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Wstêp
We wszystkich rozwiniêtych krajach

obserwuje siê wzrost liczby osób uzale¿nio-
nych od opiatów, jak równie¿ zwiêkszenie
ilo�ci przyjmowanych i sprzedawanych nar-
kotyków. Tendencja ta dotyczy szczególnie
pañstw bêd¹cych w okresie transformacji,
a wiêc tak¿e Polski. Uznanym sposobem
leczenia uzale¿nienia od opiatów jest lecze-
nie substytucyjne bêd¹ce sk³adnikiem kom-
pleksowego postêpowania terapeutyczne-
go. Metadon z uwagi na swe w³a�ciwo�ci
jest najbardziej rozpowszechnionym �rod-
kiem do substytucyjnego leczenia uzale¿-
nienia opiatowego i stosowany jest w tym
celu od 30 lat w krajach Europy Zachodniej
i w Stanach Zjednoczonych [1,3,4].

Z uwagi na uwarunkowania ekonomicz-
ne, najczêstszym rodzajem uzale¿nienia
opiatowego w Polsce jest uzale¿nienie od
pochodnych opium rodzimej produkcji, otrzy-

Program metadonowy w Klinice
Toksykologii CM UJ w Krakowie jest
prowadzony od stycznia 2000 roku dla
50 pacjentów uzale¿nionych od opia-
tów. Celem pracy by³a ocena ogólne-
go stanu zdrowia wraz z ocen¹ psycho-
logiczn¹ i socjaln¹ pacjentów uzale¿-
nionych od opiatów po rocznym lecze-
niu substytucyjnym metadonem. Jed-
nocze�nie na podstawie przeprowa-
dzonych badañ klinicznych u osób uza-
le¿nionych podjêto próbê opracowania
w³asnego systemu oceny stopnia uza-
le¿nienia. Stwierdzono poprawê ogól-
nego stanu zdrowia. Nie zanotowano
�wie¿ych zaka¿eñ HIV. Wzros³a liczba
osób podejmuj¹cych pracê zawodow¹.
Wiêcej osób mieszka w rodzinie pro-
kreacyjnej, a w kilku przypadkach kon-
kubinatu dosz³o do zalegalizowania
zwi¹zku. W programie metadonowym
s¹ trzy kobiety ciê¿arne, oraz piêæ ko-
biet które urodzi³y dzieci. Jedna z nich
utrzymuje abstynencjê ca³kowit¹, za-
koñczy³a wiêc udzia³ w programie. Za-
sz³y du¿e zmiany w zachowaniu pa-
cjentów: zmniejszy³a siê kryminogen-
no�æ, wiêkszo�æ osób nawi¹za³a po-
nownie zerwane wiêzi z najbli¿sz¹ ro-
dzin¹. Objawy psychopatologiczne
umiarkowanego stopnia utrzymuj¹ siê
osób z tzw. podwójnym rozpoznaniem.

Methadone treatment programme
for 50 opiate addicts has been con-
ducted at the Department of Clinical
Toxicology for a one year. The aim of
the study was to evaluate the health
state including psychological condi-
tion and also a social status of the
opiate dependent patients after one
year methadone maintenance medica-
tion. Also, considering the results of
clinical examination, a trial of elabora-
tion of system for dependence scor-
ing was undertaken. An improvement
of general health state of addicts was
observed. No new cases of HIV posi-
tive patients were noted. An increase
in number of addicts who start profes-
sional activity, and those who live in
procreative families and even in for-
mally confirmed marriage. A three
pregnant women, and five who already
gave birth to a child (one of them is
completely drug free at present) were
noted. A significant behavioural
changes, reduced level of criminal ac-
tivity and restored personal relation-
ships with family were observed. A
moderate psychopathological symp-
toms are still observed in patients with
double diagnosis.

