
 

 

 یا بوپرنورفین، بهبودی یا اعتیاد آوری؟  2قرص ب 

مراکز   در بازار جهانی عرضه و در  Subutexیا با نام تجاری سوبوتکس  2قرص ب 

. این قرص یک  گیرد  ی مراجعان قرار  طبق نسخه در دسترس مداروخانه ها  درمانی 

به مواد مخدر و   وابستگی و اعتیاد  بوده و در درمان   مخدر و مسکن اپیوئیدی قوی

به همراه  Buprenorphine  ا ی  نی نورفربوپن کاربرد دارد. همچنین دردهای حاد و مزم

زم به ذکر است که د  الراکز ترک اعتیاد می باشد. کاربرد در م دو داروی پر متادون  

 بایستی دقت الزم به عمل آید.  پزشکی این داروها مصارف  

ست که دردهای  ین گونه ا بدن یو بوپرنورفوهایی همچون متادن سم اثر دارمکانی

ان را در صورت کنترل  درصد اتمام درمک را تسکین داده و بروز عالئم تر ودوران درمان  

،  عوارضو  پرداخته 2ب ص قره افزاش می دهد. در این مقاله قصد داریم بیشتر ب

آن را مورد بررسی قرار دهیم. در صورت وجود  و برخی موارد دیگر  مکانیسم اثر 

 اه باشید.رپایان مقاله با راز ماندگار همگونه سوال تا  هر

 

 چیست؟ 2قرص ب 

ق شده از تبائین بوده و از آلکالوئیدهای  مخدری نیمه صنعتی مشت بوپرنورفین ماده

 .خشخاش به دست می آید

ال مختلف قرص، آمپول و پچ  و به اشک  مخدر قرار گرفته در رده درمانی    قرصاین 

بیشترین کاربردی که    گیرد.می مورد استفاده قرار ر مراکز مجاز پوستی د

ی باشد. البته در نظر  وبوتکس دارد در مراکز ترک اعتیاد و در مراحل سم زدایی م س

وادهای  ر از مت از نظر اعتیاد آوری چیزی کم 2قرص ب د که اثرات شیداشته با 

اما آگونیست نسبی بوده و تاثیر کمتری نسبت به   مخدری مثل هروئین و... نیست 

 دارد. بقیه موادها 

را  هیدروکلراید  کسون لون و نا د بوپرنورفییداروهای هیدروکلرا یکا آمر یغذا و   دارواداره 

الزم به   تایید نمود. رو اعتیادهای به مواد مخد ی ی درمان وابستگبرا  2002در سال 

ک عوارض شدید و آسیب زایی را با خود در  زشست که مصرف بدون تجویز پذکر ا 

 پی دارد. 

 

 یا بوپرنورفین  2اثر قرص ب مکانیسم 



 

 

د و با اتصال به گیرنده ها سبب  شگیرنده های مو می با نسبی ص آگونیست این قر 

ود. این فعال سازی همراه با حاالتی نظیر سرخوشی است  شفعال سازی آن می  

کاپا می باشد.  ابل آتاگونیست قوی که شدت آن کمتر از هروئین است. اما در مق

قابتی باالیی برخوردار بوده و در همین راستا سبب جلوگیری از  از روحیه ر 2قرص ب 

ها می    شده و یا سبب جداسازی آن اتصال متادون، هروئین و... به گیرنده های مو 

پس از این فرایند حال ماده های مخدر از شانس جداسازی کمتری برخوردار   شود. 

