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Interessekonflikter

(ingen)

I dag
•

Naltrekson - virkemåte, bivirkninger og langtidsvirkende typer

•

Norske opioidavhengige i medikamentassistert avhold med
langtidsvirkende naltrekson (LNTX)

•

Nye / gamle problemer i ny behandling:
Bivirkninger og Opioidbruk hos opioidblokkerte
- 2 fenomener som krever høyt refleksjonsnivå av klinikeren

•

Rusbehandlingspolitikk - hvilke utilstrekkeligheter i dagens
rusbehandling kan løses bedre med LNTX?

Naltrekson

Kappa

Hallucinogen?
Blokkade

Kappa

Mu
Mu

Naltrekson
Heroin/morfin

Virkning:

“Rusa”
Sedasjon
Blokkade
Avhengighet
Abstinens

Relevans for alkohol og andre
avhengighetestilstander

I en tidligere episode..
Placebo

Naltrekson p.o.

San og kolleger, (Br. J. of) Addiction 1991

‘Langtidsvirkende’
•

4+ ukers pålitelig utskilling på blokkerende nivå
(1ng+/ml) og akseptable vevsreaksjoner
✤

Privat ‘gråsonemarked’ i utlandet (Sør-Europa,
Asia, Australia) - hurtigavgiftning i sedasjon/
narkose + innsetting av implantat ca € 4000

✤

Mange implantater til dette markedet uten
forskning eller produksjonsmessig kvalitetssikring

Australsk implantat (5-6 mnd)

e. The opioid therapy must be provided by individuals specifically trained in
anagement of the respiratory effects of potent opioids, specifically the
patent airway and assisted ventilation.
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Inject the 3.4 mL of diluent into
the VIVITROL Microsphere vial.
(see Figure C)

Mix the powder and diluent by
vigorously shaking the vial for
approximately 1 minute. (see Figure D)
Ensure that the dose is thoroughly
suspended prior to proceeding to
Step E.
A PROPERLY MIXED SUSPENSION
WILL BE MILKY WHITE, WILL
NOT CONTAIN CLUMPS, AND
WILL MOVE FREELY DOWN THE
WALLS OF THE VIAL

1. Immediately after suspension,
withdraw 4.2 mL of the suspension
into the syringe using the same
preparation needle.
2. Remove the preparation needle and
replace with a 1½ inch administration
needle for immediate use.
(see Figure E)
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Prior to injecting, tap the syringe
to release any air bubbles, then
push gently on the plunger until
4 mL of the suspension remains
in the syringe. (see Figure F)
THE SUSPENSION IS NOW
READY FOR IMMEDIATE
ADMINISTRATION.

1. Administer the suspension by deep
intramuscular (IM) injection into a
gluteal muscle, alternating buttocks
per injection. Remember to aspirate
for blood before injection.
(see Figure G)
2. Inject the suspension in a smooth
and continuous motion.
3. If blood aspirates or the needle
clogs, do not inject. Change to the
spare needle provided in the carton
and administer into an adjacent site
in the same gluteal region, again
aspirating for blood before injection.
VIVITROL must NOT be given
intravenously or subcutaneously.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:
1. Can I prepare the suspension prior to my patient’s arrival?
No. You may remove the carton from the refrigerator prior to the patient’s arrival, but once the
diluent is added to the VIVITROL Microspheres, the dose should be mixed and the suspension
administered immediately. It is very important to use proper aseptic technique when preparing
the suspension.
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Sullivan et al. Psychopharmacol (Berl.) 2006; 189:37-46
Copyright Springer 2006

Bivirkninger hos opiatbrukere og
praktiske ulemper
•

Abstinenssyndrom ved for tidlig oppstart av naltrekson
✤

Naltrekson krever full avgiftning - 4 til 10 dager uten opioid

•

Hodepine, uro i muskler og ledd, diare, søvnproblemer

•

Redusert russug /økt impulskontroll for de fleste rusmidler

•

Behov for kronisk / akutt behandling med opioider feks ved
smertetilstander, operasjoner
✤

Alternative medikamenter / nerveblokkade eller øke dose med
høypotente opioider (feks fentanyl) under nøye overvåking

Langtidsvirkende naltrekson
hos norske opioidavhengige

Langtidsvirkende naltrekson (LNTX)
- snart 20 års forskning ved UiO
•

1998-99: Bachs mfl: ‘Naltrekson, en opiatantagonist - hva vet vi idag?’ Relis & UiO

•

1998-99: Peroral naltrekson før permisjonsturer for Tyrili-elever (Waal, Aamodt mfl
TDNLF 2002)

•

Tidlige studier: Waal mfl 2002, 2003, 2006;
Olsen mfl 2004: Farmakologi og tolerabilitet for to typer implantat; en var ubrukelig,
en annen god og varte 5-6 mnd

•

Lobmaier 2010a, b: RCT av metadon i LAR vs 6 mnd LNTX etter løslatelse fra fengsel;
n=44 men stort frafall før 6 mnd gjorde statistikken vanskelig

•

Kunøe 2009: RCT av 6 mnd LNTX vs venteliste/vanlig behandling n=56 (29/27)

•

Kunøe 2010a, b: Opioidbruk og frafall hos n=60 pasienter med 6 mnd LNTX implantat

•

Kunøe, Tanum mfl 2015/2016: RCT av intramuskulær LNTX vs daglig buprenorfin.