mywanych ze s³omy makowej lub mleczka
makowego. Substancja ta nazywana �kom-
potem� lub �polsk¹ heroin¹� jest stosowana
do¿ylnie i zawiera w swoim sk³adzie  morfi-
nê, kodeinê, papawerynê, tebainê, narkoty-
nê oraz monoacetylomorfinê, acetylokode-
inê i heroinê [10]. Na rynku dostêpne s¹ rów-
nie¿ bardziej czyste chemicznie preparaty
heroinowe (np. heroina turecka). Sposób
przyjmowania narkotyków opiatowych jest
podobny; nawet je¿eli pocz¹tkowo przyjmo-
wane s¹ one drog¹ inhalacyjn¹ lub doust-
n¹, to z biegiem czasu narkomani podaj¹ je
sobie zawsze do¿ylnie w warunkach nieste-
rylnych i w roztworach przygotowanych nie-
farmakologicznie, o nieznanej dawce nar-
kotyku. Dlatego osoby uzale¿nione od nar-
kotyków, szczególnie opiatowych, s¹ grup¹
zwiêkszonego ryzyka zachorowania na cho-
roby zaka�ne, w tym szczególnie wirusowe-
go zapalenia w¹troby (typ C i typ B), zespo-
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³u AIDS czy chorób wenerycznych [6]. Gru-
pa narkomanów opiatowych jest najbardziej
ze wszystkich zmienion¹ grup¹ pod wzglê-
dem psychospo³ecznym, jest grup¹ bardzo
kryminogenn¹. Konieczno�æ zaspokojenia
krañcowo nasilonego g³odu narkotycznego
powoduje, ¿e narkoman dla zdobycia �rod-
ków finansowych na narkotyk nie cofnie siê
przed niczym. Dzia³ania te maj¹ pod³o¿e w
zmianach neurobiologicznych mózgu i nie
s¹ podatne na argumentacjê psychologicz-
no socjaln¹ [13]. Kradzie¿e, prostytucja oraz
rozboje, jazda samochodem pod wp³ywem
�rodków odurzaj¹cych, stanowi¹ istotne
zagro¿enie dla porz¹dku spo³ecznego, któ-
rego utrzymanie poch³ania coraz wiêcej
�rodków.

Korzy�ci ze stosowania metody elimina-
cji szkód (harm reduction), w sk³ad której
wchodzi terapia metadonowa, s¹ nie do
podwa¿enia, a naszym celem nie jest agita-
cja do stosowania metadonu, a jedynie opra-
cowanie obiektywnych metod oceny popra-
wy stanu zdrowia osób uczestnicz¹cych w
programach substytucyjnych. Jednocze�nie
na podstawie przeprowadzonych badañ kli-
nicznych u osób uzale¿nionych podjêto pró-
bê opracowania w³asnego systemu oceny
stopnia uzale¿nienia.

Materia³ i metoda
Badaniem zostali objêci pacjenci po zakwalifikowa-

niu do programu metadonowego (program metadono-
wy jest prowadzony od stycznia 2000 roku dla 50 pa-
cjentów uzale¿nionych od opiatów), leczeni w O�rodku
Detoksykacji Kliniki Toksykologii CM UJ z powodu uza-
le¿nienia od opiatów. W chwili przyjêcia pacjentów do
o�rodka przeprowadzano standaryzowany wywiad cho-
robowy dotycz¹cy aktualnych dolegliwo�ci, przebytych
chorób, d³ugo�ci i rodzaju uzale¿nienia, stosowania in-
nych u¿ywek w tym alkoholu, wywiadu rodzinnego, prze-
prowadzono badanie fizykalne i badania dodatkowe.

W chwili przyjêcia do O�rodka pobierano krew i
mocz celem wykonania nastêpuj¹cych badañ dodatko-
wych: (1) badanie morfotyczne krwi, (2) badanie ogólne
moczu, (3) badania biochemiczne (stê¿enie mocznika,
kreatyniny, glukozy, bilirubiny, cholesterolu, trójglicery-
dów, bia³ka i albumin, jonogram), (4) badania enzyma-
tyczne (aktywno�æ transaminaz, kinazy fosfokreatynowej,
fosfatazy alkalicznej, gammaglutamylo-transpeptydazy),
(5) badania serologiczne (USR, HbSAg, aHCV, aHIV);
(6) wykonywano test skryningowy na obecno�æ �rodków
uzale¿niaj¹cych w moczu (metod¹ immunofluorescencji
w �wietle spolaryzowanym przy zastosowaniu aparatu
ÉCLAIR firmy Merck), (7) wykonywano zapis spoczyn-
kowy EKG.

Dokonywano oceny ciê¿ko�ci zespo³u odstawienia
opiatów na podstawie nastêpuj¹cych objawów:

A. £agodny zespó³ odstawienny: 1. uczucie g³o-
du narkotycznego, 2. os³abienie, 3. dra¿liwo�æ, dysforia,
4. anoreksja, 5. nadmierne pocenie siê, 6. kichanie, 7.
ziewanie.

