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Metadon är en stark syntetisk opioid. Metadon används huvudsakligen för behandling av medelsvåra och svåra smärtor
(Dolmed® 5mg tabletter), men också i opioidsubstitutionsbehandling (bland annat Methadone Martindale Pharma® 2
mg/ml lösning). Metadon orsakar på samma sätt som andra opioider som används som berusningsmedel fysiskt och
psykiskt beroende.
Globalt är metadonet fortfarande en viktig förening vid behandling av olika smärttillstånd. Metadonets lämplighet för
vård av heroinberoende personer påvisades första gången vetenskapligt redan 1965. Metadon är det vanligaste
preparatet för opioidsubstitutionsbehandling i Europa. I Finland får 40 procent av personerna i
opioidsubstitutionsbehandling metadon, vilket motsvarar mer än 700 patienter. Enligt uppskattningarna finns det 4 000–
6 000 opioidmissbrukare i Finland, och dessa är ofta blandanvändare. Inga exakta siffror om metadonmissbrukare finns
tillgängliga.

Effektmekanism
Metadonet påverkar huvudsakligen genom µ (my)-opioidreceptorn i det centrala nervsystemet. Metadonet kan också
hindra cellernas upptagning av både serotonin och noradrenalin. När cellernas upptagning hindras förstärks den
smärtstillande effekten.
Vid oralt intag absorberas metadon snabbt och väl, även om det förekommer väsentliga individuella variationer.
Metadonets effekt börjar inom 30–60 minuter. Vid smärtbehandling varar effekten av en engångsdos cirka 4 timmar,
men den individuella variationen är betydande. I fortlöpande användning förlängs effekten på grund av att föreningen
ackumuleras i vävnaderna: till exempel vid opioidsubstitutionsbehandling ges metadon endast en gång dagligen. Ett
dygn kan betraktas som den riktgivande delningstiden. Oralt metadon smakar beskt.

Effekter och skadeverkningar
För dem som är ovana vid opioider liknar metadonet i fråga om effekterna morfin. Metadonet hämmar det centrala
nervsystemet och orsakar på detta sätt oredighet samt en känsla av vällust som ofta eftersträvas av
rusmedelsanvändare. Illamående, kräkningar och förstoppning hör till de vanliga negativa effekterna, likaså aptitlöshet,
torr mun, svettning och trötthet. Också störningar i den sexuella funktionen, lågt blodtryck, nedsatt hjärtfunktion och
muskelryckningar kan förekomma. Förutom oredighet kan metadon också orsaka andningsdepression, vilket anses vara
en av de allvarligaste skadeverkningarna. På grund av effekterna på serotoninsystemet ökar användningen av metadon
risken för det så kallade serotoninsyndromet.
I långvarigare användning vänjer sig kroppen vid metadon, och därför behöver användaren allt större doser för att
uppnå önskad effekt. Bortsett från vissa undantag (förstoppning och förminskade pupiller, dvs. mios) vänjer sig kroppen
också vid de flesta skadeverkningar som metadonet ger upphov till. I långvarig användning orsakar metadonet inte
längre någon känsla av vällust, utan närmare hindrar uppkomsten av abstinenssymtom.

Abstinenssymtom
Om långvarig användning av metadon snabbt avslutas ger det ofta upphov till abstinenssymtom (tabell 1). På grund av
metadonets långa delningstid blir abstinenssymtomen lindrigare än de som opioider med kortvarig effekt ger upphov till,
men de varar längre. Symtomen börjar med fördröjning och är som kraftigast först 4–6 dagar efter att användningen
har avslutats. Vanligtvis varar symtomen 10–12 dagar, men också längre. Symtomen är sällan livshotande.
Tabell 1. De mest centrala abstinenssymtomen som orsakas av opioider, till exempel metadon.
Symtom:
Gäspningar, svaghetskänsla, depression, diarré, illamående
Svettning, salivutsöndring, tårögdhet, kraftig snuva, nysningar

Muskelsmärtor, organsmärtor, tarmkramper, kräkningar
Rastlöshet, sömnsvårigheter, ångest, darrningar, drogsökande beteende
Aptitlöshet, viktminskning, utvidgade pupiller, snabba hjärtslag, gåshud
Höjd kroppstemperatur, höjt blodtryck och snabbare andhämtning, frossa

Missbruk och överdoseringsrisk
I långvarig användning minskar metadonets förmåga att skapa en känsla av vällust, men i intravenös användning
kvarstår denna förmåga i viss utsträckning. I intravenös användning behövs också en mindre dos. Av dessa orsaker
används metadon också intravenöst som berusningsmedel. Intravenös användning ger lättare upphov till beroende.
Metadon är en kraftig opioid med lång effekt och därför speciellt farligt i intravenös användning, men också mycket
farligt vid oralt intag.
De doser som används i opioidsubstitutionsbehandling är dödliga för personer som sporadiskt använder opioider och
farliga också för erfarna användare – i synnerhet om ett uppehåll har gjorts i användningen. Enligt en uppskattning är
en dos om 50–100 milligram dödlig för en person som är ovan med opioider. Vid intravenös användning är dosen
mindre. I metadonsubstitutionsbehandling uppgår de dagliga doserna i början av behandlingen till 10–40 milligram och
under underhållsbehandlingen till 60–120 milligram. Om flera substitutionsbehandlingsdoser faller bort, måste följande
dos sänkas med 25–50 procent för att förbereda sig för minskad tolerans. I slutet av substitutionsbehandlingen minskas
doserna stegvis, till exempel med 2,5–5 milligram per vecka.
Metadonpreparat (tabletter, lösning) är inte avsedda för intravenös användning, och därför leder missbruk till att
adjuvanser som kan stocka blodkärl och orsaka olika infektioner hamnar i kroppen. Också ögonskador kan uppstå.
Överdosering kan behandlas genom att ge naloxon intravenöst eller intramuskulärt. Metadonet har en lång verkningstid,
och därför kan det bli nödvändigt att ge naloxon upprepade gånger fram till att effekten av metadonet upphör. Antalet
dödsfall som orsakas av metadon har i Finland mångdubblats under 2000-talet. I bakgrunden har det ofta förekommit
blandanvändning: i synnerhet bensodiazepiner och alkohol eller andra opioider.
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