 پیدا کنند. صال تا بوده و نهایتا می توانند به گیرنده های مو آزاد

میلی گرم دارای بیشترین تاثیر مثبت در    16-32دوز  طبق بررسی های انجام شده  

  3-5تا   یات اثر ،ف کوتاه مدت و قطع مصرفربالک نمودن آگونیست ها بوده و در مصا

 ز خود نشان می دهد. روز ا

فاصله بعد از متادون یا  نباید بال  2به دلیل مباحث مربوط به نیمه عمر، قرص ب 

از  ت بعد ساع   6حداقل  د از متادون و ساعت بع 24 حداقل   گردد.هروئین مصرف 

 ی مطمئن تزریق می باشد.هروئین، بازه زمان 

 

 باید در نظر داشت:  2نکاتی که در رابطه با قرص ب 

رد  موا درد  در دوره های مصرف می باشن  و متخصص   کافرادی که بنابه به تجویز پزش

 . ذیل دقت الزم را داشته باشد

نظر بازه   صرفی و هم ازمصرف های خودسرانه هم از نظر حجم و شدت م •

 زمانی طوالنی مدت جلوگیری کنید. 

 

 بروز عوارض و حتی مرگ را با خود در پی دارد.ست احتمال استفاده نادر  •

 

 

وع تزریقی تبدیل می نمایند، از  ی خودسرانه قرص را به ندر مواردافرادی که  •

 ستند. برخوردار هخطر اوردوز 

 

مانند قرص    داروهای مصرفی ء خانواده از عضا بایستی ا  امی بیماری ها م در ت •

مطلع باشند، تا در مواقع مورد نیاز واکنش و رفتار مناسبی از خود نشان    2ب 

 دهند. 



 

 

ری قبل یا بعد از بوپرنورفین مصرف کرده یا خواهید  در صورتی که داروهای دیگ •

یمه  و ننمود، با پزشک خود مشورت نمایید. این مبحث از نر تداخالت دارویی 

 .عمر دارو بایستی مورد بررسی قرار گیرد

 

در مواردی که نیاز به عمل جراحی دارید یا بنابه موردی در بیمارستان بستری   •

لذا در   پزشکی شما مصرف این دارو ثبت گردد. شوید، بایستی در پرونده می 

 نید. اطالع به کادر درمان کوتاه نک

 

 

صرف دوز  در نوبت بعدی از م 2ت قرص ب وب مصرف یک نوشی  در شرایط فرام •

ت  بصرف بعدی نسخودداری کنید و در صورت فاصله زیاد تا نوبت م برابری  دو

 ید. ر نمایاینصورت تا دوز بعدی صب یر رف اقدام کنید. در غبه مص

 

دور ریخته تا از هوس  قرص را  در شرایط اتمام دوره مصرف دارو، باقی مانده  •

 مصرف بعدی به دور باشید. های 

 

 چیست؟ 2واید مصرف قرص ب ف

مثل   عالئم ترک مواد کاهش  و  روی مغز افراد بیمار به مواد مخدرتاثیرگذاری بر  •

 بی قراری، اضطراب، افسردگی، بی خوابی و...

ت آیز بودن مراحل سم  و ثبات هرچه بیشتر درمان و موفق  کمک به پایداری  •

 زدایی و توانبخشی 

 مصرف دوباره مواد مخدر میل و احتمال هوس و لغزش به سمت  کاهش  •

در  تا   ده نمایید نادرست دوری نموده و به صورت زیر زبانی استفااز مصرف کته: ن

 حل گردد. دهان 

بایستی منتظر باشید تا اولین عالئم ترک برروز نماید و    در موارد درمانی نکته: 

را قبل از بروز عالئم   2سپس شروع به مصرف نمایید. در صورتی که قرص ب  

 ار سندروم ترک حاد می گردد. ید بدن دچ ده کناستفا 

رایط زیر زبانی  و در ش  دبه داربا متادون اثراتی مشا در مقایسه   2قرص ب   نکته: 

برابری    100اثری   حتمال دارد اوع پچ پوستی برابر مورفین و در ن  40-70قدرتی 

 داشته باشد. 



 

 

وجود هرگونه   . در صورترداختیمپرنورفین پیا بو 2در این مقاله به بررسی قرص ب 

ره اعتیاد با مشاورین راز ماندگار در  وانید جهت مشاوراهنمایی می تو نیاز به ال سو

   باط باشید.ارت

 