B. Umiarkowany: 1. uczucie g³odu narkotyczne-
go, 2. niepokój, 3. umiarkowane pobudzenie psychoru-
chowe, 4. lêk, 5. anoreksja, 6. zaburzenia snu, 7. ból
g³owy, 8. nadmierne pocenie siê, 9. ³zawienie, 10. wod-
nista wydzielina z nosa, 11. �gêsia skórka�, która mo¿e
byæ wywo³ana nawet dotykiem, 12. ³agodne poszerze-
nie �renic, 13. ³agodne bóle miê�niowe, 14. kurczowe
bóle brzucha, 15. tachykardia do 100/min., 16. ³agodny
wzrost warto�ci CTK.

C. Ciê¿ki zespó³ odstawienny: 1. uczucie g³odu
narkotycznego, 2. silny lêk, 3. silny niepokój, 4. pobu-
dzenie psychoruchowe, ruchy mimowolne, 5. anoreksja,
6. bezsenno�æ, 7. poszerzone, ufiksowane �renice, 8.
zlewne poty, 9. uderzenia zimna lub gor¹ca, 10. obecna
�gêsia skórka� na skórze klatki piersiowej i ramion, 11.
stany podgor¹czkowe, 12. obfite ³zawienie, 13. wodni-
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Tabela I
Charakterystyka badanej grupy.
Characteristics of examined group.

Tabela II
Stopieñ uzale¿nienia oceniany w chwili przyjêcia do
programu.
Degree of opiate dependency evaluated on admission.

Tabela III
Wyniki badañ analitycznych krwi w badaniu
wstêpnym i koñcowym.
Results of analytical examination on admission and
control examination.

rtemaraP
enpêtsweinadaB ewocñokeinadaB

p
N DS±x xam-nim .dem N DS±x xam-nim .dem

]I/U[PSA 94 44,53±74,94 802-51 83 64 38,84±14,85 092-02 5,54 sn

]I/U[TLA 94 93,54±67,55 702-21 63 64 11,27±36,46 893-7 84 sn

]I/UPTGG 94 90,83±53,04 322-32 32 64 81,66±64,55 573-31 63 sn

]I/U[AP 94 95,96±36,49 125-44 87 64 25,02±84,38 341-15 5,67 sn

RNI 94 580,0±89,0 3,1-8,0 69,0 64 1,0±69,0 42,1-8,0 559,0 990,0=p
sn

aniburiliB
]l/lomm[ 94 90,3±82,8 7,91-4 2,7 64 61,4±31,9 5,52-5,6 50,8 sn

Tabela IV
Porównanie wybranych wska�ników oceniaj¹cych funkcjê w¹troby.
Chosen parameters of liver functioning � comparison of two examination.

Tabela V
Wyniki badañ biochemicznych: parametry opisuj¹ce czynno�æ nerek.
Chosen parameters of kidney functioning � comparison of two examination.

sty wyciek z nosa, 14. silne bóle kostno � stawowe, 15.
silne kurczowe bóle brzucha, 16. biegunka, 17. nudno-
�ci, wymioty.

Stopieñ uzale¿nienia oceniano wg nastêpuj¹cych
kryteriów:

