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WPŁYW CZYNNIKÓW SPOŁECZNYCH NA POWSTAWANIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Klinika Psychiatrii

Razvodovsky J.
Instytutu Medycznego w Grodnie,
Grodno, Białoruś

Państwowego

Wstęp: Biopsychospołeczny model uzależnień zakłada, że na powstanie uzależnienia od substancji
psychoaktywnych mają wpływ czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Czynniki te odgrywają różną rolę w poszczególnych przypadkach. Powszechnie wiadomo, że czynniki społeczne (do których należą tradycje i inne czynniki kulhlrowe) mogą albo przyczyniać się do wystąpienia uzależnień,
albo im przeciwdziałać. Ogólny niski poziom spożycia napojów alkoholowych w krajach muzułmań
skich może służyć jako klasyczny przykład zapobiegawczego oddziaływania tradycji. Naszym zdaniem
ciekawym zagadnieniem jest zmiana postaw wobec alkoholu u muzułmanów przez dłuższy czas zamieszkałych w kraju o na ogół wysokim poziomic spozycia alkoholu i w konsekwencji - dużym nasileniu problemów alkoholowych. Zagadnienie to było przedmiotem badań przeprowadzonych przez nas w
Akademii Medycznej.
Celem badania była analiza postaw wobec alkoholu u studentów drugiego i piątego roku - muzułma
nów, którzy przyjechali na Białoruś z krajów Bliskiego Wschodu, takich jak Kuwejt, Liban i Syria.
Osobami badanymi było 103 mężczyzn w wieku 21-24 lat. Grupę kontrolną stanowiło 103 studentów białoruskich (mężczyźni w wieku 21-24 lat). Przeprowadzono z nimi wywiad strukturyzowany, a
także przesiewowy test AUDIT, służący do wstępnej diagnozy zaburzeń spowodowanych przez alkohol.
Jeżeli badany uzyska w tym teście osiem lub więcej punktów, wynik taki interpretuje sięjako wskazują
cy na możliwość nadużywania alkoholu.
rtylliki: Wszyscy badani studenci arabscy podali, że w swoim kraju nic piją alkoholu. Wszyscyuczestniczący w badaniu studenci drugiego roku stwierdzili, że ich sytuacja nie zmieniła się, tzn. żaden z nich
nie pił alkoholu podczas pobytu na Białorusi. Jeśli chodzi o shldentów piątego roku, 44% z nich nie piło
alkoholu odkąd zaczęli studia na Białorusi, natomiast 37% studentów pije alkohol od czasu do czasu,
przy czym w teście przesiewowym uzyskali oni poniżej ośmiu punktów. 18% studentów piątego roku
uzyskało ponad 8 punktów w teście AUDIT, co może wskazywać na problem alkoholowy. Większość
studentów arabskich preferuje niskoprocentowe napoje alkoholowe, takie jak wino lub piwo.

Każdy

ze studenIów białoruskich uczestniczących w badaniu pije alkohol co najmniej raz na miesiąc.

39% badanych z tej grupy uzyskało w teście przesiewowym wynik poniżej 8 punktów, natomiast 61 %osiem lub więcej punktów, wskazujący, że należą oni do osób z problemem alkoholowym. Większość
studentów białoruskich preferuje wysokoprocentowe napoje alkoholowe.
Studenci arabscy nic pijący alkoholu podczas pobyhl na Białorusi podali następujące przyczyny
swojej abstynencji: po pierwsze, nigdy nie mieli ochoty na picie alkoholu, a po drugie, nie chcą łamać
nakazów swojej religii. Wśród czynników sprzyjających piciu alkoholu na Białorusi studenci arabscy
wymienili następujące: l) brak negatywnych postaw otoczenia wobec picia alkoholu oznacza, że jest to
społecznie akceptowane; 2) tradycyjne picie alkoholu dla ułatwienia kontaktów interpersonalnych; 3)
dost<tpność napojów alkoholowych, ich niska cena i duży wybór. Niemal wszyscy studenci arabscy, z
którymi przeprowadzono wywiad, są pewni, że przestaną pić alkohol, kiedy tylko powrócą do kraju,
ponieważ- sądzą, że gdyby nadal pili, niekorzystnie wpłynęłoby to na ich karierę zawodową, tzn. utraciliby klientów.
Podsumowanie: Wśród studentów białoruskich wychowanych w społeczeństwie o bogatych tradycjach picia alkoholu, poziom spożycia alkoholu jest wyższy niż wśród studentów arabskich. Większość
studentów arabskich wychowanych w społeczeństwie odnoszącym się negatywnie do picia alkoholu
nadal przestrzega tradycji antyalkoholowej, mimo dość długiego pobytu w kraju, w którym picie alkoholujest społecznie akceptowane, czemu towarzyszy duże nasilenie problemów alkoholowych. Fakt ten
dowodzi, że kultura muzułmańska chroni przed powstaniem uzależnienia od alkoholu. Pewna część
studentów przejmuje jednak niektóre elementy innej kultury, np. tradycje związane z piciem alkoholu.
Uzyskane dane świadczą o istotnej roli czynników społecznych w etiologii uzależnień.
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OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH DO KONTROLOWANIA
UTRZYMYWANIA ABSTYNENCJI PRZEZ CHORYCH UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
Augustyńska B.I, Scrówka E.l, Ziółkowski M.l, Torliński L.I,3
l. Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej AM, Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
3. Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej AM, Poznań

Celem pracy była ocena częstości występowania zmian aktywności enzymatycznej lub stężenia wybranych białek (GGT. AspAT, AIAT, IgG, IgA, IgM, transferyny i CDT - desjalowanej transferyny) u
osób uzależnionych od alkoholu, podczas 3D-dniowej hospita1izacji, umożliwiającej kontrolę rzeczywistego powstrzymywania się od picia etanolu przez osoby badane. Badaniem objęto gmpę 45 mężczyzn
(wiek: rozpiętość 21-57 lat, czas trwania uzależnienia: rozpiętość 3-30 lat) hospitalizowanych w Oddziale Leczenia Uzależnień Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy. Gmpę kontrolną stanowiło
22 zdrowych mężczyzn zachowujących minimum 7 dni abstynencję przed wykonaniem badania.
Materiałem do badań była surowica pacjentów pobrana na początku leczenie szpitalnego i po upły
wie 30 dni.
Metody: Ilościowego oznaczeniastężenia immunoglobulin i transfcryny dokonano metodą immunochemiczną, zestawami odczynników Turbiquant f-my Behring, stosując aparat Turbitimer tej finny. Poziom
transfetyny desjalowanej oznaczono metodą immunoenzymatyczną stosując zestaw CDT-test ElA finny
Phannacia, pomiam absorbancji dokonano przy użyciu czytnika SeT Labininstruments Easy Reader 400
FW fimly Comed. Aktywność enzymów: GGT, AspAT, AIAT oznaczono testem Enzyline odpowiednio
GGT, AsATIGOT, AIATIGTP finny bioMerieux stosując analizatorbiochemiczny RA X-T Finny Technicon.
H-j'lliki: W porównaniu z grupą kontrolną u pacjentów na początku leczenia szpitalnego stwierdzono
istotnie wyższe stężenie CDT (30,47±15,07 vs 15,3S± l, 73 U/L), aktywności: GGTP (I02,67± 163,66 vs
23,50±19,IS lU/L), AspAT (43,0±73,S vs IS,5±4, I lU/L), AIAT (39,22±48,54 vs 17,9±S,64 lU/L) oraz
istotnie niższe wartości stt;żenia: IgG (l147,73±205,95 vs 1279, 95±169,62 mg/dl), transferyny
(207,91±42,67 vs 236,73±2S,97 mg/dl).
U chorych uzalcZnionych od alkoholu po 30 dniach leczenia szpitalnego w porównaniu z grupą
kontrolną wykazano niższe stężenie IgG (I I 45±205,02 vs 1279,95±169,62 mg/dl) oraz transferyny
(l 95,89±33,23 vs 236,73±28,97 mg/dl).
Po upływie 30 dni leczenie stwierdzono istotnie niższe niż przed leczeniem: aktywności GGT (102
vs 34 lU/L), AspAT (43 vs 20 1U1L), AIAT (39 vs 24 IU/L), stężenia IgA (293 vs 206 mg/dl), transferyny
(211 vs 192 mg/dl) i CDT (31 vs 18 UIL).
JVnioski: Z powyższych badań wynika, że spośród badanych parametrów laboratoryjnych optymalnym wskaźnikiem utrzymywania abstynencji może być, obok aktywności GGT, także poziom transfcryny desjalowanej.
NALTREKSON WYWIERA KORZYSTNY WPŁYW NA GOSPODARKĘ LIPIDOWĄ U MĘŻCZYZN
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Budzyński

1. 1, Rybakowski 1. 2, Świątkowski M.I, Torliński L3, Kłopocka M.I,

Kosmowski W.4, Ziółkowski M.s
1. Klinika Gastroentcrologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM, Poznań
3. Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej AM, Bydgoszcz
4. Katedra i Klinika Psychiatrii AM, Bydgoszcz
5. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
Wstęp:

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że okres abstynencji alkoholowej u osób uzaod alkoholu może zwiększać ryzyko wystąpienia incydentu wieńcowego poprzez proatero-

leżnionych
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gennc zmiany stęzeń lipidów osocza. Z tego powodu leki stosowane w terapii odwykowej nic powinny
pogłębiać tych zaburzcIl.
Celem pracy była ocena wpływu lcczenia naltreksonem, karbamazepiną lub węglanem litu na stą.żc
nic lipidów osocza u mężczyzn w trakcie terapii przeciw nawrotowi picia.
Metody: Stężenia cholesterolu całkowitego (Ch-C), cholesterolu HDL (HDL-C), trójglicerydów (TG)
oznaczano u 160 mą.żczyzn z zespołem zalezności alkoholowej w trakcie terapii odwykowej. Stą.żenic
cholesterolu LDL (LDL-C) wyznaczono z formuły Friedewalda. Przez pierwsze 4 tygodnie terapii prowadzono psychoterapi~_, a następnie losowo (podwójnie ślepa próba) przydzielano pacjentom rodzaj
fannakoterapii: naltrekson (50mgldobę, n=40), karbamazepina (600-800mg/dobę, n=40), węglan litu
(500-1000 mg/dobę, n~39l lub placebo (n~41 l. Analizą objęto wyniki uzyskane od 116 osób, którc
utrzymały abstynencję przez całe 16 tygodni fannakoterapii.
Wj 'lliki: U pacjentów leczonych naltreksonem po 16 tygodniach terapii stwierdzono znamienne obniżenie stężenia Ch-C (239±58 vs 216±52 mg/dl; p<O,Oll i TO (l25±68 vs 86±33 mg/dl; p<0,02), natomiast u mężczyzn leczonych karbamazepiną w tym samym okresie nastąpił wzrost stężenia Ch-C {224±39
vs 243±54 mg/dl; p<0,04l i HDL-C (40±10 vs 44±8 mg/dl; p<O.OI). Po 16 tygodniach farmakoterapii
(20 tydzień badania) pacjenci leczeni naltreksonem mieli mniejsze średnie stą.zenie Ch-C i LDL-C niz
pacjenci leczeni karbamazepiną (p<O,05), mniejsze stężenie LDL-C niż pacjenci leczeni węglanem litu
(149±54 vs 164±57 mg/dl; p<O,OI) i mniejsze stężenie TG niż pacjenci w pozostałych podgrupach
terapeutycznych.
Uzyskane wyniki wskazują, że naltrekson, poprzez swoje hipolipemiczne działanie (I 0% w stosunku
do Ch-C i 31% w stosunku do TG), może zmniejszać ryzyko wystąpienia incydentu wieńcowego u
mężczyzn z uzależnieniem alkoholowym w okresie abstynencji alkoholowej.
NIEKTÓRE PARAMETRY UKLADU HEMOSTAZY U MĘZCZYZN Z ZESPOŁEM ZALEŻNOŚCI
ALKOHOLOWEJ W OKRESIE CZTEROTYGODNIOWEJ ABSTYNENCJI

Budzyński li, Świątkowski M.I, Kłopocka M.I, Ziółkowski M.2
I. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
2. Oddział Leczenia Uzaleznień, Klinika Psychiatrii AM, Bydgoszcz
Wstęp: Etanol, aldehyd octowy, nicalkoholowe składniki napojów alkoholowych oraz będące skutkiem nadużywania alkoholu uszkodzenia narządowe (naczynia krwionośne, wątroba, szpik kostny) mogą
wpływać na układ hemostazy. Zmiany te mogą sprzyjać powikłaniom zarówno krwotocznym,jak i zakrzepowo-zatorowym.
Celem pracy była ocena poziomu wybranych podstawowych parametrów hemostazy u męzczyzn z
zespołem zależności alkoholowej (ZZA) w okresie abstynencji.
Pacjenci i metody: Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT), aktywność protrombiny III (ATIII) wyrażo
nąjako INR, stęzenie fibrynogenu, D-dimerów, aktywność antytrombiny (ATlII) oraz liczbę i wielkość
płytek krwi oznaczano u 30 mężczyzn z ZZA w okresie nic dłuzszym niż 2 tygodnie po zakończeniu
picia alkoholu, oraz kontrolnie, po 4 tygodniach abstynencji.
Wyniki: Po 4 tygodniach abstynencji alkoholowej, w badanej grupie mężczyzn wystąpiło zmniejszenie stęzenia fibrynogenu (399,3±95,4 vs 370,9±68,4mgldl, p<O,OI, test kolejności par Wilcoxona), Ddimerów (353, 7±284,3 vs 290,4±175,6mg/dl, p~0,07) i aktywności ATIII (I 07,9± 17, I vs I OO,8± 12,5%,
P<O,Ol) oraz zwiększenie średniej objętości płytki krwi (8,8±0,6 vs 9,1±9,1±0,7fl, p<O,OI). Zmianom
tym towarzyszyło istotne zmniejszenie wielkości erytrocytu, aktywności transaminazy asparginianowej
i ?-glutamylotransfcrazy. Wartość INR (O,95±O,07 vs 0,93±O,7, n.z.), aPTT (30,7±3,4 vs 30.8±3,Os,
n.z.) oraz liczba płytek krwi (254,8±72,4 vs 253,7±68,3x103/ mcl, n.z.) nic zmieniały się istotnie w
badanym okresie.
Wnioski: W okresie po zaprzestaniu picia alkoholu obserwowano nasilenie procesów wykrzepiania wyrażone tendencją do większego, choć nieznamiennego statystycznie, stęzenia DOdimerów i zwiększoną aktywnościąATIII (prawdopodobnie reaktywnie). Większe stęzenie fibrynoge-
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nu (prawdopodobnie wynik reakcji ostrej fazy) i mniejsza
usposabiać do powikłań zakrzepowo-zatorowych w okresie

