublinguaalisen buprenorfiinin 
kanssa primaarisessa päätetapahtumassa, joka oli 
laittomien opioidien käyttö (7). Samoin Subutex 
depotinjektio®-valmisteella (300/100 mg tai 
300/300 mg) tehdyssä satunnaistetussa, kontrolloi-
dussa tutkimuksessa havaittiin parempi hoidossa 
pysyminen ja merkittävästi vähemmän laittomien 
opioidien käyttöä kuin lumelääkeryhmässä (8), eikä 
kahden erilaisen Subutex depotinjektio®-
annosteluohjelman (300/100 mg ja 300/300 mg) välillä 
havaittu selkeitä eroja. Sellaisia kontrolloituja 
tutkimuksia, joissa Subutex depotinjektio®-valmistetta 
verrattaisiin "aktiiviseen" buprenorfiiniin tai muihin 
opioidiagonistihoidon muotoihin, ei ole olemassa. 

Tarkat tutkimustiedot ovat tämän asiakirjan Depot-
buprenorfiinitutkimukset-osiossa.

2. Kliinis-farmakologiset ominaisuudet 
Buprenorfiini on myy (μ) -opioidireseptorien osittais-
agonisti ja kappa (κ)-opioidireseptorien antagonisti. 
Osittaisena myy-opioidiagonistina buprenorfiinin 
vaikutukset määräytyvät annoksen mukaan rajallisella 
annosalueella. Jos annosta suurennetaan tämän alueen 
ulkopuolelle, vaikutus ei enää kasva vastaavasti. Tämän 
vuoksi buprenorfiinilla voi olla parempi turvallisuus-
profiili tiettyjen farmakologisten vaikutusten 
(esimerkiksi hengityslaman ja sedaation) suhteen kuin 
myy-opioidireseptorien täysagonisteilla. On vielä 
epäselvää, millainen kliininen merkitys on 
buprenorfiinin aktiivisuudella kappa-opioidi-
reseptoreita kohtaan. Vaikka käytettävissä on ollut 
buprenorfiinia hitaasti vapauttavia, kivun hoitoon 
tarkoitettuja lääkemuotoja (esimerkiksi seitsemän 
päivää pidettäviä pieniannoksisia depot-laastareita), 
merkitsevät nämä depot-buprenorfiinilääkemuodot – 
Buvidal® viikkoinjektio, Buvidal® kuukausi-injektio ja 
Subutex depotinjektio® – buprenorfiinia hitaasti 
vapauttavien lääkemuotojen uutta sukupolvea.  jossa 
keskikokoista tai suurta buprenorfiiniannosta 
hyödynnetään opioidiriippuvuuden hoitamiseksi (9). 

a. Lääkemuodot 
i. Buvidal®-lääkemuodot 
Buvidal® on buprenorfiinia säädellysti vapauttava 
lääkemuoto, jota annetaan subkutaanisena injektiona 
kerran viikossa (Buvidal® viikkoinjektio) tai kerran 
kuukaudessa (Buvidal® kuukausi-injektio). 
• Buvidal® viikkoinjektio on saatavissa neljänä eri 

annosvahvuutena valmiiksi täytetyissä ruiskuissa 
(neula 23G):  
buprenorfiinia (vaikuttava aine) 8 mg / 0,16 ml, 
16 mg / 0,32 ml, 24 mg / 0,48 ml tai 32 mg / 0,64 ml. 

• Buvidal® kuukausi-injektio on saatavissa kolmena 
eri annosvahvuutena valmiiksi täytetyissä ruiskuissa 
(neula 23G):  
buprenorfiinia (vaikuttava aine) 64 mg / 0,18 ml, 96 
mg / 0,27 ml tai 128 mg / 0,36 ml. 

Buvidal®-depot-valmisteet sisältävät vaikuttavan 
aineen, buprenorfiinin, antojärjestelmäkoostumuksissa, 
jotka perustuvat patentoidulla FluidCrystal®-depot-
injektiotekniikalla valmistettuun lipidipohjaiseen 
nesteeseen. Kun tämä FluidCrystal®-lääkemuoto 



 

A-klinikka Oy              Depot-buprenorfiinin käyttö opioidiriippuvuuden hoidossa – hoitosuositus  10 

injisoidaan subkutaaniseen kudokseen, se imee itseensä 
vesipitoista soluvälinestettä ja muuttuu in situ nesteestä 
erittäin viskooseiksi nestekidemäisiksi (tai geelimäisiksi) 
faaseiksi, jotka tehokkaasti kapseloivat vaikuttavan 
aineen.  Tämän kapseloinnin seurauksena buprenorfiinia 
vapautuu hitaasti ja tasaisesti viikon tai kuukauden ajan 
(koostumuksen mukaan). Valmisteiden täyteaineet on 
ilmoitettu tuotemerkinnöissä (katso liiteosiota). 

ii. Subutex depotinjektio®-lääkemuodot 
Subutex depotinjektio® on buprenorfiinia hitaasti 
vapauttava lääkemuoto, joka annetaan subkutaanisena 
injektiona kerran kuukaudessa. Se ylläpitää buprenorfii-
nin pitoisuutta plasmassa tämän annosteluvälin ajan. 
Subutex depotinjektio®-lääkemuoto perustuu 
ATRIGEL®-antojärjestelmään. Se injisoidaan nesteenä, 
minkä jälkeen sen sisältämä polymeeri saostuu 
aiheuttaen kiinteän buprenorfiinivaraston 
muodostumisen. Kun varasto on muodostunut, siitä 
alkaa vapautua buprenorfiinia diffuusion ja varaston 
biohajoamisen vuoksi. 

Subutex depotinjektio®-valmiste on saatavissa kahtena 
eri annosvahvuutena valmiiksi täytetyissä ruiskuissa 
(neula 19G, 5/8"): 100 mg / 0,5 ml tai 300 mg / 1,5 ml. 

b. Farmakokineettisten 
ominaisuuksien yleiskuvaus 
Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-lääkemuotojen 
tärkeimmät farmakokineettiset ominaisuudet on 
esitetty yksityiskohtaisesti tuotemerkinnöissä (katso 
liiteosiota). Tässä ne on esitetty yhteenvedonomaisesti 
vertaillen näitä kahta lääkemuotoa keskenään. 

On tärkeää tietää, että kun depot-buprenorfiini-
lääkemuotoja annetaan toistuvasti, buprenorfiini 
kumuloituu ajan kuluessa, kunnes muodostuu 
tasapainotila noin 3–6 viikko- tai kuukausiannoksen 
jälkeen. Eri depot-buprenorfiinilääkemuotojen ja 
sublinguaalisen buprenorfiinin antamisesta aiheutuvien 
buprenorfiinipitoisuuksien keskiarvot (Cka), 
enimmäisarvot (Cmax) ja vähimmäisarvot (Cmin) 
tasapainotilassa (neljän annoksen jälkeen) on esitetty 
kuvassa 1 Farmakokineettiset parametrit 
tasapainotilassa. Tämän kuvan avulla voidaan vertailla 
eri lääkemuotojen annosvaikutuksia. 

 

 

 
 
 
Kuva 1. Farmakokineettiset parametrit tasapainotilassa
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Vaikka kaikissa buprenorfiinivalmisteryhmissä 
(sublinguaalinen, viikkoinjektio ja kuukausi-injektio) 
havaitaan plasman buprenorfiinipitoisuuden suurenevan 
annoksen myötä, pitoisuudet vaihtelevat kuitenkin 
huomattavasti yksilötasolla, ja näitä kaavioita on 
pidettävä vain ohjeellisina. 

Aivokuvantamistutkimusten tulokset viittaavat siihen, 
että vieroitusoireiden suppressoitumiseksi 
buprenorfiinin on sitouduttava vähintään 
50 prosenttiin myy-opioidireseptoreista. Tällainen 
sitoutumisaste liitetään usein plasman buprenorfiini-
pitoisuuteen ≥1 ng/ml. Sen sijaan opioidisalpaus 
(eksogeenisten opioidien aiheuttamien myönteisten 
subjektiivisten vaikutusten, eli käytön miellyttävyyden, 
esto) edellyttää ilmeisesti suurempaa sitoutumisastetta 
(esimerkiksi ≥70–80 %). Tällainen sitoutumisaste 
liitetään usein suurempiin plasman buprenorfiini-
pitoisuuksiin, esimerkiksi ≥2–3 ng/ml (10, 11). Nämä 
pitoisuudet saavutetaan yleensä kaikilla depot-
buprenorfiinilääkemuodoilla. 

Vaikka laboratorioissa tehtävät reseptorinsitomis-
tutkimukset ovat mielenkiintoisia ja auttavat 
ymmärtämään tätä hoitotapaa, tutkimustulosten 
siirtäminen käytännön hoitotyöhön ei ole helppoa, eikä 
plasman buprenorfiinipitoisuuksien seuranta kuulu 
osaksi potilashoitoa. 

Kliinisessä työssä ei ole nykyään mahdollista mitata 
plasman buprenorfiinipitoisuuksia tai arvioida 
opioidireseptorien sitomisastetta rutiininomaisesti ja 
mielekkäästi. Vain harvoilla laboratorioilla on 
kapasiteettia mitata tarkkoja buprenorfiini- ja 
norbuprenorfiinipitoisuuksia. Australian julkisen 
terveydenhuollon Medicare-järjestelmä ei korvaa 
tällaisten testien kustannuksia, vaan ne jäisivät potilaan 
tai klinikan maksettaviksi. Lisäksi löydösten tulkinta on 
erittäin vaikeaa. Lääkärien on ennemmin keskityttävä 
yksittäisten potilaiden hoitovasteisiin ja arvioitava 

heidän vieroitusoirekokemuksiaan, opioidihimoa ja 
aineiden käytön jatkumista. Sitä paitsi heroiinin tai 
muun opioidin käytön jatkuminen saattaa olla 
seurausta buprenorfiiniannoksen riittämättömyydestä, 
mutta vaihtoehtoisesti se voi liittyä sosiaalisiin 
ongelmiin tai muihin terveydellisiin ongelmiin – annos 
ei siis ole ainoa huomioitava tekijä. 

On painotettava sitä, että plasman buprenorfiini-
pitoisuudet aiheuttavat vain osan potilaiden kokemista 
kliinisistä (farmakodynaamisista) vaikutuksista, joita 
ovat esimerkiksi opioidivieroitusoireiden ja 
opioidihimon estyminen sekä salpausvaikutukset. 
Buprenorfiinin kliiniset vaikutukset määräytyvät myös 
monien muiden tekijöiden mukaan. Ne on huomioitava, 
kun buprenorfiiniannosta titrataan toivottujen kliinisten 
tulosten saavuttamiseksi. Tällaisia tekijöitä ovat 
esimerkiksi potilaan odotukset, samanaikaiset fyysiset 
vaivat (kuten krooninen kipu tai maksasairaus) ja 
psyykkiset vaivat, muiden opioidien ja päihteiden 
käyttö, lääkkeiden yhteisvaikutukset, haittatapahtumat 
ja geneettinen variaatio.  Vaikka eri lääkemuodoilla 
tavallisesti saavutettavia plasmapitoisuuksia voidaan 
pitää ohjeellisina valittaessa buprenorfiiniannosta 
ja -lääkemuotoa, on välttämätöntä tehdä säännöllistä 
kliinistä potilasseurantaa. Kuten edellä on mainittu, 
plasman buprenorfiinipitoisuuksien seurantaa ei 
suositella tällä hetkellä hoitotyön osaksi. 

i. Imeytyminen ja vaikutusten alkaminen 
Kun subkutaaninen injektio on annettu, havaitaan 
buprenorfiinin enimmäispitoisuus noin 6–10 tuntia 
Buvidal® kuukausi-injektion antamisen jälkeen ja noin 
24 tuntia Buvidal® viikkoinjektion tai Subutex 
depotinjektio® injektion antamisen jälkeen. Alun 
pitoisuushuipun jälkeen plasman buprenorfiinipitoisuus 
pienenee hitaasti tasannevaiheeseen. 

 
 
Kuva 2. Buvidal® viikkoinjektio ja Buvidal® kuukausi-injektio verrattuina päivittäiseen sublinguaaliseen 
buprenorfiiniin 
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Kuva 3. Subutex depotinjektion® farmakokineettinen profiili 

 
 
ii. Aineenvaihdunta 
Buprenorfiinin aineenvaihdunta on suurelta osin 
samanlainen lääkemuodosta riippumatta. Se, että kolmella 
eri lääkemuodolla on erilaiset plasman 
buprenorfiinipitoisuuden puoliintumisajat ja 
buprenorfiinin vaikutusajat, liittyy buprenorfiinin 
vapautumiseen erilaisista depot-varastoista eri 
nopeuksilla.  Enimmäkseen buprenorfiini metaboloituu 
sytokromi P450 -entsyymin (CYP3A4) vaikutuksesta (N-
dealkylaatiossa) aktiiviseksi aineenvaihduntatuotteeksi 
nimeltä norbuprenorfiini.  

Tämän jälkeen sekä lähtömolekyyliin että aineen-
vaihduntatuotteeseen liitetään glukuronihapporyhmä 
(glukuronidaatio). Depot-buprenorfiinin subkutaaninen 
antaminen aiheuttaa merkittävästi pienemmän plasman 
norbuprenorfiinipitoisuuden kuin sublinguaalisen 
buprenorfiinin antaminen. Tämä johtuu siitä, että 
subkutaanisesti annettaessa vältetään ensikierron 
metabolia, jota tapahtuu poikkeuksetta potilaan niellessä 
hieman sublinguaalista annosta. 

iii. Eliminoituminen ja vaikutusten kesto 
Koska depot-lääkemuodoista vapautuu buprenorfiinia 
hitaasti, näiden valmisteiden vaikutusaika on pitkä. 
Depot-lääkemuotojen yhden annoksen puoliintumis-
aika plasmassa: 
• Buvidal® viikkoinjektio 3–5 päivää 
• Buvidal® kuukausi-injektio 19–25 päivää 
• Subutex depotinjektio® 43–60 päivää. 

Toistuvassa annostelussa buprenorfiinia kumuloituu eli 
kertyy plasmaan, kunnes muodostuu tasapainotila, 
yleensä viiteen puoliintumisaikaan mennessä. Tämä 
ilmiö on huomioitava säädettäessä annosta 
ensimmäisinä hoitoviikkoina tai -kuukausina. Buvidal®-
hoidossa tasapainotila muodostuu yleensä neljännen 
annoksen jälkeen (eli kuukausi hoitoa Buvidal® 
viikkoinjektioilla tai neljä kuukautta Buvidal® kuukausi-

injektioilla). Subutex depotinjektio®-hoidossa 
tasapainotila muodostuu 300/300-annosteluohjelmassa 
kuudennen kuukauden jälkeen, mutta 300/100-
annosteluohjelmassa se muodostuu toisen kuukauden 
aikana kahden ensimmäisen annoksen (300 mg) 
latausvaikutuksen vuoksi. Kun depot-buprenorfiinin 
annostelu lopetetaan, kliiniset vaikutukset määräytyvät 
seuraavien tekijöiden mukaan: annettu lääkemuoto 
(viikoittainen vai kuukausittainen), annettu depot-annos 
(suuret annokset vaikuttavat pidempään) ja hoidon kesto 
(onko saavutettu useiden annosten jälkeen muodostuva 
tasapainotila). 

Mallisimulaatiot ja kliininen kokemus ovat osoittaneet, 
että tasapainotilan saavuttaneet plasman 
buprenorfiinipitoisuudet pienenevät viimeisen injektion 
jälkeen hitaasti ajan kuluessa ja pysyvät hoidollisella 
tasolla pitkään – mahdollisesti jopa 12 viikkoa (Buvidal® 
kuukausi-injektio, Subutex depotinjektio® 100 mg) tai 
jopa 20 viikkoa (Subutex depotinjektio® 300 mg). Depot-
lääkemuotojen pitkävaikutteisuus voi vaikuttaa 
(viivästävästi) vieroitusoireiden ilmenemiseen, 
haittatapahtumien kokemiseen, lääkkeiden 
yhteisvaikutuksiin sekä siirtymiseen muihin opioidi-
lääkityksiin (kuten sublinguaalinen buprenorfiini tai 
metadoni). Pitkävaikutteisuuden vuoksi myös 
opioiditoleranssin pieneneminen voi viivästyä, mikä 
suojaa potilasta yliannostukselta, jos tämä palaa 
käyttämään heroiinia tai jotain muuta opioidia. 

iv. Vieroitusoireet, aineen himo ja 
opioidisalpaus 
Kliinisten tutkimusten tulokset osoittavat, että sekä 
Buvidal® (7) että Subutex depotinjektio® (8) vähentävät 
tehokkaasti opioidivieroitusoireita ja opioidihimoa. 
Buvidal®- tai Subutex depotinjektio®-hoidon 
lopettamisen aiheuttamia vieroitusoireita on kuvattu 
osiossa Depot-buprenorfiinitutkimukset. 
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Opioidisalpaus tarkoittaa eksogeenisten opioidien 
aiheuttamien myönteisten fysiologisten ja subjektii-
visten vaikutusten (eli käytön miellyttävyyden) estoa. 
Buprenorfiini aiheuttaa tällaisen salpauksen, koska sillä 
on voimakkaampi affiniteetti myy-opioidireseptoreihin 
kuin tavanomaisilla opioideilla (esimerkiksi morfiinilla, 
heroiinilla, metadonilla tai oksikodonilla). Subjektiivisten 
opioidivaikutusten salpautuminen on todistettu 
Buvidal® viikkoinjektio- ja Subutex depotinjektio® -
valmisteilla laboratoriossa tehdyissä hydromorfoni-
altistustutkimuksissa. Näiden tutkimusten yhteenvedot 
on esitetty liiteosion kohdassa Depot-buprenorfiini-
tutkimukset. 
 

c. Sivuvaikutukset ja 
turvallisuusnäkökohdat 
i. Haittatapahtumat 
Depot-buprenorfiinin sivuvaikutukset ovat samanlaiset 
kuin sublinguaalisesti annettavan buprenorfiinin 
tunnetussa turvallisuusprofiilissa (2, 1) lukuun ottamatta 
lääkkeen injisointiin liittyviä haittatapahtumia (12). 
Yksityiskohtaiset tiedot ovat valmisteiden 
tuotemerkinnöissä (katso liiteosiota). 

Taulukko 2. Depot-buprenorfiiniin liittyvät 
haittatapahtumat 

 

 Buvidal® 
tuotetiedot 

Subutex 
depotinjektio® 

tuotetiedot 
Injektiokohtaan liittyvät haittatapahtumat 

Kipu 8,9 % 7,2 % 

Kutina 6,1 % 6,6 % 

Induraatio 2,3 % 1,4 % 

Mustelmataipumus 0,5 % 0,7 % 

Selluliitti 0,5 % 0,4 % 

Turvotus 4,2 % 0,7 % 

Eryteema 5,6 % 4,7 % 

Systeemiset haittatapahtumat 

Pahoinvointi 7,0 % 8,0 % 

Oksentelu 4,2 % 5,5 % 

Päänsärky 7,7 % 8,5 % 

Ummetus 7,5 % 8,0 % 
Huomautus: nämä tiedot eivät ole peräisin suoraan yhdestä 
tutkimuksesta, vaan ne on koottu tutkimuksista, joissa on 
erilaiset raportointikehykset (katso yksityiskohtaiset tiedot 
liiteosiosta). 

ii. Vasta-aiheet 
Buvidal® viikkoinjektioita tai Buvidal® kuukausi-
injektioita ei saa antaa henkilöille, joilla on yliherkkyyttä 
buprenorfiinille (katso jäljempänä) tai jollekin 
täyteaineelle. Täyteaineita ovat fosfatidyylikoliini (soija-
pavusta), glyseryylidioleaatti sekä joko vedetön etanoli 

(Buvidal® viikkoinjektiossa) tai N-metyyli-2-pyrrolidoni 
(Buvidal® kuukausi-injektiossa). 

Subutex depotinjektio®-valmistetta ei saa antaa 
potilaille, joilla on havaittu yliherkkyyttä buprenorfiinille 
(katso jäljempänä) tai ATRIGEL®-antojärjestelmän 
jollekin aineosalle. 

Buprenorfiiniyliherkkyyden oireita ovat ihottumat, 
urtikaria ja kutina. Vakavimmissa raportoiduissa 
tapauksissa on ilmennyt bronkospasmi, angio¬edeema 
tai anafylaktinen shokki. On kuitenkin huomattava, että 
yliherkkyys buprenorfiinille on erittäin harvinaista. 
 

d. Erityiset varoitukset 

i. Laskimoon antamisesta aiheutuva vakavan 
haitan tai kuoleman vaara 
Injektiota annettaessa on varottava, ettei depot-
buprenorfiinia injisoida vahingossa verisuoneen tai 
intradermaalisesti (eli ihon sisään). Intradermaalinen 
injisointi voi aiheuttaa vakavan tulehduksen ja paikallisen 
infektion. Injisoinnista laskimoon seuraa merkittävä 
vakavan haitan tai kuoleman vaara, koska depot-
buprenorfiini muodostaa depot-varaston joutuessaan 
kosketuksiin kehonesteiden kanssa. Eläinkokeiden 
tulokset viittaavat siihen, että laskimonsisäinen antaminen 
voi aiheuttaa tukoksen, paikallisen kudosvaurion ja 
tromboembolisia tapahtumia, kuten hengenvaarallisia 
keuhkoembolioita. 

ii. Hengityslaman ja keskushermoston 
lamaantumisen vaara 
Buprenorfiini on yhdistetty hengenvaaralliseen 
hengityslamaan. Depot-buprenorfiinin käytössä tarvitaan 
varovaisuutta sellaisten potilaiden kohdalla, joiden 
hengitystoiminta on normaalia merkittävästi heikompaa 
(esimerkiksi keuhkoahtaumatauti, keuhkosydänsairaus, 
pienentynyt hengitysreservi, hypoksia, hyperkapnia tai 
aiemmin todettu hengityslama). Jos depot-buprenorfiini-
hoito lopetetaan hengitystoiminnan heikentymisen 
vuoksi, potilaita on seurattava buprenorfiinin vaikutusten 
varalta vielä useiden kuukausien ajan, koska aine 
vapautuu elimistöön hitaasti. 

iii. Opioidivieroitusoireiden provosointi 
täysagonistiopioideista riippuvaisilla potilailla 
Buprenorfiini saattaa provosoida opioidivieroituksen 
merkit ja oireet alkamaan henkilöillä, jotka ovat fyysisesti 
riippuvaisia täysopioidiagonisteista (kuten heroiini, morfiini 
tai metadoni). Näin voi tapahtua, jos ensimmäinen 
buprenorfiiniannos annetaan ennen kuin 
täysopioidiagonistien vaikutus on heikentynyt (1, 2). Tämä 
depot-buprenorfiinihoidon aloitukseen liittyvä 
vieroitusoireiden provosoinnin vaara voidaan välttää 
aloittamalla buprenorfiinihoito vähintään seitsemän päivän 
mittaisella sublinguaalisen buprenorfiinin antojaksolla, jos 
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potilas käyttää pitkävaikutteisia opioideja, kuten 
metadonia. Ennen depot-buprenorfiinihoidon aloittamista 
on varmistettava, että potilaalla on toleranssi 
päivittäiseen sublinguaaliseen buprenorfiiniannokseen ja 
vakaa tilanne vähintään seitsemän päivän ajan. 

Jos depot-buprenorfiinia (tämä koskee vain Buvidal®-
valmistetta) aletaan antaa suoraan jonkin muun opioidin 
kuin sublinguaalisen buprenorfiinin käytön jälkeen [katso 
osiota Buvidal®-hoidon aloittaminen suoraan® (KL)], 
vaarana on vieroitusoireiden laukeaminen ensimmäisen 
depot-buprenorfiiniannoksen jälkeen, jos potilaalla ei ole 
annoksen antohetkellä opioidivieroitusoireita ja/tai 
potilas ei ole tunnustanut käyttäneensä hieman aiemmin 
pitkävaikutteisia opioideja, kuten metadonia. Tosin 
depot-injektioiden vaikutukset alkavat hitaasti (tmax on 
Buvidal® kuukausi-injektiolla 6–10 tuntia, Buvidal® 
viikkoinjektiolla ja Subutex depotinjektio® injektiolla 
24 tuntia), mikä viittaa siihen, ettei vieroitusoireiden 
laukeaminen ole todennäköistä depot-hoitoa 
aloitettaessa. Silti on aina toimittava varovasti ja lykättävä 
ensimmäisen depot-injektion antamista siihen saakka, 
että potilas kokee opioidivieroitusoireita [esimerkiksi saa 
kliinisellä opioidivieroitusmittarilla (COWS) pistemääräksi 
vähintään 12] (lähdeviitteen 2 osio A4). Jos kliininen 
tilanne huolestuttaa, voi olla tarpeen sulkea pois 
vieroitusoireiden provosoinnin mahdollisuus antamalla 
sublinguaalisen buprenorfiinin "testiannos" (esimerkiksi 
4 mg tai 8 mg) ja aloittamalla depot-buprenorfiinihoito 
aikaisintaan kaksi tuntia myöhemmin, provosoinnin riskin 
poistuttua. 

iv. Samanaikaisesta bentsodiatsepiinien tai 
muiden keskushermostoa lamaavien 
aineiden käytöstä johtuvien riskien hallinta 
Depot-buprenorfiinia käytettäessä veren keski-
määräinen buprenorfiinipitoisuus viikon tai kuukauden 
aikana on suurempi kuin käytettäessä sublinguaalista 
buprenorfiinia, jonka pitoisuus veressä vaihtelee 
päivittäin (katso Farmakokineettisten ominaisuuksien 
yleiskuvaus). Jos samanaikaisesti buprenorfiinin kanssa 
käytetään keskushermostoa lamaavia aineita (kuten 
alkoholi, bentsodiatsepiinit, trisykliset 
masennuslääkkeet, gabapentinoidit ja psykoosilääkkeet), 
seurauksena on suurempi haittatapahtumien, kuten 
yliannostuksen, hengityslaman ja kuoleman, vaara. On 
vielä epäselvää, ovatko nämä vaarat depot-
buprenorfiinihoidossa suurempia vai pienempiä kuin 
sublinguaalisia buprenorfiinilääkemuotoja käytettäessä. 