1. D³ugo�æ okresu w jakim pacjent spe³nia kryteria

akytsyretkarahC
]atal[keiW ]atal[ainein¿elazuserkO

N DS±x xam-nim .dem DS±x xam-nim .dem

apurga³aC 05 97,5±81,92 64-12 5,82 98,5±56,11 03-3 01

yteiboK 31 58,4±13,62 63-12 42 67,3±51,8 61-3 8

in�yzc¿êM 73 18,5±91,03 64-12 92 40,6±29,21 03-3 21

rtemaraP
enpêtsweinadaB ewocñokeinadaB

p
N DS±x xam-nim .dem N DS±x xam-nim .dem

]syt[CBW 84 22,2±40,8 6,21-6,2 58,7 54 25,1±83,7 6,11-2,5 9,6 200,0<p

]nlm[CBR 74 83,0±34,4 12,5-4,3 84,4 54 4,0±95,4 92,5-55,3 56,4 200,0<p

]%[bH 74 2,1±22,31 7,51-2,01 4,31 44 72,1±28,31 6,51-9,01 58,31 10,0<p

]%[tH 74 34,3±46,83 4,64-1,03 7,83 54 99,3±6,04 8,64-1,13 2,04 200,0=p

iwrkikty³P
].syt[ 84 42,17±52,222 074-28 712 54 20,65±74,912 773-021 412 sn

]h/mm[BO 84 5,02±60,91 59-1 5,21 64 21,21±-25,21 25-1 5,7 600,0=p

rtemaraP
enpêtsweinadaB ewocñokeinadaB

p
N DS±x xam-nim .dem N DS±x xam-nim .dem

satoP
]l/lomm[ 94 53,0±42,4 20,5-95,3 81,4 64 73,0±3,4 54,5-6,3 2,4 sn

]l/lomm[dóS 94 88,2±2,831 1,641-4,231 6,831 64 95,2±1,831 3,341-231 6,831 sn

rolhC
]l/lomm[ 94 69,2±46,301 8,901-8,79 4,301 64 78,1±2,301 3,601-9,89 50,301 sn

kinzcoM
]l/lomm[ 94 3,1±82,4 8,7-5,1 3,4 64 92,1±670,4 5,7-3,1 2,4 sn

aninytaerK
]l/lomµ[ 94 10,41±20,17 311-54 07 64 95,41±20,47 501-84 5,47 sn
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Pacjenci byli przyjmowani do programu metadono-
wego po wstêpnych rozmowach przeprowadzonych w
MONARZE i po badaniu psychiatrycznym w Klinice Tok-
sykologii, podczas którego ustalano rozpoznanie i ewen-
tualnie wystêpuj¹ce przeciwwskazania. Rozpoznaniem
wykluczaj¹cym z programu by³o stwierdzenie psychozy
w okresie wystêpowania objawów wytwórczych lub ko-
nieczno�æ leczenia du¿ymi dawkami neuroleptyków.
Pacjenci przyjmowani do programu podpisywali kontrakt
terapeutyczny okre�laj¹cy zarówno prawa i obowi¹zki
pacjenta, a tak¿e warunki ewentualnego zerwania kon-
traktu. Uczestnicy programu, którzy nie dotrzymali wa-
runków kontraktu (co najmniej trzykrotne stwierdzenie
obecno�ci opiatów w moczu oraz zachowania agresyw-
ne, a tak¿e negatywny, destruktywny wp³yw na pozosta-
³ych uczestników) zostali usuniêci z programu i nie byli
przedmiotem analizy.

W pierwszym etapie analizy statystycznej zbadano
charakter rozk³adu dla cech mierzalnych (test W. Shapi-
ro-Wilka). Poniewa¿ dla wszystkich cech rozk³ady by³y
ró¿ne od normalnego, dlatego te¿ w dalszych etapach
analizy stosowano metody nieparametryczne. Dla opisu
materia³u wyznaczono warto�æ minimaln¹, maksymaln¹
i medianê. W analizie statystycznej dla porównania cech
mierzalnych w obu badaniach stosowano test Wilcoxo-
na. Do analizy cech niemierzalnych stosowano test chi2.
Analizê statystyczn¹ wykonano przy u¿yciu pakietu sta-
tystycznego Statistica PL.

Wyniki
W tabeli I podano wiek badanych i okres

uzale¿nienia od opiatów. Mê¿czy�ni byli nie-
co starsi, i mieli d³u¿szy okres uzale¿nienia
ni¿ kobiety.

W tabeli II podano stopieñ uzale¿nienia
oceniany w chwili przyjêcia do programu. U
88% osób zakwalifikowanych do programu
stwierdzono ciê¿ki stopieñ uzale¿nienia,
ocenianego w momencie przyjêcia wg za-
sad podanych w metodyce.

Na rycinie 1 przedstawiono zale¿no�æ
pomiêdzy doustn¹ dawk¹ metadonu, a jego
stê¿eniem w surowicy krwi pacjentów
uczestnicz¹cych w programie. Stwierdzono
dodatni¹, statystycznie istotn¹ zale¿no�æ
miêdzy doustn¹ dawk¹ metadonu, a jego
stê¿eniem we krwi (wspó³czynnik korelacji
= 0,574).

Ogólny stan somatyczny badanych w
chwili przyjêcia do programu by³ zadawala-
j¹cy i zosta³ opisany  uprzednio [9].

