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ABSTRACT
Respiratory Depression caused by Buprenorphine and
Benzodiazepine Use

ÖZET
Buprenorfin ve Benzodiazepin Beraber Kullanımı İle
Ortaya Çıkan Solunum Depresyonu

Buprenorphine is a semi-synthetic opioid derived
from thebaine. It is used for analgesic effect and opioid
substitution therapy. In Turkey, buprenorphine and
naloxone combination (Suboxone®) has been used in
opioid substitution therapy since 2010. In this paper
respiratory depression arising after buprenorphine use
together with benzodiazepine will be told and possible
mechanisms of this interaction will be discussed.

Buprenorfin tebainden elde edilen yarı sentetik bir
opioiddir. Analjezik etki sağlamada ve opioid yerine
koyma tedavisinde kullanılmaktadır. Türkiye’de 2010
yılından beri opioid yerine koyma tedavisi (OYT)
amacıyla naloksonu da içeren preperatlar halinde
bulunmaktadır (Suboxone® ). Bu yazıda benzodiazepin
ve buprenorfin beraber kullanımı ile gelişen solunum
depresyonu olgusu anlatılacak ve bu etkileşimin olası
mekanizmaları tartışılacaktır.

Keywords: Buprenorphine, benzodiazepine, respiratory
depression
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Olgu Sunumu

Eroin bağımlılığı dünya çapında önemini korumaya ve
çeşitli sebeplerle ölümcül sonuçlara yol açmaya devam
etmektedir. Eroin bağımlılığının tedavisi, sürdürüm
tedavileri (metadon ve buprenorfin) ile önemli bir gelişim
göstermiştir. Bu yerine koyma programlarının primer
amacı damar içi madde kullanımına bağlı mortalite
ve morbiditeyi azaltmaktır. Bu tedaviler ile opioid
kullanımını tıbbi olarak kontrol altında tutmak ve yasa
dışı madde teminini azaltmak hedeflenmektedir.

36 yaşında erkek hasta, alkol kullanım bozukluğu ve
madde kullanım bozukluğu (kannabis ve ekstazi) ile
AMATEM servisinde takip edilmekteydi. Hasta yoğun
alkol yoksunluk bulgularına yönelik detoksifikasyona
alındı. Parenteral tedavinin ardından oral 30 mg/gün
diazepam ve B vitamini (vitamin B1 250 mg, vitamin
B6 250 mg, vitamin B12 1 mg; Apikobal® ) 2x1 tedavisi
altındayken yatışının 8. gününde bilinçsiz bir şekilde
yatağında bulundu. Fizik muayenesinde bilinç kapalı,
pupiller miyotik, solunum hırıltılıydı. Solunum sayısı
azalmış (8/dakika) ve her iki akciğer yüzeyel olarak
solunuma katılıyordu. Kan basıncı 80/50 mmHg, kalp
ritmi 136/dakika, perkütanöz oksijen saturasyonu %45 ve
Glasgow koma skoru 8 olarak tespit edildi. Hasta ivedilikle
yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Gönderilen idrar
toksikoloji analizinde idrar buprenorfin seviyesi: 60 ng/
ml (<10 ng/ml negatif ) ve diazepam seviyesi: 2300 ng/ml
(<200 ng/ml negatif ) olarak görüldü. Hasta yoğun bakım
destek tedavisinin ardından kısa süre içerisinde vital
bulguların normale dönmesiyle ekstübe edilerek dördüncü
gününde yoğun bakımdan taburcu edildi. Ayaktan
poliklinik kontrollerinde, serviste yattığı dönemde
başka bir hastadan rahatlama amacıyla aldığı ve ismini
bilmediği iki tane dil altı ilaç kullanımı olduğunu beyan
etti. Hastanın solunum depresyonu, komatöz durumu,
miyozisin varlığı ve idrar madde analizleri sonucunda
klinik durumu potansiyel buprenorfin ve diazepam
kullanımına bağlı intoksikasyon olarak değerlendirildi.