Mahdollisia toimenpiteitä ovat muun muassa 
bentsodiatsepiinien ja muiden keskushermostoa 
lamaavien aineiden stabilointi, vähentäminen tai 
lopettaminen [yleensä valvotusti ja asteittain 
vähentämällä (2)] sekä muiden sedatiivilääkitysten 
annosten vähentäminen pienimpään vaikuttavaan 
annokseen. Ahdistuksen tai unettomuuden hoitoon on 
harkittava vaihtoehtoisia lääkityksiä ja ei-farmakologisia 

hoitoja. On varmistettava, että muut terveydenhuollon 
palveluntarjoajat tietävät potilaan saavan 
buprenorfiinihoitoa. 

Tärkeitä riskienhallintakeinoja ovat seuraavat 
interventiot: asiakkaalle kerrotaan riskeistä, joita liittyy 
sekakäyttöön (myös lääkärin määräämien sedatiivien 
käyttöön), häntä varoitetaan ajamasta autolla [Suomessa 
Trafin ohjeet] ja käyttämästä koneita tällaisissa olosuh-
teissa ja hänelle annetaan mukaan naloksonia. 

v. Hepatiitti sekä muut maksatapahtumat  
ja maksasairaudet 
Maksan toiminnan keskivaikea tai vakava heikentyminen 
(Child–Pughin luokitus B tai C) aiheuttaa buprenorfiinin 
hitaamman metaboloitumisen maksassa. Tämän 
seurauksena ovat plasman suuremmat 
buprenorfiinipitoisuudet (noin 1,6-kertaiset Child B -
luokassa ja 2,8-kertaiset Child C -luokassa) (13) sekä 
pidemmät puoliintumisajat.  Lisäksi buprenorfiinin 
käyttäjillä on havaittu (harvoin) sytolyyttistä hepatiittia 
sekä hepatiittia, johon liittyy keltaisuutta. Poikkeavuuksi-
en kirjo ulottuu ohimenevästä ja oireettomasta maksan 
aminotransferaasien pitoisuuden suurenemisesta 
seuraaviin tapausraportteihin saakka: maksan 
vajaatoiminta, maksakuolio, hepatorenaalinen 
oireyhtymä, maksaenkefalopatia ja kuolema. Monissa 
tapauksissa aiheuttajina tai myötävaikuttajina ovat 
voineet olla aiemmin todetun maksasairauden muut syyt 
(esimerkiksi virushepatiitti tai muiden mahdollisesti 
hepatotoksisten aineiden, kuten alkoholin, käyttö). 
Joissakin tapauksissa akuutin hepatiitin kehityssuunta on 
vaihtunut buprenorfiinihoidon lopettamisen yhteydessä, 
mutta toisissa tapauksissa näin ei ole käynyt. 

Maksan toiminnan heikentymisen vaikutusta depot-
buprenorfiinin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. 
Pitkävaikutteisuuden vuoksi annoksen muuttaminen ei 
heijastu nopeasti plasman buprenorfiinipitoisuuteen. 
Koska pitoisuutta ei voi pienentää nopeasti, depot-
buprenorfiinihoitoa ei pidä harkita potilaille, joilla on  
jo aiemmin todettu keskivaikea tai vakava maksan 
toiminnan heikentyminen (esimerkiksi Child–Pughin 
luokitus B tai C). 

Jos on huolta aiemmin todetusta maksasairaudesta 
(esimerkiksi virushepatiitista tai alkoholin käyttöhäiriöstä), 
ennen depot-buprenorfiinihoidon aloittamista on 
suositeltavaa tehdä maksan toiminnan arviointi (mukaan 
lukien kliininen tutkimus ja maksan toimintakokeet). Jos 
potilaalla havaitaan kliinisesti merkittävä maksasairaus 
(maksan toimintakokeissa arvot ovat kohonneet enemmän 
kuin lievästi), voidaan käyttää tavallista pidempää 
sublinguaalisen buprenorfiinin antojaksoa (esimerkiksi 1–3 
kuukautta). Sen aikana on mahdollista tarkkailla maksan 
toimintaa ja varmistaa, ettei se heikenny buprenorfiinin 
vuoksi, sekä titrata annosta ennen depot-hoidon 
aloittamista. 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoterveysohjeet-terveydenhuollon-ammattilaisille
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoterveysohjeet-terveydenhuollon-ammattilaisille
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Jos potilaan maksan toiminta on heikentynyt merkit-
tävästi, on harkittava depot-buprenorfiiniannostelu-
ohjelman aloittamista pienemmällä annoksella (esimer-
kiksi Buvidal® 8–16 mg/viikko tai 64 mg/kuukausi tai 
Subutex depotinjektio® 100 mg/kuukausi). Pitkäaikaista 
ja sitkeää (eli persistenttiä) vakavaa maksasairautta 
sairastavien potilaiden maksan toimintaa on tarkkailtava 
säännöllisesti depot-buprenorfiinihoidon aikana 
(esimerkiksi kliinisellä tutkimuksella, maksan toiminta-
kokeilla 2–4 viikon välein hoidon alkuvaiheessa ja 3–6 
kuukauden välein tilanteen stabiloiduttua) ja taustalla 
olevat tekijät (esimerkiksi virushepatiitti tai alkoholin 
käyttö) on selvitettävä. Jos potilaalle kehittyy keski-
vaikea tai vakava maksan toiminnan heikentyminen 
depot-buprenorfiinihoidon aikana, hänen tilaansa on 
seurattava säännöllisesti useiden kuukausien ajan 
myrkytyksen tai yliannostuksen merkkien ja oireiden 
varalta, koska tällöin plasman buprenorfiinipitoisuus on 
suurentunut. Aloitusannoksen jälkeen voi ilmetä 
sedaatiota, jos käytetään suuria annoksia (esimerkiksi 
Subutex depotinjektio® 300 mg), ja potilasta on 
varoitettava tästä. Jos potilaan maksan toiminta 
heikentyy merkittävästi, depot-buprenorfiinihoidon 
lopettaminen voi olla tarpeen. Tällaisessa tilanteessa on 
suositeltavaa konsultoida spesialistia. Eräässä 
potilastapauksessa maksan entsyymien toiminta parani, 
kun Subutex depotinjektio®-depot-varasto poistettiin 
kirurgisesti [katso liiteosiosta Subutex depotinjektio®-
lääkemääräystiedot (Yhdysvallat)]. 
 
vi. Käyttö sydämen rytmihäiriöille  
alttiilla potilailla 
Joillakin potilailla buprenorfiinin on havaittu olevan 
yhteydessä pidentyneeseen QTc-aikaan. Vaikka yleisesti 
buprenorfiinin käyttöä pitäisi välttää, jos potilaan 
anamneesissa on pitkä QT -oireyhtymä tai potilas 
käyttää joko luokan IA rytmihäiriölääkkeitä (kuten 
kinidiini, prokaiiniamidi tai disopyramidi), luokan III 
rytmihäiriölääkkeitä (kuten sotaloli, amiodaroni ja 
dofetilidi) tai muita QT-aikaa pidentäviä lääkkeitä, 
kuitenkin nykyinen näyttö viittaa siihen, että QTc-ajan 
pidentyminen ja rytmihäiriöriski on tavallisempaa 
metadonin käytön yhteydessä ja nämä ilmiöt liittyvät 
yleisesti muiden päihteiden (kuten alkoholi, kokaiini ja 
amfetamiinit) käyttöön. Jos potilaalla on sydämen QT-
ajan pidentymisen riski, opioidihoidosta päätettäessä on 
arvioitava riski–hyötysuhdetta. 

Keskeisin depot-buprenorfiinin aiheuttama ero on se, 
että seerumin buprenorfiinipitoisuus saattaa olla 
jatkuvasti suurempi kuin sublinguaalista buprenorfiinia 
käytettäessä (katso Farmakokineettisten ominaisuuksien 
yleiskuvaus). Riskiryhmään kuuluville potilaille voi olla 
tarpeen tehdä tavallista perusteellisempi 
lääketieteellinen tutkimus ennen depot-
buprenorfiinihoidon aloittamista ja/tai tavallista tiiviimpi 
seuranta hoidon aikana. Tilanteen arviointi ja hoito on 

esitetty julkaisussa NSW Clinical Guidelines: Treatment of 
Opioid Dependence (1), osiossa 2.4.8 OAT Safety Issues 
– QT prolongation. 

Jos buprenorfiinin vaikutus QT-ajan pidentymiseen 
aiheuttaa merkittävää huolta, kannattaa harkita hoidon 
aloittamista ja ylläpitämistä sublinguaalisella 
buprenorfiinilla tai depot-buprenorfiinin viikkoinjektioilla, 
kunnes on saatu valmiiksi kaikki tutkimukset (esimerkiksi 
verikokeet, EKG-mittaus ja 24 tunnin Holter-tutkimus). 
Buprenorfiinihoito on helpompi keskeyttää, kun käytössä 
on päivittäin tai viikoittain annettava lääkemuoto. 
 
vii. Muut fyysiset vaivat 
Merkittäviä fyysisiä vaivoja, joiden yhteydessä tarvitaan 
varovaisuutta depot-buprenorfiinin käytössä, ovat 
esimerkiksi seuraavat: 

• ortostaattinen hypotensio 
• selkäydinnesteen paineen kohonneisuus 
• kolestaasi 
• akuutit vatsavaivat 
• hypoadrenalismi 
• heikko hengitystoiminta. 

Yksityiskohtaiset tiedot ovat Buvidal®- ja Subutex 
depotinjektio®-valmisteiden tuotetiedoissa [katso 
liiteosiosta Buvidal® viikkoinjektion, Buvidal® kuukausi-
injektion ja Subutex depotinjektio® injektion tuotetiedot 
(Australia)]. Näistä vaivoista kärsivien potilaiden 
arvioinnissa ja hoidossa saatetaan tarvita tavallista 
enemmän seurantaa, taustalla olevan etiologian 
tarkastelua ja hoitosuunnitelmia. Jos edellä mainitun 
kaltaisista akuuteista fyysisistä vaivoista kärsivät potilaat 
tarvitsevat buprenorfiinihoitoa, saattaa olla järkevää antaa 
sublinguaalista hoitoa, kunnes buprenorfiinin vaikutus on 
arvioitu. Tällöin annoksen titraaminen on helpompaa ja 
vältetään depot-injektioiden aiheuttamat pitkäkestoiset 
plasman buprenorfiinipitoisuudet (joita ei voi kumota). 
 
viii. Autolla ajo ja koneiden käyttö 
Buprenorfiini saattaa heikentää psyykkisiä tai fyysisiä 
kykyjä, joita tarvitaan potentiaalisesti vaarallisissa 
tehtävissä, kuten autolla ajo ja koneiden käyttö. Plasman 
buprenorfiinipitoisuudet kumuloituvat neljän 
ensimmäisen Buvidal®-annoksen aikana ja kahden 
(300/100 mg) tai kuuden (300/300 mg) ensimmäisen 
Subutex depotinjektio®-annoksen aikana. Potilaita on 
varoitettava ajamasta autoa ja käyttämästä vaarallisia 
koneita, kunnes lääkemääräyksen kirjoittaja ja potilas 
katsovat, ettei depot-buprenorfiini heikennä potilaan 
toimintakykyä näissä tehtävissä. Jos annos on stabiili, 
riski ei ole välttämättä normaalia suurempi, jos stabiilius 
on kestänyt jo muutamia kuukausia eikä potilas käytä 
muita toimintakykyä heikentäviä aineita. 

Näissä asioissa on huomioitava myös ajokelpoisuutta 
koskevat paikalliset säädökset. 
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Toimintatapojen yleisohje nimeltä The Managing Driving 
Safety Awareness for At Risk Clients 
(Ajoturvallisuusvalistuksen antaminen riskipotilaille). 
 
ix. Ehkäisyneuvonta 
Buprenorfiinia saaville naisille on annettava 
ehkäisyneuvontaa rutiinihoidon osana sekä aloitettaessa 
opioidihoitoa että jatkuvasti hoidon aikana (osiot A.4.2 ja 
A.7). 
 
x. Raskaus, imetys ja vastasyntyneen 
opioidivieroitusoireyhtymä 
Buprenorfiini on ensisijainen opioidiriippuvuuden hoito 
(metadonin ohella) raskauden aikana 
(1, 14–16). Buprenorfiini- ja metadonihoito (jonka ohella 
annetaan asianmukaista antenataalista hoitoa) ovat 
yhteydessä äitien vähäisempään heroiinin käyttöön, 
pienempään sikiökuolemien määrään, vastasyntyneiden 
suurempiin syntymäpainoihin ja ennenaikaisten 
synnytysten pienempään määrään (14, 16). Vuonna 
2018 Australian lääkevalvontaviraston tuoteluokittelu 
muuttui sublinguaalisen buprenorfiinin (Subutex ja 
Suboxone) osalta siten, että raskaus ja imetys eivät ole 
enää niiden vasta-aiheita Australiassa (17, 18) vaan 
nämä lääkkeet on luokiteltu luokan C lääkkeiksi 
raskauden aikana (kuten metadonikin). 

Depot-buprenorfiinivalmisteiden turvallisuudesta ja 
vaikuttavuudesta raskauden ja imetyksen aikana ei ole 
olemassa tutkimustuloksia. Vaikka depot-buprenorfiinin 
pääainesosa on buprenorfiini, tämä lääkemuoto eroaa 
kahdella merkittävällä tavalla sublinguaalisesta 
buprenorfiinista: 

• Äidin veren buprenorfiinipitoisuudet ovat 
suuremmat ja stabiilimmat kuin sublinguaali-
sessa buprenorfiinihoidossa yleensä. 

• Buvidal® viikkoinjektio, Buvidal® kuukausi-
injektio ja Subutex depotinjektio® injektio 
sisältävät täyteaineita. 

Raskauden aikana jokaisen lääkityksen kohdalla on 
tarkasteltava sen jatkamiseen liittyviä yksilöllisiä riskejä 
ja hyötyjä sekä mahdollisia muita lääkitysvaihtoehtoja. 
Depot-buprenorfiinia käyttävät raskaana olevat naiset 
voidaan siirtää sublinguaaliseen buprenorfiinihoitoon. 
Saattaa kuitenkin esiintyä kliinisiä tilanteita, joissa 
raskaana olevien naisten ei ole helppoa siirtyä 
sublinguaaliseen buprenorfiinihoitoon (esimerkiksi he 
eivät pääse tulemaan päivittäiseen sublinguaaliseen 
annosteluun). Joskus arvioidaan, että raskaana olevan 
naisen tila pysyy stabiilina todennäköisemmin depot-
buprenorfiinihoidossa kuin siirryttäessä sublinguaaliseen 
hoitoon (eli siirtoon liittyvät riskit voivat olla suuremmat 
kuin odotetut hyödyt). 

Depot-buprenorfiinia pitäisi käyttää raskauden aikana 
vain, jos siitä saatava mahdollinen hyöty oikeuttaa äidille 

ja vauvalle mahdollisesti koituvan riskin. Katso liiteosion 
kohtaa Raskauteen liittyvä lausunto – tarkistuslista. 
Kyseinen tarkistuslista koskee depot-
buprenorfiinihoidon jatkamista raskauden aikana. 

N-metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) on Buvidal® kuukausi-
injektion ja Subutex depotinjektio® injektion sisältämä 
täyteaine. Buvidal® viikkoinjektio ei sisällä tätä ainetta. 

N-metyyli-2-pyrrolidoni on mukana Australian Standard 
For The Uniform Scheduling Of Medicines And 
Poisons -luettelon (19) Schedule 5 -reseptiluokassa, 
jonka määritelmä on seuraava: ”substances with a low 
potential for causing harm, the extent of which can be 
reduced through the use of appropriate packaging with 
simple warnings and safety directions on the label” 
(aineet, joilla on vain vähäinen mahdollisuus aiheuttaa 
haittaa, ja kyseistä haittaa voidaan vähentää käyttämällä 
asianmukaista pakkausta, jonka merkinnät sisältävät 
helposti ymmärrettävät varoitukset ja turvaohjeet). 
Buvidal® kuukausi-injektion ja Subutex depotinjektio® 
injektion NMP-pitoisuudet ovat kuitenkin pienemmät 
kuin tähän reseptiluokkaan kuulumisen kynnysarvo (eli 
alle 25 % tuotteesta). 

Vaikka N-metyyli-2-pyrrolidonin mutageeninen 
potentiaali on pieni, sen myrkyllisyydestä rotille ja muille 
eläimille on prekliinistä näyttöä (esimerkiksi tavallista 
pienemmät sikiöpainot). Prekliinisissä tutkimuksissa on 
havaittu annos-vastevaikutus. Haittavaikutuksia ei ole 
raportoitu, kun NMP-pitoisuudet ovat pieniä. 
Eläinmalleissa NOAEL-arvo (suurin annos, joka ei 
aiheuta merkitsevää vastetta) oli 160–
237 mg / kilogramma kehon painoa (antoreitin ja 
eläinlajin mukaan vaihdellen) (20). 

Raskaudenaikaisen NPM-altistuksen vaikutuksesta 
ihmisiin ei ole tietoja. On olemassa yksi tapausraportti, 
jossa laboratorioteknikko oli altistunut NMP:lle 
raskauden aikana. Teknikko oli altistunut sisäänhengittä-
mään tätä ainetta toistuvasti päivittäin raskauden 
alkuvaiheesta asti. Lisäksi viikolla 16 tapahtui 
ihokosketus liuottimen roiskumisen vuoksi. Viikolla 20 
havaittiin sikiön kasvun hidastuminen (IUGR). Viikolla 31 
teknikko synnytti kuolleen vauvan. Raskaudenaikaisen 
NMP-altistuksen ja vauvan kuolleena syntymisen välistä 
syy-seuraussuhdetta ei pystytä todistamaan tässä 
tapauksessa (21–23). 

a) Buvidal® 
Raskaus ja imetys mainitaan Buvidal® viikkoinjektion ja 
Buvidal® kuukausi-injektion vasta-aiheina Australiassa 
käytettävissä tuotetiedoissa (3, 4). 

Buvidal® viikkoinjektio sisältää buprenorfiinia ja soijan 
fosfatidyylikoliinia (soijapavusta), glyseryylidioleaattia ja 
vedetöntä alkoholia. Soijapavusta saatu fosfatidyylikoliini 
on puhdistettu lipidituote, mutta se voi sisältää 
soijaproteiinijäämiä. Yliherkkyys soijapavusta 
valmistetuille tuotteille on tunnettu mutta hyvin 

https://www.health.nsw.gov.au/aod/%20professionals/Pages/driver-safety-example-%20template.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/aod/%20professionals/Pages/driver-safety-example-%20template.aspx
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harvinainen haittatapahtuma normaaliväestössä (24). 
Raskaudenaikaista altistumista glyseryylidioleaatille tai 
soijan fosfatidyylikoliinille ei pidetä nykyään 
huolestuttavana – itse asiassa fosfatidyylia on ehdotettu 
raskaudenaikaiseksi ravintolisäksi (25). Buvidal®-
valmisteessa (viikkoinjektio, 32 mg) etanolin 
enimmäismäärä on alle 100 mg (huomaa, että tavallinen 
alkoholidrinkki sisältää 10 g etanolia). EU-säädösten 
mukaan alle 100 mg:n etanolimäärää ei pidetä 
huolestuttavana "raskaana oleville tai imettäville naisille, 
lapsille ja riskiryhmiin kuuluville, kuten maksasairautta tai 
epilepsiaa sairastaville" [viite EMA/CHMP/302620/2017 
(25)]. 

Buvidal® kuukausi-injektio sisältää buprenorfiinia ja 
soijan fosfatidyylikoliinia (soijapavusta), glyseryyli-
dioleaattia ja N-metyyli-2-pyrrolidonia (NMP). Buvidal® 
kuukausi-injektion sisältämät NMP-määrät on esitetty 
jäljempänä taulukossa 3: Depot-
buprenorfiinivalmisteiden täyteaineiden luettelo. 

Euroopan komissio on hyväksynyt Buvidal® viikko-
injektion ja Buvidal® kuukausi-injektion käytön 
raskauden aikana tilanteissa, joissa valmisteen hyödyt 
ovat suuremmat kuin riskit. Raskautta ja imetystä ei 
mainita Buvidal®-valmisteen vasta-aiheina Euroopassa 
käytettävissä tuotetiedoissa. 

b) Subutex depotinjektio® 
Subutex depotinjektio® sisältää buprenorfiinia, N-
metyyli-2- pyrrolidonia (NMP) ja poly(D,L-laktidi-ko-
glykolidi)-polymeeriä (PLGA/polyglaktiini). PLGA on 
biohajoava polymeeri, jonka myrkyllisyysaste on 
äärimmäisen pieni, ja Yhdysvaltain elintarvike- ja 
lääkevirasto (FDA) ja Euroopan lääkevirasto (EMA) ovat 
hyväksyneet sen käytettäväksi ihmisille tarkoitetuissa 
lääkkeenannostelujärjestelmissä (27).  Prekliinisten 
mallien perusteella raskaudenaikainen PLGA-altistus ei 
ole huolestuttavaa (28, 29). Subutex depotinjektio® 
injektion sisältämät NMP-määrät on esitetty jäljempänä 
taulukossa 3: Depot-buprenorfiinivalmisteiden 
täyteaineiden luettelo. Raskautta ja imetystä ei mainita 
Subutex depotinjektio® injektion vasta-aiheina 
Australiassa käytettävissä tuotetiedoissa ja 
Yhdysvalloissa käytettävissä lääkemääräystiedoissa. 
[Katso liiteosiosta Subutex depotinjektio®-tuotetiedot 
(Australia) (30)]. SAMSHA TIP 63 -ohjeessa on seuraava 
suositus: “Naisille on kerrottava, että Subutex 
depotinjektio® injektion käyttöä raskauden aikana pitäisi 
harkita vain, jos sen hyödyt ovat suuremmat kuin riskit” 
(31). 

c) Vastasyntyneen vieroitus 
Vastasyntyneen opioidivieroitusoireyhtymä [neonatal 
opiate withdrawal syndrome (NOWS), tunnetaan myös 
nimellä neonatal abstinence syndrome (NAS)] on 
raskauden aikana tapahtuvan pitkäaikaisen 
opioidialtistuksen ennakoitavissa oleva ja mahdollisesti 

hengenvaarallinen seuraus (ellei huolehdita seulonnasta ja 
hoidosta). Tästä riskistä on kerrottava raskaana oleville 
naisille, jotka saavat opioidihoitoa depot-buprenorfiinilla. 
Lisäksi on varmistettava asianmukaisen hoidon saatavuus, 
koska tämä oireyhtymä saattaa ilmetä myöhemmin ja 
kestää pidempään (se voi esimerkiksi ilmetä 24–48 tuntia 
myöhemmin kuin sublinguaalisen buprenorfiinihoidon 
kohdalla).  

NOWS-oireyhtymän alkamisesta, kestosta ja 
vakavuudesta depot-buprenorfiinin käytön yhteydessä ei 
ole tietoja. Vaikka vastasyntynyt ei altistukaan buprenor-
fiinille enää synnytyksen jälkeen, raskaudenaikainen 
altistuminen saattaa olla voimakkaampaa kuin 
sublinguaalisessa buprenorfiinihoidossa, koska depot-
buprenorfiinin farmakokineettinen profiili on erilainen. Jos 
vastasyntynyt on altistunut raskauden aikana depot-
buprenorfiinille, NOWS-oireyhtymän seulonnasta ja 
hoidosta on neuvoteltava neonatologin tai pediatrin 
kanssa. 

Vastasyntyneen tilaa voi olla kliinisesti asianmukaista 
seurata pidempään kuin sublinguaaliselle buprenorfiinille 
altistumisen tapauksessa (esimerkiksi 1–2 viikkoa). 

d) Imetys 
Raskaus ja imetys mainitaan Buvidal® viikkoinjektion ja 
Buvidal® kuukausi-injektion vasta-aiheina Australiassa 
käytettävissä tuotetiedoissa (3, 4). Seerumin buprenor-
fiinipitoisuus voi olla depot-hoidossa suurempi kuin 
sublinguaalisessa buprenorfiinihoidossa (katso osiota 
Farmakokineettisten ominaisuuksien yleiskuvaus). Tämän 
ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan merkittävästi 
suurempia buprenorfiinipitoisuuksia äidinmaitoon. Vaikka 
imettämisen aiheuttamasta vauvojen buprenor-
fiinialtistuksesta ei ole olemassa merkittävää kirjallisuutta 
(32), on syytä arvioida seuraavia seikkoja: imetyksen 
hyödyt lapsen kehitykselle ja terveydelle, äidin kliininen 
tarve saada depot-buprenorfiinihoitoa sekä imetettävään 
lapseen mahdollisesti kohdistuvat haittavaikutukset, jotka 
aiheutuvat joko lääkkeestä tai äidin perustilasta. 

Saattaa esiintyä kliinisiä tilanteita, joissa imettävien 
naisten ei ole helppoa siirtyä sublinguaaliseen 
buprenorfiinihoitoon (esimerkiksi he eivät pääse tulemaan 
päivittäiseen sublinguaaliseen annosteluun). Joskus 
voidaan arvioida, että imettävän naisen tila pysyy stabiilina 
todennäköisemmin depot-buprenorfiinihoidossa kuin 
siirryttäessä sublinguaaliseen hoitoon (eli siirtoon liittyvät 
riskit voivat olla suuremmat kuin odotetut hyödyt). 

Depot-buprenorfiinia saa käyttää imetyksen aikana vain, 
jos mahdollinen hyöty oikeuttaa äidille ja vauvalle 
mahdollisesti koituvan riskin. 