W tabeli III podano wyniki badañ anali-
tycznych krwi w badaniach wstêpnym i koñ-
cowym. Stwierdzono wzrost liczby krwinek
czerwonych z 4,43 milionów w badaniu
wstêpnym do 4,59 milionów w badaniu koñ-
cowym, stê¿enia hemoglobiny z 13,2% do
13,8% i hematokrytu z 38,6% do 40,6% w
badaniu koñcowym. Wymienione ró¿nice
by³y istotne statystycznie. W sposób istotny
zmala³a liczba bia³ych cia³ek krwi (z 8,04 �
7,4 tysiêcy) oraz warto�æ wska�nika opa-
dania krwinek po 1 godzinie.

Porównanie wybranych wska�ników
oceniaj¹cych funkcjê w¹troby w badaniu
pierwszym i koñcowym zestawiono w tabeli
IV. Zmiany w warto�ciach aktywno�ci enzy-
matycznej oraz stê¿enia bilirubiny w bada-
niach pierwszym i koñcowym by³y nieistot-
ne statystycznie. Zanotowano jednak wyra�-
ny wzrost aktywno�ci GGTP.

Podobnie �rednie warto�ci parametrów
biochemicznych opisuj¹cych czynno�æ ne-
rek oceniane po roku uczestnictwa w pro-
gramie nie ró¿ni³y siê w sposób istotny od
warto�ci uzyskanych w badaniu wyj�ciowym

rtemaraP
enpêtsweinadaB ewocñokeinadaB

p
N DS±x xam-nim .dem N DS±x xam-nim .dem

]l/lomµ[eF 94 53,5±980,41 8,82-4,6 5,31 64 11,7±0,81 1,93-6,6 50,71 300,0=p

]l/g[ok³aiB 94 85,6±21,47 78-06 0,47 64 97,5±69,67 19-5,67 5,67 500,0=p

]l/g[ynimublA 94 38,5±54,04 2,35-9,02 3,04 64 4,4±15,24 8,25-3,53 4,24 50,0<p

azokulG
]l/lomm[ 94 69,0±64,5 7,7-51,3 74,5 64 37,0±9,4 3,7-75,3 38,4 100,0<p

]l/U[KPC 94 17,073±29,091 4162-13 801 64 79,34±25,99 572-54 09 90,0=p
sn

rtemaraP
enpêtsweinadaB ewocñokeinadaB

p
N DS±x xam-nim .dem N DS±x xam-nim .dem

loretselohC
]l/lomm[ 94 77,0±24,3 76,4-46,1 5,3 64 42,1±26,4 2,8-26,2 15,4 100,0<p

ydyrecilgjórT
]l/lomm[ 94 46,0±31,1 59,2-3,0 98,0 64 46,0±51,1 1,3-92,0 99,0 sn

Tabela VI
Wyniki badañ biochemicznych.
Results of biochemical measurements

Test Wilcoxona
Tabela VII
Wyniki badañ oceniaj¹cych gospodarkê t³uszczow¹.
Results of chosen lipid parameters.

Tabela VIII
Masa cia³a uczestników programu metadonowego w badaniu wstêpnym i koñcowym.
The body weight of opiate addicts at the begining and after one year methadone maintenance medication.

a³aicasaM
]gk[

enpêtsweinadaB ewocñokeinadaB
p

N DS±x xam-nim .dem N DS±x xam-nim .dem

apurga³aC 34 31,51±27,86 531-05 0,76 24 46,61±88,27 541-35 17 100,0<p

yteiboK 01 4,01±6,95 58-05 5,45 01 61,8±0,36 87-35 5,26 50,0<p

in�yzc¿êM 33 63,51±84,17 531-15 27 23 84,71±79,57 541-75 5,47 100,0<p

tseT N %

RSU 2 4

VCHa 84 69

gASBH 4 8

VIHA 9 81

Tabela IX
Ocena wyników serologicznych osób uczestni-
cz¹cych w programie.
Results of serologic tests.

Tabela X
Badania oceniaj¹ce wype³nienie warunków kon-
traktu przez uczestników programu metadonowego.
Evaluation of contract rules performance.

ynainecortemaraP I
einadab

einadaB
ewocñok p

N % N %

hcaicu³kwopydal� 05 001 61 23 100,0<p

einawybezrP
"ulzjaban" 05 001 9 81 100,0<p

uzale¿nienia od opiatów:
do 1 roku � 1 punkt;
od 1 roku do 5 lat � 2 punkty;
d³u¿ej ni¿ 5 lat � 3 punkty.

