Relacje rodzicdziecko w rodzinach m³odzie¿y uzale¿nionej od narkotyków
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Wszczepianie tabletek Disulfiramu
 nieskuteczne leczenie odwykowe
Disulfiram implantation
 an ineffective alcohol dependence treatment
Disulfiram stosowany codziennie doustnie jest skutecznym lekiem odstraszaj¹cym od picia alkoholu. Sam lek jest zupe³nie nieszkodliwy, jednak po wypiciu nawet niewielkiej iloci alkoholu powoduje przykre objawy: uczucie gor¹ca, zaczerwienienie twarzy, têtni¹cy ból g³owy, bicie i przypieszon¹ czynnoæ serca, nudnoci,
wymioty, a po wiêkszych dawkach  niemiarow¹ czynnoæ serca, spadek cinienia
i zapaæ. Objawy wynikaj¹ce z interakcji disulfiramu z alkoholem mog¹ te¿ wyst¹piæ po minimalnych dawkach alkoholu, na przyk³ad alkoholu obecnego w za¿ywanych lekarstwach. Opisywano negatywne reakcje po zastosowaniu na skórê twarzy
p³ynu po goleniu, zawieraj¹cego alkohol. Jest to zatem lek, który mo¿e istotnie zapobiegaæ piciu alkoholu tak d³ugo, jak d³ugo pacjent godzi siê za¿ywaæ go codziennie.
Pomys³ wszczepiania podskórnego tabletek  które mia³y przez kilka tygodni
stopniowo wydzielaæ do ustroju disulfiram i zast¹piæ codzienne, regularne przyjmowanie leku doustnie  wydawa³ siê rozs¹dny. Zastosowano to po raz pierwszy
w II po³owie lat szeædziesi¹tych (1). Zwolenników tego postêpowania cechowa³
pocz¹tkowo spory entuzjazm. Jednak po 24 latach skutecznoæ wszczepiania tabletek disulfiramu zosta³a zakwestionowana przez kilkadziesi¹t kontrolowanych
badañ, spe³niaj¹cych wymogi medycyny opartej na dowodach(2).
W badaniach prowadzonych przez Wilsona i wsp. (3, 4, 5) nie stwierdzono po
wszczepieniu pojawienia siê we krwi wykrywalnych stê¿eñ disulfiramu; okaza³o
siê, ¿e wypicie alkoholu piêæ dni po wszczepieniu tabletki tak¿e nie wywo³a³o
¿adnej reakcji. D³u¿szy okres abstynencji w grupie pacjentów uzale¿nionych
i w grupie kontrolnej po leczeniu, w porównaniu z okresem przed leczeniem, wynika³ z tego, ¿e disulfiram pe³ni³ rolê psychologicznego rodka odstraszaj¹cego.
Johnsen, Stowell, Bache-Wig i wsp. (6) nie stwierdzili wyst¹pienia ¿adnych reakcji na alkohol po 1, 2, 4, 8 i 13 tygodniach od wszczepienia tabletki. W ich badaniach nad iloci¹ alkoholu spo¿ytego w ci¹gu 20 tygodni, nie znaleziono tak¿e
istotnej ró¿nicy w iloci wypijanego alkoholu miêdzy osobami z wszczepionym
disulfiramem a osobami z wszczepion¹ tabletk¹ placebo. Johnsen i Morland (7, 8)
nie widzieli ¿adnych korzystnych skutków wszczepiania disulfiramu.
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W krajach Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej na listach dostêpnych leków
nie ma wszczepialnych tabletek disulfiramu. W Polsce, niestety, nadal wszczepia
siê Disulfiram (dawna nazwa Esperal).
Wa¿nym ujemnym skutkiem wszczepiania disulfiramu jest utrata zaufania przez
osoby uzale¿nione od alkoholu do tego preparatu (np. do skutecznych tabletek
doustnych), jeli wypicie alkoholu wkrótce po wszczepieniu uchodzi bezkarnie.
Wp³ywa to na dyskredytacjê i innych metod leczenia odwykowego.
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