średnia objętość płytek

bezpośrednio

krwi mogą
po zaprzestaniu picia

alkoholu.
LIPOPROTEINA (A) I INNE LIPIDOWE CZYNNIKI RYZYKA MIAŻDŻYCY U MĘŻCZYZN
Z ZESPOŁEM ZALEŻNOŚCI ALKOHOLOWEJ W OKRESIE CZTEROTYGODNIOWEJ ABSTYNENCJI

Budzyński J.I, Świątkowski M'!. Kłopocka M.], Ziółkowski M. 2
l. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
Wstęp: Lipoproteina a (Lp (a»jest głównym wrodzonym lipidowym czynnikiem ryzyka miażdżycy,
której poziom >30mgldI2-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia incydentu wieńcowego, niezależnie od
poziomu innych lipidów, i 5-krotnie, gdy jednocześnie zwiększone jest stężenie cholesterolu LDL.
Celem pracy była ocena stężeń Lp (a) i innych lipidowych czynników ryzyka miażdżycy u mężczyzn
z zespołem zależności alkoholowej (ZZA) w okresie abstynencji.
Pacjenci i metody: Stężenie Lp (a) i głównych frakcji lipidów lipidów osocza na czczo i 5 godzin po
posiłku tłuszczowym oznaczano u mężczyzn z ZZA po 4 tygodniach abstynencji.
Wyniki: W badanej grupie mężczyzn po 4 tygodniach abstynencji obserwowano istotne zmniejszenie
stężenia Lp (a) (24.1±22.9 vs 20.8±20.5mg/dl. p~O.007. test kolejności par Wilcoxona). Po tym okresie
zmniejszył się (choć nieznamiennie) odsetek osób z poziomem Lp (a) >30mgldl (17.5% vs 12,5%) (w
populacji ogólnej stężenie Lp (a) przekracza poziom krytyczny u 25% osób). Ponadto 'W)'kazano istotne
zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (214,O±42,9 vs 225,3±39,8mgldl, P=O,007) i jego frakcji LDL na czczo (I40.8±36.2 vs 151.2±35,4mg/dl. p<O.02). Stężenia cholesterolu HDL (42,2±I0,4 vs
42,O±12,3mgldl, n.z.) i trójglicerydów na czczo (150,4±75,3 vs l 63,3±77,8, n.z.) nie zmieniły się znamiennie. Po 4 tygodniach abstynencji stwierdzono ponadto istotnie większe stężenie cholesterolu całkowi
tego (220.0±41.2 vs 235.6±56.2mg/dl. p<O.03) i trójglicerydów (I 97.3±74.0vs 247.5±134.2mg/dl. p='O.007)
oraz większy przyrost tych ostatnioch (56.9±49.1 vs 89.0±88.6mg/dl. p<O.02) po posiłku tłuszczowym.
Wniosek: Proaterogenny efekt nadmiernego picia alkoholu może zależeć od zwiększenia stężenia Lp
(a), natomiast w okresie abstynencji alkoholowej lipidowy mechanizm zwiększenia ryzyka wystąpienia
incydentu wieńcowego może być wynikiem zwiększenia stężeń proaterogennych lipidów na czczo oraz
popra'W)' wchłaniania tłuszczów (zwiększenie lipemii poposilkowej).

BADANIA ASOCJACYJNE POLIMORFIZMÓW GENU RECEPTORA KANNAHINQIDOWEGO CHI
Z ZESPOŁEM ZALEŻNOSCI ALKOHOLOWEJ

Fiszer-Piosik E}, Samochowiec J.l, Ostapowicz A.l, Stępień G.l, Schmidt L.G.2, Horodnicki J.l,
Rommelschpacher H.J, Hoehe M.4
I. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM, Szczecin
2. Katedra i Klinika Psychiatrii, Freie Universitaet Berlin
3. Oddział Klinicznej Neurobiologii, Freie Universitaet Berlin
4. Max Delbruek Center for Molecular Genetics, Berlin

Osoby badane: zbadano psychiatrycznie oraz genotypizowano 121 pacjentów z zespołem zależności
alkoholowej, u których wystąpiły ciężkie powikłania zespołu abstynencyjnego w postaci majaczenia
alkoholowego lub napadów drgawkowych i 136 osób zdrowych, bez uzależnienia alkoholowego i innych chorób psychicznych. Ośrodkowy receptor kannabinoidowy pełni ważną funkcję w układzie wzmocnienia i kary w układzie Iirnbicznym, działając poprzez receptory dopaminergiczne na wydzielanie tegoż przekaźnika.

Metody: badania psychiatryczne wykonywano za pomocą standaryzowanego wywiadu: Composite
International Diagnostic Interview (CIDl). Pacjentów genotypizowano metodą allospecyficzną (eB 1po-
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ly2) oraz przy użyciu techniki RFLP (CB [polyl) stosując endonukleazę restrykcyjną MAE III. Wyniki
odczytywano na żelach agarozowych z bromkiem etylenu, wizualizację przeprowadzając w świetle uv.
Ujlnild: stwierdzono asocjację pomiędzy mutacją receptora kannabinoidowego CB l poJy2, gdzie nastąpiło podstawienie alaniny-guaniną (AI356G; p=O,048), a nasilonym uzależnieniem od alkoholu.
Nie stwierdzono asocjacji na tym samym kolektywie między mutacją polegającą na podstawieniu cytozyny tyminą (C 150 [T) a ZZA.
SKUTECZNOŚĆ LECZENIA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ZALEŻNOŚCI ALKOHOLOWEJ
PRZEBYWAJĄCYCH W 1992 ROKU W ODDZIAŁACH ODWYKOWYCH WOJEWÓDZKIEGO
OŚRODKA LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W TORUNIU

Urząd Marszałkowski

Grodzki L.
Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Toruń

Celem przeprowadzonego badania była ocena skuteczności leczenia zespołu zależności alkoholowej
oraz próba znalezienia jej uwarunkowań. W badaniu, jako kryterium skuteczności terapii odwykowej,
wzięto pod uwagę S-letni okres remisji, bez powrotu do picia alkoholu. Leczenie opierało się na psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Wyniki i wnioski: Wyniki badań dowodzą, że leczenie odwykowe prowadzone za pomocą psychobehawioralno-poznawczej metody, jest stosunkowo skuteczne. W grupie badanych utrzymywało S-letnią abstynencję blisko 1/4 tak leczonych pacjentów. Skuteczność leczenia zależała od płci i wieku badanych. Większa była wśród kobiet niż mężczyzn. Największa w wieku 31-40 lat, najmniejsza zaś do 30.
i powyżej 60. roku życia. Wiek leczonych w ośrodku odwykowym w Toruniu w 1992 r. był zdecydowanie starszy niż osób leczonych w innych krajach świata, jak również wiek inicjacji alkoholowej i wystę
powania uzależnienia od alkoholu. Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby zwiększyć penetrację wśród
tych osób i rozpocząć leczenie w jak naj wcześniejszym okresie rozwoju uzależnienia. Stwierdzono
występowanie związku pomiędzy skutecznością leczenia uzaleznienia alkoholowego, a sytuacją materialną, mieszkaniową, zawodową i wykształceniem. Wynika z tego, że aby osiągnąć jak najlepsze efekty
terapii należy obok leczenia stworzyć system wspomagania pacjenta w sferze ekonomicznej i zawodowej.
Badanie wykazało, że wśród pacjentów z uzależnieniem alkoholowym nieproporcjonalnie częściej są leczone osoby rozwiedzione, również skuteczność ich leczenia.jest zdecydowanie mniejsza niż innych osób.
Może to świadczyć o fakcie wpływu uzależnienia od alkoholu na sytuację rodzinną, ale również sytuacji
rodzinnej na rozwój uzależnienia. Każdorazowo w takim przypadku należy dążyć do próby ustalenia związku
przyczynowo-skutkowego i objęcia tych pacjentów szczególną opieką psychologiczną. Ważnym elementem w utrzymywaniu abstynencji i dalszym trzeźwym życiu jest stałe utożsamianie się z ruchem AA oraz
pielęgnowanie związków z oddziałem. Często jest on traktowany przez pacjentów jako miejsce, do którego
chętnie wracają nie tylko wspomnieniami, ale również uczestniczą w zjazdach absolwentów.
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI U OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Hauser J.
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM,

Poznań

Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu i zaburzeń osobowości stanowi istotny problem kliniczny. Uważa się, że u osób z tego typu "podwójnym rozpoznaniem" rokowanie jest niekorzystne
(Hauser i Zakrzewska 1997). Dane z piśmiennictwa wskazują, że częstość rozpoznania osobowości
antyspołecznej u osób uzależnionych od alkoholu waha się od 10% do 90% (Liskow i wsp. 1991,
Bukstein i wsp. 1989, Hauser 1997, Samochowiec 1999), Wskazuje się, że następujące czynniki kliniczne mogą mieć istotny wpływ na rozpoznawanie zaburzeń osobowości u osób uzależnionych od
alkoholu:
l) efekt czynnika "grupa badana": 1.1. miejsce badania, 1.2. płeć, 1.3, wiek grupy badanej;
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2) efekt czynnika "kryteria diagnostyczne"; 2.1 czas przeprowadzenia badania, 2.2. wpływ patologii
z używaniem alkoholu, 2.3. metoda oceny zaburzeń osobowości.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie problemem określenia cech osobowości związanych z
ryzykiem wystąpienia uzależnienia od alkoholu. Inwentarz Temperamentu i Charakteru (Tel) Cloningerajest testem wykorzystywanym do oceny temperamentalnych wymiarów osobowości - zapotrzebozwiązanej

wanie na stymulację, unikanie wzmocnień negatywnych oraz uzależnienie od nagrody. Cloninger (1987)
uważa, że

cecha "zapotrzebowanie na stymulację" może być jednym z czynników predestynujących do
od alkoholu. Zgodnie z psychologiczną koncepcją osobowości Cloningera cecha zapotrzebowania na stymulację wiązałaby się z aktywnością układu dopaminergicznego, cecha unikania wzmocnień negatywnych z czynnością układu serotoninergicznego, natomiast uzależnienie od wzmocnień z
układem noradrenergicznym. Wyniki badań wskazują na genetyczne uwarunkowanie aktywności neuroprzekaźników, a tym samym na genetyczną determinację cech temperamentu.
W naszych badaniach przeprowadzonych wspólnie z Kliniką Psychiatrii w Szczecinie oceniano zależności między polimorfizmem genów transporterów dopaminy, serotoniny, noradrenaliny, a wymiarami osobowości ocenianymi przy pomocy kwestionariusza ICI. W badaniu uczestniczyło 128 studentów
medycyny. Nie potwierdzono korelacji między polimorfizmem genów transporterów neuroprzekaźni
ków, a głównymi skalami temperamentu wg TCI.
uzależnienia

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
LECZONYCH W OŚRODKU DETOKSYKACJI KLINIKI TOKSYKOLOGII COLLEGIUM MEDlCUM UJ

Kamenczak A., Chrostek-Maj J., Pach J.
Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ~ Kraków

Grupa badana i metody: W latach 1995-1999 leczono w Ośrodku Detoksykacji 2611 osób uzależ
nionych od alkoholu. Rozpoznanie uzależnienia oparto na podstawie ankiet i obserwacji klinicznej wg
kryteriów leD 10.
Dokładnej analizie poddano osoby uzależnione od alkoholu hospitalizowane W Ośrodku Detoksykacji
dwa lub więcej razy. Celem analizy było określenie czynników socjo-demograficznych, które wpływają na
występowanie nawrotów pod postacią ostrego zatmcia alkoholem lub nasilonego zespołu abstynencyjnego,
Przeprowadzono badania lekarskie: podmiotowe (z zastosowaniem kwestionariusza SAAST i AUOIT) i badanie przedmiotowe (z zastosowaniem skali CIWA-A), szeroki zestaw badań analitycznych
krwi i moczu, badanie psychologiczne i, w wybranych przypadkach, konsultację psychiatryczną. Wywiad lekarski obejmował także szczegółowe informacje dotyczące miejsca i wamnków mieszkaniowych pacjentów, wykształcenia i miejsca zatrudnienia.
Wyniki: W grupie 287 osób, które były przedmiotem analizy, było 250 (87%) m"żczyzn i 37 (13%)
kobiet, 239 (83%) osób było mieszkańcami Krakowa, w tym 125 (52%) osób mieszkało w krakowskiej
dzielnicy Nowa Huta. Tylko 37 (13%) osób było bezdomnymi.
43% (125 osób) badanych to osoby aktywne zawodowo. Byli to głównie pracownicy Kombinatu
Metalurgicznego Huta im. Tadeusza Sendzimira i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
97 (34%) osób było bezrobotnych i aż 65 (23%) osób było bądź rencistami z powodu ogólnego stanu
zdrowia, bądź emerytami.
DOBOWA ZMIENNOŚĆ RYTMU ZATOKOWEGO SERCA JAKO WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI
AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U MĘŻCZYZN Z ZESPOŁEI\,t ZALEŻNOŚCI
ALKOHOLOWEJ W OKRESIE ABSTYNENCJI