2. Dzienna ilo�æ przyjmowanej substancji:
do 5 cm3 � 1 punkt;
od 5 do 10 cm3 � 2 punkty;
powy¿ej 10 cm3 � 3 punkty.

3. Nasilenie objawów zespo³u abstynencyjnego:
³agodny � 1 punkt;
umiarkowany � 2 punkty;
ciê¿ki � 3 punkty.

Na podstawie ilo�ci punktów uzyskanych z kryte-
riów opisanych powy¿ej przyjêto nastêpuj¹ce stopnie
uzale¿nienia: £agodny � do 4 punktów; umiarkowa-
ny � od 5 do 7 punktów; ciê¿ki � powy¿ej 8 punktów.

Chi2

Tabela XI
Niektóre parametry psychosocjalne oceniaj¹ce
uczestnictwo w programie.
Some psychosocial parameters used to evaluation of
methadone programme.

owtcintsezcU
iiparetohcyspw

einadabI einadaB
ewocñok

N % N %

yzcintsezcueiN � � 82 56

einzcydaropS
yzcintsezcu � � 9 81

yzcintsezcuelatS � � 31 62

eineindurtaZ

ejucarP 01 02 41 82

atneR 3 6 3 6

ejucarpeiN 73 47 33 66

einakzseimaZ

anjycaerkorpanizdoR 51 03 02 04

anjycareneganizdoR 92 85 52 05

intomaS 6 21 5 01

inmodzeB 1 2 � �
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(tabela V).
Stwierdzono istotny wzrost stê¿enia ¿e-

laza w surowicy krwi pacjentów objêtych
programem metadonowym z 14,09 µmol/l
w badaniu wstêpnym, do 18 µmol/l w bada-
niu kontrolnym. U pacjentów tych zanoto-
wano tak¿e istotny wzrost stê¿enia bia³ka
ca³kowitego (z 74,12-76,96 g/l) i albumin
(40,5-42,4 g/l). W sposób istotny obni¿y³o
siê stê¿enie glukozy w surowicy krwi z 5,46
do 4,83 mmol/l. Stwierdzono tak¿e obni¿e-
nie aktywno�ci CPK z 190 U/l do 90 U/l, jed-
nak spadek ten nie by³ istotny statystycznie

mê¿czyzn natomiast wzros³a z 71,5 kg w
badaniu wstêpnym do 76 kg w badaniu koñ-
cowym. Omawiane ró¿nice s¹ statystycznie
istotne (p<0,05 dla kobiet i p<0,001 dla mê¿-
czyzn).

Ocenê wyników serologicznych pacjen-
tów uczestnicz¹cych w programie przedsta-
wiono w tabeli IX.

Wyniki badañ oceniaj¹cych wype³nianie
kontraktu przez uczestników programu po-
dano w tabeli X, a w tabeli XI zestawiono
ocenê parametrów psychosocjalnych po-
mocnych w ocenie uczestnictwa w progra-
mie.

W sposób wysoce znamienny zmniej-
szy³a siê liczba zarówno �ladów po wk³u-
ciach, jak i czêsto�æ przebywania w miej-
scach kontaktowania siê narkomanów (�baj-
zel�).

Jak wynika z tabeli XI w trakcie substy-
tucyjnego leczenia metadonowego 4 dodat-
kowe osoby podjê³y pracê. Wiêcej o piêæ
osób mieszka w rodzinie prokreacyjnej.

Rodzaj postawionych rozpoznañ psy-
chiatrycznych pokazuje tabela XII. Struktu-
ra tych rozpoznañ po roku nie zmieni³a siê z
powodu prowadzonego leczenia, mog³y je-
dynie zaj�æ zmiany w zwi¹zku z usuniêciem
z programu osób nie stosuj¹cych siê do
warunków kontraktu.

Zmniejszy³y siê objawy agresji pacjen-
tów wobec siebie, obserwowano natomiast
wiêcej reakcji lêkowych i depresyjnych. W
trzech przypadkach wymaga³y one leczenia
lekami tymoleptycznymi. Podczas programu
dosz³o do jednego przypadku powa¿nego
samookaleczenia w celach samobójczych.
Po leczeniu szpitalnym pacjent odmówi³
dalszej hospitalizacji psychiatrycznej i by³
pod opiek¹ lekarza psychiatry w Poradni
Uzale¿nieñ.

Do marca 2001 roku w programie me-
tadonowym Kliniki Toksykologii CM UJ by³o
8 ciê¿arnych kobiet, piêæ z nich bêd¹c w
programie urodzi³o ju¿ dzieci (Tabela XIII).