Norsk TSB-studie på naltrekson (implantat; 2006-2009)
Alle
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Forskjell

Antall

56
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Kvinner (n)

20
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9
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Alder

34.2

34.5

34

0.5

Tid inneliggende, uker
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Heroinbruk, år

7

7

6.9

0.1

Benzodiazepinbruk, år

5.4

7.3

3.3

4*

Flerstoﬀbruk, år

9.5
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2.5
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**p<.01

Tilfredshet med behandling
•

På tilfredshet 0-100 var gjennomsnitt: 85

•

Skrev seg ut før innsetting av implantat: n=2 (1 død)

•

Fikk fjernet implantat etter eget ønske n=3; pga infeksjon eller lignende:
n=1
✤

Uten disse var tilfredshet 0-100 over 90 i gjennomsnitt

•

Generell livstilfredshet var ca 15% høyere i naltreksongruppen

•

Fikk nytt implantat etter 6 mnd: 50%
✤

Brukbart resultat for en såpass tøff behandling

Vanlige spørsmål
Norske'data'
(Waal'2006;'Kunøe'2009)

Internasjonal'li;eratur

Treningsutbytte

Ingen aktivt trenende
svarte de kjente forskjell

Nei (og lite støtte til
‘naloksonhypotesen’)

Depresjon

Nei; like lavt snitt på Beck
ved inntak og slutt (2009)

Nei (se Mysels 2011;
Dean 2006)

Leverbelastning

Waal mfl ’06: Økte noe
etter første dose, så lavere
enn før; ikke målt i ‘09

Økte i russisk studie
(50% HIV); Uendret i
n=85 HIV+ i USA

Ja, 27% lavere; kognitiv og Ja også i placebostudier
Russug / ‘Craving’
eller farmakologisk effekt? alkohol: Kranzler 2005

Bivirkninger og opioidbruk hos opioidblokkerte:
Vanlige, kompliserte kliniske problemstillinger

Opioidbruk hos opioidblokkerte(!)
- å gå mot seg selv
‘If you meet the Buddha,
kill him’
-Linji

CC Michael Day

Dager opioidbruk
av 180 (n=60)

9
3

Ingen
26

4
4
•

•

•

56% (n=34) prøvde opiat i løpet
av 6-måneders perioden

14

Av disse var det flest som
‘testet’ blokkaden noen få
ganger

Ingen
1-2
3-5
6-30
31-90
90-180

Men en undergruppe brukte.
Noen ofte… hvorfor?
Kunøe mfl Addiction, 2010

Grunner til å bruke opioid under
opioidblokkade
•

•

Lite / moderat bruk:
✤

Nysgjerrige på om blokkade fungerte

✤

..eller om de hadde fått skjult placebo de ikke hadde samtykket til -Nb
ulovlig etter Helsinki-erklæringen

✤

Gruppepress blant ‘gamle kjente’

Mye bruk:
✤

Sosiale normer når tilbake i aktivt rusmiljø - ‘kjenner ingenting, så hvorfor
skal jeg stikke meg ut ved å si nei?’

✤

Fikk rusopplevelse etter injeksjon av opioid

Rusvirkning av
opioidbruk
•

•

•

Rangerte utsagn om virkning
fra 0-3 fra n=31 brukere
De fleste kjente ikke noe, noen
var usikre
Et mindretall kjente en delvis
eller full virkning ved minst én
anledning

3
6

3

Ingen
19

Ingen
Usikker
Delvis
Full effekt
Kunøe mfl Addiction, 2010

•

Hva var det med disse?

Utredning av årsaker til opioidvirkning
Var det nok naltrekson i blod?
✤

•

•

Blodnivå over 1ng/ml i alle prøver
vi fikk tatt av de som rapporterte
virkning

Klassisk betinget effekt til
injeksjonsadferd?
✤

40

A la Injeksjon av eget blod hos
gatebrukere når det er slutt på
heroinen

Kryssvirkning med andre rusmidler
(ikke opioider)?

Naltreksonnivå (ng/ml)

•

Naltrexone

6-beta naltrexol
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Blocking limit (1ng/ml)

0

0
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Dager siden oppstart (maks 180)

fra Kunøe mfl Addiction, 2010
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Placebo og nocebo
- forventningens makt
Stimulus
-

Sensorisk
Basalt nerve/cellenivå

Opplevelse

Fortolkning
-

-

Basalt hjernenivå (thalamus,
hypothalamus)
God / dårlig
Smertefull / ubehagelig

-

Gjenkjenning / identifisering
Årsaksforklaring (-attribusjon)
Integrering i selvopplevelse,
verdensbilde, ‘script’ mm

Feedback i
kommunikasjon med
omverden
-

Troverdig kilde påvirker fortolkning

Faktorer som var signifikante ved
opplevelse av opioidrus
‘No high’ or ‘Partial’ or
‘uncertain’ (
‘Full’
n=22)
‘high’ (n=9)

diff.