Kłopocka M.l, Budzyński J.I, Bujak R.2, M. Świątkowski M.l, Sinkiewicz W.z, Ziółkowski M.)
l. Klinika Gastroentcrologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
2. Klinika Alergologii i Chorób Wewnę,trznych AM, Bydgoszcz
3. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
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Wstęp: Jedną z pośrednich

metod oceny aktywności autonomicznego układu nerwowego jest analiza
rytmu zatokowego serca (heart rale variability - HRV).
Materiał i metody: U 30 mężczyzn w okresie abstynencji alkoholowej przeprowadzono badanie
kliniczne oraz dwukrotnie wykonano dobowe monitorowanie holterowskie: pierwsze w okresie nic dłuż
szym niż dwa tygodnie od zakończenia spożywania alkoholu i kontrolne po czterech tygodniach. Przeprowadzono analizę częstotliwościową i widmową HRY.
ffj'lliki: W pierwszym badaniu liczba punktów w skali MAST (Michigan Alcoholism Srceening
Test) korelowała (korelacje rang Speannana) z: pierwiastkiem kwadratowym średniej z sum pierwiastków z wszystkich odstępów RR (rMSSD, R= 0,46, p<0,02); procentowymi różnicami pomiędzy odstę
pami między załamkami R, większych niż 50ms (pNN50, R=O,54, p<0,005), stosunkiem wartości rMSSD
do średniego odstępu RR (rMSSDIMRR, R~O,51, p<0,02), (MRRlpNN50, R~0,59, p<0,002), wat10ścią widma wysokich częstotliwości HRV (HF, R=0,44, p<0,03) oraz stosunkiem wartości widma niskich (LF) do wysokich częstotliwości (LF/HF, R~-0,46, p<0,02). Liczba dni picia alkoholu w ciągu 90
dni przed włączeniem do badań korelowała ze: średnią dobową częstością rytmu serca (R=0,42, p<O,05),
średnim odstępem RR (R=-0,44, p<O,02), średnim odchyleniem standardowym dla wszystkich odstę
pów RR w 5 minutowych segmentach analizy HRV (SDNN_I, R~-0,42, p<0,03), pNN50 (R~0,38, p<0,05), wartością całkowitej mocy widma HRV (CMW, R~-0,46, p<0,02), pasmem bardzo
niskich częstotliwości widma HRV (R~-0,44, p<0,02), LF (R~-0,39, p<0,05). Całkowita liczba
standardowych drinków wypitych w ciągu 30 dni przed włączeniem do badania korelowała z
CMW (R~-0,38, p<0,05) i wartością pasma ultrakrótkich częstotliwości HRV (ULF, R~-0,38,
p<0,05). Po 4 tygodniach abstynencji alkoholowej obserwowano istotny wzrost wartości pNN50
(9,5±10,3 vs 11,5 ±1I,4%, p<0,03) i stosunku pNN50 do średniego odstępu RR (0,01l±0,01 vs
0,013±0,01l, p<0,02).
Wniosek: Wielkość wskaźników aktywności parasympatycznego układu nerwowego (rMSSD,
pNN50, HF) korelowała dodatnio ze wskaźnikami głębokości uzależnienia od alkoholu i ncga~
tywnie z intensywnością spożywania alkoholu w ciągu 90 j 30 dni przed włączeniem do badania.
Po czterech tygodniach abstynencji alkoholowej wzrost wartości wskaźnika aktywności przywspółczulnej o.u.n.
zmienności

ZMIANY pH WEWNĄTRZŻOŁĄDKOWEGO W OKRESIĘ CZTEROTYGODNIOWEJ
ABSTYNENCJI ALKOHOLOWEJ U MĘŻCZYZN Z ZESPOŁEM ZALEŻNOŚCI ALKOHOLOWEJ

Kłopacka M.l, Budzyński J.I. M. Świątkowski M.I, Ziółkowski M.2
l. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
Wstęp: Alkohol etylowy wpływa na wydzielanie żołądkowe zależne od drogi podania, stężenia oraz
rodzaju napoju alkoholowego. Zmiany te mogą mieć wpływ nie tylko na obraz śluzówki górnego odcinka przewodu pokannowego, ale także na ogólnoustrojowe skutki nadużywania alkoholu wynikające z
endotoksemii.
Celem pracy była ocena zależności między pH wewnątrzżołądkowym oraz danymi klinicznymi i
biochemicznymi u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej (ZZA).
Pacjenci i metody." 24-godzinną pH-metriężołądkową wykonano u 17 mężczyzn z ZZA. U każdego
przeprowadzono badanie kliniczne i wykonano podstawowe badania biochemiczne krwi.
ffjllliki: Wykazano korelacje (rang Spearmana) między punktacją w skali SADD (Short AJcohol
Dependence Data) a procentem całkowitego czasu monitorowania (% ccm) z pH 2-3 (R=0,66, p=0,004);
punktacja MAST (Michigan AJcohoJism Screening Test) korelowała z: wartością wskaźnika refluksu
dwunastniczo-żolądkowego (R=-0,64, p=0,006),% ccm z pH 1-2 (R=O,52, p=0,03),% czasu monitorowania w okresie aktywności (% cma) z pH 2-3 (R~-O, 74, p<O,OOO I) i 5-6 (R~-0,49, p<0,05). Liczba dni
spożywania alkoholu w ciągu 90 dni przed włączeniem do badań korelowała z: procentem czasu monitorowania w okresie spoczynku (% cms) z pH O-l (R=-0,48, p<0,05) i 1-2 (R=-0,53, p<O,03), a liczba
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standardowych drinków wypitych w ciągu 90 dni przed włączeniem do badań korelowała z odsetkiem
ccm z pH 0-1 (R=-O,58, p<O,02). Wykazano ponadto korelacje między: liczbą leukocytów oraz

odsetkiem ccm z pH 1-2 (R~-0.5. p<002) i% cma z pH 1-2 (R~-0,57, p<O,02); między stężeniem
al -globulin (białka ostrej fazy) i% ccm z pH 5-6 (R~-0,56, p<0,02) i 6-7 (R~-0,63, p<0,02);
aktywnością GGT oraz% ccm z pH 3-4 (R~-O,51) i% cms z pH O-I (R~-0,63, p<O,OI): stężeniem
bilirubiny oraz% cms z pH 2-3 (R~49, p<O,05), 6-7 (R~-O,67, p<O,002) i 7-8 (R~-O,73, p<O,OOI).
Po czterech tygodniach abstynencji alkoholowej obserwowano istotne skrócenie naj dłuższego
czasu utrzymywania się pH w przedziale 5-6 w okresie aktywności i w przedziale 3-4 w okresie
spoczynku.
Wniosek: WewnątfzŻołądkowe pH li mężczyzn z zza wykazywało związek z głębokością uzależnie
nia, intcnsywnościąspoiywania alkoholu oraz jego skutkami somatycznymi (uszkodzenie wątroby, reakcja ostrej fazy).
WPŁYW LEKÓW STOSOWANYCH W TERAPII ZAPOBIEGAJĄCEJ NAWROTOWI PICIA
ALKOHOLU NA POZIOM "PRÓB WĄTROBOWYCH"
Kłopacka M. J. Budzyński J. J, Ziółkowski M.2, Świątkowski M.l, Rybakowski J.3, Kosmowski W.4
l. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
3. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM, Poznań
4. Katedra j Klinika Psychiatrii AM, Bydgoszcz
Wstęp: Abstynencja alkoholowa jest podstawową metodą terapii alkoholowej choroby wątroby. U
znacznego odsetka osób uzależnionych dla podtrzymania abstynencji konieczne jest włączenie fannakoterapii. Jednak niektóre leki stosowane w tym celu mogą być hepatotoksyczne.
Celem pracy była ocena wpływu leków stosowanych w terapii zapobiegającej nawrotowi picia alkoholu na poziom parametrów funkcji wątroby u mężczyzn uzależnionych od alkoholu.
Osoby badane: Badanie przeprowadzono u 160 mężczyzn z zespołem zalezności alkoholowej w
trakcie terapii zapobiegającej nawrotowi picia. Początkowo pacjenci byli poddawani psychoterapii, a po
4 tygodniach losowo przydzielani (podwójnie ślepa próba) do leczenia naltreksonem (50 mg/dobę, n=40),
karbamazepiną (średnio 800 mg/dobę, średni poziom w osoczu 7-8 mgli, n=40), węglanem litu (średnio
750 mg/dobę, średni poziom w osoczu 0,55-0,68 mmol/l, n=39) i placebo (n=41). Leki podawano od 4.
do 20. tygodnia obserwacji. Co 2 tygodnie pobierano krew celem oznaczenia stężenia bilirubiny, poszczególnych frakcji białek osocza oraz aktywności ?-glutamylotransferazy (GGT), transaminazy asparaginianowej (AspAT), transaminazy alaninowej (ALAT). Dla uproszczenia, do analizy wzięto wyniki
oznaczeń "prób wątrobowych" na początku, po 4 i 16 tygodniach farmakoterapii uzyskane od 116 pacjentów, którzy utrzymywali abstynencję przez 20 tygodni badania.
ffjl/liki: Poszczególne grupy nie różniły się pod względem poziomu badanych parametrów na początku fannakoterapii. Metodą analizy wariancji (ANOVA) wykazano, że fannakoterapia wywiera istotny wpływ na zmiany aktywności GGT (p<O,OOl). Pacjenci przyjmujący karbamazepinę po 16 tygodniach terapii mieli niższe stężenie bilirubiny i g-globulin, większe stęzenie albumin i większą aktywność GGT niz pacjenci leczeni naltreksonem lub węglanem litu. W porównaniu z grupą otrzymującą
placebo pacjenci leczeni karbamazepinąpo 16 tygodniach terapii mieli wyższe poziomy albumin i GGT
oraz mniejsze stężenie g-globulin. Po 16 tygodniach leczenia znamienne zwiększenie stężenia albumin
obserwowano w każdej podgrupie terapeutycznej; u pacjentów leczonych karbamazepiną obserwowano
znamienne zwiększenie aktywności GGT, podczas gdy w pozostałych grupach jej poziom istotnie zmniejszał się. U pacjentów leczonych naltreksonem lub węglanem litu odnotowano znamienne zmniejszenie

aktywności

AIAT.
Wniosek: Uzyskane wyniki wskazują, że karbamazepina wywiera indukcyjny wpływ na aktywność

rnikrosomalnych enzymów wątrobowych, natomiast u pacjentów leczonych naltreksonem lub węgla
nem litu zaznaczyło się łagodne działanie hepatoprotekcyjne.
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ZMIANY OBRAZU MAKRO- I MIKROSKOPOWEGO BŁONY ŚLUZOWEJ GÓRNEGO ODCINKA
PRZEWODU POKARMOWEGO U MĘŻCZYZN UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W OKRESIE
4-TYGODNIOWEJ ABSTYNECJI

Kłopocka M.I, Korenkiewicz 1. 1, Budzyński 1.1, Ziółkowski M.2, Świątkowski M.l

l. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
Wstęp: Alkohol jest częstym czynnikiem uszkadzającym błonę śluzową górnego odcinka przewodu
pokannowego (gopp).
Celem pracy była ocena zmian stanu błony śluzowej gopp w ciągu 4 tygodni abstynencji alkoholowej
u mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej.
Metody i material: Endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego z pobraniem bioptatów z przełyku, trzonu, okolicy przedodżwicrnikowej żołądka i dwunastnicy wykonywano u 28
mężczyzn uzależnionych od alkoholu w okresie 3 tygodni po zakończeniu ciągu picia i po 4
tygodniach abstynencji.
Uj'uiki: Po okresie nadużywania alkoholu wykazano następujące korelacje (rang Speannana) mię
dzy: występowaniem endoskopowych cech dwunastnicy a głębokością uzależnienia wg skali SADD
(Short Alcohol Dependencc Data) (R=0,38, p<O,04), czasem ttwania uzależnienia alkoholowego a punktacją zapalenia przełyku wg Tytgata (R=O,31. p<O,05). Liczba standardowych drinków spożytych w
ciągu 90 i 30 dni przed wykonaniem badania nie korelowała z obrazem endoskopowym i histopatologicznym śluzówki gopp. Po 4 tygodniach abstynencji alkoholowej obserwowano znamienne: zmniejszenie liczby osób z endoskopowymi cechami zapalenia trzonu żołądka (32% vs 25%, p<0,02), zmniejszenie nasilenia zmian zapalnych w antrum W ocenie zmodyfikowaną skalą Lanza (2,2± 1,5 vs l, 7±1 ,5pkt.,
p<0,03), zmniejszenie aktywności zapalenia śluzówki antrum w ocenie histopatologicznej (1,3±O,8 vs
1,0±O,7, p<0,05), przy czym ekspresja zakażenia histopatologicznym w trzonie (27% vs 11 % badanych)
i wantrom (45% vs 43% nie zmieniała się istotnie.
Wniosek: Zmniejszenie uszkodzenia śluzówki gopp po 4 tygodniach abstynencji alkoholowej wskazuje na prozapalne działanie nadużywania alkoholu nie wpływało na wyniki oceny zakażenia Hp.