Imetystä ei mainita vasta-aiheena Euroopassa 
käytettävissä Buvidal®-tuotetiedoissa eikä myöskään 
Subutex depotinjektio®-valmisteen vasta-aiheena 
Australiassa käytettävissä tuotetiedoissa tai Yhdysvalloissa 
käytettävissä lääkemääräystiedoissa. 
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xi. Lääkkeiden yhteisvaikutukset (DDI:t) 
Buprenorfiiniin liittyy muutamia lääkkeiden välisiä 
yhteisvaikutuksia, jotka voivat olla kliinisesti merkit-
täviä (1, 2). Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-valmis-
teiden tuotetiedoissa mainitaan seuraavat: 

• yhteisvaikutukset muiden opioidien kanssa 
(vieroitusoireiden provosointi, salpausvaikutukset) 

• yhteisvaikutukset, jotka suurentavat yliannostuksen 
riskiä 
– näitä ilmenee käytettäessä samanaikaisesti 

alkoholia, muita opioidilääkkeitä, bentsodiatse-
piineja, trisyklisiä masennuslääkkeitä, rauhoittavia 
psykoosilääkkeitä tai antihistamiineja 

– näitä voi ilmetä myös maksa-aineenvaihdunnan 
supistuessa (CYP450-yhteisvaikutusten vuoksi), 
minkä seurauksena plasman buprenorfiini-
pitoisuudet suurenevat. 

Monia näistä lääkkeiden yhteisvaikutuksista on vaikeaa 
ennakoida, ja yleensä ne vaativat kliinistä tarkkailua ja 
annoksen säätämistä. Koska depot-
buprenorfiinilääkemuotojen vaikutus kestää pitkään, 
hoidon äkillinen lopettaminen ja/tai annoksen titraa-
minen on vaikeampaa kuin käytettäessä sublinguaalista 
buprenorfiinia. Jos lääkkeiden yhteisvaikutusten kliiniset 
seuraukset aiheuttavat merkittävää huolta, on 
suositeltavaa käyttää sublinguaalisen buprenorfiinin 
hoitojaksoa, joka mahdollistaa paremmin annosten 
säätämisen. 

Merkittävimpien yhteisvaikutusten yhteenveto ja 
hoitosuositukset on esitetty liiteosion kohdassa 
Lääkkeiden yhteisvaikutukset (DDI:t). 

 
 
 

  
Taulukko 3: Depot-buprenorfiinivalmisteiden täyteaineiden luettelo 

 

Täyteaine Buvidal® 
viikkoinjektio 

Buvidal® 
kuukausi-injektio 

Subutex 
depotinjektio® 

Soijan fosfatidyylikoliini (soijapavusta) Kyllä Kyllä  

Glyseryylidioleaatti Kyllä Kyllä  

Vedetön alkoholi <100 mg   

N-metyylipyrrolidoni  57–114 mg 278–833 mg 

Poly(D,L-laktidi-ko-glykolidi)   Kyllä 
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3. Depot-buprenorfiinihoidon antaminen
a. Hoitovaihtoehtojen 
valitseminen 
Opioidiriippuvuuden yhteydessä esiintyy usein 
muitakin haitallisia päihteiden käyttötapoja 
(esimerkiksi alkoholi, amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, 
kannabis tai tupakka) sekä muita fyysisiä, psyykkisiä ja 
sosiaalisia ongelmia. Näitä ongelmia käsitellään 
tekemällä pitkäaikaista hoitoyhteistyötä muiden 
terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien kanssa. 

Opioidiagonistihoidon (esimerkiksi metadoni- tai 
buprenorfiinihoidon) on osoitettu olevan turvallinen ja 
tehokas opioidiriippuvuuden hoitotapa. Lisäksi se 
mahdollistaa potilaiden sitouttamisen muihin 
terveydellisiin ja psykososiaalisiin interventioihin. 
Tämän hoidon pääelementtejä ovat 

• lääkkeen turvallinen ja vaikuttava käyttö 
• säännöllinen kliininen arviointi ja seuranta 
• osallistuminen psykososiaalisiin interventioihin 
• fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten 

komorbiditeettien käsitteleminen. 
Depot-buprenorfiinilääkemuotoihin perustuva hoito 
saattaa pakottaa tarkastelemaan uudelleen tapaa, jolla 
opioidiagonistihoidon palveluja koordinoidaan ja 
järjestetään. Perinteiseen metadoniin tai 
sublinguaaliseen buprenorfiiniin perustuva opioidi-
agonistihoido sisältää usein toistuvia tapaamisia 
(valvottua) annostelua varten. Tämä auttaa aika-
tauluttamaan myös säännölliset kliiniset arvioinnit, 
lääkäritapaamiset ja psykososiaaliset interventiot (kuten 
ohjaustapaamiset). Esimerkiksi julkaisussa National 
Guidelines for Medication Assisted Treatment of 
Opioid Dependence (2) suositellaan hoidon 
alkuvaiheeseen säännöllisiä ja usein toistuvia 
(esimerkiksi viikoittaisia) kliinisiä arviointeja. Näissä 
tapaamisissa tarkastellaan lääkeannoksia ja haitta-
tapahtumia, tehdään perusteelliset komorbiditeettien 
arvioinnit sekä laaditaan hoitoraportit asiakkaan ja 
palveluntarjoajien kesken. 

Koska depot-buprenorfiinilääkemuotojen annostelu 
tapahtuu harvemmin, tarvitaan erilaista lähestymistapaa 
kliinisten arviointien, psykososiaalisten interventioiden 
ja hoidon suunnittelun järjestämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtenä vaihtoehtona voidaan harkita viikoittain 
annettavan depot-buprenorfiinilääkemuodon 
(Buvidal® viikkoinjektio) käyttämistä hoidon alku-
vaiheessa (esimerkiksi ensimmäiset 2–4 viikkoa), 
kunnes depot-buprenorfiinihoito on tullut 
lääkärille ja potilaalle tutummaksi ja potilaan 
yksilölliset hoitotarpeet ovat selkeytyneet. 
Opioidiagonistihoito voidaan kuitenkin aloittaa 
myös kuukausittain annettavalla 
buprenorfiinilääkemuodolla (eli Buvidal® 
kuukausi-injektiolla tai Subutex depotinjektio® 
injektiolla). Vaikka kuukausittaiset lääkemuodot 
on suunniteltu neljän viikon injisointivälejä 
varten, opioidiagonistihoidon alkuvaiheessa ja 
kliinisen epästabiiliuden aikoina lääkäri voi 
aikatauluttaa potilaalle useammin toistuvia 
kliinisiä arviointeja, ja niiden yhteyteen 
aikataulutetaan myös arvioinnit, hoidon 
suunnittelu ja psykososiaaliset interventiot. 
Näistä seikoista on keskusteltava kunkin 
asiakkaan kanssa, kun pohditaan valintaa depot-
muotoisen ja sublinguaalisen buprenorfiinihoidon 
välillä ja kun laaditaan yhdessä 
hoitosuunnitelmaa. On painotettava sitä, että 
turvallinen ja tehokas opioidiagonistihoito 
tarkoittaa muutakin kuin lääkityksen antamista ja 
että säännölliset arvioinnit, hoidon suunnittelu ja 
psykososiaaliset interventiot ovat hoidon tärkeitä 
osatekijöitä. 

Depot-buprenorfiinihoidon (eli Buvidal® 
viikkoinjektion, Buvidal® kuukausi-injektion ja 
Subutex depotinjektio® injektion) käyttöaihe on 
opioidiriippuvuuden hoito lääketieteellisen, 
sosiaalisen ja psykologisen tuen viitekehyksessä. 
Lääketieteellisen tuen antajina tällaisissa 
yhteyksissä voivat olla lääkäri (yleislääkäri, 
päihdelääkäri, päihdepsykiatri tai muu lääkäri) 
sekä muu kliininen henkilöstö (esimerkiksi 
sairaanhoitohenkilöstö), joka antaa depot-
lääkeinjektioita. Sosiaalisen ja psykologisen tuen 
antajina voivat olla lääkärit, hoitajat ja/tai muu 
henkilöstö (esimerkiksi päihdetyöntekijät, 
apteekkihenkilöstö, psykologit ja muiden alojen 
henkilöstöt) potilaan tarpeiden ja käytettävissä 
olevien resurssien mukaan. 
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b. Arviointi ja hoidon suunnittelu 
Huolellinen arviointi on välttämätön osa turvallista ja 
tehokasta hoitoa. Siinä pyritään tunnistamaan 
päihteiden käyttötapa sekä keskeisimmät fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset komplikaatiot. Siinä myös 
selvitetään potilaan hoitotavoitteet ja toiveet. Tarvitaan 
ehkä useita tapaamisia, ennen kuin arviointi on valmis. 
Asiakkaiden arviointi opioidiagonistihoitoa varten on 
esitetty yksityiskohtaisesti kansallisissa ja paikallisissa 
ohjeissa (1, 2). 

Potilas on otettava mukaan hoidon suunnitteluun, 
jotta saadaan selville hänen toiveensa, olosuhteensa 
sekä tapauksensa monimuotoisuus. Suunnittelu on 
usein myös toimintojen yhteensovittamista monien 
terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjoajien kanssa. 
Potilaalle on laadittava kirjallinen hoitosuunnitelma, 
jossa käsitellään potilaan päihteidenkäyttöä, fyysistä ja 
psyykkistä terveydentilaa sekä sosiaalisia oloja. 

Tietoon perustuva suostumus on tärkeä tällä tervey-
denhuollon osa-alueella. Potilaiden on ymmärrettävä 
eri hoitovaihtoehtojen seuraukset, esimerkiksi 
mahdolliset riskit ja hyödyt, sivuvaikutukset sekä 
taloudelliset ja muut velvoitteet. Tiedot on annettava 
potilaille kirjallisesti, ja lisäksi heille on annettava 
mahdollisuuksia kysyä eri hoitovaihtoehdoista. 
Saatetaan tarvita vaihtoehtoisia viestintätapoja, jos 
potilaan kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet  
tai hänellä on viestintään vaikuttavia kielellisiä tai 
kulttuurillisia tekijöitä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Asiakas- ja lääkäritekijät depot-
buprenorfiinin tai muun 
opioidiagonistin valinnassa 
Tutkimusnäyttö ja kliininen kokemus tukevat sitä 
johtopäätöstä, että sekä metadoni että buprenor-
fiini ovat turvallisia ja vaikuttavia lääkkeitä 
opioidiriippuvuuden hoidossa. 
Metadonilääkityksen ja buprenorfiinilääkityksen 
väliseen valintaan vaikuttavat päätekijät on 
esitetty kansallisissa (S A.4.1) (2) ja paikallisissa 
ohjeissa. Potilaaseen liittyviä tekijöitä ovat 
esimerkiksi aiemmat lääkehoitokokemukset, 
haittatapahtumat, lääkkeiden yhteisvaikutukset 
ja yliannostusriskit. Joskus potilaalle ovat tärkeitä 
myös logistiset tekijät, kuten buprenorfiinin 
joustavammat annostelumahdollisuudet 
verrattuna metadoniin (annostelupäivän 
vaihtaminen, valvomaton annostelu). Ne voivat 
vaikuttaa hoidon miellyttävyyteen ja potilaalle 
koituviin kustannuksiin. Metadonin ja 
buprenorfiinin väliseen valintaan voivat vaikuttaa 
myös lääkäriin liittyvät tekijät (esimerkiksi 
lääkärillä on valtuutus määrätä yhtä lääkettä, 
mutta ei toista). 

Depot-BPN-lääkemuotojen (Buvidal® 
viikkoinjektio, Buvidal® kuukausi-injektio ja 
Subutex depotinjektio®) ja sublinguaalisen 
buprenorfiinin välisen päätöksenteon tueksi on 
olemassa hyvin vähän tutkimusnäyttöä. 
Valinnassa on huomioitava yksilölliset potilas- ja 
lääkäritekijät [katso taulukkoa 4: 
Sublinguaalisen buprenorfiinin ja eri depot-
buprenorfiinilääkemuotojen (Buvidal® ja Subutex 
depotinjektio®) väliset erot]. 
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Taulukko 4.  Sublinguaalisen buprenorfiinin ja eri depot-buprenorfiinilääkemuotojen (Buvidal® ja Subutex depotinjektio®) väliset erot 
 

 Sublinguaaliset lääkemuodot Buvidal® (viikoittainen tai  
kuukausittainen depot-buprenorfiini) 

Subutex depotinjektio® 
(kuukausittainen depot-buprenorfiini) 

Annostelun 
helppous 

Opioidiagonistihoidon annosteluvaatimukset määräytyvät 
paikallistason säädösten mukaan. Periaatteessa 
sublinguaalisten buprenorfiinilääkemuotojen käyttö 
edellyttää valvottua annostelua hoidon alkuvaiheessa. Sen 
jälkeen voidaan lisätä annosten mukaan antamista ja 
valvomatonta annostelua riski-hyötysuhdearvion mukaan. 
Annostelu joka toinen tai kolmas päivä soveltuu joillekin 
potilaille. Usein se on kuitenkin tehotonta potilailla, joiden 
päiväannos on suuri (esimerkiksi 24 mg tai enemmän). 

Depot-buprenorfiini vähentää suuresti annostelusta johtuvaa säännöllisten apteekki- tai klinikkakäyntien 
tarvetta. Tämä voi olla merkityksellistä etenkin niille, jotka eivät pysty hakemaan annosta säännöllisesti 
(esimerkiksi matkojen, työn, lastenhoidon, psyykkisen terveydentilan tai kodittomuuden vuoksi). 

Jos potilas saa 
tällä hetkellä 
pientä 
SL BPN -annosta 

Potilaat, joille hoito pienillä SL-buprenorfiinin päivä-
annoksilla (<4 mg) vaikuttaa hyvin, saattavat olla 
haluttomia siirtymään depot-buprenorfiiniin (erityisesti 
kerran kuukaudessa annettaviin valmisteisiin) 
buprenorfiinipitoisuuden suurenemisen vuoksi. 
 

Pienin Buvidal® viikkoinjektio (8 mg) vastaa 
suunnilleen SL BPN -päiväannosta 2–6 mg. Pienin 
Buvidal® kuukausi-injektio (64 mg) vastaa suunnilleen 
SL BPN -päiväannosta 8–10 mg. Potilaat, joille hoito 
pienillä SL BPN -päiväannoksilla (<4 mg) vaikuttaa 
hyvin, saattavat olla haluttomia siirtymään depot-
buprenorfiiniin (erityisesti kuukausi-injektioihin) 
buprenorfiinipitoisuuden suurenemisen vuoksi. Heille 
kannattaa harkita Buvidal® viikkoinjektio -valmistetta. 

100 mg:n annokset vastaavat kohtuullisia (esimerkiksi 
vähintään 8 mg:n) SL BPN -annoksia. 
300 mg:n annos vastaa yli 16 mg:n SL BPN-annoksia. 
 

Potilaat, joille pienillä SL BPN -päiväannoksilla (<8 mg) 
annettu hoito vaikuttaa hyvin, saattavat olla 
haluttomia siirtymään Subutex depotinjektio®-
injektioihin buprenorfiinipitoisuuden suurenemisen 
vuoksi. Heille ensisijainen depot-lääkitys on Buvidal®. 

Aiempi  
altistuminen 
buprenorfiinille ja 
kokemukset 
buprenorfiinista 

Jos potilas ei ole aiemmin altistunut buprenorfiinille, 
hänelle on aluksi annettava riittävän pitkä SL BPN -
hoitojakso, jotta havaitaan buprenorfiinihoitoon 
mahdollisesti liittyvät ongelmat (haittatapahtumat ja 
lääkkeiden yhteisvaikutukset), joiden vuoksi hoito on 
keskeytettävä. Ne havaitaan yleensä nopeasti SL BPN:a 
käytettäessä (esimerkiksi seitsemässä päivässä). 

Aiemmin buprenorfiinihoitoa saaneet potilaat tietävät yleensä hyvin, onko odotettavissa heille merkityksellisiä 
haittatapahtumia tai lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Siten voidaan siirtyä turvallisesti depot-buprenorfiiniin 
seitsemän SL BPN -aloituspäivän jälkeen tai aloittaa suoraan Buvidal®-valmisteella. 

On olemassa näyttöä hoidon aloittamisesta suoraan 
Buvidal® viikkoinjektiolla ilman SL BPN -aloitusjaksoa. 
Suora aloitus on siis mahdollinen tapauksissa, joissa 
SL BPN –hoitojakson antaminen ei ole suotuisaa. 

 

Annosväli Sublinguaalisen buprenorfiinin vaikutus kestää 24 
tuntia. Myös annostelu joka toinen tai joka kolmas päivä 
on mahdollinen. 

Buvidal® viikkoinjektio mahdollistaa annostelun 5–9 
päivän välein (mahdollisesti jopa 14 päivän välein 
joillakin potilailla). 
Buvidal® kuukausi-injektio mahdollistaa annostelun 3–
5 viikon välein (mahdollisesti jopa 8 viikon välein 
joillakin potilailla). 
Potilaiden välillä on yksilöllistä vaihtelua. 

Subutex depotinjektio® mahdollistaa annostelun  
26–42 päivän välein tai harvemmin. 
Potilaiden välillä on yksilöllistä vaihtelua. 
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Sublinguaaliset lääkemuodot 
Buvidal® (viikottainen tai kuukausittainen depot-BPN) 

Buvidal® (viikottainen tai 
kuukausittainen depot-buprenorfiini) 

Subocade®  
(kuukausittainen depot-buprenorfiini) 

Sivuvaikutukset Buprenorfiinin haittavaikutukset ovat yleisesti samanlaiset sekä SL BPN- että depot-BPN-hoidoissa lukuun ottamatta injisointiin liittyviä haittatapahtumia, jotka ovat 
useimmissa tapauksissa ohimeneviä ja lieviä. 
 

Buprenorfiiniannoksen säätäminen ja annostelun keskeyttäminen on helpompaa, 
kun käytetään  
bulinguaalista buprenorfiinia. 

Jos on huolta buprenorfiiniin liittyvistä haittatapahtumista, erityisesti annokseen liittyvistä 
(esimerkiksi vakava maksasairaus), alkuvaiheessa potilasta on hoidettava ja hänen tilansa on 
stabiloitava sublinguaalisella buprenorfiinilla. Tämä mahdollistaa haittatapahtumien 
arvioinnin ja hoitamisen ennen kuin on siirrytty depot-buprenorfiiniin. 
Keskivaikeat ja vakavat injisointiin liittyvät haittatapahtumat, jotka eivät mene itsestään ohi, 
ovat aiheellinen syy keskeyttää depot-buprenorfiinihoito ja siirtyä SL BPN -hoitoon. 
Subkutaanisen injisointitekniikan oikeellisuus on varmistettava. 

Lääkkeiden 
yhteis-
vaikutukset 

 

Buprenorfiiniin liittyvät lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleisesti samanlaiset 
sekä SL- että depot-lääkemuodoilla. Koska sublinguaalinen buprenorfiinihoito 
mahdollistaa annoksen helpon muuttamisen, sitä on pidettävä ensisijaisena 
hoitona, jos on huolta kliinisesti merkittävistä lääkkeiden yhteisvaikutuksista. 

Jos on huolta merkittävästä lääkkeiden yhteisvaikutuksesta, on harkittava sublinguaalisella 
buprenorfiinilla annettavaa hoitojaksoa. Se mahdollistaa annoksen helpomman titraamisen 
(ja tarvittaessa hoidon keskeyttämisen). 

Raskaus ja 
imettäminen 

Australialaiset hoitosuositukset kannattavat sublinguaalisen buprenorfiinin 
käyttöä ensisijaisena aineena (metadonin ohella) opioidiriippuvuuden hoidossa 
raskauden ja imetyksen aikana. Vastasyntyneet on seulottava vieroitusoire-
yhtymän varalta, ja löydöstapauksissa on annettava hoitoa. Pediatrinen 
seuranta on suositeltavaa lapsille, jotka ovat altistuneet opioideille ja muille 
päihteille kohdussa. 

Koska ei ole olemassa tutkimustietoja depot-buprenorfiinihoitoa raskauden aikana 
saaneista naisista ja heidän lapsistaan, on harkittava siirtymistä SL-buprenorfiini hoitoon. 
Riski-hyötysuhteen arviointineuvottelun jälkeen saattaa kuitenkin olla asianmukaista jatkaa 
viikoittaista depot-buprenorfiinihoitoa raskaana olevalle tai imettävälle naiselle.  
Jos raskaana olevan potilaan tila on kehittynyt parempaan suuntaan depot-buprenorfiini-
hoidon aikana, on arvioitava sublinguaaliseen hoitoon siirtymiseen liittyvää stabiiliuden 
menettämisen ja retkahtamisen riskiä sekä mahdollisesta opioidien ja muiden päihteiden 
käytöstä aiheutuvia riskejä kehittyvälle sikiölle. 

Epävakaat 
fyysiset, 
psyykkiset ja 
sosiaaliset olot 

Potilaille, joiden kliininen presentaatio on epästabiili, on yleensä tehtävä kliinisiä arviointeja ja interventioita tavallista useammin. 

Usein toistuvat käynnit sublinguaalisen buprenorfiinin annostelussa voivat 
mahdollistaa paremman sitouttamisen osalla potilaista. 

Buvidal® viikkoinjektioita kannattaa harkita 
potilaille, jotka tarvitsevat tiiviimpää 
seurantaa kuin mikä on mahdollista 
kuukausittaisessa annostelussa. 

 

Saman-aikaisten 
lääkitysten 
antaminen 

Päivittäinen annostelu tai muu säännöllinen antaminen saattaa parantaa 
sitoutumista muihin samanaikaisiin lääkityksiin. Tämä voi olla erityisen 
merkityksellistä potilaille, joiden lääkitykset edellyttävät vahvaa sitoutumista 
vaikuttavuuden vuoksi (esim. antibiootit) tai turvallisuuden vuoksi (esim. muut 
psykoaktiiviset lääkitykset). 

Sitouttaminen voidaan liittää viikoittaisiin 
tapaamisiin Buvidal® viikkoinjektioita saavilla 
potilailla. 
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Sublinguaaliset lääkemuodot Buvidal® (viikottainen tai  
kuukausittainen depot-BPN) 

Subutex depotinjektio®  
(kuukausittainen depot-BPN) 

Hoidon 
kustannukset 

Usein tapahtuva annostelu lisää potilaan 
matkakustannuksia. Hoito julkisessa järjestelmässä: 
osavaltio maksaa kustannukset. Annostelu julkisessa 
apteekissa: potilas maksaa kustannukset, tavallisesti 
35–45 australian dollaria/viikko. Yksityisillä klinikoilla 
on kalliimpaa. 

Potilaan matkakustannukset ovat pienemmät, koska 
annostelukäyntejä on harvemmin. Depot-
buprenorfiinista aiheutuvia kustannuksia ei ole vielä 
määritetty. 

Potilaan matkakustannukset ovat pienemmät, koska 
annostelukäyntejä on harvemmin. Depot-
buprenorfiinista aiheutuvia kustannuksia ei ole vielä 
määritetty. 

 

Ei-lääketieteellisen 
käytön riskit  
(esimerkiksi 
diversio tai 
injisointi) 
 

Sublinguaalisiin buprenorfiinilääkemuotoihin liittyy 
poikkeavan käyttötavan (esimerkiksi buprenorfiinin 
injisoinnin) ja/tai diversion (muiden käyttöön 
ohjaamisen) riski, kun lääkkeenotto on valvomaton tai 
annoksia otetaan mukaan annostelupaikasta 
(esimerkiksi apteekista tai klinikalta). 

Depot-buprenorfiinin käyttöä kannattaa harkita, kun on huolta sublinguaalisen buprenorfiinin ei-lääketieteellisestä 
käytöstä (esimerkiksi injisoinnista tai keräämisestä) tai diversiosta (esimerkiksi vankilaympäristössä). 

Mukaan 
antaminen, 
valvomaton 
annostelu 

Mukaan antamista ja/tai valvomatonta annostelua 
sisältävät hoito-ohjelmat sopivat potilaille, joilla on 
arvion mukaan vain pieni riski olla sitoutumatta 
lääkitykseen. Ne lisäävät potilaan itsenäisyyttä. Osa 
potilaista ei täytä toistuvan mukaan antamisen tai 
valvomattoman annostelun kelpoisuusvaatimuksia. 

Depot-buprenorfiini voi olla parempi valinta, kun mukaan antamiseen tai valvomattomaan annosteluun liittyy 
joukko riskitekijöitä, joita on vaikeaa vähentää. Tällaisia tekijöitä voivat olla suuri päihteidenkäytön riski, aiempi ei-
lääketieteellinen käyttö (kuten injisointi) tai diversio. 

 

Tavoitteena 
opioidi-agonisti-
hoidosta 
vieroittautuminen 

Vieroittautuminen on yhteydessä opioidien käyttöön 
retkahtamiseen sekä suurempaan opioidiyliannostuksen 
riskiin heti hoidon loputtua. Hoidon loppuessa 
kannattaa käyttää yliannostusta ehkäiseviä strategioita 
(esimerkiksi annetaan naloksonia mukaan). 

On vielä epäselvää, onnistuuko vieroittautuminen paremmin depot-buprenorfiinista kuin sublinguaalisesta 
buprenorfiinista (vieroitusoireiden vakavuus ja kesto, retkahdusten määrä, terveyden heikentyminen ja potilaan 
oma kokemus). 
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4. Depot-buprenorfiinihoidon 
annosteluohjelmia koskeva suositus 
a. Depot-buprenorfiinihoidon 
aloittaminen 
i. Depot-buprenorfiinihoidon eri 
aloitustapojen yleiskatsaus 
[Suomessa lääkettä tulee käyttää vain sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen 33/2008 
”opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta 
eräillä lääkkeillä” mukaisesti ja siinä määrätyissä 
yksiköissä, joissa lääke luovutetaan käyttöön 
valvotusti. Lääkettä ei saa määrätä toimitettavaksi 
apteekista.] 

Australiassa suurin osa depot-hoidon aloittajista on 
odotettavasti sellaisia, jotka ovat jo pitkään saaneet 
hoitoa sublinguaalisella buprenorfiinilla. 

Potilaille, jotka vasta aloittavat buprenorfiinihoidon, 
suositellaan yleensä lyhyttä (esimerkiksi vähintään 
seitsemän päivän mittaista) hoitojaksoa sublinguaalisella 
buprenorfiinilla (Subutexilla tai Suboxonilla) ennen 
siirtymistä depot-buprenorfiinihoitoon. Näin tehdään 
pääasiassa kolmesta syystä: 

• Varmistetaan, etteivät potilaat joudu kokemaan 
buprenorfiinihoidon alussa merkittäviä haitta-
tapahtumia (kuten päänsärkyä, pahoinvointia tai 
sedaatiota) tai muita ongelmia (kuten lääkkeiden 
yhteisvaikutuksia). 