Farklı ülkelerin opioid bağımlılığı için detoksifikasyon ve
sürdürüm tedavi stratejileri farklı olabilmektedir. Çeşitli
opioid türevleri kullanılmakta ve farklı tedavi izlem
sistemleri organize edilmektedir. 2002 yılında buprenorfin
ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından opioid
bağımlılığı tedavisinde onaylanmıştır. Ülkemizde ise
buprenorfin, onayı bulunan tek opioid agonistidir.
Dünyada tek başına buprenorfin preparatları bulunurken
ülkemizde buprenorfin/nalokson oranı 4/1 olacak
şekilde 2/0.5 mg ve 8/2 mg’lık kombine preparatları
bulunmaktadır.
Günümüzde buprenorfinin opioid yerine koyma
tedavisinde (OYT) faydaları gösterilmiştir. Güvenlik
profili diğer OYT’lerle karşılaştırıldığında daha avantajlı
konumda olsa da özellikle diğer psikoaktif maddeler ile
beraber kullanımında toksik etkiler raporlanmaktadır (1,
2).
Santral sinir sistemi (SSS) depresanları olarak
benzodiazepinlerin opioidler ile sinerji halinde çalışarak
respiratuar fonksiyonları azalttığı (3) ve böylece birlikte
ölümcül olan ya da olmayan doz aşımı riskini arttırdığı
bilinmektedir. Buprenorfin gibi parsiyel opioid agonistleri
ile ilgili veri daha azdır. Respiratuar fonksiyon ile ilişkili
olarak buprenorfin tavan etkisi (bir ilacın doz artışının
belli bir dozdan sonra etki artışına neden olmaması)
sadece diğer psikoaktif ilaçların yokluğunda gözlenir (4).
Örneğin buprenorfin ve benzodiazepinlerin perioperatif
dönemde birlikte kullanılmasının (özellikle “opioidnaive” kişilerde; daha önce hiç opioid türevi kullanmamış)
ciddi respiratuar depresyona neden olduğu raporlanmıştır.
Buprenorfin ve benzodiazepin kombinasyonunun
potansiyel ölümcül etkisi ile ilgili bir seri rapor da
mevcuttur (5-8). Hayvan çalışmalarında buprenorfinin
metadona göre daha az respiratuar depresyona yol açtığı,
bununla birlikte benzodiazepin ile kombine edildiğinde
respiratuar depresyon üzerindeki tavan etkisinin ortadan
kalktığı gösterilmiştir (9). Bu bağlamda buprenorfinin
OYT olarak kullanımında bu hastaların diğer ilaçları
potansiyel kullanımı göz önünde bulundurmalı ve
güvenlik profili açısından daha dikkatli olunmalıdır.
Aşağıdaki olguda “opioid-naive” bir hastanın tedavi
için kullandığı benzodiazepine ek olarak buprenorfin
kullanması ile ortaya çıkan solunum depresyonu ve klinik
tablo anlatılacaktır.