OCENA POTENC.JAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO U PACJENTÓW Z ZESPOLEM ZALEŻNOŚCI
ALKOHOLOWEJ W OKRESIE 6-MfESIĘCZNEJ KONTROLOWANEJ ABSTYNENCJI

Kopczyńska E.l, Torliński L. 1.2, Budzyński 1. 3, Swiątkowski M.3
I.Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej AM, Bydgoszcz
2.Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej AM, Poznań
3.Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM, Bydgoszcz
W:~tęp: przewlekłe

przyjmowanie ctanolu może prowadzić do osłabienia obrony przeciwutJeniającej

ustroju.
Grupę badaną stanowiło 25 mężczyzn z kliniczną diagnozą uzależnienia od alkoholu (lCD-IO).
Badani byli leczeni w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM w Bydgoszczy.
Metody: W pracy tej dokonano oceny całkowitego stanu antyoksydacyjnego osocza (TAS) oraz aktywności erytrocytarnej enzymówantyoksydacyjnych: peroksydazy glutationowej (GPx), dysmutazy
ponadtlenkowej (SOD), reduktazy glutatianowej (GRed) u pacjentów uzależnionych od alkoholu podanych terapii odwykowej.
Oznaczenia badanych parametrów u każdego pacjenta wykonywano trzykrotnie: (1) przed leczeniem, (2) po 30 dniach abstynencji, (3) po 6 miesiącach abstynencji.
Uj'lliki: Po 30-dniowej abstynencji stwierdzono statystycznie istotny (p<0,05) wzrost aktywności
peroksydazy glutationowcj (49,14±23,50 vs 35,04±18,08 U/gHb); zmianę tę zaobserwowano u 64%
badanych.
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Przed abstynencją niższą od zalecanego zakresu aktywnościąperoksydazy glutatianowej charaktery36% pacjentów, natomiast po 6-miesięcznej abstynencji u wszystkich badanych wyniki aktywności GPx były w normie.
Miesięczny okres abstynencji spowodował wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkowej u 44%
badanych oraz reduktazy glutationowej li 28%. Po kolejnych 5 miesiącach abstynencji aktywność SOD
wzrosła u 67%, GRed u 56% pacjentów. Natomiast nie stwierdzono różnicy w średniej aktywności tych
enzymów przed i po abstynencji.
Całkowity stan antyoksydacyjny oznaczony po 30 dniach abstynencji nie zmienił się istotnie, 6 miesięczny okres abstynencji również nie spowodował istotnej zmiany tego parametru.
WIlioski: Badane parametry z uwagi na dużą zmienność osobniczą (co wyraża się dużym odchyleniem standardowym) nie mogą być uznane za markery abstynencji.
zowało się

WPŁYW LECZENIA NALTREKSONEM ORAZ TIANEPTYNĄ ~A PARAMETRY STRESU
OKSYDACYJNEGO U l\'IĘŻCZYZN Z ZESPOŁEM UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

E.I, Torliński L.u, Ziółkowski M.2, Lampka M.l, Rybakowski 1. 2.4
l.Katedra i Zakład Pata biochemii i Chemii Klinicznej AM, Bydgoszcz
2.Katedra i Klinika Psychiatrii AM, Bydgoszcz
3.Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej AM, Poznań
4.Klinika Psychiatrii Dorosłych AM, Poznań

Kopczyńska

Wstęp: Zjawisko uzależnienia od alkoholu ciągle budzi zainteresowanie badaczy zarówno mechanizmami patogenetycznymi, jak i następstwami długotrwałego nadużywania alkoholu.
Celem pracy była ocena natężenia stresu oksydacyjnego u męzczyzn z zespołem uzależnienia od
alkoholu poddawanych farmakoterapii naltreksonem lub tianeptyną. Z wielu znanych markerów równowagi proantyoksydacyjnej wybrano i oznaczono trzy: aldehydowe produkty peroksydacji lipidów
([MDA+4-HNE]). całkowity stan antyoksydacyjny (TAS), stężenie tlenku azotu (NO).
Grupa badana: Badaniami objęto 61 mężczyzn z kliniczną diagnozą uzależnienia od alkoholu (lCD10). Badani byli hospitalizowani w Kliniec Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Metody: Oznaczenia badanych parametrów u każdego pacjenta wykonywano trzykrotnie: (l) przed
rozpoczęciem leczenia farmakologicznego, (2) po 3 miesiącach stosowania farmakoterapii, (3) po 3miesięcznym okresie katamnezy.
ffYlliki: U osób uzależnionych od alkoholu przed leczeniem stężenie produktów peroksydacji lipidów było podwyższone u 55,7% badanych osób, natomiast 59% pacjentów charakteryzowało się obniżonym całkowitym potencjałem antyoksydacyjnym surowicy.
Po farmakoterapii stwierdzono istotnie niższe (p<O,OO I) stężenie [MDA+4-HNE] (O,84±0,40 mmol/l)
niż przed leczeniem farmakologicznym (l ,26±O,54 mmolll); po 3-miesięcznym okresie katmnnezy nastąpił dalszy spadek stężenia tego parametru (O,67±O,50 mmolll) (p<O,OOI). TAS w surowicy oceniany
po leczeniu fammkologicznym był wyższy (1 ,35±O, 19 mmol/l) niż przed leczeniem (I ,ll±O,25 mmol/l)
(p<O,OO ł), natomiast po zaprzestaniu farmakoterapii jego poziom obniżył się (1,25±O,23 mmol/l), jednak nadal był wyższy niż przed leczeniem (p<O,OI). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w
stężeniu tlenku azotu przed (9,66±6,48 mmol/l) i po farmakoterapii (lO,88±5,38 mmol/l), stężenie NO
zwiększyło się istotnie (p<O,05) dopiero po katamnezic (14,59±6,28 mmollJ).
Parametry stresu oksydacyjnego porównywane w podgrupach pacjentów leczonych naltreksonem
lub tianeptyną nie różniły się istotnie, z wyjątkiem stężenia produktów peroksydacji lipidów oznaczonego po katamnezie. Stężenie [MDA+4-HNE] u pacjentów leczonych tianeptyną było istotnie niższe
(0,48±O,33 mmol/l) w porównaniu z podgrupą, w której zastosowano naltrekson (O,86±O,57 mmol/l)
(p<O,Oł).

Pacjenci ze znacznym nasileniem uzależnienia od alkoholu mierzonym skalą SADD charakteryzowali się wyższym stężeniem [MDA+4-HNE] w porównaniu z osobami o niewielkim i średnim stopniu
zależności (p<O,05). U pacjentów, u których wystąpił nawrót picia alkoholu, stwierdzono wzrost stęże-
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nia [MDA+4-HNE]. Większe nasilenie uzależnienia od alkoholu dodatnio koreluje ze stężeniem NO
oznaczonym przed fannakoterapią.
Wnioski: U osób uzależnionych od alkoholu przed leczeniem stwierdzono zaburzenie równowagi
proantyoksydacyjnej, polegające na nasilonej peroksydacji lipidów z towarzyszącym obniżeniem potencjału antyoksydacyjnego. W trakcie leczenia fannakologicznego nastąpił spadek stężenia [MDA+4HNEJ oraz wzrost TAS. W podgrupach pacjentów leczonych naltreksonem lub tianeptynąporównywa
ne parametry stresu oksydacyjnego nie różniły się istotnie, z wyjątkiem stężenia [MDA+4-HNE] oznaczonego po katamnezie.
SKUTECZNOŚĆ NALTREKSONU I DWÓCH RODZAJÓW PSYCHOTERAPII W ZAPOBIEGANIU
NAWROTOWI PICIA U PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Kosmowski W.l, Ziółkowski M.2, Araszkicwicz A.l, Rybakowski J.3
l. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM w Bydgoszczy
3. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Wstęp: Naltrekson stosowany jest jako środek fannakologiczny dla zapobiegania nawrotowi picia u
chorych uzależnionych od alkoholu. Skuteczność działania leku jest większa, gdy jego podawanie łą
czone jest z jednoczesnymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi.
Celem badań było określenie skuteczności leczenia naltreksonem dla zapobiegania nawrotowi picia
w zależności od rodzaju stosowanych jednocześnie oddziaływań psychoterapeutycznych.
Osoby badane i metody: Badaniom poddano 99 pacjentów uzależnionych od alkoholu wg kryteriów
ICD 1O, hospitalizowanych w latach 1997-1999 w Klinice Psychiatrii AM w Bydgoszczy. Sredni wiek
chorych wynosił 39±8 lat, a czas trwania uzależnienia 12±7 lat. Podczas hospitalizacji chorzy otrzymywali naItrekson w dawce 50 mg/dobę przez 4 tygodnie oraz zostali losowo przydzieleni do jednego z
dwóch rodzajów oddziaływań psychoterapeutycznych: I) trening radzenia sobie z głodem alkoholowym (TG, 49 osób), 2) trening rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami (TU, 50 osób). Psychoterapię stosowano 2 razy w tygodniu przez okres 3 tygodni. Na początku leczenia fannakologicznego u
wszystkich chorych przeprowadzono ocenę kliniczną, która objęła między innymi określenie liczby dni,

w których spożywali alkohol w okresie 90 dni poprzedzających hospitalizację, Leczenie farmakologiczne było kontynuowane przez okres 12 tygodni po zakończeniu hospitalizacji.
"1fYniki: W okresie 12 tygodni po wypisaniu ze szpitala, nawrót picia wystąpił u 36% badanych. Po
wyodrębnieniu 2 grup pacjentów, wykazano, że nawrót picia wystąpił u 27% pacjentów, których stosowano leczenie naltreksoncm i TG oraz u 46% pacjentów, u których stosowano naltrekson i TU (różnica
między grupami znamienna, c2=3,8, p<O,05). W dalszej analizie wyników porównano w każdej z
podgrup dane chorych, u których nastąpił nawrót picia, z danymi pacjentów, u których on nic
nastąpił. Wabu grupach badanych do nawrotu picia doszło częściej u badanych nie współpracują
cych w procesie leczenia niż u badanych współpracujących. W grupie osób leczonych naltreksonem i TG nie znaleziono innych różnic między osobami, u których doszło do nawrotu picia a
osobami bez nawrotu. W grupie chorych, u których stosowano naltrekson i TU, stwierdzono, że
nawrót picia wystąpił częściej u chorych z większym nasileniem uzależnienia tzn. wcześniejszym
początkiem choroby «25 roku życia) i większą liczbą dni, w których spożywali alkohol przed hospita-

(44 vs 27 dni),
Wnioski: Z uzyskanych wyników można wnioskować,

lizacją

że w grupie pacjentów leczonych naltreksonem towarzysząca psychoterapia o charakterze radzenia sobie z głodem alkoholowym była bardziej efektywna niż trening rozpoznawania i radzenia sobie Z uczuciami. W obu grupach do nawrotu
picia doszło rzadziej u chorych, którzy współpracowali w procesie leczenia, w porównaniu z
chorymi niewspółpracującymi. U leczonych jednocześnie naltreksonem i treningiem rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami do nawrotu picia doszło rzadziej u osób o mniejszym nasileniu uzależnienia.
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CZY MOZNA PROGNOZOWAĆ NASILENIE ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU ABSTYNENCYJNEGO?

Kucharska-Mazur J., Pełka-Wysiecka J., Samochowiec J.
Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
znalezienie prostego sposobu, łatwego do zastosowania w praktyce klinicznej,
nasilenie zespołu abstynencyjnego.
Osoby badane i metody: Grupę badaną tworzyło 25 mężczyzn uzależnionych od alkoholu, bez powaznych schorzeń wątroby, trzustki, serca, z alkoholowym niepowikłanym zespołem abstynencyjnym
(CIWA-AR 21±11, Skala Sandowala-Wanga 52±22), wwićku 40±lO lat, hospitalizowanych w Klinice
Psychiatrii PAM. Osoby z grupy badanej oceniano przy pomocy następujących skal i kwestionariuszy:
CIWA-AR. MAST, AUDIT. Sandowała i Wanga. WWO (wiek wystąpienia objawu), WGU (głębokość
uzależnienia od alkoholu). Istotność korelacji oceniono testem t~Studenta dla poziomu istotności a=0,05.
UjJlliki: Stwierdzono istotne statystycznie korelacje:
• między punktacją w skali CIWA-AR i Sandowala-Wanga
• między łiczbąpunktów w skał i CIWA-AR i punktacją w skali MAST, AUDIT, WGU
• między punktacją w skali Sandowala-Wanga i wiekiem pierwszego spożycia alkoholu oraz wiekiem pierwszego głębokiego upojenia (korelacja ujemna).
Wnioski:
1. Skale MAST, AUDIT, WGU pozwalają prognozować nasilenie alkoholowego niepowikłanego
zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych od alkoholu.
2. Do wstępnej prognozy nasilenia zespołu abstynencyjnego może posłużyć wiek pierwszego spoży
cia alkoholu oraz wiek pierwszego głębokiego upojenia.

Celem pracy

było

pozwalającego przewidzieć

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA NAWROTÓW PICIA ALKOHOLU

Kulka Z., Świątkiewicz G., Zieliński A.
nad Alkoholizmem i Narkomaniami
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zakład Badań

Osoby badanE i metody: W oparciu o 50 pogłębionych wywiadów przeprowadzonych w 1995 r. i
przedmiotu wyodrębniono kilka czynników społecznych mogących mieć wpływ na występo
wanie nawrotów picia alkoholu. Opracowanym na tej bazie kwestionariuszem w 1996 r. objęto wywiadami retrospektywnymi 100 pacjentów trzech oddziałów psychiatrycznych i w 1997 r. wywiadami prospektywnymi taką samą liczebnie grupę z tych samych oddziałów. W prezentowanej pracy uwaga koncentruje się tylko na czynnikach społecznych. U 100 pacjentów metodą retrospektywną i u 100 pacjentów metodą prospektywną zbadano stan i dynamikę stosunków małżeńskich, z dziećmi, z domownikami, ze zwierzchnikami. z kolegami z pracy, towarzyskich ze znajomymi w trzech okresach abstynencji:
początkowym, po detoksykacji, środkowym i końcowym przed kolejnym nawrotem picia. Zbadano także dynamikę samoocen stanu materialnego pacjentów w wymienionych trzech okresach ostatniej abstynencji.
UYniki: Jak wykazały analizy, jedynie konflikty w małżeństwie lub konkubinacie są czynnikiem o
wysokiej zmienności i stąd służyć mogąjako istotny zwiastun zbliżającego się nawrotu picia. W badaniach prospektywnych zmienność tego czynnika pomiędzy okresem środkowym i końcowym abstynencji była znacznie większa niż to wykazywały badania retrospektywne. Czynnik ten nie wiązał się istotnie
z samooceną sytuacji finansowej, z bezrobociem i z głębokością uzależnienia. U cZl(ści pacjentów pomocnicząrolę zwiastunów zbliżającego sią nawrotu pełnić mogą konflikty z pozostałymi domownikami
i konflikty z domownikami. Konflikty z dzieckiem, konfliktowe stosunki pracownicze kolegami z pracy,
konflikty w sferze stosunków towarzyskich oraz samoocena sytuacji finansowej w trakcie trwania ostatniej abstynencji charakteryzowały się małą zmiennością i tym samym nic stanowiły wyraźnych sygnałów o zbliżającym się nawrocie.
literaturą
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BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA NAWROTÓW PICIA ALKOHOLU

Kulka Z., Świątkiewicz G., Zieliński A.
nad Alkoholizmem i Narkomaniami
Instytum Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zakład Badań