• Minimoidaan vieroitusoireiden provosoinnin riski 
buprenorfiinihoidon alussa. Tämä koskee erityisesti 
niitä, jotka ovat hieman aiemmin saaneet 
metadonihoitoa. 

• Varmistetaan potilaan tyytyväisyys 
buprenorfiinihoidon valitsemiseen. 

Kun sublinguaalisen buprenorfiinin antaminen 
aloitetaan tällaisessa tilanteessa (2), on noudatettava 
paikallisia suosituksia (1, 2). Pidempää 
SL BPN -hoitojaksoa saatetaan tarvita ennen depot-
buprenorfiiniin siirtymistä seuraavissa tilanteissa: 
potilas kertoo buprenorfiiniin liittyvistä 
haittatapahtumista tai lääkkeiden yhteisvaikutuksista, 
potilaalla on aiemmin todettu vakava maksasairaus tai 
potilas kokee, että stabiloituminen on vaikeaa SL-
buprenorfiiniannoksella. 

On kuitenkin huomattava, että Buvidal®-hoito voidaan 
aloittaa suoraan lyhytvaikutteisten opioidien (esimerkiksi 
heroiinin, morfiinin tai oksikodonin) jälkeen ilman SL BPN 
-välijaksoa (katso Buvidal®-hoidon aloittaminen suoraan 
(KL)). 

Pitkävaikutteisista opioideista (metadonista) täytyy 
siirtyä SL-buprenorfiinin kautta, koska depot-hoidon 
aloittamisesta suoraan metadonin jälkeen on vain vähän 
kokemusta tai tutkimuksia. 
 

b. Siirtyminen SL-
buprenorfiinihoidosta 
i. Buvidal®-hoidon aloittaminen 
SL-buprenorfiinihoitoa tai SL-buprenorfiini–naloksoni-
hoitoa saaneet potilaat voidaan siirtää suoraan Buvidal® 
viikkoinjektio- tai Buvidal® kuukausi-injektio -hoitoon 
viimeistä SL-päiväannosta seuraavana päivänä. Katso 
suositukset taulukosta 5: Sublinguaaliset annokset sekä 
depot-muotoiset Buvidal® viikkoinjektio- ja Buvidal® 
kuukausi-injektio -annokset. Seuraavien annosten kohdalla 
voidaan tarvita yksilöllistä kliinistä titrausta. Tällöin on 
tiedostettava, että buprenorfiinin kumuloitumisen vuoksi 
depot-annosten vaikutukset todennäköisesti voimistuvat, 
kunnes saavutetaan tasapainotila (yleensä 3–5 annoksen 
jälkeen). 

Potilaat voidaan siirtää sublinguaalisesta buprenorfiinista 
suoraan joko viikko- tai kuukausi-injektioihin. Lääkäri ja 
potilas saattavat valita viikkoinjektiot kuukausi-
injektioiden sijasta esimerkiksi siksi, että kliinisten 
arviointien halutaan tapahtuvan useammin tai potilas 
käyttää samanaikaisesti bentsodiatsepiineja, alkoholia tai 
muita sedatiiveja (katso taulukkoa 5: Sublinguaaliset 
annokset sekä depot-muotoiset Buvidal® viikkoinjektio- ja 
Buvidal® kuukausi-injektio -annokset). 

 
Taulukko 5. Sublinguaaliset annokset sekä depot-
muotoiset Buvidal® viikkoinjektio- ja Buvidal® 
kuukausi-injektio -annokset 

 

SL BPN 
päiväannos 

Buvidal® viikkoinjektio 
depot-annos 

Buvidal® kk-injektio 
depot-annos 

≤6 mg 8 mg Ei kuukausivastinetta 

8–10 mg 16 mg 64 mg 

12–16 mg 24 mg 96 mg 

18–32 mg 32 mg 128 mg 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080033
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080033
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a) Buvidal®-hoidon aloittaminen suoraan (KL) 
Vaikka Australian lääkevalvontavirasto on suositellut 
vähintään seitsemän päivän SL BPN -hoitojaksoa ennen 
Buvidal®-depot-hoidon aloittamista, on olemassa 
merkittävää kansainvälistä kliinistä kokemusta ja näyttöä 
(7, 12) siitä, että Buvidal® viikkoinjektioiden aloittaminen 
suoraan ilman "SL BPN -sisäänajojaksoa" on turvallista ja 
tehokasta. On siis riittävästi näyttöä sen suosituksen 
perustaksi, että Buvidal® viikkoinjektiot voidaan aloittaa 
suoraan lyhytvaikutteisten opioidien (esimerkiksi 
heroiinin, morfiinin, oksikodonin tai fentalyylin) jälkeen 
ilman SL BPN -jakson tarvetta. Tällainen aloitus voi olla 
asianmukainen erityisesti, kun 

• potilas on saanut buprenorfiinihoitoa aiemmin ja 
on varma siitä, ettei hänellä ilmene 
buprenorfiiniyliherkkyyttä tai muita merkittäviä 
haittatapahtumia 

• potilas aloittaa mieluummin depot-hoidon suoraan, 
ilman sublinguaalista annostelua 

• potilas asuu maaseudulla tai pienellä 
paikkakunnalla, jossa on rajalliset SL-
annostelumahdollisuudet (apteekissa) 

• potilaalla on pitkä matka apteekkeihin/ klinikoille, 
joista voi saada sublinguaalista annoksia 

• potilaalla ei ole varaa matka- ja 
annostelukustannuksiin. 

Tarvitaan kliinistä harkintaa, kun arvioidaan potilaan 
tarvetta saada pitkävaikutteisilla opioideilla annettavaa 
hoitoa, koska Australian lääkevirasto suosittelee 
sublinguaalisen buprenorfiinin käyttöä ennen Buvidal® 
viikkoinjektioiden aloittamista. Potilaalle on kerrottava, 
että kyseessä on poikkeuskäytäntö, ja 
potilaskertomukseen on lisättävä tämän suoran 
aloittamisen syy sekä potilaan allekirjoittama tietoon 
perustuva suostumus. Jos hoito aloitetaan suoraan 
Buvidal® viikkoinjektio -valmisteella, potilaan tilaa on 
arvioitava säännöllisesti. 

Kun on kliinisesti asianmukaista aloittaa Buvidal® 
viikkoinjektioiden antaminen heroiinin käytön jälkeen 
tai jonkin opioidireseptilääkkeen (esimerkiksi 
oksikodonin) ei-lääketieteellisen käytön jälkeen, on 
suositeltavaa käyttää seuraavia aloitusannoksia: 
24 mg/viikko + ensimmäisellä viikolla tarvittaessa 
mahdollisuus täydentävään 8 mg:n lisäannokseen 
aikaisintaan yhden päivän kuluttua. 

Vieroitusoireiden provosoinnin välttämiseksi 
ensimmäinen Buvidal®-injektio potilaille, jotka eivät ole 
saaneet SL-buprenorfiini- tai SL-buprenorfiini–
naloksoni-hoitoa, on annettava havaittaessa 
objektiivisia ja selkeitä lievien tai keskivaikeiden 
vieroitusoireiden merkkejä (esimerkiksi COWS-
pistemäärä vähintään 10) tai potilaan vastaanotettua 
ainakin yhden SL-buprenorfiiniannoksen ilman 
vieroitusoireiden provosoitumista. Tällaisessa 
tilanteessa voi olla kliinisesti asianmukaista käyttää yhtä 

4–8 mg:n "SL-buprenorfiinitestiannosta" (1). 

b) Buvidal®-annosten titraaminen (KL) 
Kun sopiva viikottainen tai kuukausittainen Buvidal®-
annos on valittu (taulukko 5: Sublinguaaliset annokset 
sekä depot-muotoiset Buvidal® viikkoinjektio- ja Buvidal® 
kuukausi-injektio -annokset), potilaat voivat yleensä 
jatkaa näillä annoksilla kokematta himoa tai 
vieroitusoireita tai kertomatta merkittävästä heroiinin 
käytöstä tai opioidireseptilääkkeiden ei-
lääketieteellisestä käytöstä. Vasta neljän annoksen 
jälkeen plasman buprenorfiinipitoisuus saavuttaa 
tasapainotilan [katso Buvidal® viikkoinjektion ja 
Buvidal® kuukausi-injektion tuotetiedot (Australia)]. 

Buvidal® viikkoinjektion tai Buvidal® kuukausi-
injektion kliininen annostitraus voi kuitenkin olla 
tarpeen, jos potilaalla ilmenee merkittäviä opioidi-
vieroitusoireita ensimmäisten 3–4 Buvidal®-annoksen 
aikana, vaikka plasman buprenorfiinipitoisuus on 
saavuttamassa tasapainotilaa. Buvidal®-valmistetta on 
annettava viikoittain tai kuukausittain potilaan 
yksilöllisten tarpeiden ja kliinisen harkinnan mukaan 
annoksina, jotka on määritetty aloituksen tai vaihdon 
jälkeen. Aiemmassa tutkimuksessa (12) noin 10–20 % 
potilaista sääti Buvidal®-annostaan (suuremmaksi tai 
pienemmäksi) ensimmäistä Buvidal®-annosta 
seuraavien muutamien annosten aikana. 

Buprenorfiiniannosten titrauksen pääperiaatteet on 
esitetty jäljempänä osiossa Depot-buprenorfiiniannosten 
titraamisen pääperiaatteet – annoksen ja annostaajuuden 
säätäminen (KL). 

c) Täydentävät buprenorfiinin lisäannokset (KL)  
Täydentäviä Buvidal®-lisäannoksia voidaan antaa, jos 
potilaalla on opioidivieroitusoireiden kliinisiä piirteitä, 
opioidihimoa tai jatkuvaa laittomien opioidien käyttöä 
[katso Buprenorfiinin lisäannostelu (KL)]. Jos 24 tuntia 
Buvidal®-annoksen jälkeen on kliinisesti aiheellista, 
potilaalle voidaan antaa lisäannoksena 8 mg:n Buvidal® 
viikkoinjektio. Näitä täydentäviä 8 mg:n Buvidal® 
viikkoinjektioita voidaan antaa yhden annostelujakson 
aikana siten, että potilaan saama annos on enintään 32 mg 
viikkoinjektiohoidossa ja enintään 160 mg kuukausi-
injektiohoidossa. Täydentävien 8 mg:n lisäinjektioiden 
välillä on oltava vähintään yksi päivä. 

Joskus voi olla tilanteita, joissa buprenorfiinin lisä-
annokset olisivat tarpeen, mutta 8 mg:n Buvidal® 
viikkoinjektioiden saantia ei pystytä järjestämään 
(esimerkiksi potilas matkustaa pois tavallisten 
palveluntarjoajien luota). Rajoitetun ajan voidaan 
antaa pieniä SL-buprenorfiinin lisäannoksia (esimer-
kiksi 4 mg tai 8 mg), kunnes seuraavan depot-
injektion antaminen on mahdollista. 
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d) Buvidal®-annosteluaikataulujen joustavuus ja 
annosten jääminen väliin 
Potilaat voidaan siirtää viikoittaisesta annostelusta 
kuukausittaiseen annosteluun tai päinvastoin 
noudattamalla suosituksia, jotka on esitetty taulukossa 5: 
Sublinguaaliset annokset sekä depot-muotoiset Buvidal® 
viikkoinjektio- ja Buvidal® kuukausi-injektio -annokset. Kun 
potilas siirretään viikoittaisesta annostelusta kuukausit-
taiseen annosteluun, muutaman ensimmäisen kuukauden 
aikana buprenorfiinin vähimmäispitoisuudet ovat yleensä 
samanlaiset kuin SL-buprenorfiiniannostelusta 
siirrettävillä potilailla. Tällöin on tarkkailtava, 
lisääntyvätkö potilaalla vieroitusoireet, opioidihimo tai 
muut epästabiiliuden merkit. Annosta on ehkä titrattava 
yksilöllisesti suuremmaksi tai pienemmäksi. 

Rutiininomaisesti annokset aikataulutetaan annettaviksi 
seitsemän päivän välein (Buvidal® viikkoinjektiot) tai 28 
päivän välein (Buvidal® kuukausi-injektiot). Joustavuutta 
kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan huomioida esimerkiksi 
väliin jääneet annostelukäynnit, matkat, yleiset 
vapaapäivät ja annostelupalvelun saatavuus. Jotta 
annoksia ei jäisi väliin, viikkoannoksen voi antaa enintään 
2 päivää ennen tai jälkeen viikoittaisen ajankohdan 
(päivinä 5–9) ja kuukausiannoksen voi antaa enintään 1 
viikkoa ennen tai jälkeen kuukausittaisen ajankohdan 
(viikoilla 3–5). 

Jos annos jää väliin, seuraava annos on annettava niin 
pian kuin käytännössä on mahdollista. Jos Buvidal® 
viikkoinjektioiden aikaväli on yli 10–14 päivää tai 
Buvidal® kuukausi-injektioiden aikaväli on yli 8 viikkoa, 
saatetaan tarvita uutta aloitusvaihetta ja annoksen 
yksilöllistä kliinistä titrausta.  
 

 

Kuva 4. Buvidal®-valmisteiden annostelun yleiskatsaus 
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ii. Subutex depotinjektio®-hoidon 
aloittaminen 
Ennen Subutex depotinjektio®-hoitoa tarvitaan 
vähintään seitsemän peräkkäisen päivän mittainen 
SL BPN -hoitojakso, jonka aikana on toivottua saavuttaa 
8 mg:n SL-päiväannos. Pidempää SL BPN -hoitojaksoa 
saatetaan tarvita ennen depot-buprenorfiiniin 
siirtymistä seuraavissa tilanteissa: potilas kertoo 
buprenorfiiniin liittyvistä haittatapahtumista tai lääk-
keiden yhteisvaikutuksista, potilaalla on aiemmin 
todettu vakava maksasairaus tai potilas kokee, että 
stabiloituminen on vaikeaa SL BPN -annoksella. 

Ensimmäinen Subutex depotinjektio®-annos on 
annettava yleensä noin 24 tuntia viimeisen SL-
buprenorfiiniannoksen jälkeen. Jos SL-
buprenorfiiniannos on annettu samana päivänä, 
Subutex depotinjektio®-annoksen antamista ei 
tarvitse siirtää myöhemmäksi. Suurimmalle osalle 
potilaista suositellaan 300 mg:n Subutex 
depotinjektio®-aloitusannosta kahtena ensimmäisenä 
kuukautena (2 x kuukausiannos). Nämä ovat niin 
sanottuja latausannoksia, joiden avulla suurennetaan 
plasman buprenorfiinipitoisuutta nopeasti hoidon 
aloitusvaiheessa. 

Joissakin olosuhteissa Subutex depotinjektio®-hoito 
voidaan aloittaa 100 mg:n annoksilla (300 mg:n 
annosten sijasta).  Tällaiselle aloitukselle on tarvetta 
etenkin tilanteissa, joissa on huolta maksan toiminnan 
heikentymisestä tai lääkkeiden yhteisvaikutuksesta 
(esimerkiksi muiden sedatiivien samanaikaisen käytön 
vuoksi). Päätöksestä on tällöin suositeltavaa keskustella 
potilaan kanssa (esimerkiksi potilaalle on kerrottava, 
että myös 100 mg:n Subutex depotinjektio®-annokset 
suurentavat plasman buprenorfiinipitoisuutta 
huomattavasti). Päätös kirjataan potilastietoihin. 
Hoidon vaikutuksia on seurattava säännöllisesti, ja 
annosta on säädettävä niiden mukaan. 

Kun on annettu Subutex depotinjektio®-hoidon kaksi 
ensimmäistä neljän viikon annosta, seuraavat annokset 
voivat olla joustavasti joko 100 mg:n tai 300 mg:n 
subkutaanisia injektioita neljän viikon välein. Lääkäri 
tekee nämä päätökset neuvotellen potilaan kanssa.  
Valtaosalle potilaista soveltuvat 100 mg:n 
kuukausittaiset Subutex depotinjektio®-annokset. Niillä 
ylläpidetään kahdella ensimmäisellä 300 mg:n Subutex 
depotinjektio®-annoksella saavutettuja plasman 
buprenorfiinipitoisuuksia (tasapainotilassa). Tässä 
hoidossa on todennäköisesti vähemmän huolta 
haittatapahtumista, joita liittyy suuriin buprenorfiini-
annoksiin. Ylläpitohoitoa 300 mg:n annoksilla on 
harkittava potilaille, joiden tila on aiemmin stabiloitunut 
suurella SL-buprenorfiiniannoksella (esimerkiksi 24–
32 mg/päivä), tai joilla himo tai laittomien opioiden 
käyttö jatkuu kahden ensimmäisen Subutex 
depotinjektio®-annostelukuukauden aikana. Kliininen 

titraus on suositeltavaa. Sen periaatteet on esitetty 
osiossa Depot-buprenorfiiniannosten titraamisen 
pääperiaatteet – annoksen ja annostaajuuden 
säätäminen (KL). 

a) Subutex depotinjektio®-
annosteluaikataulun joustavuus ja 
annosten jääminen väliin 

Tavanomaisesti annokset aikataulutetaan annettaviksi 
28 päivän välein. Joustavuus on kuitenkin tarpeen, jotta 
voidaan huomioida esimerkiksi väliin jääneet 
annostelukäynnit, matkat, yleiset vapaapäivät ja 
annostelupalvelun saatavuus. Tällaisten tilanteiden 
ratkaisemiseksi Subutex depotinjektio®-annos voidaan 
antaa enintään 2 päivää ennen aikataulutettua 
ajankohtaa (eli 26 päivää viimeisimmän injektion 
jälkeen) tai enintään 14 päivää 28 päivän mittaisen 
annosvälin jälkeen (eli 42 päivää viimeisimmän injektion 
jälkeen) ilman annoksen säätötarvetta. 

Kun on saavutettu tasapainotila kahden 
(300/100 mg) tai kuuden (300/300 mg) Subutex 
depotinjektio®-annoksen jälkeen, satunnaisilla 
annosteluviiveillä, jotka kestävät enintään neljä 
viikkoa (eli viimeisimmästä injektiosta on enintään 56 
päivää), ei ole odotettavasti kliinisesti merkittävää 
vaikutusta hoidon tehoon. Hoidolliset 
buprenorfiinipitoisuudet säilyvät yleensä plasmassa 
tämän ajan. Useimmiten annostelua voidaan jatkaa 
muuttamatta tavallista Subutex depotinjektio®-
annosta. 

Yli neljän viikon annosteluviiveisiin (eli 
viimeisimmästä injektiosta yli 56 päivää) voi liittyä 
plasman buprenorfiinipitoisuuden pieneneminen. 
Tällöin Subutex depotinjektio®-hoito on aloitettava 
varovasti uudelleen. Jos on vähänkin epäilystä 
potilaan opioiditoleranssista (esimerkiksi potilas 
kertoo kokevansa opiaattivieroitusoireita), hänelle on 
annettava SL-buprenorfiinitestiannos (esimerkiksi 
8 mg). Jos ei ilmene mitään huolestuttavaa 
(esimerkiksi sedaatiota), Subutex depotinjektio®-
annostelu aloitetaan uudelleen seuraavana päivänä 
(aiemmin käytetyllä 100 mg:n tai 300 mg:n 
annoksella). 

Jos potilastiedoissa ei ole yhtään kirjattua ja 
vahvistettua buprenorfiiniannosta yli 56 päivään 
viimeisimmästä injektiosta tai jos potilas on 
viimeisimmän Subutex depotinjektio®-annoksen 
jälkeen retkahtanut käyttämään säännöllisesti 
heroiinia tai muita opioideja (mistä aiheutuu 
vieroitusoireiden provosoinnin riski 
buprenorfiinihoitoon palattaessa), hoito on 
aloitettava uudelleen antamalla SL-buprenorfiinia 
vähintään seitsemän päivän ajan ennen palaamista 
Subutex depotinjektio®-hoitoon.
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Kuva 5: Subutex depotinjektio®-valmisteen annostelun yleiskatsaus 
  

 

 

c. Depot-buprenorfiiniannosten 
titrauksen pääperiaatteet – 
annoksen ja annostaajuuden 
säätäminen (KL) 
Tässä neuvotaan, miten valitaan depot-buprenor-
fiiniannos (Buvidal® tai Subutex depotinjektio®) 
alkuannosten jälkeen. 

Annos on yleensä pidettävä samana, jos 
• potilas saavuttaa hoidon päätavoitteet, eli hänellä 

ei ole esimerkiksi laittomien opioidien käyttöä tai 
kliinisesti merkittäviä opioidien vieroitusoireita tai 
himoa 

• potilaalla ei ilmene buprenorfiiniin liittyviä 
kliinisesti merkittäviä haittatapahtumia (kuten 
sedaatio tai letargia, jatkuva päänsärky, 
pahoinvointi) 

• potilas on tyytyväinen nykyiseen annokseen ja 
pyytää sen säilyttämistä. 

Annosta on yleensä pienennettävä, jos 
• potilas kertoo buprenorfiiniannokseen liittyvistä 

haittatapahtumista (kuten sedaatio tai letargia, 
jatkuva päänsärky, pahoinvointi, kohonneet arvot 
maksan toimintakokeissa) 

• potilas toivoo annoksen pienentämistä, koska 
hänen lopputavoitteenaan on vieroittautuminen 
opioidiagonistihoidosta 

• potilas kertoo annoksen olevan "liian suuri" ja/tai 
toivoo annoksen pienentämistä, eikä tällaiseen 

muutokseen liity merkittävää huolta kliinisen tilan 
heikentymisestä (esimerkiksi päihteiden käytöstä 
tai fyysisestä tai psyykkisestä oireilusta). 

Annosta on yleensä suurennettava, jos 
• potilas ei saavuta haluttuja hoitotavoitteita  
• (ilmenee esimerkiksi jatkuvaa laittomien opioidien 

käyttöä, opioidien vieroitusoireita tai himoa) 
• potilas ei kerro kokevansa buprenorfiiniin liittyviä 

haittatapahtumia (kuten sedaatio tai letargia, 
jatkuva päänsärky, ummetus, pahoinvointi, 
kohonneet arvot maksan toimintakokeissa) 

• potilas kertoo annoksen olevan liian pieni ja toivoo 
sen suurentamista, eikä suurentamiseen liity 
merkittäviä kliinisiä turvallisuusongelmia. 

 

d. Buprenorfiinin lisäannostelu 
(KL) 
Depot-buprenorfiinihoidossa ei yleensä pitäisi olla 
rutiininomaista tarvetta täydentävälle buprenorfiinin 
lisäannostelulle, vaan aina kun mahdollista, tehokas 
ja turvallinen potilashoito on varmistettava 
säätämällä depot-annosta (annosvahvuutta tai -
taajuutta). 

Kuitenkin saattaa tulla tilanteita, joissa tarvitaan 
buprenorfiinin lisäannoksia tarvitaan lyhytaikaisesti 
tai tilapäisratkaisuna, kunnes seuraavan "tavallisen" 
depot-BPN-annoksen antaminen on mahdollista. 
Esimerkkejä: 
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• Titrattaessa annosta depot-hoidon alkuvaiheessa. 
Esimerkiksi depot-buprenorfiiniannos määritetään 
potilaan aiemman SL-buprenorfiiniannoksen 
mukaan, mutta neuvotut siirtymäannokset ovat 
vain ohjeellisia ja seuraavia annoksia voidaan 
joutua säätämään.  Buprenorfiinin lisäannoksilla 
potilasta voidaan auttaa selviämään seuraavaan 
aikataulun mukaiseen depot-annokseen asti. 

• Lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi. Jos 
potilaalla aloitetaan toinen lääkitys, joka 
vaikuttaa buprenorfiinin metaboloitumiseen 
maksassa (esimerkiksi CYP 3A4 -entsyymiä 
indusoiva lääke, kuten karbamatsepiini), 
plasman buprenorfiinipitoisuudet voivat 
pienentyä. Tästä saattaa seurata opioidien 
vieroitusoireita ja himoa sekä laittomien 
huumeiden käyttöä. 

• Depot-annostelun viivästyminen tai 
keskeytyminen. Potilaalta saattaa jäädä normaali 
depot-buprenorfiiniannos väliin 
ennakoimattoman tilanteen vuoksi (esimerkiksi 
matka, kulkemisongelmat tai muut velvoitteet).  
Joissakin tapauksissa antaminen pystytään 
sovittelemaan olosuhteisiin, mutta toisinaan 
potilaat eivät millään pysty saamaan tavallista 
depot-annostaan ajoissa.  Tällöin voidaan 
kuitenkin ehkä järjestää väliaikainen SL BPN -
hoitojakso, koska SL-valmisteita on laajemmin 
saatavilla monissa eri ympäristöissä. 

• Vastatoimenpiteenä muunlaisiin stressitekijöihin tai 
psyykkisen hyvinvoinnin heikentymiseen. Osa 
potilaista on aiemmin tottunut reagoimaan 
merkittäviin stressitekijöihin päihteiden käytöllä. 

• Joskus potilaat saattavat pyytää metadoni- tai 
buprenorfiiniannoksensa suurentamista, jotta he 
pystyisivät välttämään turvautumisen muuhun 
päihteiden käyttöön tai haitallisiin toiminta-
malleihin (kuten aggressio tai uhkapelit). 

Vaikka näissä tilanteissa ei kenties ole vahvaa 
farmakologista perustetta annoksen muuttamiselle, 
käytännössä se voi olla hyödyllistä lyhytaikaisena 
toimenpiteenä. Se auttaa potilasta vaikean ajan yli. 
Samanaikaisesti pyritään yhdessä potilaan kanssa ja 
hänelle tukea antaen kehittämään vaihtoehtoisia 
terveellisiä ja ei-lääkinnällisiä selviytymiskeinoja. 

On painotettava, että potilaille ei pidä antaa SL-
buprenorfiinihoitoa yli 14 päivän ajan depot-
buprenorfiiniannosten lisäksi. Sen sijaan suositeltu 
tapa on säätää seuraavaa depot-buprenorfiiniannosta. 
Jos potilas on jatkuvasti sitä mieltä, ettei depot-
buprenorfiiniannos riitä, vaikka käytössä on suurin 
mahdollinen annos (esimerkiksi Buvidal® kuukausi-
injektio 160 mg tai Subutex depotinjektio® 300 mg), 
kannattaa harkita joko siirtymistä toiseen depot-
lääkemuotoon (antojärjestelmän vaihtaminen  
voi auttaa) tai depot-hoidon lopettamista ja palaamista 
SL-buprenorfiini- tai metadonihoitoon. 