Farmakolojik Özellikler
Buprenorfin tebainden elde edilen yarı sentetik yüksek
lipofilik özellik gösteren bir opioiddir. Analjezi ve OYT
amacıyla kullanılmaktadır. Analjezik özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda morfinden 25-50 kat daha
potent gibi görünmektedir (10). Parsiyel mü reseptör
agonisti ve zayıf kappa reseptör antagonistidir. Her iki
reseptör için de yüksek afiniteye sahiptir (morfinden
1000 kat fazla). Bu nedenle yavaş disosiasyon gösterir ve
etki süresi uzundur (11). Delta reseptörleri için düşük
afiniteye sahiptir. Mü reseptörlerinden disosiyasyon
yarı ömrü 166 dakikadır (fentanilde 7 dakika) (12).
Bu özellikler yavaş etki başlangıcı ve uzun etki süresini
açıklamaktadır. Naloksona benzer şekilde buprenorfin de
fentanil ile indüklenen respiratuar depresyonu antagonize
edebilir (13). Diğer opioidlerle benzer şekilde yan etkileri
içerisinde sedasyon, bulantı, kusma, sersemlik, terleme
ve baş ağrısı bulunmaktadır. Kesildiğinde tipik morfin
benzeri yoksunluk sendromu geç başlangıçlı (2-15 gün)
olarak ortaya çıkar (14). Buprenorfinin farmakokinetik
özellikleri önemli etkilerini açıklamaya yardım eder.
Yüksek doz buprenorfin yoğun bir şekilde hepatik ilk geçiş
metabolizmasına uğradığından sublingual yolla uygulanır.
Doku dağılımı konsantrasyonu ve opioid bağımlılığı
tedavisindeki yanıt arasındaki ilişki henüz çalışılmamıştır.
Tepe plazma konsantrasyonuna 90 dakikada ulaşır. Yarı
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ömrü 27 saattir (3-44 saat) (15). Lipofilik özelliklerinden
dolayı serebral dağılımı önemlidir. Plazma proteinlerine,
özellikle globulinlere, yüksek oranda bağlanır (%96).
Karaciğerde inaktif konjuge metabolitlere dönüştürülür.
Bununla birlikte N-dealkilasyonu sitokrom P450 (cyp
3A4) ile katalizlenerek aktif metaoliti olan norbuprenorfine
metabolize olur (16).
Buprenorfin %70-90 oranında feçes ile atılırken
N-dealkile ve konjuge metabolitleri idrar yolu ile atılır
(15). Renal yetmezliği olan hastalarda buprenorfin
doz ayarlaması gerekmez, bununla birlikte ciddi
kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda CYP 3A4
aktivitesinin azalmasıyla buprenorfin metabolizmasında
değişiklik olması muhtemeldir. Sublingual kullanımının
önerilmesine rağmen kullanıcılar tarafından enjeksiyon
yolu ile tercih edilebilmektedir ( %33) (17, 18). Bu
nedenle buprenorfin ve nalokson içeren preperat
üretilmiştir (Suboxone® ). Gastrointestinal emilimi çok
az olan nalokson damar içi kullanımda buprenorfinin
etkisinin belirgin şekilde zayıflamasını sağlar ve akut
opioid yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasına neden
olur (19).
Buprenorfine bağlı toksik ölümler
Birçok Avrupa ülkesinde buprenorfin ile ilişkili ölümler
raporlanmıştır (5-8, 20-23). Adli tıp raporlarına göre
ölümcül neden çoğunlukla asfiksidir (7). Bu ölümler
genellikle buprenorfinin damar içi kötüye kullanımı ya da
beraberinde sedatif ilaçların (benzodiazepinler) kullanımı
ile ilişkilidir. Bir olguda ölüm sebebi yüksek dozda oral
alımla gerçekleşmiştir (7). Ölümlerde tespit edilen
buprenorfin düzeyleri çoğunlukla toksik ya da ölümcül
konsantrasyonda değildir, bu vakalarda yükselmiş ya
da terapötik kan konsantrasyonları saptanmıştır (2-20
ng/ml) (5, 6, 21). Bu olgu serilerinin temel sınırlılığı
retrospektif olarak verilerin toplanması, sistematik
laboratuvar onaylı toksisitenin eksikliğidir ve prospektif
gözlemsel çalışmaların gereğini işaret etmektedir. (14).
Birçok bağımlı sürdürüm tedavisi veya eroini,
benzodiazepin türevi ilaçlarla birlikte düzenli veya
düzensiz olarak kullanabilmektedir. Bu grupta toksik ve
öldürücü etkilerin çok sık ortaya çıkmaması buprenorfin
ve benzodiazepinler arası etkileşimi tartışmalı hale
getirmektedir. Burada altı çizilmesi gereken durum
beraberinde ek bir hastalığı bulunan veya opiyat-naive
olan bireylerin bu toksik etkileşime daha açık gibi
gözükmesidir.
Buprenorfinin akut toksisitesinin mekanizması tam olarak
anlaşılamamıştır. Respiratuar depresyon buprenorfin
ile ilişkili ölümlerin etiyolojisinde şüphelenilen
mekanizmadır. Deneysel modellerde opioid türevlerinin
çoğu doz bağımlı bir respiratuar depresyona yol açar (24).
Sıçanlarda yapılan çalışmalarda morfin ve metadon ile
hızlı başlangıçlı respiratuar asidoz ve hipoksi ortaya çıkar
(25, 26). Buprenorifinde ise doz-etki ilişkisinin sınırlı
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olduğu gösterilmiştir (27). Yüksek dozlarda antagonist
özelliklerine bağlı olarak respiratuar etkileri bir plato
oluşturur (28). Gönüllülerde yapılan bir çalışmada
buprenorfinin doz artışı ile analjezik etkisinin arttığı
ancak respiratuar etkilerin belli bir seviyede kaldığı
gösterilmiştir (29). Buprenorfinin >3 mcg/kg dozlarda
dakikadaki ventilasyon sayısında bazal seviyenin %50’si
kadar bir azalmaya ve arteriyel CO2 seviyesinde orta
düzeyde bir artışa neden olduğu gösterilmiştir (30).
Buprenorfinin insanlarda mental durumda hafif düzeyde
değişiklik, hafif-minimal derecede respiratuar depresyon,
küçük ama pinpoint olmayan pupiller, göreceli olarak
normal vital bulgulara sebep olması bu “tavan etkisi” ile
ilişkilendirilmiştir (31).
Benzodiazepinler ile etkileşimin mekanizmaları
Hem hayvan hem de insan modellerinde benzodiazepin
ve opioid türevlerinin etkileşimi respiratuar depresyon
ile sonuçlanmıştır (25, 32, 33). Buprenorfin ve
benzodiazepinlerin farmakodinamik veya farmakokinetik
yolla olası etkileşim mekanizmaları halen keşfedilmeyi
beklemektedir. Bu etkileşim farmakodinamik açıdan
sinerjistik ya da en azından aditif özellikte hipnotik,
analjezik ve solunum deprese edici etkilerle açıklanabilir.
Buprenorfin-benzodiazepin
kombinasyonunun
respiratuar etkileri açısından farmakokinetik mekanizmalar
da dışlanamamıştır. Kemirgenlerde; diazepam, metadon
metabolizmasını inhibe ederken insanlarda bu etki
gösterilememiştir (34, 35). Buprenorfinin, flunitrazepam
metaboliti olan desmetilflunitrazepamın kinetiğini
etkilediği bir laboratuar çalışması yapılmıştır (14). İn vitro
çalışmalarda ise buprenorfin ile flunitrazepam arasında
herhangi bir anlamlı sitokrom p450 sistemi aracılı
etkileşim ortaya konamamıştır (36, 37). Sıçanlara serebral
mikrodiyaliz uygulanan bir çalışmada, flunitrazepam
uygulanması striatumda buprenorfin dağılım kinetiğini
değiştirmemiştir (38). Bu nedenle buprenorfin ve
benzodiazepin etkileşimi daha çok farmakodinamik
temelli hipotezlere dayandırılmaktadır.
Respiratuar etkiler ile ilgili tanımlanan mekanizmalar
şöyledir: (14)
1. Opioid ve benzodiazepinler birarada opioid ve GABA
reseptörlerinin farklı alt üniteleri üzerinden etki gösterir.
Bu reseptörler SSS’de ventilasyonu kontrol eden bölgede
birlikte eksprese olur (39).
2. Hem GABA hem de opioid sistemler, ventilasyonu
kontrol eden nöronların fazik ve tonik aktivitesinde
önemli rol oynar (40).
3. Bu sistemler ortak intraselüler bilgi aktarım yolaklarını
(Gi/0 protein gibi) kullanır (41).
Benzodiazepinlerle ortaya çıkan koma; hava akımı
kısıtlılığı ve obstrüktif apnenin eşlik ettiği horlama
ile karakterizedir. Entübe olmayan hastalarda
benzodiazepinler ile tetiklenmiş olan komatöz durumlarda