Osoby badane i metody: Na podstawie badań pilotażowych ustalono liczbę dolegliwości psychicznych i somatycznych występujących w okresie abstynencji u osób uzależnionych od alkoholu. U IDO
pacjentów metodą retrospektywną i u 100 metodą prospektywną zbadano dynamikę dolegliwości psychicznych i somatycznych w trzech okresach abstynencji: w początkowym -po detoksykacji, w środko
wym i końcowym przed kolejnym nawrotem picia,
WYniki: Zarówno dolegliwości psychiczne, jak i somatyczne, miały podobną dynamikę, były
nasilone w okresie początkowym, zmniejszały się w okresie środkowym i narastały w ostatnim
okresie abstynencji przed nawrotem. Jednakże tylko dolegliwości psychiczne, w szczególności
typowe dla przewlekłego zespołu abstynencyjnego, okazały się być predyktorami zbliżającego
się nawrotu picia.
Przebyte choroby somatyczne, urazy głowy i złamania nie miały istotnego wpływu na występowanie
w czasie abstynencji dolegliwości psychicznych i somatycznych. Dolegliwości somatyczne i objawy
depresyjne tylko wśród badanych metodą prospektywną miały mac predykcyjną odnośnie nawrotów
picia alkoholu. Metoda prospektywna wydaje się bardziej odpowiednia do badań biologicznych predyktorów nawrotów picia niż metoda retrospektywna.
ZMIANY W PROFILU LIPIDOWYM SUROWICY KRWI, W OKRESIE 30-DNIOWEJ
ABSTYNENCJI, U MĘŻCZYZN Z ZESPOLEM UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Lampka M.I, Torliński L. 1.\ Ziółkowski M.2, Kopczyńska E.I, Rybakowski J.4
l. Katedra i Zakład Patobiochemii i Chemii Klinicznej AM, Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
3. Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej AM, Poznań
4. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM, Poznań
Celem pracy była ocena zmian, występujących w okresie 30 dniowej abstynencji, w profilu lipidowym surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu.
Osoby badane: Badaniami objęto 58 mężczyzn w wieku 40±8 lat z zespołem uzależnienia od alkoholu (wg JCOlO) i czasem trwania uzaleznienia 13±6 lat. Badani byli hospitalizowani w Klinice Psychiatrii AM w Bydgoszczy. Wykluczono osoby z cechami uszkodzenia wątroby i innymi chorobami
wymagającymi specjalistycznego leczenia internistycznego.
Metody: U wszystkich pacjentów stężenie składników lipidowych lipoprotein i stężenie apoIipopro~
tein (apo) surowicy knvi oznaczano w ciągu pierwszych 3 dni pobytu w szpitalu i ponownie po 30
dniach utrzymywania abstynencji. Grupę kontrolną stanowiło 20 mężczyzn w wieku 40±11 lat, którzy
pili alkohol okazjonalnie, a przed wykonaniem badań laboratoryjnych zachowywali abstynencję od alkoholu przez okres przynajmniej 7 dni.
ff5'lliki: Na początku leczenia u badanych pacjentów z zespołem uzależnienia od alkoholu stwierdzono istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej stężenie cholesterolu frakcji HOL, cholesterolu podfrakcji
HDL3, HDL2, większe stężenie apo Al oraz istotnie mniejsze stężenie cholesterolu LDL oraz mniejsze
stężenie apo B.
Po upływie 30 dni abstynencji w grupie badanej stwierdzono, w porównaniu z wynikami uzyskanymi na początku leczenia, istotne: zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL, HDL3, HDL2, zmniejszenie
stężenia apo Al oraz zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i zwiększenie
stężenia apo B. Wartości tych parametrów nic różniły się jednak w sposób istotny statystycznie od
wyników grupy kontrolnej.
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Wnioski: Zmiany w wartościach parametrów lipidowych surowicy lmvi, obserwowane u mężczyzn z
od alkoholu na początku hospitalizacji mogąświadczyć o mniejszym zagrożeniu
wystąpienia miażdżycy w tej grupie badanych niż u osób z grupy kontrolnej. Po 30 dniach abstynencji
profil lipidowy surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu ulega zmianom wskazującym na
nasilenie ryzyka wystąpienia miażdżycy w stosunku do okresu, gdy rozpoczęto leczenie, ale nie wykazuje różnic istotnych statystycznie w porównaniu z wynikami badań lipidowych grupy kontrolnej.
zespołem uzależnienia

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZDOBYCZY NOWOCZESNEJ GENETYKI DO BADAŃ
ETIOPATOGENEZY CHORÓB PSYCHIATRYCZNYCH
Lubiński

Zakład

1.

Genetyki PAM, Szczecin

W referacie zostaną przedstawione zasady dziedziczenia chorób i analiz molekularno-genetycznych. Na wybranych przykładach genetycznie uwarunkowanych chorób psychicznych omówione zostaną możliwości wykorzystania genetyki w psychiatrii w zakresie identyfikowania genów związanych z predyspozycją, prognozą i reakcją na leczenie. Rewolucja zwana molekularną,
która dokonała się w ciągu minionych dwudziestu lat, w sposób zasadniczy wpłynęła na wszystkie kierunki badań biochemicznych. Rozwój i dostępność techniki badań poszczególnych genów
na poziomie sekwencji DNA spowodowały przełom w rozumieniu wielu chorób. Wymienić tu
należy poznanie np. genów odpowiedzialnych za mukowiscydozę, dystrofię mięśniową lub chorobę Huntingtona. Zrozumiano zasadniczą różnicę pomiędzy chorobąjednogenową, tzn. wynikającą z mutacji w pojedynczym genie, a chorobą złożoną, uwarunkowaną wieloczynnikową, w
której patologia określana jest przez wiele lo ci genowych, a także przez interakcje między poszczególnymi genami, a ich środowiskiem biologicznym. Właśnie w tej drugiej grupie należałoby
umieścić nadużywanie substancji psychoaktywnych. Będzie to wprowadzenie w nowo otwierają
ce się możliwości poszukiwania i zrozumienia etiologii niektórych zaburzeń psychicznych, do tej
pory traktowanych w sposób opisowy.
TYPOLOGIA CLONINGERA A SYTUACJE PICIA ALKOHOLU I DOŚWIADCZANIA POKUSY
PICIA U MĘŻCZYZN UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
Maludzińska

E.l, Rybakowski 1.2, Ziółkowski M.)
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM, Bydgoszcz
2. Klinika Psychiatrii Doroslych AM, Bydgoszcz
3. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
Celem badań było stwierdzenie, czy występują różnice w piciu alkoholu i doświadczaniu pokusy
picia w zależności od przynależności do typu l lub 2 zgodnie z typologią Cloningcra.
Osoby badane: W badaniu uczestniczyło 80 mężczyzn uzależnionych od alkoholu leczących się
ambulatoryjnie. Średnia wieku badanych wynosiła 42 lata (25-59), a czas trwania uzależnienia średnio
13 lat (l-3D). U wszystkich osób badanych dokonano dwóch pomiarów: pierwszego w dniu podjęcia
leczenia, i drugiego po upływie dwóch tygodni. W czasie pomiędzy pomiarami badani rejestrowali
sytuacje, w których odczuwali pokusę picia alkoholu lubli pili alkohol.
Wyniki: W grupie eksperymentalnej do typu l zakwalifikowano 43 (53,7%) badanych, a do
typu 2 zakwalifikowano 37 (46,3%) badanych. Wśród alkoholików typu I, szesnastu (39,5%)
doświadczyło pokusy picia, natomiast ośmiu (18,5%) badanych złamało abstynencję. Wśród badanych zakwalifikowanych do typu 2, dziewiętnastu (51,3%) doświadczyło pokusy picia, zaś 4
(10,8%) złamało abstynencję.
Badania wykazały różnicę pomiędzy badanymi typu 1 i 2 co do miejsca, w którym badani doświad
czali pokusy picia. Badani typu l częściej odczuwali ją w miejscu prywatnym, a badani typu 2 w miejscu
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publicznym (p<O,05). Pozostałe wyniki nie wykazały istotnych różnic między przynależnością do typu
1 lub typu 2, a doświadczeniem pokusy picia czy picia alkoholu.
Wniosek: Uzyskane wyniki badań wskazują. że w danej grupie eksperymentalnej występująniewiel
kie różnice w doświadczaniu pokusy picia w zależności od przynależności typu l lub typu 2 klasyfikacji
Cloningera.
ROZPOZNAWANIE ZESPOŁU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU WŚRÓD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O ŚWIADCZENIA RENTOWE LUB ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Zakład

Marcinkowski J. T.
Higieny Instytutu Medycyny Społecznej AM,

Poznań

Metody: Przeanalizowano dokumentację lekarską mieszkańców Wielkopolski zawartą w aktach rentowych: a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), b) Kasy Rolniczych Ubezpieczeń
Społecznych (KRUS) i c) Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (SPiUS) - Wydziału Sądu Okrę
gowego w Poznaniu.

WYniki: Stwierdzono, że przypadki rozpoznań klinicznych zespołu uzależnienia od alkoholu wśród
osób ubiegających się o l) świadczenia rentowe lub 2) jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbków na zdrowiu w związku z wypadkami przy pracy (albo w drodze do pracy lub z pracy) zdarzają się
sporadycznie, o wiele rzadziej, niż wynika to ze statystyk dotyczących rozpowszechnienia alkoholizmu
w naszym kraju.
Ten stan rzeczy wynika z faktu, że lekarze wypisujący zaświadczenie do stanie zdrowia dla ZUS i
KRUS nie w każdym przypadku choroby spowodowanej alkoholem umieszczają to rozpoznanie kliniczne, bo: 1) albo nie posiadają dogłębnego wywiadu o chorym, 2) albo nie posiadają dostatecznej
wiedzy i przez to nie mogą postawić prawidłowego rozpoznania, 3) albo z różnych względów świado
mie pomijają to rozpoznanie.
Sporadycznie zdarza się, że wnioskodawca zgłasza się na badanie do ZUS. KRUS lub SPiUS
w stanie nietrzeźwym, nieraz parokrotnie~ co sugeruje podstawy do postawienia rozpoznania klinicznego zespołu uzależnienia od alkoholu bądź przynajmniej ustalenia podejrzenia tego rozpoznania.
Nierzadko lekarz orzecznik ZUS, KRUS bądź lekarz biegły SpiUS mają podejrzenia co do rozpoznawania zespołu uzależnienia od alkoholu, stwierdzając odchylenia od stanu prawidłowego w badaniu
przedmiotowym takie rozpoznanie sugerujące, albo obawiając się ewentualnej pomyłki diagnostycznej,
wolą takiego rozpoznania ostatecznie nie umieszczać w swych opiniach.
Wniosek: Opisany stan rzeczy wymaga przemyślenia możliwości poprawy istniejącej sytuacji tym
bardziej, że okresowo zdarzają się doniesienia do ZUS bądź KRUS (zazwyczaj anonimowe) o dobrze
znanych mieszkańcom osobach uzależnionych od alkoholu, którzy otrzymali renty, co w opinii społecz
nej jest wysoce negatywne i demoralizujące.
ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY POLIMORFIZMEM GENU TRANSPORTERA
GLUTAMINERGICZNEGO (EAAT2) A UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU

Ostapowicz A,l, Samochowiec J.I, Horodnicki J.l, Rommelspacher H.2, Schmidt L.O.2, Sander T,I
l. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej AM, Szczecin
2. Free University ofBerlin, Niemcy
Wstęp: Kwas glutaminowy jest w mózgu neuroprzekaźnikiem pobudzającym. Przemiana kwasu glutaminowego w o.u.n. moźe być zaburzona przez przewlekłe nadużywanie alkoholu i prowadzi do pobudzenia towarzyszącego odstawieniu etanolu. W naszym badaniu sprawdzaliśmy hipotezę o znaczeniu polimorfizmu genu EAAT2 jako genu odpowiedzialnego za pewne formy alkoholizmu.
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Osoby badane i metody:

Użyto

metody PCR-RFLP Msp! do oznaczenia częstości mutacji genu

EAAT2 (G-A tranzpozycja w kodonie 201 koniec 5) u 565 osób z populacji niemieckiej, podzielonej na
342 osoby uzależnione od alkoholu (spełniające kryteria wg ICD l O) i na 223 osoby nieuzaleŻllione,
stanowiące grupę kontrolną.

Materiał:

Wydzielono trzy homogenne fenotypowo podgrupy pacjentów:
l) z poważnymi powikłaniami (tj. majaczenie alkoholowe, abstynencyjne napady drgawkowe): 112
pacjentów;
2) wczesnym początkiem picia (tj. poniżej 26 r.ż.): 83 pacjentów;
3) z osobowością antysocjalną: 54 pacjentów;
Stu dwudziestu pacjentów zbadano testem Tridimensional Personality Questionnaire.
nynild: Rozkład alleli genu EAAT2 nie wykazuje znamiennych statystycznie różnic pomiędzy wy~
dzielonymi przez nas grupami.
Wnioski: Z uzyskanych przez nas badań wynika, że polimorfizm genu EAAT2 nie ma istotnego
znaczenia w poszczególnych typach uzależnienia od alkoholu. Wykazuje jednak zależność Z pewnymi
cechami osobowości wg Cloningera.
UDZIAL PROCESÓW UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA W ZJAWISKU TOLERANCJI
ALKOHOLOWEJ l UZALEŻNIENIA OD ETANOLU

Zakład

Panocka 1.
Farmakologii i Toksykologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

Tolerancja alkoholowa związana jest ze zjawiskami takimi,jak: modyfikacja metabolizmu eta~
nolu (tolerancja metaboliczna) i zmiany funkcjonowania układu nerwowego (tolerancja funkcjonalna lub komórkowa), powstającymi pod wpływem przewlekłego działania etanolu, niezależnie
od czynników zewnętrznych. W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudza udział procesów
uczenia się i zapamiętywania w powstawaniu i utrzymywaniu się tolerancji alkoholowej. O wpły
wie struktur nerwowych zaangażowanych w uczenie się i zapamiętywanie na tolerancję alkoholową świadczą następujące zjawiska:
1) efektywność placebo i zjawisko wygaszania obserwowane u zwierząt z wytworzoną tolerancją
alkoholową;