 

i. Lisäannostelu Buvidal®-hoitoa  
saavilla potilailla 
Kun tarvitaan lisäannostelua Buvidal®-hoidossa 
oleville potilaille (heistä on eniten kliinistä kokemusta 
ja turvallisuustietoja), paras ratkaisumalli on käyttää 
Buvidal®-lisäannoksia (esimerkiksi 8 mg/viikko). Niillä 
tuetaan potilasta seuraavaan aikataulun mukaiseen 
normaaliannokseen asti. Seuraavaa Buvidal®-annosta 
säädetään tarpeen mukaan. 

Jos täydentäviä Buvidal®-depot-injektioita ei  
voida käyttää (esimerkiksi valmistetta ei ole 
saatavana), potilaalle on määrättävä  
SL-buprenorfiini (+/- naloksoni) -lisäannoksia 
(tabletteina tai kalvoina). Niitä käytetään joko 
nykyisen Buvidal®-valmisteen täydennyksenä (jolloin 
SL-buprenorfiinia annetaan enintään 8 mg/päivä) tai 
Buvidal®-valmisteen ”tilalla”. Esimerkki jälkimmäisestä 
tilanteesta: Buvidal®-annoksia jää väliin ja SL-
buprenorfiinia on käytettävä, kunnes voidaan antaa 
seuraava Buvidal®-annos (tällöin SL-
buprenorfiiniannos määritetään noudattamalla 
taulukkoa 5: Sublinguaaliset annokset sekä depot-
muotoiset Buvidal® viikkoinjektio- ja Buvidal® kuukausi-
injektio -annokset). Tarvittaessa pyydetään lisäohjeita 
päihdelääkäriltä. 

ii. Sublinguaalinen lisäannostelu Subutex 
depotinjektio®-hoitoa saavilla potilailla 
Vaikka Subutex depotinjektio®-hoidon aikana potilaat 
eivät yleensä tarvitse buprenorfiinin lisäannoksia, 
lyhytaikaisesti (enintään 14 päiväksi) voidaan määrätä 
SL-buprenorfiinin lisäannoksia (enintään 8 mg/päivä, 
SL-buprenorfiini +/- naloksoni tabletteina tai kalvoina). 
Ne ovat ikään kuin "hätäannoksia" seuraavaan 
aikataulun mukaiseen Subutex depotinjektio®-
annokseen asti. 

Jos Subutex depotinjektio®-annos on jäänyt väliin ja 
potilas kertoo kokevansa opiaattien vieroitusoireita 
tai himoa, hänelle voidaan antaa SL-buprenorfiini-
annoksia, kunnes seuraavan Subutex depotinjektio®-
annoksen antaminen on mahdollista (annetaan 
esimerkiksi 8 mg SL-buprenorfiinia päivässä ja 
hoitoannosta titrataan tarpeen mukaan). 
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e. Siirtyminen Buvidal®- ja 
Subutex depotinjektio®-
valmisteiden välillä (KL) 
Yleisesti ottaen on vältettävä potilaiden siirtämistä 
Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-valmisteiden 
välillä.  Ei ole olemassa julkaistuja tietoja tai kliinistä 
kokemusta, joiden perusteella voitaisiin antaa tällaisia 
siirtoja koskevia suosituksia. Tarpeetonta 
edestakaista vuorottelua Buvidal®- ja Subutex 
depotinjektio®-valmisteiden välillä on vältettävä. 

Saattaa kuitenkin tulla tilanteita, joissa tietyn 
lääkemuodon käyttöä ei voida jatkaa ja siirtyminen 
toiseen depot-tuotteeseen on kliinisesti 
suotuisampaa kuin palaaminen SL-buprenorfiini-
hoitoon. Esimerkkejä olosuhteista, joissa täytyy 
tehdä Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-
valmisteiden välinen siirto: 

• Potilaan hoidossa käytettyä lääkemuotoa ei ole 
saatavana uudessa hoitopaikassa (eli saatavissa 
on vain Buvidal® tai Subutex depotinjektio®, ja 
potilas on käyttänyt juuri puuttuvaa 
lääkemuotoa). 

• Yhden lääkemuodon toimituksessa on keskeytys 
(eli potilaan käyttämä lääkemuoto ei ole 
saatavissa tarvittavana aikana). 

Koska Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-valmisteiden 
välisistä siirroista ei ole olemassa kliinisiä tutkimuksia, 
siirtotilanteita varten on laadittu seuraavat suositukset 
farmakokineettisten ja kliinisten tietojen perusteella. 

Depot-annostelusta aiheutuvat tasapainotilan Cmax- 
ja Cmin-buprenorfiinipitoisuudet on esitetty kuvassa 
1: Farmakokineettiset parametrit tasapainotilassa. 

i. Siirtyminen Subutex depotinjektiosta® 
Buvidaliin® 
Potilaat, jotka ovat saaneet säännöllisesti Subutex 
depotinjektio®-kuukausiannosta 300 mg, on siirrettävä 
Buvidal® viikkoinjektio -annokseen 32 mg tai Buvidal® 
kuukausi-injektio-annokseen 128 mg. Seerumin 
buprenorfiinipitoisuus voi pienentyä Buvidal®-hoitoon 
siirtämisen seurauksena, ja potilailla saattaa ilmetä 
opiaattien vieroitusoireita ja/tai himoa. Tosin tämä on 
epätodennäköistä, koska Subutex depotinjektio®-
valmisteen puoliintumisaika on pitkä. 

Potilailla, jotka ovat saaneet säännöllisesti Subutex 
depotinjektio®-kuukausiannosta 100 mg, seerumin 
buprenorfiinipitoisuuksien ei pitäisi pienentyä 
merkittävästi siirryttäessä Buvidal® viikkoinjektio-  
tai Buvidal® kuukausi-injektio -hoitoon. Aluksi käytetään 
Buvidal® viikkoinjektio -annosta 24 mg  
tai Buvidal® kuukausi-injektio-annosta 96 mg. Annosta 
titrataan suuremmaksi tai pienemmäksi siten kuin on 
kliinisesti aiheellista. 

ii. Siirtyminen Buvidalista® Subutex 
depotinjektioen® 
Buvidal® viikkoinjektioita tai Buvidal® kuukausi-
injektioita saavat potilaat on siirrettävä 100 mg:n 
Subutex depotinjektio®-annoksiin. Useimmissa 
tapauksissa kahden "Subutex depotinjektio®-
aloitusannoksen" (300 mg) ei pitäisi olla tarpeen, 
koska potilailla on jo todennäköisesti riittävän suuret 
plasman buprenorfiinipitoisuudet. Jos potilaat kokevat 
tässä hoito-ohjelmassa merkittävää opioidien himoa 
tai vieroitusoireita, Subutex depotinjektio®-annosta 
on titrattava suuremmaksi eli 300 mg:aan (katso 
osiota Depot-buprenorfiiniannosten titraamisen 
pääperiaatteet – annoksen ja annostaajuuden 
säätäminen (KL)). 
 

f. Aloittaminen muiden opioidien 
(lääkeopioidien tai metadonin) 
jälkeen 
Ennen depot-buprenorfiinihoidon aloittamista potilaille 
on annettava vähintään seitsemän päivän ajan SL-
buprenorfiinia. Pidempi SL BPN -hoitojakso voi olla 
tarpeen, jos potilas ilmoittaa haittatapahtumista tai 
lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai kokee, että 
stabiloituminen on vaikeaa buprenorfiiniannoksella. 
Näin voi käydä esimerkiksi metadonista siirtymisen 
jälkeen (stabiloituminen voi kestää 1–2 viikkoa).  
SL BPN -hoidon aloittamisesta muiden opioidien 
(esimerkiksi lääkeopioidien tai metadonin) käytön 
jälkeen on olemassa suositus. Se on esitetty julkaisussa 
National Guidelines for Medication Assisted Treatment 
of Opioid Dependence (lähdeviite 2, osio A.4). 
 

g. Depot-buprenorfiini-
injektioiden antaminen 
Buvidal® viikkoinjektio, Buvidal® kuukausi-injektio 
ja Subutex depotinjektio® on tarkoitettu annetta-
viksi vain subkutaanisesti (eli ihon alle). Subku-
taanista kudosta täytyy olla riittävästi injisointia 
varten. Alueella ei saa olla arpia, kyhmyjä tai muita 
leesioita. Alue ei saa myöskään olla tulehtunut, 
infektoitunut tai mustelmilla. Ruiskun mäntää on 
painettava hitaasti ja tasaisesti, koska hitaasti 
annetuilla injektioilla on yleensä parempi 
toleranssi. Katso yksityiskohtaiset tiedot 
tuotetiedoista. 

Australiassa injisointeja saavat tehdä vain Australian 
Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) -
viraston rekisteröimät terveydenhuollon 
ammattihenkilöt, joiden toimenkuvaan sisältyy 
Schedule 8 -reseptiluokan lääkkeiden injisointi. 
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Depot-buprenorfiinia ei saa koskaan antaa lihakseen, 
intradermaalisesti (ihon sisään), laskimoon tai 
valtimoon. Jos depot-buprenorfiinia injisoidaan 
ohjeiden vastaisesti, seurauksena voi olla vakavia 
terveysuhkia (esimerkiksi keuhkoembolia, infektioita 
tai kudoskuolio). 

i. Buvidal®-injektioiden antaminen 
Buvidal® viikkoinjektiot ja Buvidal® kuukausi-
injektiot on injisoitava hitaasti pakaran, reiden, 
vatsan tai olkavarren ihonalaiskudokseen. 
Injektiokohtia on vuoroteltava.  Injektioalueena 
voidaan käyttää vuorotellen esimerkiksi pakaraa, reittä, 
vatsaa ja olkavartta. Ihonalaiskudoksen määrä 
vaikuttaa injisointikulmaan, mutta yleensä Buvidal®-
injektio pitäisi antaa 90 asteen kulmassa. 
Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat liiteosiossa 
mainituissa Buvidal® viikkoinjektion ja Buvidal® 
kuukausi-injektion tuotetiedoissa (Australia). 

ii. Subutex depotinjektio®-injektioiden 
antaminen 
Subutex depotinjektio® on injisoitava subkutaanisti 
vatsan alueelle, transpylorisen tason ja transtuberku-
laarisen tason välille, potilaan ollessa makuuasennossa. 
Injektiokohtia on vuoroteltava. Ihonalaiskudoksen 
määrä vaikuttaa injisointikulmaan, mutta yleensä 
Subutex depotinjektio®-injektio pitäisi antaa 45 asteen 
kulmassa. Katso liiteosiossa mainittuja Subutex 
depotinjektio®-tuotetietoja (Australia). 

Subutex depotinjektio®-injektio on annettava 
huoneenlämpöisenä. Huonelämpötilan 
saavuttaminen voi kestää 15 minuuttia valmisteen 
jääkaapista ottamisen jälkeen (30). 
 

h. Erityistilanteet depot-
buprenorfiinilla annettavassa 
opioidiagonistihoidossa 

i. Päihtymystilat  
Jos potilas on päihtynyt, kun annos pitäisi antaa, 
hänen tilansa on arvioitava. Arvioinnilla pyritään 
tunnistamaan annosteluun mahdollisesti liittyvät 
turvallisuusriskit. Suurimmat plasman buprenorfiini-
pitoisuudet ja kliiniset vaikutukset ilmenevät noin 
12–24 tuntia Buvidal® viikkoinjektion antamisen 
jälkeen, 6–10 tuntia Buvidal® kuukausi-injektion 
antamisen jälkeen ja 24 tuntia Subutex 
depotinjektio®-injektion antamisen jälkeen. Tästä 
syystä ei yleensä ole kliinisesti aiheellista jättää 
depot-injektiota antamatta potilaan päihtymystilan 
vuoksi. Tilanne on aivan päinvastainen SL-
buprenorfiini- ja metadonihoidoissa. Niissä suurimmat 
lääkevaikutukset ilmenisivät todennäköisesti potilaan 

vielä ollessa päihtyneenä. Potilaan tila on kuitenkin 
arvioitava. Pystyykö hän antamaan tietoon 
perustuvan suostumuksen tavallisen annoksensa 
saamista varten? Ymmärtääkö hän varoitukset, jotka 
koskevat sekakäytön aiheuttamaa sedaatio- ja 
yliannostusvaaraa? Jos ongelmana on, että potilas on 
hyvin vahvasti päihtynyt eikä pysty ymmärtämään ja 
noudattamaan ohjeita, annoksen antaminen voidaan 
siirtää myöhemmäksi.  

ii. Hoitosuhteen siirtäminen 
Erityistä tarkkaavaisuutta tarvitaan silloin, kun 
neuvotellaan depot-buprenorfiinihoidossa olevien 
potilaiden hoitosuhteen siirrosta muiden terveys-
palvelujen tarjoajien kanssa. Alkuvaiheessa useat 
terveysalan toimijat eivät tunne näitä uusia depot-
buprenorfiinilääkemuotoja (tai he saattavat sekoittaa 
Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-lääkemuodot 
keskenään). Myös pitkät annosteluvälit ovat heille uusi 
asia. 

Siirrettäessä hoitosuhdetta tai hoitovastuuta muille 
terveyspalvelujen tarjoajille on varmistettava, että 
seuraavat asiat viestitään selkeästi: 

• depot-buprenorfiini-injektioita määräävien ja 
antavien palveluntarjoajien tarkat tiedot sekä 
aiemmin käytetyt injektiokohdat (jotta 
vältetään injisointi samaan kohtaan) 

• hiljattain annettujen depot-buprenorfiini-
injektioiden annokset ja päivämäärät; on 
varmistettava, että mukana ovat viimeksi annetun 
annoksen tiedot 

• annettu depot-buprenorfiinilääkemuoto 
(Buvidal® viikkoinjektio, Buvidal® kuukausi-
injektio tai Subutex depotinjektio®) sekä annos 
(mg) 

• seuraava aikataulun mukainen depot-
buprenorfiiniannos (lääkemuoto, päivämäärä, 
annosvahvuus ja antoreitti) 

• depot-buprenorfiinihoitoon mahdollisesti liittyvät 
haittatapahtumat, riskit ja huolenaiheet, jotka ovat 
olennaista tietoa muille terveyspalvelujen tarjoajille. 

Koska depot-buprenorfiinihoito on vielä uusi, 
perehtymättömille palveluntarjoajille tämä 
hoitomalli ja siinä käytetyt annokset voivat olla 
vieraat. On varmistettava, että uudet henkilöt 
ymmärtävät eri annosten, antotaajuuksien ja 
annosteluolosuhteiden väliset erot. 

Koska depot-buprenorfiinilääkityksen antaminen ei 
luultavasti osu potilaan lyhyen sairaalajakson ajalle, 
tämä lääkitys voi jäädä vahingossa pois sairaalan 
epikriisistä ja lääkelistan tarkistuksesta. Hoidon 
tarjoajien on pyrittävä varmistamaan, että 
buprenorfiinihoito kirjataan tarkasti hoitosuhteen 
siirron asiakirjoihin ja muihin hoitovastuun siirron 
käytänteisiin. 
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iii. Lääkemääräysten kirjoittaminen 
Lääkemääräysten kirjoittajien on varmistettava, että 
kaikki depot-buprenorfiinia koskevat 
lääkemääräykset laaditaan lakien mukaisesti ja 
noudattaen S8-luokan opioidilääkkeitä koskevia 
paikallisia säädöksiä (NSW – Poisons and 
Therapeutic Goods Regulation 2008). 

 

 

Depot-buprenorfiinia koskeva lääkemääräys on pätevä 
vain, kun siinä ovat määräävän lääkärin tiedot (nimi, 
lääkärin tunnistenumero ja yhteystiedot), potilaan 
tiedot (nimi ja osoite), buprenorfiinivalmisteen nimi 
(esimerkiksi Buvidal® viikkoinjektio tai Subutex 
depotinjektio®), annosvahvuus (numeroin ja kirjaimin), 
antoreitti ja annettavien annosten määrä. 
Suosittelemme kirjaamaan määräykseen, että annos on 
luovutettava terveyspalvelujen tarjoajalle, ei koskaan 
suoraan potilaalle tai tämän avustajalle. 
 

 

5. Depot-buprenorfiinihoidon  
lopettaminen
Mahdollisia tilanteita, joissa depot-buprenorfiinihoito 
on keskeytettävä: 

a. Vieroittautuminen depot-buprenorfiinista 
(tavoitteena opioidien käytön loppuminen) 
b. Siirtyminen sublinguaaliseen buprenorfiiniin 
c. Siirtyminen metadoniin tai muihin opioidikipu-
lääkkeisiin 
d. Siirtyminen oraaliseen naltreksoniin 
 

a. Vieroittautuminen depot-
buprenorfiinista (tavoitteena 
opioidien käytön loppuminen) 
Monet opioidiagonistihoidossa olevat potilaat haluavat 
saavuttaa raittiuden eli lopettaa opioidihoidon ja 
vieroittautua opioideista.  Valitettavasti suurin osa 
vieroittumista yrittävistä retkahtaa laittomien opioidien 
käyttöön, ja heillä on myös tavallista suurempi 
opioidiyliannostuksen riski. Vain 10–20 % potilaista 
onnistuu pidättäytymään opioidien käytöstä lyhyellä tai 
keskipitkällä aikavälillä. Vaikka jotkut potilaat 
kuvailevat, että sublinguaalisesta buprenorfiinista on 
"nopeampaa" ja "helpompaa" vieroittautua kuin 
metadonista, ei ole juurikaan näyttöä paremmasta 
pitkän aikavälin onnistumisasteesta kummallakaan 
näistä lääkkeistä. Onnistumisennuste on tavallista 
parempi seuraavanlaisilla potilailla: He ovat pystyneet 
lopettamaan laittomien opioidien ja ilman lääkärin 
määräystä otettavien opioidireseptilääkkeiden käytön, 
eikä heillä ei ole muita merkittäviä päihdeongelmia. He 
ovat pystyneet muuttamaan elämäntyyliään sellaiseksi, 
että se tukee opioideista pidättäytymistä (esimerkiksi 
työllistyminen, koulutus, tukea antavat ihmissuhteet). 
Lisäksi heidän hoito-ohjelmassaan metadoni- tai 
buprenorfiiniannosta vähennetään asteittain, ei 
äkillisesti. Nämä tekijät soveltuvat erittäin 
todennäköisesti myös potilaille, jotka yrittävät 

vieroittautua depot-buprenorfiinihoidosta. 

Depot-buprenorfiinihoidosta vieroittautumisesta on 
olemassa hyvin vähän käytännön kokemusta eikä 
lainkaan tutkimuksia. Todennäköisesti vieroitus-
oireiden alkamisaika, enimmäisvoimakkuus ja kesto 
vaihtelevat potilaiden välillä yksilöllisesti ja myös 
depot-buprenorfiinihoidon keston mukaan. Yleisesti 
on odotettavissa, että depot-buprenorfiiniin liittyvä 
vieroitusoireyhtymä alkaa muutamia viikkoja tai 
muutamia kuukausia viimeisen annoksen jälkeen. 
Todennäköisesti se kestää pidempään mutta voi olla 
lievempi kuin sublinguaalisesta buprenorfiinista 
vieroittauduttaessa. 

Depot-buprenorfiinivalmisteisiin liittyvien vieroitus-
oireiden kestoa ja vaikeusastetta ei ole määritetty. 
Taulukossa 6 on esitetty aikakehykset, joiden sisällä 
seerumin buprenorfiinipitoisuudet pienenevät niin 
paljon, että odotettavasti on merkittäviä vieroitus-
oireita. Nämä arviot koskevat tilannetta, jossa 
lopetetaan pitkäaikainen (tasapainotilassa oleva) depot-
buprenorfiiniannostelu. Odotettavissa on myös 
huomattavaa yksilöllistä vaihtelua. 
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Taulukko 6: Aikakehykset, joiden sisällä 
seerumin buprenorfiinipitoisuudet pienenevät 
havaintorajan alapuolelle pitkäaikaisen depot-
buprenorfiinihoidon jälkeen 

 

Depot- 
buprenorfiini 

Puoliintumisaika 
(toistuvilla  
annoksilla) 

Vieroitusoireiden 
alkamisen oletettu 
aikakehys viimeisen 
depot-ylläpitoannoksen 
jälkeen 

Subutex 
depotinjektio® 
300 mg:n 
annokset 

 43–60 päivää 3–9 kuukautta 

Subutex 
depotinjektio® 
100 mg:n 
annokset 

 43–60 päivää 2–6 kuukautta 

Buvidal® 
viikkoinjektio  3–5 päivää 

Viimeistään 2–3 viikkoa 
viimeisen annoksen 
jälkeen 

Buvidal® 

kuukausi-
injektio 

 19–25 päivää 
Viimeistään 2–3 kk 
viimeisen annoksen 
jälkeen 

 
Jos hoito on kestänyt niin kauan, että plasman depot-
buprenorfiinipitoisuus on saavuttanut tasapainotilan, 
todennäköisesti pitoisuuden pieneneminen kestää 
kauemmin ja siten myös vieroitusoireet jatkuvat 
pitempään kuin depot-buprenorfiinihoitoa lyhyen aikaa 
saaneilla potilailla. 

Jos suinkin on mahdollista, potilaan depot-
buprenorfiiniannosta on pienennettävä ennen 
annostelun lopettamista.  Tämä voi tarkoittaa 
seuraavaa: 

• Buvidal® viikkoinjektioita saavan potilaan 
viikkoannos pienennetään 8 mg:aan. 

• Buvidal® kuukausi-injektioita saavan potilaan 
kuukausiannos pienennetään 64 mg:aan. 

• Subutex depotinjektio®-injektioita saavan 
potilaan annos pienennetään 100 mg:aan. 

Kuten mistä tahansa opioidiagonistihoidosta 
vieroittauduttaessa, asiakkaan tilaa ja hoito-
suunnitelmaa on arvioitava säännöllisesti. Lisäksi 
asiakkaalle on annettava psykososiaalista tukea, jotta 
hänen motivaationsa säilyy ja hän selviää 
opioidihimosta, vieroitusoireista ja retkahdusriskistä. 
Oireenmukainen lääkitys voi auttaa (lähdeviitteen 2 
osio A4). Varovaisuutta tarvitaan kuitenkin sedatiivien 
ja unilääkkeiden pitkäaikaisen käytön suhteen (käyttö 
pidempään kuin muutamia päiviä). Depot-
buprenorfiinista vieroittautuneita potilaita on vahvasti 
rohkaistava hyödyntämään naloksin mukaan saannin 
mahdollisuuksia. 
 

 
 

b. Siirtyminen SL-buprenorfiiniin 
(KL) 
Koska depot-buprenorfiinivalmisteiden poistuminen 
elimistöstä ja kliiniset vaikutukset vaihtelevat, depot-
buprenorfiinihoidon kliinisten vaikutusten 
heikkenemisessä voi olla huomattavan suurta 
yksilöllistä vaihtelua. Tähän vaikuttavat käytetty 
depot-annos (suuret annokset vaikuttavat yleensä 
kauemmin), kesto (pitkään jatkunut depot-hoito 
vaikuttaa yleensä kauemmin), maksan toiminnan 
eroavaisuudet sekä potilaan ikä ja herkkyys 
vieroitusoireille, opioidihimolle ja muille 
stressitekijöille. 

i. Subutex depotinjektiosta® SL-
buprenorfiiniin 
Suositeltu käytäntö on aloittaa SL-buprenorfiinihoito 
antamalla pieni annos suunnilleen silloin, kun seuraava 
depot-buprenorfiini-injektio olisi annettu. Yleensä 
annetaan 8 mg:n SL -buprenorfiiniannos neljän viikon 
kuluttua viimeisestä Subutex depotinjektio®-
annoksesta. Koska depot-buprenorfiinipitoisuudet 
pienenevät vähitellen, annosta titrataan suuremmaksi 
seuraavien päivien tai viikkojen aikana kliinisen tarpeen 
mukaan (vieroitusoireet, opioidihimo, päihtymys, 
laittomien päihteiden käyttö). Annostelussa pyritään 
saavuttamaan annosmuuntotaulukon mukainen SL-
annos. Kliinisiä arviointeja on suositeltavaa tehdä usein. 

ii. Buvidalista® SL-buprenorfiiniin 
Sublinguaalisen buprenorfiinin annostelu aloitetaan 
silloin, kun seuraava injektio olisi annettu (esimerkiksi 
5–9 päivää viimeisen Buvidal® viikkoinjektion jälkeen 
tai 3–5 viikkoa viimeisen Buvidal® kuukausi-injektion 
jälkeen). Ensimmäinen sublinguaalinen 
buprenorfiiniannos on määritettävä käyttäen ohjeena 
annosmuuntotaulukkoa. Lisäksi kliinisiä arviointeja on 
tehtävä usein, jotta annosta osataan titrata oikein 
seuraavina päivinä. 
 

Taulukko 7. Sublinguaaliset annokset sekä depot-
muotoiset Buvidal® viikkoinjektio- ja 
Buvidal® kuukausi-injektio -annokset 

 

Buvidal® viikkoinj. 
depot-annos 

Buvidal® kk-injektio 
depot-annos 

SL BPN 
päiväannos 

8 mg Ei kuukausivastinetta ≤6 mg 

16 mg 64 mg 8–10 mg 

24 mg 96 mg 12–16 mg 

32 mg 128 mg 18–32 mg 
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On painotettava sitä, että potilaiden siirtämisestä 
depot-buprenorfiinista sublinguaaliseen buprenorfiiniin 
on yhä suhteellisen niukasti kokemusta. Ehkä tarvitaan 
lyhyempiä vasteaikoja tai annoksia, jotka ovat edellä 
ehdotettuja suurempia tai pienempiä. Potilaan tilaa on 
arvioitava säännöllisesti, ja annosta on titrattava 
kliinisen tarpeen mukaan. Lääkärin on kirjattava 
päätöstensä perustelut. 
 

c. Siirtyminen metadoniin tai 
muihin opioidikipulääkkeisiin (KL) 
Potilaiden siirtämisestä depot-buprenorfiinista 
metadoniin on vain vähän kliinistä kokemusta eikä 
yhtään julkaistua tutkimusta. Koska näyttö puuttuu, 
tällaista vaihtoa toivoville potilaille siirtäminen on 
suoritettava sublinguaalisen buprenorfiinin kautta 
(kuten on esitetty aiemmassa osiossa). Kun potilaan 
tila on ollut stabiili SL-buprenorfiiniannoksella 
vähintään 2 viikkoa (Buvidal® viikkoinjektio) tai 
4 viikkoa (Buvidal® kuukausi-injektio tai Subutex 
depotinjektio®), voidaan siirtyä metadoniin siten kuin 
on esitetty julkaisussa NSW Clinical Guidelines: 
Treatment of Opioid Dependence (1). Aloitetaan 
pienillä annoksilla, 20–30 mg/päivä, tehdään 
säännöllisiä arviointeja ja titrataan annosta niiden 
mukaan. 