Ojcami trójki spodziewanych dzieci s¹
tak¿e pacjenci naszego programu. Stan uro-
dzonych dzieci jest dobry (skala Apgar przy
urodzeniu wynosi³a 10 pkt.), aczkolwiek
stwierdza³o siê w pierwszych dniach po uro-
dzeniu s³abo nasilone objawy zespo³u od-
stawienia (niepokój, gotowo�æ drgawkowa,
biegunki). Obecnie wszystkie dzieci urodzo-
ne objête s¹ opiek¹ lekarza specjalisty w
Instytucie Pediatrii CM UJ. Stan zdrowia ciê-
¿arnych jest dobry, s¹ pod sta³¹ kontrol¹ le-
karza ginekologa wspó³pracuj¹cego z nasz¹
poradni¹. Analiza przebiegu ci¹¿, stanu no-
worodków i opieki nad nimi bêdzie przed-
miotem oddzielnego doniesienia.

U pacjentek ciê¿arnych przeprowadzo-
no krótk¹ ankietê oceniaj¹c¹ ich nastawie-
nie do ci¹¿y, samopoczucie. Ankietê prze-
prowadzono u sze�ciu kobiet, trzy niedaw-
no urodzi³y dzieci, a trzy z nich s¹ aktualnie
w ci¹¿y. Wyniki przedstawia³y siê nastêpu-
j¹co (tabela XIV). Prawie wszystkie ankie-
towane pacjentki stwierdzi³y, ¿e przyjmowa-
nie metadonu doprowadzi³o do uregulowa-
nia miesi¹czkowania. Wiêkszo�æ pytanych
kobiet nie stosowa³o ¿adnych �rodków an-
tykoncepcyjnych. Pytane pacjentki potwier-
dza³y fakt wspó³¿ycia tylko z jednym part-
nerem seksualnym (w wiêkszo�ci s¹ to
zwi¹zki nieformalne, aczkolwiek w trakcie

Rycina 1
Doustna dawka metadonu a jego stê¿enie w surowicy krwi pacejntów uzale¿nionych.
Correlation between oral methadone dose and serum methadone concentration.

enzcyrtaihcyspeinanzopzoR
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Tabela XII
Rodzaj postawionych rozpoznañ psychiatrycznych.
Kind of psychiatric diagnosis.

suma badanych >50 z uwagi na podwójne rozpoznania.

Tabela XIII
Statystyka ci¹¿ i odbytych porodów przez pacjentki
programu metadonowego.
Statistics of pregnancy and delivery within methadone
maintenance therapy.
*Jedna pacjentka utrzymuje abstynencjê ca³kowit¹,
zakoñczy³a wiêc udzia³ w programie.
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Tabela XIV
Pytania ankiety, które zadawano kobietom ciê¿arnym.
The inquiry for pregnant women.
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akceizdogenozdoranowonubuly¿¹iceickartwentowordzytopo³k¹syzC 2 4

(p=0,09) (tabela VI).
Parametry gospodarki t³uszczowej ze-

stawiono w tabeli VII. Stwierdzono staty-
stycznie istotn¹ ró¿nicê w stê¿eniu chole-
sterolu ocenianym w badaniu wstêpnym i
po roku uczestnictwa w programie. Warto-
�ci stê¿enia trójglicerydów by³y zbli¿one w
obu porównywanych badaniach.

W tabeli VIII podano masê cia³a pacjen-
tów uzyskan¹ z pomiarów w badaniu wstêp-
nym i koñcowym z uwzglêdnieniem p³ci.
Pocz¹tkowa �rednia masa cia³a kobiet wy-
nosi³a 59,6 kg i wzros³a do 63,0 kg, waga
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trwania programu dosz³o ju¿ w kilku przy-
padkach do zalegalizowania zwi¹zku).
Wszystkie ciê¿arne kobiety ciesz¹ siê z fak-
tu zaj�cia w ci¹¿ê (czy urodzenia dziecka).
Wiêkszo�æ ciê¿arnych dobrze znosi³a i znosi
ci¹¿ê, a w badaniu ginekologicznym nie ob-
serwuje siê ¿adnych objawów niepokoj¹-
cych mog¹cych stanowiæ zagro¿enie ci¹¿y.