2) Osłabienie tolerancji w nowym otoczeniu lub pod wpływem nowych bodźców;
3) Łatwiejsze nabywanie i większe nasilenie tolerancji osiąganej na skutek kolejnych ekspozycji na
działanie etanolu;
4) Upośledzenie tolerancji U zwierząt Z uszkodzoną korą czołową lub szlakami nerwowymi zaangażowanymi w procesy uczenia się;
5) Trudniejsze nabywanie illub wcześniejsze wygasanie tolerancji u zwierząt na skutek obniżenia
aktywności układów neuronalnych zaangażowanych w procesy uczenia się.
Na temat udziału uczenia się i zapamiętywania w zjawisku uzależnienia od etanolu wiadomo
znacznie mniej. Istnieją dane wskazujące na to, że ekspresja objawów zespołu abstynencji może
być nasilona w otoczeniu skojarzonym uprzednio z tym zespołem lub z wyuczonymi czynnościa
mi wykonywanymi pod wpływem alkoholu. Ostatnio wykazano również, że szczury nauczone
naciskania dźwigni w celu otrzymania etanolu (oral self-administration) po długim (1-2 miesię
cy) okresie przerwy (extinction) umieszczone w tym samym otoczeniu wznawiają energiczne naciskanie dźwigni skojarzonej Uprzednio Z etanolem (relapse), nawet jeśli nie jest ono nagradzane
porcją alkoholu.
Wniosek: Tolerancja alkoholowa ułatwia w znacznym stopniu powstawanie uzależnienia. Oba te
zjawiska wydają się być do pewnego stopnia uzależnione od bodźców środowiskowych skojarzonych Z
piciem etanolu. Dokładniejsze zbadanie tej zależności może być pomocne w terapii alkoholizmu (zwłasz
cza w terapii subiektywnych objawów zespołu abstynencyjnego (objawówuzaleźnienia psychicznego),
które są w dużej mierze odpowiedzialne za nawroty picia.
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POSZUKIWANIE GENÓW RECEPTORÓW OUN MOGĄCYCH PREDESTYNOWAĆ DO SZYBSZEGO
UZALEŻNIENIA PRZEZ WPŁYW NA OSOBOWOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ UZALEŻNIENIA,
WSPÓŁWYSTĘPOWANIE LĘKU I DEPRESYJNOŚCI

Samochowiec J.
Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej AM, Szczecin

Celem podjęcia obecnego badania, było wyodrębnienie hemogennych grup pacjentów uzależnio
nych od etanolu z osobami o szczególnych, wybranych predyspozycjach genotypu.
Osoby badane i metody: Poszukiwano związków fenotyp-genotyp na podstawie czynników
klinicznych tj.: występowanie w rodzinie problemów alkoholowych, nasilenie uzależnienia przejawiające się somatycznie powikłanym zespołem abstynencyjnym (majaczenie alkoholowe, napady drgawek alkoholowych), wczesny wiek początku choroby, objawiający się szybką «26 r.ż.)
utratą kontroli picia, osobowością patologiczną typu dyssocjalnego (F60.20). Oceniano związki
między zbadanymi 18 polimorfizmami genów i trójwymiarową skalą cech osobowości i temperamentu Cloningera (TPQ). Ponadto, podjęto próbę powiązania badanych polimorfizmów z innymi
cechami psychobiologicznych jak lęk, depresja. W badaniach stosowano technikę peR (polimcrazowej akcji łańcuchowej). Przebadano geny dopaminowe: DRDł-DRD4, serotoninowe: nośni
ka serotoniny i 5-HT2c, m-opioidericzne (OPRMl), GABA-ergicznego, dla genu syntetyzujące
go monoaminooksydazę MAO-A i dla genu warunkującego prawidłowy rozwój o.u.n. wontogenezie.
Wnioski: Znaleziono warianty genów niosących potencjalne zagrożenie głębszego i szybszego
uzależnienia, prowadzących do powikłanego AZA. Osobowość typu dyssocjalnego, do uzależ
nienia, co ma uwarunkowania w polimorfizmie genów. Wydaje się, iż także dopamina aktywuje
zachowania stymulujące do zdobycia etanolu, a następnie z układem opioidowym warunkuje efekt
nagradzający.

ZWIĄZEK POMIĘDZY POLIMORFIZMEM VNTR GENU MAO-A A OBECNOŚCIĄ
OSOBOWOŚCI Z CECHAMI ANTYSOCJALNYMI U MĘŻCZYZN UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Samochowiec J.I, Horodnicki J.I, Pelka-Wysiecka J.l, Kamiński R.I, Rommelschpacher H.',
Lesch K.P.', Schmidt L.G.'
I. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM, Szczecin
2. Oddział Klinicznej Neurobiologii Freie Universitaet, Berlin
3. Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersitaet, Wuerzburg
4. Katedra i Klinika Psychiatrii Frcie Universitaet, Berlin
Cel badania: Istnieją dowody, że nieprawidłowa aktywność oksydazy monoaminowej w metabolizmie amin biogennych powoduje nieprawidłowe (agresywne i impulsywne) zachowania oraz odgrywa
rolę w szerokim spektrum zaburzeń psychicznych, włączając w to zespół uzależnienia od alkoholu. Z
tego też powodu przeanalizowaliśmy 30 VNTR w regionie promotora genu MAO-A, w celu sprawdzenia hipotezy, czy ma to związek z uzależnieniem od alkoholu.
Osoby badane i metody: Genotypy od 3 do 6 wariantów powtórzeń były oceniane u 484 mężczyzn
Niemców - na co składało się 183 osoby grupy kontrolnej i 301 pacjentów uzależnionych od alkoholu
(kryteria ICD 10).
U5miki: u 59 alkoholików z cechami osobowości antysocjalnej (konflikty z prawem, angażowanie się
w bójki) wykryto istotnie większą częstotliwość allela z trzema powtórzeniami w porównaniu z grupą
probandów bez powtórzeń (50,8% przeciwko 35,1% p""0,035).
Wnioski: rezultat ten potwierdza prawdopodobieństwo, że różne warianty VNTR alleli polimorfizmu regionu promotora MAO-A odgrywają istotną rolę w genetycznej regulacji predyspozycji do uzależnienia od alkoholu.
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BRAK ZWIĄZKU MIĘDZY POLIMORFIZMEM PROMOTORA GENU PAx-6 I UZALEŻNIENIEM
OD ALKOHOLU

Samochowiec 1. 1, Kucharska J,1, Syagailo Y.2, Rottmann M.3, Sander T.4,
SmoIka M.4, Miihlbauer E., Romrnelspacher H.3, Schmidt L.G.4, Lesch K.P.!
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej AM, Szczecin
2. Klinika Psychiatrii, Wiirzburg, Niemcy
3. Oddział Neurobiologii Klinicznej Frcie Universitact, Berlin, Niemcy
4. Klinika Psychiatrii Frcie Universitact, Berlin, Niemcy
Cel badaniu: Pax-6 (hurnan pair-box-containing gene 6) bierze udział w rozwoju pewnych regionów
mózgu, takich jak podkorowe obszary układu limbicznego, odgrywając ważną rolę w procesach nagradzania. W prezentowanym doniesieniu weryfikowana jest hipoteza, iż polimorficzne powtórzenie dinukleotydu CA w regionie B promotora powoduje podatność na uzależnienie od alkoholu.
Metody: Genotypy polimorfizmu Pax-6 były badane w grupie 682 osób pochodzenia niemieckiego,
w tym 354 osób tworzyło grupę kontrolną, a 328 osób było uzależnionych od alkoholu wg kryteriów
ICD-I O. Aby wyodrębnić podgrupy homogeniczne fenotypowo, utworzono 4 podgrupy osób uzależnio
nych:
l) z powikłanym zespołem abstynencyjnym (drgawki lub majaczenie) w wywiadzie (n"" 100);
2) z uzależnieniem od alkoholu u rodziców (n= 115);
3) z wczesnym początkiem (upośledzenie utrzymania abstynencji przed 26 r.ż.) (n=67);
4) z osobowością o cechami osobowości antysocjalnej (n=54).
Jf)!niki: Nie stwierdzono istotnych różnic w rozkładzie ał1eli z powtórzeniem CA między grupą osób
uzależnionych i wyodrębnionymi podgrupami a grupą kontrolną.
Wniosek: Polimorfizm dinukleotydu CA promotora B genu Pax-6 nie wpływa na powstanie uzależ
nienia od alkoholu.
ANALIZA ASOCJACYJNA POMIĘDZY EGZONICZNYMI WARIANTAMI RECEPTORA GABA-B
A ALKOHOLIZMEM

J. Samochowiec\ Sander T2, J.

Pełka-Wysiecka 1 ,

L.G. Schmidt!, Rommelschpacher H.3
1. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM, Szczecin
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Freie Universitaet, Berlin
3. Oddział Klinicznej Neurobiologii Preie Universitaet, Berlin

Cel badania: Neuroprzekaźnictwo GABA-ergiczne jest uważane za regulujące zachowania dopicia alkoholu. Obecne badania asocjacyjne miały na celu sprawdzenie hipotezy, że Warianty genów ludzkich receptorów GABA-B (GABA-BRI) wpływają na podatność na uzależnienie
od alkoholu.
Metody: genotypy polimorfizmu substytucji Ser 485 GIy w egzonie 7 i polimorfizm niemy C 1974 T
tranzycji wegzonie 11 genu receptora GABA były badane u 352 osób uzależnionych od alkoholu (kryteria ICD 10) i u 191 etnicznie zgodnych osób grupy kontrolnej. W celu zbadania fenotypowo homogennych grup z przewidywaną wysoką predyspozycją genetyczną wyróżniono trzy podgrupy alkoholików:
a) z zespołami abstynencyjnymi wikłanymi drgawkami lub majaczeniem w wywiadzie (n=108); b) z
obciążonym wywiadem rodzinnym (n=120); c) z osobowością z cechami antysocjalnymi (zgodnie z

tyczące

lCDlO n~60).
Wjllliki: Wykazano trend zwiększonej cz((.stotliwości polimorfizmu substytucji rzadziej wyst((.pualle1a Gly 485 egzonu 7 dla wszystkich podgrup alkoholików w porównaniu do grup kontrolnych p<O,IO). Istotnie większy związek (p<0,03) zwiększonej częstości allelu polimorfizmu
1974T egzonu 11 były obserwowane w całej populacji alkoholików badanych w porównaniu z
grupami kontrolnymi.

jącego
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Wnioski: Z analizy wyników można wnioskować o moz!iwości związku wariantów genetycznych
GABA-BRI z patogenezą zachowań związanych z piciem alkoholu. Biorąc pod uwagę brak istnienia
poprawki dla wielokrotnego testowania należy podkreślić konieczność dalszych badań nad istotnością
proponowanych relacji genotypowo-fenotypowych.
GENETYKA ALKOHOLOWEGO ZESPOLU ABSTYNENCYJNEGO

Schmidt L.G.I, Romrnelspacher H.l, Samochowiec 1. 2, Smolka M,I, Sander T. (

I, Klinika Psychiatrii, Frcie Universitaet Berlin, Niemcy
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej AM, Szczecin
Wstęp: Alkoholowy zespół abstynencyjny jest klinicznie i etiologicznie heterogenicznym zespołem,
którego przyczyną jest kompleksowa interakcja czynników genetycznych i środowiskowych (m. in.
ilości wypijanego alkoholu). Uwaza się, ze różnorakie geny biorą udział w poszczególnych składowych
zespołu abstynencyjnego, przy czym każdy z osobna ma niewielki wpływ na przebieg tego zespołu.
Cel pracy: Autorzy chcieli stwierdzić zależność między wariantami genów transporterów dopaminy
i serotoniny, rzadkiego wariantu genu hydroksylazy dopaminy a nasileniem zespołu abstynencyjnego.
Alkoholicy mający polimorfizm polegający na podstawieniu Asn40Asp - w ludzkim genie receptora
opioidowego m (OPRM), mają inną regulację podwzgórzową w trakcie odstawienia alkoholu w porównaniu z alkoholikami o genotypie Asn40Asn.
Jijmiki: Wbrew oczekiwaniom, nie znaleziono korelacji między grupą genów podjednostekreceptora GABA a objawami abstynencyjnymi. Wyniki te mogą być podstawą do opracowania bardziej celowanych leków do terapii zespołu abstynencyjnego.

MOŻLIWOŚĆ ZWIĄZKU POLIMORFIZMU GENU RECEPTORA 1l-0PlOlDOWEGO
POLEGAJĄCEGO NA SUBSTYTUCJI ASN40ASP Z POSZUKIWANIEM NOWOŚCI U OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Schmidt L,G.I, Sander Tl, Samochowiec 1. 2, Pelka Wysiecka J.2, Rommelschpacher H.3, Hoehe M.4
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Freie Universitaet, Berlin

2. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM, Szczecin
3.

Oddział

Klinicznej Neurobiologii Freie Universitaet, Berlin
4, Max Delbruek Center for Molecular Genetics, Berlin

Wstęp: Uzależnienie od alkoholu jest heterogenicznym klinicznie i etiologicznie zespołem, wywoła
nym przez kompleksową interakcję czynników genetycznych i środowiskowych. Wiele dowodów przemawia za tym, ze szlaki przekaźnictwa receptora ll-opioidowego są zaangażowane w układzie nagrody
i kary, uczestniczą w zjawisku rozwoju tolerancji i efektach odstawienia alkoholu. Genetycznie determinowany ośrodkowy deficyt opioidoergiczny uznaje się za przyczynę patogenezy zachowań o charakterze poszukiwania nagrody (alkoholu).
Cel badali: Ponizsze badania sprawdzały hipotezę czy polimorfizm polegający na substytucji
Asn40Asp w N-końcowym obszarze ludzkiego genu receptora ll-opioidowego (OPRMI) wpływa na
podatność osobowości na uzależnienie od alkoholu.
Osoby badane i metody: Genotypy z ekspresją polimorfizmu substytucji Asn40Asp badano u 252
niemieckich mężczyzn uzależnionych od alkoholu i 187 osób narodowości niemieckiej jako grupy kontrolnej (103 osoby oceniono przy pomocy trójwymiarowego kwestionariusza osobowości Cloningera).
uyniki: Alkoholicy posiadający polimorfizm substytucji Asn40Asp wykazywali istotnie niższe psychobiologiczne parametry poszukiwania nowości w porównaniu z alkoholikami bez tego genotypu (p <
0,05), Nie stwierdzono róznic względem skal unikania przykrości i uzaleznienia od nagrody.
Wnioski: Hipoteza o związku wariantu OPRMl z zachowaniami poszukiwania alkoholu powinna
być potwierdzona w kolejnych badaniach na niezaleznych grupach osób uzależnionych od alkoholu.
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WYBRANE PARAMETRY GOSPODARKI LIPIDOWEJ U OSÓB Z ZESPOŁEM UZALEŻNIENIA
ALKOHOLOWEGO JAKO WSKAŹNIKI UTRZYMYWANIA ABSTYNENCJI PRZEZ 6 MIESIĘCY

Serówka E.I, Augustyńska 8. 1, Serówka E,l, Ziółkowski M.2, Torliński
l. Katedra Patohiochemii i Chemii klinicznej AM~ Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
3. Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej AM, Poznań