Jos on lopetettava äkillisesti kaikki buprenorfiinihoito 
(esimerkiksi ilmenee vakava haittatapahtuma tai potilas 
ei halua jatkaa millään buprenorfiinihoitomuodolla), 
päihdespesialistin konsultoinnin jälkeen voidaan 
harkita siirtymistä metadoniin. Perusperiaatteena on 
aloittaa pienellä metadoniannoksella (esimerkiksi 
20 mg/päivä oraalisesti) seuraavan depot-annoksen 

suunniteltuna antoajankohtana. Potilaan tilaa 
seurataan säännöllisesti (vähintään viikoittain) ja 
annosta suurennetaan varovasti (enintään 5 mg:n 
lisäyksin) kliinisten arviointien jälkeen, kunnes 
metadoniannos ja potilaan tila ovat stabiloituneet. On 
tiedostettava, että depot-buprenorfiiniannoksista 
peräisin olevia buprenorfiinijäämiä voi olla kehossa 
jopa 4–6 kuukautta pitkäkestoisen Subutex 
depotinjektio® 300 mg -hoidon jälkeen tai 2–3 
kuukautta Subutex depotinjektio® 100 mg -hoidon tai 
Buvidal® kuukausi-injektio -hoidon jälkeen. 
 

d. Siirtyminen oraaliseen 
naltreksoniin (KL) 
Oraaliseen naltreksoniin siirtymisen pitäisi olla 
mahdollista buprenorfiinivaikutusten heikennyttyä eli 
yleensä 2–4 viikkoa viimeisen depot-viikkoinjektion 
jälkeen tai 4–12 viikkoa viimeisen depot-kuukausi-
injektion jälkeen (mutta mahdollisesti vasta 6 kuukau-
den jälkeen potilailla, jotka ovat saaneet 300 mg:n 
Subutex depotinjektio®-annoksia). Näissä tilanteissa on 
huomattavan suuri vieroitusoireiden provosoinnin riski. 
Siksi siirto on yleensä suoritettava siten, että potilas on 
laitoshoidossa tai tiiviissä tarkkailussa, minkä lisäksi hän 
on antanut ennen siirtoa negatiivisen tuloksen 
virtsanäytteestä tehdyssä huumetestissä ja 
ihanteellisessa tapauksessa myös negatiivisen tuloksen 
naloksonialtistuskokeessa. Aluksi annetaan pieniä 
nalteksoniannoksia (esimerkiksi 12,5 mg/päivä). 
Annosta suurennetaan 12,5 mg:lla päivittäin, kunnes 
saavutetaan tavoiteannos 50 mg/päivä. 
Ongelmatilanteissa konsultoidaan spesialistia. 

 

 
 

6. Kliiniset tilanteet 
 
 

a. Yliannostus 
Vaikka buprenorfiini yksinään on harvoin yhteydessä 
opioidiriippuvaisten käyttäjien yliannostuksiin, 
yliannostus voi tapahtua sekakäytössä, erityisesti 
käytettäessä lisäksi muita sedatiiveja (kuten alkoholi tai 
bentsodiatsepiinit). Tällaisessa tilanteessa tarvitaan 
ensihoitoa ja tukihoitoa (happihoitoa, hengityksen 
avustamista ja potilaan asettamista kylkiasentoon) sekä 
naloksonia. Laboratoriokokeissa (eläinkokeissa ja 
reseptorinsitomistutkimuksissa) saadut tulokset 
viittaavat siihen, että buprenorfiinin vaikutukset 
kumoutuvat vain erittäin suurilla naloksoniannoksilla 
(esimerkiksi 10 mg lihakseen tai laskimoon). Syynä ovat 
buprenorfiinin ja naloksonin samanveroiset affiniteetit 
myy-opioidireseptoria kohtaan. Kuitenkin käytännön 
yliannostustilanteissa, jotka johtuvat buprenorfiinia 

sisältäneestä sekakäytöstä, vaste saadaan yleensä jo 
naloksonin rutiiniannoksilla (esimerkiksi 1–2 mg 
lihakseen tai laskimoon). 

Depot-buprenorfiinivalmisteen mahdolliset erityisriskit 
liittyvät ennemmin buprenorfiinipitoisuuden 
pitkäkestoisuuteen plasmassa kuin sublinguaalista 
hoitoa suurempaan buprenorfiinipitoisuuteen. Tämän 
vuoksi ei ole todennäköistä, että depot-
buprenorfiinilääkemuodoista aiheutuisi suurempaa 
yliannostusriskiä. Depot-lääkemuotojen 
pitkävaikutteisuuden vuoksi kliinistä seurantaa on 
kuitenkin jatkettava kauemmin, potilaan kliiniseen 
toipumiseen saakka. Pitkäaikainen tarkkailu ja 
naloksoni-infuusio sairaalaympäristössä saattaa olla 
tarpeen. 

On huomioitava, että depot-buprenorfiini (Buvidal® ja 
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Subutex depotinjektio®) täytyy antaa subkutaanisena 
injektiona. Jos sitä on injisoitu laskimoon, potilasta on 
tarkkailtava tiiviisti sairaalaympäristössä. Tällaisen 
injisoinnin seurauksena voi olla laskimotulehdus 
(flebiitti) / injisoinnin aiheuttama paikallinen reaktio, 
turvotus ja siihen liittyen valtimoverensaannin 
heikentyminen, keuhkoembolus ja yliannostustila. 
 

b. Sekakäyttö ja säännöllinen 
päihtyminen 
Depot-buprenorfiiniannosten antamista päihty-
neelle potilaalle on käsitelty osiossa Erityistilanteet 
depot-buprenorfiinilla annettavassa opioidi-
agonistihoidossa. Erityisiä interventioita saatetaan 
tarvita potilaille, jotka käyttävät haitallisella tavalla 
muita päihteitä, kuten alkoholi, bentsodiatsepiini, 
stimulantit, kannabis ja/tai suonensisäiset huumeet. 
Tätä aihetta on käsitelty julkaisussa National 
Guidelines for Medication Assisted Treatment of 
Opioid Dependence (2). Usein potilaat, jotka 
käyttävät päihteitä toistuvasti ja haitallisella tavalla, 
hyötyvät säännöllisestä kliinisestä seurannasta ja 
arvioinneista. Näitä tapaamisia saattaa olla 
hankalampaa aikatauluttaa potilaille, jotka käyvät 
annostelussa vain kerran kuukaudessa. Jos tarvitaan 
useammin toistuvia kliinisiä arviointeja ja potilas on 
aiemmin laiminlyönyt sovittuja tapaamisia, voidaan 
harkita lyhyemmän annosteluvälin sisältävää 
lääkitysmuotoa. Jos potilas käyttää alkoholia, 
bentsodiatsepiineja tai stimulantteja (tai muita 
psykoaktiivisia aineita) runsaasti ja säännöllisesti tai 
on niistä riippuvainen, saatetaan tarvita 
spesifisempiä interventioita (esimerkiksi 
päihdeneuvontaa ja/tai päihdevieroitusta sekä 
jatkuvaa tukea). Näissä interventioissa on 
tavoitteena kyseisten aineiden käytön väheneminen 
tai loppuminen. 
 

c. Depot-buprenorfiinihoitoa 
saavien potilaiden akuutin kivun 
hoito 
Opiaattiagonistihoitoa saavilla potilailla on usein 
hoitoa vaativia akuutin kivun jaksoja. 
Buprenorfiinihoito voi monimutkaistaa kivunhoitoa, 
mutta näihin tilanteisiin on kuitenkin olemassa 
erilaisia ratkaisumalleja. On tärkeää, että potilaat 
saavat tehokasta kivunhoitoa. 

Buprenorfiini sitoutuu suurella affiniteetilla myy-
reseptoreihin ja heikentää useimpien täysopioidi-
agonistien (esimerkiksi morfiinin ja oksikodonin) 
vaikutusta. Tällä ei ole suurta merkitystä lievän 
akuutin kivun hoidossa: voidaan mahdollisesti 
käyttää tulehduskipulääkkeitä tai parasetamolia sekä 
fysioterapiaa. Mutta vakavan akuutin kivun iskiessä 

(esimerkiksi akuuttitilanteessa tai hätätilanteessa, 
kuten trauma tai munuaiskivikohtaus) buprenorfiini 
voi hankaloittaa tavanomaista opioideilla annettavaa 
kivunhoitoa. 

On tärkeää, että potilaiden akuuttia kipua hoidetaan 
tehokkaasti. Julkaisussa National Guidelines for 
Medication Assisted Treatment of Opioid 
Dependence (2) suositellaan tällaisiin tilanteisiin 
seuraavia ratkaisumalleja: (a) käytetään 
tavanomaisia opioideja, esimerkiksi morfiinia, 
tavallista suurempina annoksina (titraten varovasti 
vaikutusten mukaan), (b) käytetään myy-opioidi-
reseptorin superagonistia, esimerkiksi fentanyylia, 
jolla on luontaisesti suurempi myy-
reseptoriaktiivisuus kuin buprenorfiinilla ja/tai c) 
käytetään muita kuin opioideihin perustuvia 
kivunhoitotapoja, esimerkiksi ketamiini-infuusioita 
tai alueellista anestesiaa. 

Samanlaisia ratkaisumalleja voidaan käyttää depot-
buprenorfiinihoitoa saavien potilaiden kivun 
hoidossa akuutti- ja hätätilanteissa. Näiden potilai-
den kohdalla plasman buprenorfiinipitoisuutta ei 
pystytä kumoamaan tai poistamaan ilman depot-
varaston kirurgista poistoa. 
 

d. Depot-buprenorfiinihoitoa 
saavien potilaiden kroonisen kivun 
hoito 
Opioidiagonistihoitoa saavien potilaiden keskuudessa 
krooninen kipu on yleistä (arviolta noin 30–
60 prosentilla potilaista). Opioidiriippuvuuden 
hoitoon käytetyt suuret metadoni- tai buprenorfiini-
pitoisuudet usein hillitsevät tai "peittävät" tätä kipua. 
Nykyisen näytön perusteella ei pystytä tunnistamaan 
tehokkaimpia kroonisen kivun hoitostrategioita 
metadoni- tai buprenorfiinihoitoa saavia potilaita 
varten. On siis noudatettava yleisiä kroonisen kivun 
hoitoperiaatteita (33). Potilasta on neuvottava ja 
hänet on sitoutettava hoitoprosessiin. Hoidossa on 
käytettävä asianmukaisesti opioidilääkkeitä ja muita 
lääkkeitä (kuten masennuslääkkeet, tulehduskipulääk-
keet, parasetamoli ja gabapentanoidit), fyysisiä 
interventioita (kuten liikunta ja fysioterapia) sekä 
psykososiaalisia interventioita (kuten 
kognitiivisbehavioraalinen psykoterapia).  
Buprenorfiini itsessään on voimakas opioidikipulääke. 
Varsinaisen vaivan lisäksi kroonisesta kivusta 
kärsivien potilaiden hoitosuunnitelmiin onkin 
perinteisesti sisällytetty buprenorfiinia hitaasti 
vapauttavia lääkemuotoja (esimerkiksi seitsemän 
päivän ajan pidettäviä paikallisia depotlaastareita). On 
siis odotettavissa, että myös depot-
buprenorfiinilääkemuodoista tulee tehokas osa 
hoitosuunnitelmia hoidettaessa opioidiriippuvaisten 
käyttäjien samanaikaista kroonista kipua.  
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Buprenorfiinia ei saa käyttää kroonisen kivun 
hoidossa samaan aikaan muiden 
opioidikipulääkkeiden kanssa (kuten morfiini, 
fentanyyli tai kodeiini), koska depot-buprenorfiini 
vaikuttaa niihin salpaavasti. 

Tällä hetkellä ei ole olemassa vertailevaa näyttöä 
suuriannoksisten SL-buprenorfiinilääkemuotojen ja 
depot-buprenorfiinilääkemuotojen tehosta kroonisen 
kivun hoidossa. 
 

e. Depot-buprenorfiinin  
kirurginen poisto 
Buvidal®-depot-annoksen kirurgisesta poistamisesta 
ei ole olemassa tietoja. 

Jos Subutex depotinjektio®-depot-annos täytyy 
poistaa, se voidaan leikata pois kirurgisesti paikallis-
puudutuksessa 14 vuorokauden kuluessa 
injektiosta. Vain viimeksi injisoitu depot-annos 
voidaan poistaa. Tässä kirurgisessa toimenpiteessä 
tehdään pieni viilto siihen vatsan kohtaan, johon 

depot-annos on asetettu, annos poistetaan atuloilla 
ja viilto suljetaan ompeleilla. Poistettua depot-
annosta on käsiteltävä turvallisesti ja vastuullisesti.  

Annos on hävitettävä asianmukaisesti noudattaen 
laitoksen omia käytäntöjä, jotka koskevat 
Schedule 8 -reseptiluokan lääkevalmisteita ja 
biovaarallisia farmaseuttisia jätteitä. Lisäksi on 
noudatettava sovellettavia kansallisia, osavaltiollisia 
ja paikallisia säädöksiä. Aiemmista injektioista 
jäljellä olevat plasman buprenorfiinipitoisuudet 
pienenevät vähitellen seuraavien kuukausien 
kuluessa. Kun potilaalta on poistettu depot-annos, 
häntä on tarkkailtava vieroitusoireiden varalta ja 
hoidettava asianmukaisesti (30). 

 

 

 

 

 

 
7. Depot-buprenorfiinin käyttö  
vieroitushoidossa 
Potilaiden ja lääkärien keskuudessa on huomattavan 
suurta kiinnostusta pitkävaikutteisten depot-
buprenorfiinilääkemuotojen käyttämiseen 
opioideista (kuten heroiini tai metadoni) 
vieroittautumisen tukena. Kiinnostuksen syynä on 
näiden lääkemuotojen pitkävaikutteisuus, plasman 
buprenorfiinipitoisuuden pieneneminen vähitellen ja 
logistinen yksinkertaisuus (esimerkiksi vain yksi 
annos, ei päivittäisen annostelun tarvetta). 
Asteittainen vähentäminen päivittäin (Buvidal® 
viikkoinjektio) tai viikoittain (Buvidal® kuukausi-
injektio, Subutex depotinjektio®) voi soveltua hyvin 
potilaiden tueksi heidän yrittäessään vieroittautua 
opiaateista. 

Tällä hetkellä on kuitenkin olemassa vain vähän 
kliinistä kokemusta tai tutkimusnäyttöä, jota 
voitaisiin hyödyntää ohjeena depot-buprenorfiinin 
käyttöön opiaattivieroituksessa. Lisätutkimukset 
ovat tarpeen. On suositeltavaa konsultoida 
asiantuntevaa päihdespesialistia. 
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8. Erityiset väestöryhmät ja ympäristöt
a. Suuririskiset tai haavoittuvassa 
asemassa olevat väestöryhmät 
Monet erilaiset olosuhteet voivat vaikuttaa 
voimakkaasti siihen, miten asiakkaat sitoutuvat 
opioidihoitopalveluihin (ja muihin palveluihin). Tällaiset 
olosuhteet voivat olla terveydellisiä (esimerkiksi 
kognitiivisten kykyjen heikentyminen, vaikeat 
psyykkiset tilat tai huono liikkuvuus), sosiaalisia 
(esimerkiksi lastensuojeluun liittyvät asiat, kotiväkivalta, 
kodittomuus, heikko luku- ja kirjoitustaito tai 
sosiaalinen eristäytyminen) tai väestöryhmään liittyviä 
(aboriginaaliväestö, Torresinsalmen saarten väestö, 
monikulttuuriset taustat, naiset, LGBTI-väestö, 
monikulttuuriset yhteisöt, vangit, iäkkäät ihmiset).  
Depot-buprenorfiinihoidon saaminen hoitovalikoimaan 
mahdollistaa kerran kuukaudessa tapahtuvan 
annostelun ja voi siten edistää potilaiden itseohjautu-
vuutta joissakin tapauksissa. Toisaalta se voi poistaa 
mahdollisuuden sitouttaa potilas hoitoon ja muihin 
palveluihin. Depot-hoidossa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tietoon perustuvaan suostumukseen. Lisäksi 
tarjolla on oltava potilastukihenkilöitä tai asianajo-
palveluja.  Palveluntarjoajien ja asiakkaiden on yhdessä 
toteutettava strategioita, joilla pyritään parantamaan 
potilaan osallistumista annosteluun ja kliinisiin 
arviointeihin. On myös harkittava aktiivisen seurannan 
strategioita niitä asiakkaita varten, jotka eivät saavu 
sovittuihin tapaamisiin. 

i. Aboriginaaliväestö 
Aboriginaalien elämää huomattavasti kuormittavia 
terveysongelmia voidaan käsitellä vain, jos 
hoitotarjonnassa huomioidaan tämän väestöryhmän 
ainutlaatuiset kulttuurilliset ja terveydelliset tarpeet. 
Pyrkimyksenä on tarjota useita erilaisia 
hoitovaihtoehtoja (aboriginaaliväestön moninaisuuden 
huomioimiseksi), edistää väestön terveyttä, hyvin-
vointia ja sosiaalista sopeutumista mahdollisimman 
hyvin sekä vähentää yhteisöön kohdistuvia 
turvallisuus- ja terveysriskejä lähestymistavalla, joka 
on kulttuurillisesti turvallinen. Tämä on erityisen 
tärkeää siksi, että aboriginaaleilla on huomattavasti 
suuremmat kuolleisuus- ja sairastuvuusluvut kuin 
muilla australialaisilla. 

Valtaosa päihdetyön nykyisistä toimintamalleista on 
kehitetty ensisijaisesti länsimaisen ajattelutavan 
perustalle, joten niissä saatetaan sivuuttaa 
aboriginaalien maailmankuva. 

Näiden toimintamallien käyttäminen aboriginaalien 
parissa voi olla vahingollista jopa siinä määrin, että 
jotkin niistä voivat suoranaisesti tuhota kulttuurin 

mukaisia toimintatapoja. Tämä voi vaikuttaa siihen, 
miten aboriginaalit kokevat terveydenhuolto-
järjestelmän ja sitoutuvat siihen – hakeutuvatko he 
saamaan hoitoa ja tukea. 

Päihdehoitomallit, joissa on lähtökohtana 
aboriginaalien oma kulttuuritausta, ja joiden 
kehittämiseen he ovat itse osallistuneet, ovat 
todennäköisesti tehokkaampia. Näissä malleissa 
kunnioitetaan aboriginaalien oikeuksia, arvoja ja 
odotuksia. Niissä myös tiedostetaan syrjäseuduilla, 
pienillä paikkakunnilla ja suurkaupunkialueilla elävien 
aboriginaaliyhteisöjen väliset erot ja kunkin yhteisön 
sisäinen moninaisuus. Näissä malleissa: 

• huomioidaan aboriginaalien kokonaisvaltainen 
terveys- ja hyvinvointikäsitys 

• lähtökohtana on aboriginaalien historiakäsitys, joka 
koskee muun muassa perinteistä elämäntapaa sekä 
kolonisaation aiheuttamia muutoksia ja edelleen 
jatkuvia vaikutuksia 

• pyritään vahvistamaan aboriginaalien perhe-
järjestelmiä, jotka liittyvät välittämiseen, valtaan 
ja vastuuseen 

• käytetään kulttuurillisesti sopivia lähestymis-
tapoja haittojen vähentämiseksi 

• toiminnan periaatteena on ihmisten 
voimaannuttaminen. 

Aboriginaaliväestön terveysasioita koskevaa 
aineistoa on internet-osoitteessa 
www.healthinfonet.ecu.edu.au. 
 

b. Sairaalat ja vankilat 
Monille opioidiagonistihoitoa saaville potilaille tulee 
lyhyitä sairaalajaksoja tai vapaudenmenetyksiä 
(kuten tutkintavankeus tai poliisin tekemä 
säilöönotto). Ne aiheuttavat keskeytyksiä 
metadonin tai buprenorfiinin annosteluun. 
Oletettavasti tällaiset jaksot ovat vähemmän 
ongelmallisia depot-buprenorfiinihoidossa. Silti 
sairaalahenkilöstön, vankilahenkilöstön ja depot-
buprenorfiinihoidon tarjoajien on tehtävä huolellista 
yhteistyötä. 

i. Vankilat 
Depot-buprenorfiinilla on hoitovaihtoehtona 
muutamia mahdollisia etuja vankilaympäristössä. 
Vankiloissa sublinguaalisen buprenorfiinin diversio on 
yleistä. Sen yhteydessä tapahtuu ihmisten välistä 
väkivaltaa sekä aiheutuu injisointiin liittyviä vammoja 
ja sairauksia (virusperäisiä ja viruksettomia). Sen 
sijaan subkutaanisia lääkemuotoja on hankalampi 
ohjata eteenpäin muille. 

http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
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Sublinguaalisen buprenorfiinin antaminen vankiloissa 
on hidasta, koska kalvon liukeneminen kestää 10–20 
minuuttia potilasta kohden. Tähän kuluu paljon 
vankilavirkailijoiden ja terveydenhuoltohenkilöstön 
aikaa. Koska depot-buprenorfiini annetaan vain kerran 
kuukaudessa, henkilöstölle jää enemmän aikaa tarjota 
potilaille muita terveyteen liittyviä interventioita. 

Heti vankilasta vapautumisen jälkeinen aika on 
potilaalle riskialtista, tällöin yliannostuskuoleman riski 
on 3–8-kertainen. Potilaalle on usein haastavaa saapua 
opioidiagonistihoidon annosteluun ensimmäisenä 
vapautumisen jälkeisenä päivänä. Syyt voivat olla 
maantieteellisiä, asumisoloihin liittyviä, sosiaalisia tai 
taloudellisia. Tällaisena ajanjaksona depot-valmiste voi 
mahdollistaa paremman stabiiliuden, koska ei ole yhtä 
kovaa kiirettä saapua välittömästi tapaamiseen. Tämä 
voi olla etu sekä potilaalle että paikallisille 
hoitotiimeille. 

Jopa 25 % opioidiagonistihoitoa saavista potilaista, 
jotka ovat New South Walesin vankiloissa, vapautuu 
odottamatta oikeusistunnon kautta (ilman 
terveystarkastusta). Depot-buprenorfiinin annostelun 
laajemmat aikaikkunat mahdollistavat paremman 
joustavuuden annostelun järjestämiseen paikallistasolla 
ja hoitodokumentaation siirtämiseen. Depot-

buprenorfiiniahoitoa saaville potilaille, jotka vapautuvat 
vankeudesta, on kerrottava depot-buprenorfiinin 
pitkäkestoisista kliinisistä vaikutuksista. 

Koska tasapainotilan saavuttamiseen saatetaan tarvita 
useita depot-buprenorfiiniannoksia, 
hoitodokumentaatiota siirrettäessä (vankilaan 
joutumisen ja sieltä vapautumisen yhteydessä) on 
välitettävä eteenpäin potilaan saamien annosten 
yksityiskohtaiset tiedot usean viime kuukauden ajalta. 
 

c. Kuntoutuskeskukset ja tuettu 
asuminen 
Monet alkoholisteille ja muille päihteidenkäyttäjille 
tarkoitetut kuntoutuskeskukset ja tuetun asumisen 
palvelut (esimerkiksi hoitokodit) eivät ole aiemmin 
pystyneet tukemaan opioidiagonistihoitoa saavia 
potilaita. Ongelmaksi on koettu metadonin tai 
buprenorfiinin annostelu ja mukaan annettavien 
annosten säilytys. Depot-buprenorfiinihoito 
mahdollistaa opioidiagonistihoidon paremman 
integroinnin näihin ympäristöihin: potilas käy 
annostelupaikassa tai, jos mahdollista, depot-
buprenorfiiniannosten palveluntarjoajat käyvät 
kuntoutuslaitoksessa tai tuetussa asumisyksikössä.

9. Järjestelyt matkojen aikana 
Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-valmisteita ei saa 
luovuttaa potilaiden käsiin. Vain terveydenhuollon 
ammattilainen saa käsitellä depot-
buprenorfiinivalmisteita, kun ne on toimitettu klinikalle 
tai annostelupaikkaan. 
 

a. Lyhyet matkat 
 

Depot-buprenorfiinin pitkävaikutteisuuden vuoksi 
potilaiden on aiempaa helpompaa tehdä lyhyitä 
matkoja. Annoksista, jotka täytyy antaa ennen 
aikataulutettua päivämäärää tai sen jälkeen, on tietoja 
osioissa Buvidal®-annosteluaikataulun joustavuus ja 
annosten jääminen väliin, Subutex depotinjektio®-
annosteluaikataulun joustavuus ja annosten jääminen 
väliin. 
 

b. Osavaltioiden väliset matkat 
 

Tietoja, jotka liittyvät osavaltioiden välisiin matkoihin, 
on julkaisun NSW Clinical Guidelines: Treatment of 
Opioid Dependence (1) osiossa 3.5: Prescriber related 

information. Tällaisiin matkoihin ei liity muita 
vaatimuksia kuin se, että toisessa osavaltiossa on oltava 
paikkoja, joista voi saada Buvidal®- ja/tai Subutex 
depotinjektio®-injektioita. 

 
c. Ulkomaanmatkat 
 

Koska Buvidal®- ja Subutex depotinjektio®-valmisteita ei 
voi luovuttaa potilaiden käsiin, yli viiden viikon mittaisia 
(Buvidal® kuukausi-injektio) tai yli kuuden viikon 
mittaisia (Subutex depotinjektio®) ulkomaanmatkoja 
varten potilaat on siirrettävä takaisin sublinguaaliseen 
hoitomuotoon. Sublinguaalisen annoksen titraus on 
tehtävä ennen matkan alkua, jotta potilasta voidaan 
tarkkailla siirryttäessä depot-buprenorfiinista 
sublinguaaliseen buprenorfiiniin. 
 