BZD use last 30 d. (0-30)

6 (11)

14 (10)

8*

BZD use 6 months (0-3)

1 (1)

2 (1)

1*

0.3(0.7)

1.4 (1)

1**

1 (1)

12 (15)

11*

6 (11)

16 (14)

10*

Buprenorphine use 6
months (0-3)
Buprenorphine use last 30
days(0-30)
All opioids, last 30 days
(0-30)

Opplevd opioidrus hos opioidblokkerte:
Hva foregår?
Opplevelse

Fortolkning
-

Stimulus
-

-

Observerer og kjenner
inntak (injisering) av
opioid løsning
Og evt andre rusmidler

-

-

-

-

1. gang: Usikker - avventer
signaler ‘fra oven’
Andre rusmidler: Styrker
godt innlærte responser
Gjentatte ganger: Opplevelse
fra første forsøk forsterkes
Få / ingen bivirkninger av
langtidsvirkende naltrekson
‘Er jeg medisinert??’

-

-

Gjenkjenning og årsaksforklaring:
Vanskeligere når påvirket av
andre rusmidler
Integrering i selvopplevelse:
Ønske om / minne om rus

Kommuniseres til
omverden
-

-

Opplevelse
Fremstilling; kan variere med
kontekst
FEEDBACK ved usikkerhet:
Ublokkerte brukere .. ‘pupillene
dine ser mindre ut.’

Placebo / nocebo for både
rusmiddel og medikament
Opplevelser

Rusmiddel
-

-

Perifere og sentrale
farmakologiske
virkninger

-

Fortolkninger
-

Forskrevet
medikament
-

Perifere og sentrale
farmakologiske
virkninger

-

-

Gjenkjenning / identifisering
Årsaksforklaring (-attribusjon)
Integrering i selvopplevelse,
verdensbilde, ‘script’ mm

Basalt hjernenivå (thalamus,
hypothalamus)
God / dårlig
Smertefull / ubehagelig

Kommuniseres til
omverden
-

-

Opplevelse
Fremstilling; kan variere med
kontekst
NB! Får Feedback (tilbakemelding)

Bivirkninger av langtidsvirkende naltrekson:
Forslag til modell
Opplevelse

Fortolkning
-

Stimulus
-

-

Observerer og kjenner
inntak (injisering) av
opioid løsning
Og evt andre rusmidler

-

-

-

-

1. gang: Usikker - avventer
signaler ‘fra oven’
Andre rusmidler: Styrker
godt innlærte responser
Gjentatte ganger: Forsterker
første opplevelse
Få / ingen bivirkninger av
langtidsvirkende naltrekson
‘Er jeg medisinert??’

-

-

Gjenkjenning og årsaksforklaring:
Vanskeligere når påvirket av
andre rusmidler
Integrering i selvopplevelse:
Ønske om / minne om rus

Kommuniseres til
omverden
-

-

Opplevelse
Fremstilling; kan variere med
kontekst
FEEDBACK ved usikkerhet:
Ublokkerte brukere .. ‘pupillene
dine ser mindre ut.’

LNTX - har det en plass i dagens
rusbehandling?

I dag: To behandlingsprinsipper
LAR
Utfordringer:
LAR
- Vanskelig
og kanskje
lavterskel,
farlig å vedlikehold
slutte med
og LAR-medikament
rehabilitering med
HøyMetadon
kostnad på
Buprenorfin
utlevering
av med.
Bup-nalokson
Videresalg og
(Heroin, morfin,
potensiale
for rusSevrlong
mm)
og overdose
Noen vil ikke inn i
LAR, men mestrer
ikke medikamentfrie
tilnærminger

Medikamentfrie
Utfordringer:
Frafall under inntak og
Medikamentfrie
i behandling
•
Opptrening
av
LAR-frie
pasienter:
•
kognitive,
sosiale,
høy
overdoserisiko
emosjonelle
Tilbakefall
- også blant
ferdigheter
de som
fullfører
• Uten medikamentelt
Oppøve mestring i
egen‘sikkerhetsnett’
bolig på en trygg
måte
En del er ‘lei prat’ - er
ikke modne for / egnet
for tilbudet

En ny behandlingshverdag?
‘Exit’ LAR
Neste steg?
LAR
lavterskel, vedlikehold
Medikamentfrie
og rehabilitering med
- Opptrening i
Langtidsvirkende
Metadon
kognitive,
naltrekson i
Buprenorfin
emosjonelle, og
egen bolig
Bup-nalokson
sosiale ferdigheter
(Grand
(Heroin, morfin,
i fravær av
Kombinere
Canyon)
Sevrlong mm)
medikamentstøtte
dyttes ned
-

Motiverte heroinbrukere

Beskytte

Slutt
www.naltrekson.no
seraf.uio.no