L.1,3

Celem pracy była ocena stężenia wybranych parametrów gospodarki lipidowej: TAG, T-CH, HDLCH, LDL-CH i Lp (a) u osób z zespołem uzależnienia alkoholowego hospitalizowanych na Oddziale
Leczenia Uzależnień przy Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Bydgoszczy oraz wpływu 6-rniesięczne
go okresu abstynencji na zmiany ww. parametrów.
Osoby badane: Badaniami objęto 25 mężczyzn w wieku 35±1 O lat z klinicznym rozpoznaniem zespołu zalemości alkoholowej (kryterium DSM-III-R) i czasem uzależnienia alkoholowego 13±6Iat.
Metody: W surowicy osób badanych przed i po 6-miesięcznej abstynencji oznaczano:
- triglicerydy (TAG) metodą enzymatyczną z zastosowaniem zestawu odczynników Triglicerydes
PAP firmy bioMerieux,
- cholesterol całkowity (T-CH) metodą enzymatyczną z zastosowaniem zestawu odczynników firmy
Boehringer Mannheim,
- cholesterol we frakcji HOL (HOL-CH) i w pod frakcji HOL3 (HOL3-CH) techniką precypitacji
różnicowej z zastosowaniem zestawu odczynników Quntolip HDL (HDL2/HDL3) finny Immuno AG
oraz zestawu odczynników finny Boehringer Mannheim,
-lipoproteinę. (a) [Lp (a) ] metodą nefelometryczną z zastosowaniem odczynników finny Behring.
Z uzyskanych wyników obliczono stężenie cholesterolu w podfrakcji HDL2 (HDL2-CH) oraz stęże
nie cholesterolu we frakcji LDL (LO L-CH).
1tYniki: Po okresie 6-miesięcznej abstynencji w surowicy osób z zespołem uzależnienia alkoholowego zaobserwowano istotny statystycznie wzrost (p<O,05) stężenia frakcji: T-CH (236±45 mg/dl), HDLCH (49± 16 mg/dl) oraz pod frakcji HOL2-CH (17±8 mg/dl) w porównaniu z wartościami uzyskanymi w
dniu przyj ,cia pacjentów na Oddział Leczenia Uzależnień: T-CH (211±31 mg/dl), HOL-CH (43±16
mg/dl) i HOL2-CH (ł3±9 mg/dl), natomiast pozostałe parametry: TAG, HOL3-CH, LOL-CH i Lp (a)
nie uległy zmianie statystycznie istotnej.
Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują, że co najmniej 6 miesięcy utrzymuje się. podwyższone stę.że
nie cholesterolu u chorych utrzymujących abstynencje alkoholową po uprzednim okresie intensywnego
picia. Zaobserwowany stopniowy wzrost stę.żenia frakcji HDL-CH i podfrakcji HDL2-CH może być
postrzegany jako początek wyrównywania parametrów gospodarki lipidowej pacjentów po okresie 6miesięcznej abstynencji.
ROZMIARY NADUŻYWANIA ALKOHOLU wśRÓD MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Sierosławski j., Zieliński

A.
nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zakład Badań

W świetle danych z ogólnopolskich badań uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w latach
1995 i 1999, wykonanych w ramach Europejskiego Programu Badań nad Używaniem Alkoholu i
Środków Odurzających przez Młodzież Szkolną (ESPAO) (Sierosławski i Zieliński 1995, 1999)
wyłania się następujący obraz nadużywania alkoholu przez dorastającą młodzież. W ciągu ostatnich 12 miesięcy piło alkohol 77% uczniów w 1995 r. i 82% w 1999 r. W czasie ostatnich 30 dni
piło alkohol 50% uczniów w 1995 r. i 61 % w 1999 r., co wskazuje na istotny wzrost częstych prób
z alkoholem. Różnice miedzy chłopcami i dziewczętami są znamienne statystycznie. Przekraczanie progu nietrzeźwości (upijanie się.) było zjawiskiem również rozpowszechnionym wśród 15-

149

Streszczenia doniesień Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: "Genetyczne i Środowiskowe ...
łatków.

W czasie ostatnich 12 miesięcy upiło się co najmniej raz 46% uczniów w 1995 r. i 51% w 1999 f.

W czasie ostatnich 30 dni upiło się 24% uczniów w 1995 f. i 31 % w 1999 r. Upijanie sięjestzjawiskiem
znamiennie częstszym wśród chłopców niż wśród dziewcząt. Tylko niewielki odsetek uczniów miał we
własnej ocenie jakieś problemy zdrowotne związane alkoholem. W porównaniach międzynarodowych
przyjęto ostrzejsze kryterium definicyjne częstego picia: co najmniej 10 razy w czasie 30 dnL Tak często
piło w

Polsce 6% chłopców tS-letnich, co lokowało w 1995 r. nasz kraj na 19 miejscu pod tym
22 krajów europejskich objętych porównaniami. Tak często pijących dziewcząt

względem wśród
było W

Polsce 2%, co lokowało nasze dziewczęta w środkowej strefie krajów objętych badaniami

ESPAD.
Zdecydowana większość dorosłych konsumentów alkoholu używa go z umiarem, jest jednak
pewna grupa osób, o których konsumpcji można powiedzieć, że jest dla nich ryzykowna. W badaniach Jasińskiego z 1995 r. obejmujących próbę ogólnopolską osób w wieku 15 lub więcej lat.
określano osoby pijące ryzykownie przy pomocy czteropunktowego testu CAGE. Cztery razy
"tak" na pytania testu odpowiedziało 1,8% badanych, co oznacza, że w świetle danych ok. 0,5
mln osób w wieku 15 i więcej lat piło w sposób ryzykowny dla zdrowia i powinno w związku z
piciem alkoholu zasięgnąć porady u profesjonalisty. Inną miarę ryzykownego picia ogłosiło Królewskie Towarzystwo Psychiatrów Brytyjskich przyjmując 10 litrów czystego alkoholu rocznie
dla mężczyzn i 7,5 litra dla kobiet jako te granice, których przekroczenie zwiększa niebezpieczeństwo powikłań zdrowotnych. W ogólnopolskich badaniach w 1995 r. na próbie osób 15 i
więcej lat (Sierosławski i Zieliński 1996) wyodrębniono tak ryzykownie pijących 14,6% męż
czyzn i 5,1% kobiet. Ostatnie oszacowania rzeczywistej liczby osób uzależnionych od alkoholu
przeprowadzone zostały w początkach lat 90. W 1960r przyjęte szacunki mówiły o liczbie 300,000
osób wymagających leczenia, co stanowiło 1% ogółu ludności i 1,8% ludności powyżej 18 r,ż.
Kolejne oszacowanie przyjęte przez Zespół Ekspertów (Wald i wsp, 1990) określało ten przedział
na 600,000-900.000 osób. W 1992 r. Biuro Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds.
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określało liczbę uzależnionych w granicach
900.000-1.200.000 osób. W kolejnych latach nie podejmowano prób szacowania liczby uzależnionych,
chociaż jak się wydaje zjawisko to pod koniec lat 90-tych raczej mogło wyraźnie zmniejszyć się niż
zwiększyć.

WRAŻLIWOŚĆ DOPAMINERGICZNA I WARIANTY RECEPTORÓW OPIOIDOWYCH
U ALKOHOLIKÓW

Il

Smolka M.l, Samochowiec 1. 2, Sander T.I, Schmidt L.O. 1, Rommelspacher H.3, Gscheidel N.4,
Wendei B.4, Hoehe M.4
l. Katedra i Klinika Psychiatrii Freie Universitaet, Berlin, Niemcy
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
3. Oddział Neurobiologii Klinicznej Freie Universitaet, Berlinie, Niemcy
4, Centrum Genetyki Molekularnej Max-Delbriick, Berlin, Niemcy
Wstęp: Endogenny system opioidowy gra kluczową rolę w uzależniających właściwościach alkoholu
poprzez aktywację mezolimbicznego układu d.opaminowego. Liczne publikacje opisują u alkoholików
zmniejszoną ośrodkową wrażliwość dopaminergiczną (mierzoną wydzielaniem honnonu wzrostu (GH)
pod wpływem stymulacji apomorfiną) oraz jej związek ze słabą odpowiedzią na leczenie. Jednakże
czynniki detenninujące wrażliwość dopaminergiczną pozostają niejasne.
Osoby badalle i metody: W prezentowanym badaniu sprawdzano, czy wrażliwość dopaminergiczna
jest związana z polimorfizmem, polegającym na substytucji Asn40Asp w N-końcowym obszarze ludzkiego receptora opioidowego m (OPRM l). U 97 osób uzależnionych od alkoholu określono genotyp
OPRM l i wrażliwość ośrodkowych receptorów dopaminergicznych (poprzez sekrecję GH w próbie
apomorfinowej) przed j krótko po detoksykacji. Różnice w wydzielaniu GH między 2 grupami o róż
nym genotypie OPRM l oceniono testem Manna-Whitney'a.
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WYniki: Alkoholicy z genotypem Asn40Asp wykazywali większe wydzielanie GH w porównaniu do
alkoholików z genotypem Asn40Asn. Podczas gdy różnica ta jest niewielka przed detoksykacją, to
krótko po detoksykacji jest wyraźna i istotna statystycznie.
Wniosek: Genotyp OPRM l ma znaczący wpływ na wrażliwość ośrodkowego układu dopaminergicznego.
ALKOHOLIZM "DYNASTYCZNY"

SzawdynL.

Centrum Odwykowe Warszawa
Wstęp: Powszechności

picia alkoholu w Polsce towarzyszy niewiedza o możliwości powstania uza-

leżnienia się

od etanolu. Jednym z bardziej alannujących objawów predyspozycji genetycznej jest tzw.
"mocna głowa", kiedy to już od pierwszych prób picia alkoholu zauważa się zwiększoną tolerancję, co
bywa mylnie interpretowane jako przepustka do częstego picia dużych ilości.
Nieporozumieniem jest też lekceważenie informacji, jakie możemy uzyskać przez umieszczanie przypadków uzależnień i innych dysfunkcji w genogramach. Znajomość tych faktów wpływa zasadniczo na
zrozumienie potrzeb terapeutycznych.
Po utworzeniu przeze mnie przed ok. 15 laty określenia alkoholizm.,dynastyczny" zaczęliśmy stosować rodzaj miary dla olaeślenia kategorii pacjenta,jeżeli idzie o dysfunkcje środowiska, w którym żył.
Mówiąc w pewnym uproszczeniu, jest to rodzaj punktacji, gdzie liczba punktów zwiększa się razem ze
wzrostem dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego. Punktacja ta m.in. uwzględnia takie cechy, jak:
sieroctwo pełne lub częściowe przed l S-tym r.ż., alkoholizm i choroby psychiczne w rodzinie (także w
poprzednich pokoleniach) itp. Ze względów technicznych skala punktacji nie jest oczywiście liniowa.
Ujmiki: Dołączona rycina obrazuje 1100 przypadków pacjentów, którzy mieli kontakt z lecznictwem
odwykowym w latach 1957-1990. Linia krzywa łamana odzwierciedla skalę wspomnianych wyżej zagrożeń, w tym długohwałe i ciężkie choroby somatyczne, które destrukcyjnie oddziałują nie tylko na
samego chorego, ale i na całe jego otoczenie.
Rycina dość wyraźnie pokazuje narastający, wokoło siedmioletnich okresach, trend zagrożeń ro~
dzinnych. Linia prosta (sztucznie wyprostowana, dla jasności obrazu, bo faktycznie jest wykładniczą o
małym początkowo postępie), pokazuje narastanie trendu zagrożeń.
Charakterystyczne jest zgęstnienie na koniec każdego olaesu narastania. Jeśli interpretować to w
jedyny możliwy sposób, to znaczy w kategoriach zaistnienia warunków brzegowych, to wówczas zrozu~
miała jest, widoczna na rysunku, tendencja do slaacania się okresów, które na początku osi odciętych
wynosiły siedem lat. Oznacza to, w przeniesieniu najęzyk popularny, iż pewne zjawiska i charakterysty~
ki środowisk stają się nową normą.
BADANIE WPLYWU GENOTYPU

ADH NA

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

Szczepanek M., Bogdał 1.
Katedra i Klinika Gastroenterologii Collegium Medicum UJ, Kraków
Wstęp: Uważa się, że przyczyną osobniczych różnic w podatności na rozwój alkoholizmu i alkoholowej marskości wątroby mogą być zdeterminowane genetycznie różnice w enzymach metabolizują~
cych etanol w aspekcie ich aktywności. Najważniejszą rolę w metabolizmie etanolu odgrywa dehydro~
genaza alkoholowa (ADR). Dotychczas stwierdzono istnienie 6 izoenzymów ADR, kodowanych w 6
loci genowych. Geny ADH2 i ADH3 są polimorficzne -kodują zatem różniące się od siebie właściwo~
ściarni kinetycznymi podjednostki ADH: pp i "('{.
Celem przeprowadzonych badań było poszukiwanie genotypów ADH, które mogłyby być odpowiedzialne za większą podatność na rozwój uzależnienia od alkoholu etylowego.
Osoby badane i metody: W tym celu oznaczono genotyp ADH2 i ADH3 oraz określono częstość
występowania poszczególnych aUeli ADH2 i ADH3 w grupie osób uzależnionych od alkoholu (93
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osoby, w tym 66 mężczyzn i 27 kobiet) i grupie kontrolnej, którą stanowiły osoby zdrowe, spożywające
alkohol sporadycznie, tzn. do l jednostki tygodniowo (66 osób: 30 mężczyzn i 36 kobiet).
Genotypy ADR oznaczane były z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy z próbek krwi
uzyskanych przez nakłucie opuszki, w pracowni Wydziału Biochemii i Biologii Molekularnej Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie (Kierownik: prof. X. Pares) w ramach międzynarodowego pro-

gramu BJOMED.
UjJniki: Stwierdzono, że genotyp ADR3*!l * l i alIel ADR3* l występował znamiennie statystycznie
częściej u osób uzależnionych między grupami w zakresie genotypu i alleli ADH2.
ZMIANY W SAMOŚWIADOMOŚCI OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU POD WPŁYWEM
PROGRAMU "ATLANTIS"

Śląski S.', Żylicz O.P.'
l. Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego, Warszawa
2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Wstęp: Według

koncepcji Hulla (1981) picie alkoholu może służyć kontrolowaniu poziomu samoBadania laboratoryjne (Hull i wsp. 1983; Hull i Young 1983), chociaż nie wszystkie (np.
VinnelIe 1996), dostarczyły danych na poparcie tego modelu teoretycznego. W warunkach naturalnych
HulI i wsp. (1986) stwierdzili, że u osób pijących o wysokim nasileniu samoświadomości prywatnej
(Fenigstein i wsp. 1975), które doświadczyły negatywnych zdarzeń, występowało wysokie prawdopodobieństwo nawrotu picia. Model Rulla okazał się natomiast nieefektywny do przewidzenia zachowań
związanych z piciem u osób nastoletnich (Chassin i wsp. 1988).
Cel badali: Obecne badania miały zidentyfikować zmiany w zakresie samoświadomości u uczestników programu terapeutycznego "Atlantis" stworzonego dla osób uzależnionych od alkoholu i odbywaświadomości.

jących karę więzienia.