Näiden suositusten kirjoittamisen aikaan: 

• Subutex depotinjektio® on rekisteröity ja saatavilla 
Yhdysvalloissa. 

• Buvidal® on rekisteröity EU:ssa, ja sen myynti on 
aloitettu tammikuussa 2019. 
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10. Potilaan tiedot ja näkökulma (NUAA*)
Depot-buprenorfiini on aina esiteltävänä yhtenä 
vaihtoehtona nykyisten opioidihoitolääkkeiden 
joukossa. Potilaat saattavat tarvita paljonkin tietoa ja 
vakuuttelua lääkäreiltään pohtiessaan, soveltuuko 
depot-buprenofiini heidän elämäntyyliinsä ja missä 
vaiheessa hoitopolkuaan he tällä hetkellä ovat. 

Jos potilaat päättävät siirtyä depot-buprenorfiinin 
käyttöön, he tarvitsevat tällaista tukea jatkossakin. 
Uuden menetelmän eduista huolimatta depot-
injektioiden aloittaminen on heille kuin hyppy pimeään, 
ja monet potilaat kokevat sen merkitsevän kontrollin 
menettämistä. Ennen kuin ensimmäinen annosjakso on 
ohi ilman ongelmia, potilas ei voi olla täysin levollinen 
sen suhteen, onko hän tehnyt oikean ratkaisun. 

Odotettavissa on potilaita, jotka toivovat siirtoa 
sublinguaalisesta buprenorfiinista, sekä metadoni- tai 
Biodone-hoitoa saavia potilaita, jotka ovat 
kiinnostuneita siirtymisestä depot-buprenorfiiniin. 
Kaikille potilaille on kerrottava, mitä yhtäläisyyksiä ja 
eroja tällä opioidihoitolääkityksellä on suhteessa 
heidän nykyiseen lääkemuotoonsa ja myös mitä 
kaikkea siirtymiseen sisältyy. 

Päätöksenteon ja siirtymisvaiheen on tapahduttava 
yhteistyömäisessä hoitosuhteessa. Tällaisessa 
suhteessa lääkärin tiedot ja lääketieteellinen 
asiantuntijuus sekä potilaan hoitotavoitteet ja oman 
elämänsä asiantuntijuus ovat hyvässä tasapainossa. 

Potilaille on annettava laajasti tietoa depot-
buprenorfiinista. He haluavat oletettavasti tietää 
esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: 

• tuotteen farmakologinen profiili, vaikuttavuus ja 
turvallisuus, mukaan lukien puoliintumisaika, 
keskimääräiset enimmäis- ja vähimmäispitoisuu-
det, opioidihimon hallinta sekä mahdolliset 
mielihyvän tuntemiseen liittyvät näkökohdat 

• lääkemääräys- ja annostelukäytännöt, muun 
muassa annosmäärät, vaikutusaika ja antorutiinit 

• muista opioidihoitolääkityksistä siirtymisen 
menetelmä ja mahdolliset vieroitusoireet 

• sivuvaikutusten sekä kroonisen ja akuutin kivun 
hoitomahdollisuudet, hoito-ohjelman lopetta-
misen mahdollisuus 

• muut mahdolliset ongelmat ja niiden 
käsittelytapa 

• potilaiden oikeudet ja velvollisuudet 
• odotettavissa olevat kustannukset. 

Lääkärinä voit tukea aktiivisuutta ja valinnanvapautta 
potilassuhteessa seuraavasti: 

• Tiedosta, että tämä uusi tuote sopii osalle –
mutta ei kaikille – niistä, jotka ovat tällä hetkellä 
mukana hoito-ohjelmassa. Tiedosta myös, että 

valinnan tekeminen eri opioidihoitolääkitysten 
joukosta on olennainen osa omasta 
terveydestään huolehtimista. 

• Kuuntele, suhtaudu vakavasti ja toimi ripe-
ästi, kun potilaasi kuvailevat kokemuksiaan 
(esimerkiksi lääke ei tue heitä tai he kokevat 
sivuvaikutuksia). Tämä hoitomenetelmä on 
kaikille uusi, joten älä epäröi pyytää tukea 
soittamalla lääkärien palvelulinjoille. 

• Kuuntele ihmisten kertomuksia, tavoitteita, 
haasteita ja odotuksia. 

• Auta potilaitasi löytämään heille sopivin 
opioidihoito-ohjelma neuvomalla ja 
ohjaamalla. 

• Rohkaise potilaitasi laatimaan luettelo 
hyödyistä ja haitoista päätöksenteon avuksi. 

• Tarjoa potilaille testisiirtymistä depot-bupre-
norfiiniin ja vakuuta, että he saavat palata 
sublinguaalisen buprenorfiinin tai 
nestemäisen metadonin käyttöön, jos tämä 
valmiste ei sovi heille. 

• Kunnioita potilaasi päätöstä olla kokeilematta 
depot-buprenorfiinia, vaikka hänen 
vastalauseensa vaikuttaisivat sinusta 
perusteettomilta. 

• Varmista, että potilaalla on riittävästi haitto-
jen vähentämistä koskevaa tietoa, jos hän ei 
halua pidättäytyä kaikista laittomista 
huumeista. Korosta etenkin yliannostuksen 
vaaraa ja sen seurausten kumoamista. 

On odotettavissa, että monet potilaat 
havaitsevat depot-buprenorfiinin soveltuvan 
hyvin heidän hoitotavoitteisiinsa. He saattavat 
kuitenkin tarvita erilaista tukea kuin muiden 
opioidihoitolääkitysten käyttäjät, koska tässä 
hoitomuodossa yhteydenpito lääkettä määrää-
viin ja/tai annosteleviin tahoihin on vähäi-
sempää. Voit auttaa potilastasi onnistumaan 
toimimalla seuraavasti: 

• Keskustele potilaan kanssa siitä, miten odotat 
hoitosuhteen toimivan, jotta hän saisi parhaan 
mahdollisen hyödyn depot-buprenorfiinista. 

• Rohkaise potilastasi avoimeen kommunikointiin. 
• Tee kliinisiä päätöksiä, jotka eivät syrji, rankaise tai 

palkitse vaan ovat ennemminkin ammattimaisia 
reaktioita mahdollisesti ilmeneviin kliinisiin 
haasteisiin. 

• Valmistele, arvioi ja muokkaa hoitosuunnitelmaa ja 
hoitotavoitteita yhdessä potilaan kanssa. 
Keskustelkaa myös ohjelman loppumiseen liittyvistä 
odotuksista. 

• Kerro kaikista mahdollisuuksista, joita hoito sisältää 
annostelutapaamisten lisäksi (esimerkiksi neuvonta). 
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• Vakuuta potilaalle, että olet jatkuvasti hänen tukenaan 
ja yhteydenpito toimii (etenkin, jos potilas on 
siirtymässä pois tiiviistä yhteydestä opioidihoito-
ohjelman tarjoajiin). 

• Kerro, että potilaat eivät saa ajaa autoa tai käyttää  
raskaita koneita totuttautuessaan uuteen 
lääkemuotoon tai annoksen muuttamisen jälkeen, 
ennen kuin lääkkeen määrääjä antaa luvan. 

• Rohkaise potilaita miettimään, miten  he voisivat 
käyttää aikaansa myönteisellä tavalla, joka auttaisi heitä 
elämässä eteenpäin, kohti parempaa terveyttä ja 
itsetuntoa. 

• Varmista, että potilailla on mahdollisuus tutustua 
opioidihoito-ohjelman osallistujille tarkoitettuihin 
oppaisiin ja myös kaikkiin erityisoppaisiin (kuten depot-
buprenorfiinia koskeva opas). 

On odotettavissa, että monille lääkäreille tulee 
hoidettaviksi potilaita, joilla on erityistarpeita. 
Opioidihoito-ohjelmaan osallistuvien potilaiden 
moninaisuutta voidaan huomioida esimerkiksi 
seuraavasti: 

• Tiedostetaan, että joissakin kulttuureissa on 
rajoituksia, jotka koskevat injektion antavan 
henkilön sukupuolta. 

• Tiedostetaan, että injisointi tiettyihin kehon kohtiin 
voi olla kulttuurillisesti ongelmallista. 

• Ymmärretään, että ammattitulkin käyttö on aina 
parempi ratkaisu kuin perheenjäsenen 
toimiminen tulkkina. Tiedonvälitys on näin 
selkeämpää, puolueettomampaa ja 
luottamuksellista. 

• Pysytään ajan tasalla opioidihoito-ohjelmien 
käyttötavasta vankiloissa. Huomioidaan se, että 
osa vankilasta vapautuvista käyttäjistä saattaa 
tarvita vapaudessa erilaisia opioidihoito-ohjelman 
toimintoja kuin vankilassa. 
 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että parhaat 
hoitosuhteet rakentuvat yhteistyölle, puolueet-
tomalle tiedonvälitykselle sekä rehelliselle ja 
avoimelle keskustelulle. Tällaisissa hoitosuhteissa 
lääkärin kliiniset vastuut ja potilaan omat 
hoitotavoitteet ovat hyvässä tasapainossa. 

*NUAA (NSW Users and AIDS Association) on New 
South Walesin osavaltiossa toimiva vertaistukeen 
perustuva kansalaisjärjestö, joka pyrkii puolustamaan 
huumeidenkäyttäjien oikeuksia sekö parantamaan 
heidän terveyttään ja asemaansa. (Suom. huomautus) 

11. Hallinnolliset kysymykset 
a. Hankinta 
Laillistettu lääkäri voi hankkia depot-buprenorfiinia 
toimiluvallisesta tukkuliikkeestä laatimallaan tilauksella 
(virallisella lomakkeella), jossa on allekirjoitus ja 
päivämäärä. Vaihtoehtoisesti valmiste-erän voi tilata 
toimiluvalliselta tukkuliikkeeltä sähköisesti tai 
puhelimitse, kunhan tukkuliikkeelle toimitetaan erän 
saapumisen jälkeen tilausta ja sen vastaanottamista 
koskeva allekirjoitettu vahvistus. 

 
b. Säilytys 

i. Buvidal® 
Buvidal®-injektioita on säilytettävä alle 25 °C:ssa. Niitä 
ei saa säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa.  
Australiassa voimassa olevan Poisons and Therapeutic 
Goods -lain mukaan Buvidal®-injektioita (kuten 
muitakin Schedule 8 -reseptiluokan lääkkeitä) on 
säilytettävä erillään kaikesta muusta (lukuun ottamatta 
käteisrahaa ja asiakirjoja) sellaisessa kassakaapissa, 
seinäkaapissa tai vetolaatikostossa, joka on tukevasti 
kiinnitetty toimitilan rakenteisiin ja jonka ovi pidetään 
lukittuna, kun lääkettä ei välittömästi tarvita. 

 

ii. Subutex depotinjektio® 
Subutex depotinjektio®-injektioita on säilytettävä 
jääkaapissa 2–8 °C:ssa. Australiassa voimassa olevan 
Poisons and Therapeutic Goods -lain mukaan säilytys-
paikan on oltava seuraavien vaatimusten mukainen: 

• Jääkaapin on sijaittava huoneessa (tai huoneen 
osassa tai erillisessä alueessa), joka ei ole 
julkisessa käytössä. 

• Jääkaapin (tai seinäkaapin tai säiliön, jossa se on) on 
oltava tukevasti kiinnitetty toimitilan rakenteisiin. 

• Jääkaappi (tai huone, seinäkaappi tai säiliö, 
jossa se on) on pidettävä lukittuna, kun sen 
sisältöä ei välittömästi tarvita. 

• Jääkaapissa saa säilyttää vain Poisons 
List -luettelon Schedule 2-, Schedule 3-, Schedule 
4- tai Schedule 8 -reseptiluokkaan kuuluvia aineita 
sekä terveydenhoitotuotteita. 

Kun tuote on poistettu jääkaapista, sitä voidaan 
säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan huoneen-
lämmössä (alle 25 °C:ssa) enintään seitsemän päivän 
ajan ennen antamista. Subutex depotinjektio®-
injektioita on säilytettävä erillään kaikesta muusta 
(lukuun ottamatta käteisrahaa ja asiakirjoja) 
sellaisessa kassakaapissa, seinäkaapissa tai 
vetolaatikostossa, joka on tukevasti kiinnitetty 

toimitilan rakenteisiin ja jonka ovi pidetään lukittuna, 
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kun lääkettä ei välittömästi tarvita. Jos Subutex 
depotinjektio®-injektio on ollut huoneenlämmössä 
yli seitsemän päivää, se on hävitettävä. 
 

c. Tilivelvollisuus 
Tilivelvollisuuden osalta noudatetaan Suomen 
lainsäädäntöä ja ohjeita. Lääkärin on kirjattava 
lääkerekisteriin kaikki buprenorfiini-depot-injektiot, 
jotka hän hankkii tukkuliikkeestä tai antaa potilaalle. 

Lääkerekisterin täytyy olla kirja, 
a) jonka sivut on numeroitu järjestyksessä 
b) joka on sidottu siten, ettei sen sivuja voi 

poistaa tai korvata uusilla huomaamatta 
c) jonka jokaisella sivulla on tilaa pakollisille 

kirjattaville tiedoille. 

Kun lääkäri vastaanottaa tai antaa buprenorfiinia 
klinikalla, hänen täytyy samana päivänä kirjata 
klinikan lääkerekisteriin seuraavat tiedot: 

• vastaanotto- tai antopäivämäärä 
• valmisteen toimittajan nimi ja osoite 

(vastaanotettaessa) tai potilaan nimi ja osoite 
(annettaessa) 

• vastaanotettu tai annettu määrä sekä kyseisen 
tapahtuman jälkeen hallussa oleva määrä 

• lääkärin allekirjoitus. 

Buprenorfiini-injektioiden kukin tuotenimi ja kukin 
annosvahvuus on kirjattava omalle sivulleen 
lääkerekisterissä. Rekisteriin ei saa tehdä muutoksia, 
mutta mahdollisen virheen voi korjata sivun 
reunukseen tai alahuomautuksena. 
Korjausmerkinnän on sisällettävä myös lääkärin 
nimen alkukirjaimet ja päivämäärä. Tätä rekisteriä on 

säilytettävä samassa toimitilassa buprenorfiini-
injektioiden kanssa. Rekisteriä on säilytettävä kaksi 
vuotta alkaen viimeisen kirjauksen päivämäärästä, ja 
sen on oltava pyynnöstä saatavissa tarkastusta 
varten. 

Kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa, 
lääkärien on tehtävä täydellinen inventaario kaikista 
hallussaan olevista addiktiolääkkeistä. On kuitenkin 
suositeltavaa tehdä täydellinen inventaario 
säännöllisesti (esimerkiksi kuukausittain). Lääkärin on 
kirjoitettava kunkin lääkerekisterissä mainitun lääkkeen 
kohdalle, välittömästi viimeisen kirjausmerkinnän 
alapuolelle, tarkastuksen päivämäärä, sanat 
“Käytettävissä oleva määrä”, todellinen hallussa oleva 
määrä ja oma allekirjoitus. 
 

d. Buprenorfiini-injektioiden 
määräys- ja antolupa 
Lääkkeiden määräämisessä ja antamisessa 
noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja ohjeita. 

Aina kun lääkäri määrää tai antaa buprenorfiini-
depot-injektion, hänen on kirjattava se potilas-
asiakirjaan, jota pidetään vastaanotolla, klinikalla tai 
sairaalassa. Potilasasiakirjaan tehtävän merkinnän 
on sisällettävä seuraavat tiedot: 

• potilaan nimi ja osoite 
• lääkkeen määräyspäivämäärä ja antopäivämäärä 
• lääkkeen nimi (myös tuotenimi), annosvahvuus ja 

injektioiden antoväli. 

Lääkärin on kirjattava antotiedot myös 
lääkerekisteriin, kuten edellä on kerrottu. 
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13. Liitteet 
a) Lääkkeiden yhteisvaikutukset (DDI:t) 
Lääkkeiden yhteisvaikutukset, joilla voi olla kliinistä merkitystä depot-buprenorfiinia käytettäessä 

Lääkeluokka Luokkaan sisält. lääkkeitä Kliininen vaikutus ja hoitoehdotus 
Bentsodiatsepiinit 
ja muut 
keskushermostoa 
lamaavat aineet 

Alkoholi, 
bentsodiatsepiineihin 
kuulumattomat 
sedatiivit/unilääkkeet, 
anksiolyytit, rauhoittavat 
lääkkeet, lihasrelaksantit, 
yleisanesteetit, 
psykoosilääkkeet ja muut 
opioidit 

– Suurempi hengityslaman, syvän sedaation, kooman ja kuoleman riski. 

– Näiden aineiden käyttöä on vältettävä tai niitä on käytettävä 
mahdollisimman vähän buprenorfiinihoidon aikana. Potilaille on 
kerrottava, että sedatiivien käyttäminen depot-buprenorfiinihoidon 
aikana on erittäin vaarallista. 

CYP3A4:n estäjät Makrolidi-antibiootit, 
atsolisienilääkkeet, 
proteaasin estäjät 
(esimerkiksi erytromysiini, 
ketokonatsoli, ritonaviiri, 
nelfinaviiri, indinaviiri ja 
itrakonatsoli) 

– Buprenorfiinilla ja ketokonatsolilla tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa 
buprenorfiinin enimmäispitoisuus (Cmax) suureni (noin 50 %) ja pitoisuus-
aikakäyrän pinta-ala (AUC) suureni (noin 70 %). Myös 
aineenvaihduntatuote norbuprenorfiinin Cmax- ja AUC-arvot suurenivat 
mutta vähemmän. 

– Buprenorfiinia saavia potilaita on tarkkailtava tiiviisti 
buprenorfiinimyrkytyksen merkkien ja oireiden varalta. Annosta voidaan 
joutua pienentämään, jos potilas käyttää samanaikaisesti voimakkaita 
CYP3A4:n estäjiä. Tarpeen mukaan on muutettava joko buprenorfiinin tai 
CYP3A4:n estäjän annosta. Käytännössä tällaisia muutoksia joudutaan 
tekemään hyvin harvoin. 

– Jos samanaikainen lääkitys lopetetaan, kun potilaan tila on vakaa 
depot-buprenorfiinilla, potilasta on tarkkailtava buprenorfiiniin 
liittyvien vieroitusoireiden varalta. 

CYP3A4:n indusorit Rifampisiini 
karbamatsepiini 
fenytoiini fenobarbitaali 

– Jos buprenorfiinin kanssa samanaikaisesti käytetään CYP3A4:n indusoreja, 
plasman buprenorfiinipitoisuus voi pienentyä. Seurauksena voi olla, että 
opioidiriippuvuuden hoito ei vaikuta parhaalla mahdollisella tavalla. 
Buprenorfiinia saavia potilaita on suositeltavaa seurata tiiviisti, jos he 
käyttävät samanaikaisesti näitä indusoreja. Tarpeen mukaan on 
muutettava joko buprenorfiinin tai CYP3A4:n indusorin annosta. 
Käytännössä tällaisia muutoksia joudutaan tekemään hyvin harvoin. 

– Jos CYP3A:n indusorien antaminen loppuu, kun potilaan tila on vakaa 
depot-buprenorfiinilla, potilasta on tarkkailtava buprenorfiinimyrkytyksen 
tai -yliannostuksen merkkien tai oireiden varalta. 

Antiretroviraaliset 
lääkkeet: 
nonnukleosidi-RT-
estäjät (NNRTI:t) 

 

Efavirentsi 
nevirapiini 
etraviriini 
delavirdiini 

– On osoitettu, että NNRTI-lääkkeiden ja sublinguaalisen buprenorfiinin 
välillä on merkittäviä farmakokineettisiä vuorovaikutuksia. Näillä 
vuorovaikutuksilla ei ole kuitenkaan havaittu olevan merkittäviä 
farmakodynaamisia seurauksia. 

– Potilasta on tarkkailtava NNRTI-lääkkeiden hoitovaikutusten voimistumisen 
tai heikkenemisen varalta. 

Antiretroviraaliset 
lääkkeet: proteaasin 
estäjät (PI:t) 

Atatsanaviir
i ritonaviiri 

– Atatsanaviiri- tai atatsanaviiri–ritonaviirihoito voi aiheuttaa 
buprenorfiinin pitoisuuden suurenemisen. 

– Jos atatsanaviirin +/- ritonaviirin antaminen alkaa, kun potilaan tila on 
vakaa depot-buprenorfiinilla, potilasta on tarkkailtava buprenorfiinin 
liikalääkityksen merkkien ja oireiden varalta. Tarvittaessa on 
pienennettävä depot-buprenorfiiniannos 300 mg:sta 100 mg:aan tai 
keskeytettävä depot-buprenorfiinihoito ja jatkettava sublinguaalisella 
buprenorfiinilla, joka mahdollistaa nopeat annosmuutokset. 
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 Lääkeluokka  Luokkaan sisält. lääkkeitä  Kliininen vaikutus ja hoitoehdotus 
Lääkkeet, jotka 
vaikuttavat 
serotoniinia 
hermovälittäjä-
aineena käyttävään 
järjestelmään 

Serotoniinin takaisinoton 
estäjät (SSRI:t)  

Serotoniinin ja 
noradrenaliinin 
takaisinoton estäjät 
(SNRI:t)  

Tratsodoni, tramadoli  

Linetsolidi ja laskimon-
sisäisesti annettava 
metyleenisini  

Trisykliset 
masennuslääkkeet (TCA:t) 

– Jos käytetään suuria annoksia (esimerkiksi yliannostus), seurauksena 
voi olla serotoniinioireyhtymä. Potilasta on tarkkailtava 
serotoniinioireyhtymän merkkien ja oireiden varalta, erityisesti hoidon 
alussa ja serotonergisen lääkkeen annoksen muuttuessa. 

MAO:n 
estäjät 
(MAOI:t, 
monoamiini-
oksidaasin 
estäjät) 

Esimerkiksi feneltsiini, 
tranyylisypromiini ja 
linetsolidi 

– MAO:n estäjien vuorovaikutus opioidien kanssa voi ilmetä 
serotoniinioireyhtymänä tai opioidimyrkytyksenä (esimerkiksi 
hengityslama tai kooma). 

– On suositeltavaa, että buprenorfiinia ja MAO:n estäjiä saavien 
potilaiden tilaa seurataan tiiviisti. 

– Morfiinista saatujen kokemusten perusteella seurauksena voi olla 
opioidivaikutusten eksaserbaatio. 

Diureetit  – Diureettien vaikutus voi heikentyä, koska opioidit indusoivat 
antidiureettisen hormonin vapautumisen. 

– Interventio: potilasta tarkkaillaan virtsanerityksen vähenemisen ja/tai 
verenpainemuutosten varalta, ja tarvittaessa suurennetaan 
diureettiannosta. 

Antikolinergiset 
lääkkeet 

 – Suurempi virtsaummen ja/tai vakavan ummetuksen riski. Vakava 
ummetus voi johtaa suolilamaan. 

– On tarkkailtava, ilmeneekö potilaalla virtsaummen tai mahalaukun 
motiliteetin vähentymisen merkkejä. 

Opioidi-
antagonistit 

Naltreksoni  

Naloksoni 

Nalmefeeni 

– Opioidiantagonisteja pitäisi yleensä antaa vain hätätilanteissa potilaille, 
jotka saavat opioidiagonistihoitoa (esimerkiksi depot-buprenorfiinia). 

– Naloksonia voidaan antaa opioidiyliannostuksen hoitamiseksi. Saatetaan 
tarvita useita naloksoni-injektioita tai naloksoni-infuusio. 

– Buprenorfiinihoitoa saavilla, opioidiriippuvaisilla potilailla naltreksoni 
saattaa provosoida pitkäkestoisten ja voimakkaiden opioidivieroitus-
oireiden alkamisen äkillisesti. Jos naltreksonihoitoa saaville potilaille 
annetaan buprenorfiinia, sen suunnitellut hoidolliset vaikutukset saattavat 
estyä naltreksonin vuoksi. 

Opioidi-
kipulääkkeet 

Opioidit – Buprenorfiini saattaa vähentää opioidikipulääkkeiden vaikutusta 
reseptorisalpauksen vuoksi. Kivusta kärsiviä potilaita pitäisi hoitaa 
opioideihin perustumattomilla hoitokeinoilla (kuten tulehduskipulääkkeet 
ja ketamiini). Opioideja voidaan käyttää varovasti, mutta koska 
analgeettisen vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan suuria annoksia, 
antamiseen voi liittyä myrkytysriski. Siksi opioidien vaikutuksia on 
seurattava tiiviisti. 

– Riittävän kivunlievityksen saavuttaminen voi olla vaikeaa, jos 
täysopioidiagonistia annetaan buprenorfiinihoitoa saavalle potilaalle. 
Tällöin on olemassa myös yliannostuksen vaara etenkin, jos yritetään 
voittaa buprenorfiinin osittaisagonistivaikutukset tai jos plasman 
buprenorfiinipitoisuudet ovat pienenemässä. 

Gabapentinoidit Gabapentiini, pregabaliini, 
baklofeeni 

– Tämä yhdistelmä voi aiheuttaa hengityslaman seurauksena kuoleman. 
Siksi annostusta on valvottava tarkasti. Tämän lääkeyhdistelmän käyttöä 
on vältettävä tapauksissa, joihin liittyy väärinkäytön riski. Potilaita on 
varoitettava. Heille on kerrottava, että gabapentinoideja ei saa käyttää 
buprenorfiinihoidon aikana muuten kuin oman lääkärin valvonnassa. 