üst solunum yolu rezistansı ve nefes alma çabasında artış
mevcuttur (42). Opioid uygulması ile ortaya çıkan uykuda
; ventilasyon paterninde bozulma ve buna bağlı olarak
hipoksi gelişir. Buprenorfin-benzodiazepin etkileşimi
ile; buprenorfinin, benzodiazepin ile ortaya çıkan üst
solunum yolu rezistansındaki artışa, beyin sapı solunum
merkezi yanıtını bozduğu öngörülmektedir. Bu hipotezin
uygun hayvan modelleri ve tekniklerle sınanarak yeni
kanıtlar ortaya konmasına ihtiyaç vardır.
Sonuç olarak birçok farklı yasa dışı madde ve tedavi
amaçlı psikotropun (özellikle benzodiazepin) birlikte
kullanılabildiğini
unutmamak
gerekmektedir.
Netleştirilmesi gereken birçok farklı mekanizma ile ilişkili
olarak özellikle eroin, alkol, OYT’ler ve benzodiazepinler
arasında toksik ve öldürücü etkileşimler mevcuttur.
Özellikle yenilik arayışı yüksek olan, alkol ve madde
kullanım bozukluğu bulunan hasta grubunda mortalite ve
morbiditeyi etkileyecek olası etkileşim açısından uyanık
olmak gerekmektedir.
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