Osoby badane i metody: Czteroczynnikowa koncepcja samoświadomości Zaborowskiego (1988)
za zaplecze teoretyczne badań. Wychodząc od samej teorii, jak i dotychczasowych badań
postulowano, że u uczestników programu (n = 31) w wyniku trzymiesięcznego oddziaływania obniży
się poziom samoświadomości obronnej (SQB) i osobistej (SOS), a wzrośnie samoświadomość zewnętrzna

posłużyła

(SZ) i refleksyjna (SR). Grupę porównawczą stanowili pacjenci ambulatoryjni z warszawskiego ośrod
ka opieki społecznej (n ~ 26).
ffYl1iki: Większe zmiany zaobselWowano u więźniów-alkoholików, u których zgodnie z oczekiwaniami stwierdzono obniżenie się SOB oraz SOS [odpowiednio: t= 2,06 (zmiany istotne statystycznie) i
= 1,44 (trend) ] oraz istotny wzrost SR (t = -1 ,94). U osób leczonych ambulatoryjnie zidentyfikowano

t

jedynie niewielkie zmiany SR [t ~ -1,47 (trend) l.
Wnioski: Warunki o!.rraniczenia wolności okazały się bardziej sprzyjające modyfikacjom w zakresie
samoświadomości niż sytuacja leczenia ambulatoryjnego, gdzie prawie nie wystąpiły zmiany. U więź
niów alkoholików nie doszło do oczekiwanych zmian jedynie w poziomie świadomości zewnętrznej.
Dalsze badania powinny ujawnić strukturę i psychologiczne uwarunkowania samoświadomości u osób
zachowujących długotrwałą abstynencję.

PRZYDATNOŚĆ OZNACZANIA Y-GLUTAMYLOTRANSFERAZY W MOCZU JAKO MARKERA
NADUŻYWANIA ALKOHOLU

Taracha E.l, Rabrat B.2
1. Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Osoby badane i metody: Badano przydatność zastosowania oznaczania w moczu aktywnościy-gluta
mylotransferazy (mGGT)jako nieinwazyjnego markera nadużywania alkoholu. Badania przeprowadzo-
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no w dwóch grupach: grupie osób uzależnionych od alkoholu (69 mężczyzn w trakcie detoksykacji i 37
mężczyzn zachowujących abstynencję od przynajmniej 6-ciu tygodni) oraz w grupie osób uzależnio
nych od opiatów leczonych substytucyjnie metadonem (24 mężczyzn utrzymujących abstynencję i 21
nadużywających alkoholu). Spośród osób uzależnionych od opiatów wyodrębniono podgrupę 9 pacjentów leczonych antyretrowirusowo. Zdolność rozdzielczą tych testów oceniano przy pomocy takich parametrów jak czułość i specyficzność oraz analizy krzywej ROC. Wyniki porównano z wynikami otrzymanymi dla testów uważanych za najbardziej przydatne: testów opartych na pomiarze w surowicy desjalowancj transferyny (s%CDD, p-heksozoaminidazy (sHEX), y-glutamylotransferazy (sGGT) oraz
!)-heksozoaminidazy (mHEX) w moczu.
HJmiki: Właściwości dyskryminujące testu mGGT w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu
były dobre (czułość - 0,71, specyficzność ~ 0,81, powierzchnia pod krzywąROC - 0,79), porównywalne z sHEX, ale gorsze od mHex, s%CDT i sGGT.
Test mGGT oceniono także w grupie osób uzależnionych od opiatów leczonych substyhlcyjnie metadonem, w której wymagania dotyczące specyficzności są bardzo duże ze względu na częste występo
wanie chorób somatycznych i innych czynników, które mogą wpływać na badane wskaźniki. U takich
pacjentów, mimo że rozpowszechnienie nadużywania alkoholu jest duże, nie stosowano dotychczas
markerów picia. W tej grupie uGGT ma zdolność do rozróżniania pacjentów nadużywających alkoholu
od pacjentów zachowujących abstynencję, podczas gdy testy oparte na oznaczaniu w surowicy enzymów pochodzenia wątrobowego (sHEX i sOGT), okazały się nieprzydatne.
Test mGGT (czułość - 0,71, specyficzność - 0,76, powierzchnia pod krzywą ROC - 0,73) u pacjentów uzależnionych od opiatów nie leczonych antyretrowirusowo wykazuje zdolności rozdzielcze porównywa1ne z s%CDT, ale nieco gorsze od uHex.
Wnioski: Test mGGT ma dobre właściwości dyskryminujące w grupie osób uzależnionych od alkoholu. W grupie osób uzależnionych od opiatów, jego zdolność do rozróżniania osób nadużywających
alkoholu i zachowujących abstynencjęjest nieco gorsza niż testu mHex, porównywalna z testem s%CDT
a lepsza niż testów sHEX i sGGT.
Wykonanie testu mGGT opartego na pomiarach wykonywanych w moczu ma tę przewagę nad testami opartymi na oznaczeniach wykonywanych surowicy, że ma charakter nieinwazyjny, oraz że mocz jest
materiałem łatwiej dostępnym i mniej zakaźnym niż krew (HIV, HBV). Test mGGT jest wielokrotnie
tańszy od s%CDT a małe wymagania techniczne sprawiają, że wykonanie go jest możliwe w większości
laboratoriów diagnostycznych.
CZYNNIKI GENETYCZNE A WYNIKI LABORATORYJNE CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH
Z POWODU UZALEZNtENIA OD ALKOHOLU

M.l, Augustyńska B.2, Rybakowski P, Torliński L.2
l. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
2. Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej AM, Bydgoszcz
3. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM, Poznań

Ziółkowski

Celem badań było stwierdzenie, czy czynniki genetyczne mają wpływ na wybrane wyniki badań
laboratoryjnych u chorych uzależnionych od alkoholu.
Osoby badane i metody: Badaniom poddano 27 mężczyzn w leczonych w latach 1993-1996 w Klinice Psychiatrii AM w Bydgoszczy z powodu uzależnienia od alkoholu. Średni wiek badanych wynosił
40±7 lat, a czas uzależnienia 14±6 lat. U wszystkich przeprowadzono szczegółowy wywiad dotyczący
występowania li ich krewnych zarówno w pierwszej, jak i w drugiej linii, objawów uzależnienia od
alkoholu i/lub innych zaburzeń psychicznych. Po upływie 4 tygodni pobytu w oddziale wykonano badania laboratoryjne obejmujące między innymi morfologię krwi i proteinogram.. Badania te
powtórzono po upływie 16 tygodni (12 tygodni po wypisaniu chorych z kliniki). Wszyscy badani
utrzymywali abstynencję. w trakcie pobytu w klinice, jak i w okresie 12 tygodni po wypisaniu z
oddziału.
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uylliki: W badanej grupie 27 chorych u 16 stwierdzono krewnych w pierwszej lub drugiej linii
od alkoholu, 13 miało krewnych w pierwszej linii uzależnionych od alkoholu, II miało
krewnych w drugiej linii uzależnionych od alkoholu, 4 miało ojca i dziadka ze strony ojca uzależnio
nych od alkoholu, a u 10 badanych, któryś z krewnych w pierwszej lub drugiej linii cierpiał na zaburzenia nastroju lub zaburzenia lękowe. Do dalszej analizy statystycznej wyników laboratoryjnych użyto
ogólnego modelu liniowego z powtarzanymi pomiarami. Po 16 tygodniach obserwacji stwierdzono statystycznie znamienną zależność między czynnikami genetycznymi a zmniejszeniem się liczby leukocytów oraz zmniejszeniem się wartości średniej objętości lawinki czerwonej.
Wniosek: Uzyskane wyniki wskazują, że u chorych uzależnionych od alkoholu czynniki genetyczne
istotnie wpływają na wartości wykonywanych u nich wybranych badań laboratoryjnych w pierwszych
miesiącach utrzymywania abstynencji.
uzależnionych

SKUTECZOŚĆ T1ANEPTYNY I DWÓCH RODZAJÓW PSYCHOTERAPII W ZAPOBIEGANIU
NAWROTOWI PICIA U PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
Ziółkowski

M.I, Kosmowski W.l, Araszkiewicz A.l, Rybakowski J.3
I. Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego AM, Bydgoszcz
2. Katedra i Klinika Psychiatrii AM, Bydgoszcz
3. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM, Poznań

Wstęp: Badania eksperymentalne wskazują, że leki działające na układ serotonergiczny mogą pomagać
w zapobieganiu wystąpienia nawrotu picia u części chorych uzależnionych od alkoholu. Jednym z leków,
których działanie fannakologiczne wiązane jest z wpływem na układ serotoninergiczny,jest tianeptyna.
Celem badań było określenie skuteczności leczenia tianeptyną dla zapobiegania nawrotowi picia w
zależności od rodzaju stosowanych jednocześnie oddziaływań psychoterapeutycznych.
Osoby badalle i metody: Badaniom poddano 101 pacjentów uzależnionych od alkoholu (leD-ID),
hospitalizowanych w latach 1997-1999 w Klinice Psychiatrii AM w Bydgoszczy. Średni wiek chorych
wynosił 39±8 lat, a czas trwania uzależnienia ll±7 lat. Podczas hospitalizacji chorzy otrzymywali tianeptynę w dawce 37,5 mg/dobę przez 4 tygodnie oraz zostali losowo przydzieleni do jednego z dwóch
rodzajów oddziaływań psychoterapeutycznych: 1) trening radzenia sobie z głodem alkoholowym (TG,
49 osób), 2) trening rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami (TU, 52 osób). Psychoterapięstosowa~
no 2 razy w tygodniu przez okres 3 tygodni. Na początku leczenia fannakologicznego u wszystkich
chorych przeprowadzono ocenę kliniczną, która objęła między innymi określenie punktacji Skali De~
presji Becka (BDI). Leczenie fannakologiczne było kontynuowane przez okres 12 tygodni po zakończe
niu hospitalizacji. W obliczeniach statystycznych wyników użyto analizę przeżycia.
rtyniki: W okresie 12 tygodni po wypisaniu ze szpitala nawrót picia wystąpił u 32% badanych. Po
wyodrębnieniu 2 grup pacjentów wykazano, że nawrót picia wystąpił u 25% pacjentów, u których stoso~
wano leczenie tianeptyną i TG oraz li 42% pacjentów, u których stosowano tianeptynę i TU (p=0,06). W
dalszej analizie wyników w każdej z dwóch podgrup chorych wyłoniono czynniki sprzyjające niewystą
pieniu nawrotu picia. W obu grupach badanych wyniki leczenia były gorsze li badanych niewspółpracu
jących w procesie leczenia niżu badanych współpracujących. W grupie osób leczonych tianeptynąi TG,
czynnikami sprzyjającymi powodzeniu leczenia okazały się: starszy wiek (>391at), dłuższy czas trwania
uzależnienia (> 13 Jat) i wyższa punktacja skali BDI na początku leczenia farmakologicznego (> 1Opunktów). W grupie chorych, u których stosowano tianeptynę i TU, stwierdzono lepsze wyniki leczenia u
badanych o wcześniejszym początku uzależnienia «26 lat).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że w trakcie 12 tygodni ambulatoryjnego leczenia tianeptyną
do nawrotu picia doszło u 32% badanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu, a towarzysząca psychoterapia o charakterze radzenia sobie z głodem alkoholowym była bardziej efektywna niż trening rozpo~
znawania i radzenia sobie z uczuciami. Współpraca w procesie leczenia okazała się czynnikiem sprzyjającym powodzeniu leczenia bez względu na rodzaj stosowanych łącznie z leczeniem fannakologicznym
oddziaływań psychoterapeutycznych.
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WPŁYW ETANOLU NA SYSTEMY METABOLIZUJĄCE METYLOGLIOKSAL W UKŁADZIE
ŻOŁĄDKOWO-JELITOWYM SZCZURA

Velichko M.G., Pronko P.S.
Instytut Biochemii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Grodno
Wstęp: Wiadomo, że mctyloglioksal, występujący w kawie i różnych gorących potrawach tworzy in
vitro połączenia z guaninowymi zasadami kwasów nukleinowych. W wielu badaniach 'WYkazano, iż
rnetyloglioksal ma działanie promujące wzrost guza w drugim stadium powstawania raka żołądka, wywołanego łącznym podawaniem N-metylo-N'-nitro-N-nitrosoguanidyny i chlorku sodu.
Metody: Zbadaliśmy wpływ płynnej diety, której na okres jednego miesiąca zawartość kaloryczną w
25% zastąpiono etanolem, na metabolizm metyloglioksalu w próbkach ślózówck pobranych z żołądka,
jelita cienkiego, okrężnicy i odbytnicy samców sZczurów rasy Wistar O wadze 170 dO 180 g. Mierzono
aktywność dehydrogenazy metyloglioksalowej (MGD) i reduktazy mctyloglioksalowej (MGR).
Uj1lliki: U zwierząt kontrolnych aktywność MGR była niższa w śluzówce żołądka i jelita małego.
Przewlekłe podawanie alkoholu spowodowało znamienne, w odniesieniu do grupy kontrolnej, obniże
nie aktywności MGD. Podawanie alkoholu spowodowało znamienny wzrost stosunku aktywności MGR!
MGD w jelicie cienkim ijelicie grubym. Zatem przewlekła intoksykacja alkoholowa wzmaga w śluzów
ce jelitowej aktywność szlaku metabolicznego reduktazy metyloglioksalowej.