Alkoholi Alkoholijuomat ja alkoholia 
sisältävät lääkkeet 

– Alkoholijuomat ja alkoholia sisältävät lääkkeet voimistavat buprenorfiinin 
sedatiivista vaikutusta. 
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b) Depot-buprenorfiinitutkimukset 
Study Reference Product Setting Author 
NCT02672111 
HS-14-499 (Braeburn) 

Buvidal® Community AUS Frost et al 2019 

Aims: To assess long-term safety of subcutaneous buprenorphine depot (CAM2038) weekly and monthly regimens in adult 
outpatients with opioid use disorder. 
Methods: This phase 3, open-label, multicentre, 48-week study (ClinicalTrials.gov NCT02672111) was conducted at 26 sites (US, 
UK, Hungary, Denmark, Sweden, Germany, and Australia). Participants were administered CAM2038 weekly (8, 16, 24, or 32mg) 
or CAM2038 monthly (64, 96, 128, or 160mg) with flexible dosing and individualised titration up or down utilising the multiple 
CAM2038 weekly and monthly dosing options. Safety variables, urine toxicology samples, and self-reported illicit opioid use were 
collected at each visit. 162/227 (71.4%) participants were administered a patient satisfaction survey. 
Results:  Between December 14, 2015, and April 12, 2017, 228 opioid-dependent participants enrolled, and 227 participants 
received CAM2038 (37 initiated directly onto CAM2038 and 190 converted from sublingual buprenorphine). 167/227 (73.6%) 
participants completed the treatment period. 143/227 (63.0%) participants reported at least 1 treatment emergent adverse event 
(TEAE), and 60/227 (26.4%) reported a drug-related TEAE. 46/227 (20.3%) participants reported injection site reactions, with 
most (45/46 [97.8%]) reported as mild to   moderate. 128/227 (56.4%) of the TEAEs were mild or moderate in severity. Five 
participants (2.2%) discontinued study drug due to a TEAE, of which 2 cases (0.9%) were injection site related. No serious AEs 
were attributed to   study drug. At end of study, the percentage of the composite outcome comprising illicit opioid-negative urine 
samples and self-reports was 63.0% (17/37) in new-to-treatment participants and 82.8% (111/190) for participants converted 
from sublingual buprenorphine. Participants reported high levels of satisfaction with CAM2038. 
Conclusions: CAM2038 was well-tolerated and demonstrated a systemic safety profile consistent with the known profile of 
sublingual buprenorphine. Weekly and monthly CAM2038 was associated with high retention rates and low levels of continued 
illicit opioid use throughout the study. (12) 
 
Study Reference Product Setting Author 
NCT02611752 Buvidal® US Walsh et al 2017 
Importance: Buprenorphine is an efficacious, widely used treatment for opioid use disorder (OUD). Daily oral transmucosal 
formulations can be associated with misuse, diversion, and nonadherence; these limitations may be obviated by a sustained release 
formulation. 
Objective: To evaluate the ability of a novel, weekly, subcutaneous buprenorphine depot formulation, CAM2038, to block 
euphorigenic opioid effects and suppress opioid withdrawal in non–treatment-seeking individuals with OUD.  
Design, Setting and Participants: This multisite, double-blind, randomized within-patient study was conducted at 3 controlled 
inpatient research facilities. It involved 47 adults with DSM-V moderate-to-severe OUD. The study was conducted from October 
12, 2015 (first patient enrolled), to April 21, 2016 (last patient visit). 
Interventions: A total of five 3-day test sessions evaluated the response to hydromorphone (0, 6, and 18mg intramuscular in 
random order; 1 dose/session/day). After the first 3-day session (ie, qualification phase), participants were randomized to either 
CAM2038 weekly at 24mg (n = 22) or 32mg (n = 25); the assigned CAM2038 dose was given twice, 1 week apart (day 0 and 7). 
Four sets of sessions were conducted after randomization (days 1-3, 4-6, 8-10, and 11-13). Weekly CAM2038 doses were 
initiated directly from adults maintained on oral morphine. 
Main Outcomes and Measures: The primary end point was maximum rating on the visual analog scale for drug   liking. Secondary 
end points included other visual analog scale (eg, high and desire to use), opioid withdrawal scales, and physiological and 
pharmacokinetic outcomes. 
Results: A total of 46 of 47 randomized participants (mean [SD] age, 35.5 [9] years; 76% male [n = 35]) completed   the study. Both 
weekly CAM2038 doses produced immediate and sustained blockade of hydromorphone effects (liking maximum effect, 
CAM2038, 24mg: effect size, 0.813; P < .001, and CAM2038, 32mg: effect size, 0.753; P < .001) and suppression of withdrawal 
(Clinical Opiate Withdrawal Scale, CAM2038, 24mg: effect size, 0.617; P < .001, and CAM2038, 32mg: effect size, 0.751; P < 
.001). CAM2038 produces a rapid initial rise of buprenorphine in plasma with maximum concentration around 24 hours, with an 
apparent half-life of 4 to 5 days and approximately 50% accumulation of trough concentration from first to second dose (trough 
concentration = 0.822 and 1.23 ng/mL for weeks 1 and 2, respectively, with 24mg; trough concentration = 0.993 and 1.47 ng/mL 
for weeks 1 and 2, respectively, with 32mg). 
Conclusions and Relevance: CAM2038 weekly, 24 and 32mg, was safely tolerated and produced immediate and sustained opioid 
blockade and withdrawal suppression without any evidence of precipitating withdrawal upon depot initiation. The results support 
the use of this depot formulation for treatment initiation and stabilization of patients with OUD, with the further benefit of 
obviating the risk for misuse and diversion of daily buprenorphine while retaining its therapeutic benefits. (35) 
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Study Reference Product Setting Author 
EudraCT # 2008-006348-20 Buvidal® Hamburg, Germany Hassen et al 2017 
Introduction: Sublingual buprenorphine is effective for opioid dependence treatment but associated with misuse, abuse, and 
diversion. The present Phase I/II study evaluated a novel buprenorphine subcutaneous depot formulation for once-weekly dosing 
(CAM2038 q1w) in patients receiving maintenance treatment for opioid use disorder with daily sublingual buprenorphine. 
Methods: After discontinuation of buprenorphine for 48 h, patients received a single CAM2038 q1w dose based on their pre-
study daily sublingual maintenance dose. CAM2038 q1w doses of 7.5, 15, 22.5, and 30mg were administered in a sequential dose-
escalating design. The following assessments were performed: pharmacokinetics of buprenorphine and norbuprenorphine, 
pharmacodynamics (evaluated using the Subjective and Clinical Opiate Withdrawal Scales), and time to intake of rescue sublingual 
buprenorphine medication. 
Results: Single doses of CAM2038 q1w indicated dose-proportional buprenorphine pharmacokinetics (Cmax and AUC0–7d), with 
time to Cmax ~20 h and an apparent terminal half-life of 3–5 days, supporting once-weekly dosing. On average, patients showed a 
rapid and extended decrease in opiate-withdrawal symptoms from baseline, with zero or very low SOWS and COWS values 
measured at least up to 7 days after dosing of CAM2038 q1w. The median time to first use of rescue buprenorphine was 10 days. 
No dose dependence was seen in the pharmacodynamics, attributable to the selection of CAM2038 q1w doses based on patients’ 
pre-study maintenance doses. CAM2038   q1w was safe and generally well tolerated. 
Conclusions: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of a novel buprenorphine subcutaneous depot formulation for once-
weekly dosing was evaluated, suggesting utility in maintenance treatment of patients with opioid use disorder. (36) 
 
Study Reference Product Setting Author 
 Buvidal®   US Liu et al 2018 
CAM2038, FluidCrystal injection depot, is an extended release formulation of buprenorphine given subcutaneously every 1 week 
(Q1W) or every 4 weeks (Q4W). The purpose of this research was to predict the magnitude of drug- drug interaction (DDI) after 
coadministration of a strong CYP3A4 inducer or inhibitor using physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modelling. A PBPK 
model was developed for CAM2038 based on the previously published buprenorphine PBPK model after intravenous and 
sublingual administration and the PK profiles after subcutaneous administration of CAM2038 from 2 phase I clinical trials. The 
strong CYP3A4 inhibitor ketoconazole was predicted to increase the buprenorphine exposure by 35% for the Q1W formulation 
and 34% for Q4Wformulation, respectively. Also, the strong CYP3A4   inducer rifampin was predicted to decrease the 
buprenorphine exposure by 26% for both the Q1W and Q4W formulations. The results provided insight into the potential DDI 
effect for CAM2038 and suggested a lack of clinically meaningful DDI when CAM2038 is coadministered with CYP3A4 inhibitor 
or inducer. Therefore, no dose adjustment is required when CAM2038 is coadministered with CYP3A4 perpetrators (37). 
 
Study Reference Product Setting Author 
NCT02357901  Subutex depotinjektio®  Community US  Haight et al 2019 
Background:  RBP-6000, referred to as BUP-XR (extended-release buprenorphine), is a subcutaneously injected, monthly 
buprenorphine treatment for opioid use disorder. BUP-XR provides sustained buprenorphine plasma concentrations to block drug-
liking of abused opioids over the entire monthly dosing period, while controlling withdrawal and craving symptoms. Administration 
of BUP-XR in a health-care setting also mitigates abuse, misuse, diversion, and unintentional exposure. We aimed to investigate 
the efficacy of different BUP-XR dosing regimens in participants with opioid use disorder. 
Methods: This randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial was done at 36 treatment centres in the USA. 
Treatment-seeking adults aged 18–65 years who had moderate or severe opioid use disorder (as defined by the fifth edition of the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) entered an open-label run-in phase of up to 2 weeks’ treatment with 
buprenorphine-naloxone sublingual film. Eligible participants were then randomly assigned (4:4:1:1) with an interactive voice/web-
response system to receive BUP-XR 300 mg/300 mg (six injections of 300 mg), BUP-XR 300 mg/100 mg (two injections of 300 
mg plus four injections of 100 mg), or volume-matched placebo every 28 days, and received weekly individual drug counselling. No 
supplemental buprenorphine was allowed. The primary efficacy endpoint was participants’ percentage abstinence from opioid use, 
defined as the percentage of each participant’s negative urine samples and self-reports of illicit opioid use from week 5 to week 
24, analysed in the full analysis set. Safety was assessed in all participants who received at least one dose of BUP-XR or placebo. 
This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT02357901. 
Findings: From Jan 28, 2015, to Nov 12, 2015, 1187 potential participants were screened, 665 entered run-in, and 504 received 
BUP-XR 300 mg/300 mg (n=201), BUP-XR 300 mg/100 mg (n=203), or placebo (n=100). Mean participants’ percentage 
abstinence was 41·3% (SD 39·7) for BUP-XR 300 mg/300 mg and 42·7% (38·5) for 300 mg/100 mg, compared with 5·0% (17·0) 
for placebo (p<0·0001 for both BUP-XR regimens). No compensatory non-opioid drug use was observed during BUP-XR 
treatment. The most common adverse events were headache (17 [8%] participants in the BUP-XR 300 mg/300 mg group vs 19 
[9%] participants in the BUP-XR 300 mg/100 mg    group vs six [6%] participants in the placebo group), constipation (16 [8%] vs 19 
[9%] vs 0), nausea (16 [8%] vs 18 [9%] vs five [5%]), and injection-site pruritis (19 [9%] vs 13 [6%] vs four [4%]). The BUP-XR 
safety profile was    consistent with other buprenorphine products for treatment of opioid use disorder, except for injection-site    
reactions, which were reported in more than 5% of all participants who received BUP-XR, but were mostly mild and not 
treatment-limiting. 
Interpretation: Participants’ percentage abstinence was significantly higher in both BUP-XR groups than in the placebo group. 
Treatment with BUP-XR was also well tolerated. The availability of this monthly formulation, delivered by health-care providers, 
represents an advance in treatment for opioid use disorder that enhances the benefits of buprenorphine by delivering sustained, 
optimal exposure, while reducing risks of current buprenorphine products (8) 
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Study Reference Product Setting Author 
NCT02044094  Subutex depotinjektio®  Community US  Indivior 2002 
Background: Buprenorphine’s two key effects of reducing craving and attenuating the response to opioid drugs contribute to 
reduce the self-administration of opioids. In the development of Buprenorphine as a monthly, sustained-release formulation 
(Subutex depotinjektio®) achieving plasma levels to demonstrate attenuation of opioid effects is an important dose confirmation 
step. 
Objective: The objective of this study was to demonstrate that Subutex depotinjektio® blocks the subjective effects and   
reinforcing efficacy of the -opioid receptor agonist hydromorphone (intramuscularly administered) in subjects with moderate or 
severe opioid use disorder. 
Methods: Subjects were first inducted and dose stabilized on sublingual buprenorphine/naloxone (8–24 mg daily; dose expressed 
as the buprenorphine component), then received two subcutaneous injections of RBP-6000 (300 mg) on Day 1 and Day 29. 
Hydromorphone (HM) challenges (6 mg, 18 mg or placebo administered in randomized order) occurred on 3 consecutive days of 
each study week before and after receiving RBP-6000. Subjects reported their responses to each challenge on various 100-mm 
Visual Analogue Scales (VAS). Subjects also completed a choice   task to assess the reinforcing efficacy of each hydromorphone 
dose relative to money.  The noninferiority (NI) margin, the largest difference allowed for the 6 or 18 mg HM VAS to exceed the 
placebo VAS (the maximum VAS recorded following IM injection of 0 mg HM) before being considered significant, was set at 20. 
Based on comparison to the historical response to opioid agonists in unblocked subjects, a difference of less than 20 points (on a 
unipolar scale) between the mean maximum response to hydromorphone and the mean maximum placebo response for the same 
challenge was considered to indicate near-complete blockade. 
Results: All 12 weeks of the treatment period demonstrated blockade for both 6 mg and 18 mg following Subutex depotinjektio® 
injections. However, wide variation can be seen in isolated measurements from individual subjects, shown in the   figure below. 
Complete blockade continued throughout the 8 weeks of observation that followed the 2nd Subutex depotinjektio® injection. For 
comparison, stabilization doses of SL buprenorphine in Week 0 failed to provide full blockade to 18 mg of HM. 
Conclusion: This study demonstrated that RBP-6000 at a 300 mg dose provides durable and potent blockade of the subjective 
effects and reinforcing efficacy of hydromorphone in subjects with moderate or severe opioid use disorder. (34) 
Summary based on US prescribing information. 
 
Study Reference Product Setting Author 
NCT02651584   Buvidal® Community US Lofwall et al 2018 
Objective: To determine whether treatment involving novel weekly and monthly subcutaneous (SC) buprenorphine depot 
formulations is non-inferior to a daily sublingual (SL) combination of buprenorphine hydrochloride and naloxone hydrochloride in 
the treatment of opioid use disorder. 
Design, Setting and Participants: This outpatient, double-blind, double-dummy randomized clinical trial was   conducted at 35 sites 
in the United States from December 29, 2015, through October 19, 2016. Participants were treatment-seeking adults with 
moderate-to-severe opioid use disorder. 
Interventions: Randomization to daily SL placebo and weekly (first 12 weeks; phase 1) and monthly (last 12 weeks; phase 2) SC 
buprenorphine (SC-BPN group) or to daily SL buprenorphine with naloxone (24 weeks) with matched weekly and monthly SC 
placebo injections (SL-BPN/NX group). 
Main Outcomes and Measures:  Primary end points tested for non-inferiority were response rate (10% margin) and the mean 
proportion of opioid-negative urine samples for 24 weeks (11% margin). Responder status was defined as having no evidence of 
illicit opioid use for at least 8 of 10 pre-specified points during weeks 9 to 24, with 2 of these at week 12 and during month 6 
(weeks 21-24). The mean proportion of samples with no evidence of illicit opioid use (weeks 4-24) evaluated by a cumulative 
distribution function (CDF) was an a priori secondary outcome with planned superiority testing if the response rate demonstrated 
non-inferiority. 
Results: A total of 428 participants (263 men [61.4%] and 165 women [38.6%]; mean [SD] age, 38.4 [11.0] years) were randomized 
to the SL-BPN/NX group (n = 215) or the SC-BPN group (n = 213). The response rates were 31 of 215 (14.4%) for the SL-BPN/NX 
group and 37 of 213 (17.4%) for the SC-BPN group, a 3.0%difference (95%CI, −4.0% to 9.9%; P < .001). The proportion of opioid-
negative urine samples was 1099 of 3870 (28.4%) for the SL-BPN/NX group and 1347 of 3834 (35.1%) for the SC-BPN group, a 
6.7%difference (95%CI, −0.1%to 13.6%; P < .001). The CDF for the SC-BPN group (26.7%) was statistically superior to the CDF 
for the SL-BPN/NX group (0; P = .004). Injection site adverse events (none severe) occurred in 48 participants (22.3%) in the SL-
BPN/NX group and 40 (18.8%) in the SC-BPN group. 
Conclusions and Relevance: Compared with SL buprenorphine, depot buprenorphine did not result in an inferior likelihood of 
being a responder or having urine test results negative for opioids and produced superior results on the CDF of no illicit opioid use. 
These data suggest that depot buprenorphine is efficacious and may have advantages. (4) 
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Study Reference Product Setting Author 
ISRCTN24987553 HS-13-438 Buvidal®  Community Albayaty et al 2017 
Introduction: CAM2038 q1w (once weekly) and q4w (once monthly) are investigational buprenorphine subcutaneous (SC) 
formulations based on FluidCrystal® injection depot technology. These two drug products are being developed for opioid 
dependence treatment, with a target for once-weekly and once-monthly SC dosing. The rationale for developing two products 
with different dosing frequencies is that treatment strategies/routines, and hence different treatment preferences, can vary 
between patients, different stages of opioid maintenance treatment, and countries. This study evaluated the pharmacokinetics and 
safety of buprenorphine and norbuprenorphine following administration of CAM2038 q1w or q4w versus active controls. 
Methods: Healthy volunteers were randomized to five treatment groups. All received a single intravenous dose of buprenorphine 
600 μg, followed post-washout by a single dose of CAM2038 q4w 96mg, a single dose of CAM2038 q4w 192mg, or sublingual 
buprenorphine 8, 16, or 24mg daily for 7 days, followed post-washout by a single dose of CAM2038 q4w 64 or 128mg or four 
repeated weekly doses of CAM2038 q1w 16mg. All subjects received daily naltrexone. 
Results: Eighty-seven subjects were randomized. Median buprenorphine tmax after CAM2038 q4w was 4–10 h (24 h for 
CAM2038 q1w); mean terminal half-life was 19–25 days (5 days for CAM2038 q1w). CAM2038 q4w showed dose-proportional 
buprenorphine release, with similar exposure to repeat-dose CAM2038 q1w at comparable monthly dose level. Both CAM2038 
formulations showed complete absolute bioavailability of buprenorphine and 5.7- to 7.7-fold greater buprenorphine bioavailability 
versus sublingual buprenorphine. CAM2038 q1w and q4w were well tolerated; subjects’ acceptance was higher for CAM2038 
than for sublingual buprenorphine 1 h post-dose. 
Conclusions: The pharmacokinetic profiles of CAM2038 q1w and q4w versus sublingual buprenorphine support expected 
treatment efficacy with once-weekly and once-monthly dosing, respectively. CAM2038 formulations were safe and showed good 
local tolerability. (38) 
 

 

c) Raskauteen liittyvä lausunto – tarkistuslista 
 

Raskauteen liittyvä lausunto – tarkistuslista asioista, jotka on sisällytettävä raskaana olevien potilaiden 
suostumuslomakkeeseen 
 

Tärkeimmät asiat, jotka on huomioitava hoidettaessa raskaana olevia naisia, jotka saavat Buvidal® viikkoinjektioita, 
Buvidal® kuukausi-injektioita tai Subutex depotinjektio® injektioita: 

• Potilaat on osallistettava heidän hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. 
• Ensisijainen opiaattiriippuvuuden hoito raskauden aikana on opiaattiagonistihoito. 
• Paras antenataalinen hoito opiaattiagonistihoitoa saaville naisille saavutetaan opiaattihoitotiimin ja antenataalisen 

tiimin säännöllisellä yhteistyöllä. 
 
 

Raskauden ja imetyksen aikana naiset voivat halutessaan jatkaa Buvidal® viikkoinjektio-, Buvidal® kuukausi-injektio- tai 
Subutex depotinjektio®-hoidossa, jos hoidon hyödyt ovat suuremmat kuin naiseen ja vauvaan kohdistuvat riskit. 
 

Jos hyödyt ovat riskejä suuremmat, kliinisissä potilasasiakirjoissa on ilmaistava seuraavat tiedot asianmukaisesti: 
 

• Depot-buprenorfiinin käytön turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole vielä todistettu. 
• Australian lääkevalvontaviraston (TGA) nykyisen kannan mukaan raskaus ja imetys ovat Buvidal® 

viikkoinjektioiden ja Buvidal® kuukausi-injektioiden käytön vasta-aiheita. 
• Potilas on osallistunut hoitopäätöskeskusteluun, jossa on käsitelty myös hoidon riskejä ja hyötyjä, ja on 

halunnut jatkaa depot-buprenorfiinihoitoa. 
 

d) Buvidal-valmisteyhteenveto (Suomi)] 
www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/buvidal-epar-product-information_fi.pdf 
www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/buvidal-epar-product-information_sv.pdf 

e) Subutex  100 mg, 300 mg depotinjektioneste] 
https://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humspc/7/23173567.pdf 

f) Buvidal® viikkoinjektion tuotetiedot (Australia) 
www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2018-PI-02610-1 

g) Buvidal® kuukausi-injektion tuotetiedot (Australia) 
www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2018-PI-02611-1 

h) Subutex depotinjektio®-tuotetiedot (Australia) 
www.ebs.tga.gov.au 

i) Subutex depotinjektio®-lääkemääräystiedot (Yhdysvallat) 
www.subutex depotinjektio.com/content/pdf/prescribing-information.pdf 

http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/buvidal-epar-product-information_fi.pdf
http://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/buvidal-epar-product-information_sv.pdf
https://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humspc/7/23173567.pdf
http://www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2018-PI-02610-1
http://www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2018-PI-02611-1
http://www.ebs.tga.gov.au/
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Kiitokset 
 
Tekijät haluavat kiittää New South Walesin osavaltion terveysministeriötä sekä seuraavassa mainittuja ryhmiä, jotka 
tarkastivat hoitosuosituksen luonnoksia ja tekivät niihin huomautuksia: 

Konsultaatiotyöryhmä, jonka jäseninä ovat toimineet: 

Phillip Bannon, Principal Advisor, Centre for Aboriginal Health, NSW Ministry of Health 
Bruce Battye, Director Pharmaceutical Regulatory Unit, Legal and Regulatory Services, Ministry of Health 
Tanya Bosch, Senior Policy Officer, Clinical Policy Unit, Alcohol and Other Drugs, NSW Ministry of Health  
Dr Patricia Collie, FAChAM) (Mid North Coast Local Health District 
Julie Fagan, Nurse Unit Manager, Drug and Alcohol Services, St George Hospital, South Eastern Sydney Local 

Health District 
Aleksandar Gavrilovic (B.Pharm) Principal Pharmaceutical Officer, Monitoring & Compliance, Pharmaceutical 

Regulatory Unit, Legal and Regulatory Services Branch 
Dr Anthony Gill (FAChAM) Chief Addiction Medicine Specialist, Alcohol and Other Drugs, Centre for Population 

Health 
Prof Paul Haber, Clinical Director, Drug Health Services, Sydney Local Health District  
Mary Ellen Harrod, NSW Users and AIDS Association 
Dr Phillipa Jenkins (PhD) Policy Officer, Alcohol and Other Drugs, Centre for Population Health, NSW Ministry of 

Health 
Annemarie Jones, Nurse Unit Manager, Kempsey Opioid Substitution Treatment Clinic, Mid North Coast Local 

Health District 
Debbie Kaplan, Manager, Clinical Policy, Alcohol and Other Drugs, Centre for Population Health, NSW Ministry 

of Health 
Dr Jill Roberts (MBBS Grad.Dip.A&D.St FAChAM. FFCFM(RCPA) Clinical Director Drug and Alcohol, Justice 

Health and Forensic Mental Health Network 
Antoinette Sedwell, Agency for Clinical Innovation 
Sara Shaughnessy, Mid North Coast Local Health District 
Kristine Smith, District Coordinator Drug and Alcohol Program, Western NSW LHD 
Doug Smyth, Senior Policy Officer, Clinical Policy, Alcohol and Other Drugs, Centre for Population Health, NSW 

Ministry of Health 
Dr Milana Votrubec (MB BS MA MM ME USyd, FRACGP FFPMANZCA) Royal Australian College of General 

Practitioners 
Dr Hester Wilson, [BMed (Hons) Mas. Mental Health] Royal Australian College of General Practitioners 

Lääkärit ja asiakkaat, jotka ovat osallistuneet depot-buprenorfiinivalmisteilla tehtyihin kliinisiin kokeisiin Australiassa – 
haluamme korostaa kliinisen tutkimuksen olennaista osuutta perustutkimuksen tulosten siirtämisessä käytännön 
hoitotyöhön. 

Kansainvälinen lääkäripaneeli, jonka jäseninä ovat toimineet seuraavat depot-buprenorfiinihoidon asiantuntijat: 

Dr Genie L. Bailey (MD) Diplomate, American Board of Addiction Medicine Clinical Assoc Prof of Psychiatry and 
Human Behavior Warren Alpert Medical School of Brown University Distinguished Life Fellow, American 
Psychiatry Assoc, Director of Research, Director of Medications for Addiction Division Stanley Street 
Treatment & Resources, Massachusetts 

Dr Oscar DAgnone, (MD, MRCPsych) Medical Director The OAD Clinic, London 
Dr Michael Frost (MD, FACP, FASAM) President/Medical Director, The Frost Medical Group 
Dr Michelle R. Lofwall, (MD, DFASAM) University of Kentucky College of Medicine, Departments of Behavioral 

Science and Psychiatry, Center on Drug and Alcohol Research 
Dr Edward V Nunes (MD) New York State Psychiatric Institute, Columbia University Medical Center  
Dr Kaarlo Simojoki, (MD PhD) Medical Director A-Clinic Ltd, Finland, Addiction Medicine Professor of 

Practise, University of Helsinki, Finland 
 

Buvidal®-tuotteita valmistavan Camurus-yhtiön edustajilla ja Subutex depotinjektio®-tuotteita valmistavan Indivior-
yhtiön edustajilla oli mahdollisuus tehdä huomautuksia hoitosuosituksen luonnokseen, mutta kaikki päätökset tehtiin 
suosituksen laatijoiden kesken ja hyväksytettiin konsultaatiotyöryhmällä. 
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