Omówienie wyników
W ocenie stopnia nadu¿ywania substan-

cji psychoaktywnych przez uczestników pro-
gramu obok badañ toksykologicznych po-
mocna jest tak¿e codzienna kontrola zacho-
wania pacjenta jakiej dokonuje personel le-
karski i pielêgniarski poradni. W trakcie roku
trwania programu, w wyniku wykonanych
badañ kontrolnych na obecno�æ substancji
psychoaktywnych w moczu (opiatów, am-
fetaminy, THC, benzodiazepin i barbitura-
nów) zerwano kontrakt z 12 osobami, któ-
rych nie ujêto w niniejszym opracowaniu.
Podstawow¹ przyczyn¹ zerwania kontrak-
tu, poza zachowaniami agresywnymi by³o
stwierdzenie w co najmniej trzech kolejnych
badaniach obecno�ci opiatów i/lub innych
substancji psychoaktywnych w moczu pa-
cjentów.

Istotny spadek liczby bia³ych cia³ek krwi
oraz warto�ci wska�nika opadania krwinek
po 1 godzinie w badaniu kontrolnym �wiad-
czy o zmniejszeniu wszelkich rodzajów za-
ka¿eñ zwi¹zanych z do¿ylnym podawaniem
substancji psychoaktywnych. Uczestnicy
programu, którzy nawet ³ami¹ abstynencjê,
stosuj¹ te �rodki drog¹ doustn¹, inhalacyj-
n¹ lub donosowo, o czym mo¿e �wiadczyæ
równie¿ fakt, ¿e liczba pacjentów ze �wie-
¿ymi �ladami po wk³uciach w badaniu kon-
trolnym by³a istotnie mniejsza w porówna-
niu do badania wstêpnego.

Nieuregulowany tryb ¿ycia oraz ukierun-
kowanie poczynañ na zdobycie narkotyku
predysponuj¹ uzale¿nionych od opiatów do
zaburzeñ zachowañ ¿ywieniowych, a sam
narkotyk zaburza nerwowo � hormonalne
mechanizmy reguluj¹ce mechanizmy pobie-
rania po¿ywienia [2]. Istotna poprawa
wska�ników morfotycznych krwi, jak równie¿
stê¿eñ ¿elaza, bia³ka ca³kowitego i albumin
�wiadczy o ogólnej poprawie stanu zdrowia
i jako�ci od¿ywiania. Masa cia³a zarówno
kobiet jak i mê¿czyzn uleg³a istotnemu pod-
wy¿szeniu w trakcie trwania programu. Jed-
nocze�nie wzrost stê¿enia cholesterolu i
bia³ka ca³kowitego oraz istotny spadek stê-
¿enia glukozy w surowicy krwi mo¿e �wiad-
czyæ o zmianie nawyków ¿ywieniowych
przez pacjentów programu, co mo¿na wi¹-
zaæ z korzystnym wp³ywem leczenia sub-
stytucyjnego. Spo¿ywaj¹ oni mniej cukrów
prostych, a w ich diecie zwiêkszy³ siê udzia³
produktów bia³kowych i t³uszczy, co zgodne
jest z naszymi wcze�niejszymi obserwacja-
mi [9].

U 96% uczestników programu metado-
nowego stwierdzono dodatnie aHCV. Ana-
lizowane wyniki badañ enzymatycznych i
biochemicznych nie wskazywa³y jednak na
zaburzenia czynno�ci w¹troby [11]. Norma-
lizacja procesów immunologicznych zwi¹-
zana z popraw¹ od¿ywienia mia³a niew¹t-
pliwie wp³yw na to, i¿ u nosicieli aHCV nie

rozwin¹³ siê aktywny proces zapalny w¹tro-
by pomimo, i¿ miernego stopnia wzrost ak-
tywno�ci GGTP przemawia za spo¿ywaniem
przez badanych alkoholu etylowego.

W trakcie trwania programu wzros³a licz-
ba pacjentów, którzy podjêli pracê, trzy oso-
by podjê³y naukê. Wiêcej osób mieszka w
rodzinie prokreacyjnej, a w kilku  przypad-
kach konkubinatu dosz³o do zalegalizowa-
nia zwi¹zku. Ogromna wiêkszo�æ pacjen-
tów uzyska³a �wiadczenia socjalne z Miej-
skiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej.
Wszystko to przemawia za tym, ¿e brak
przymusu zdobywania kolejnej dawki nar-
kotyku w sposób znacz¹cy wp³ywa na zmia-
nê stylu ¿ycia [1,6,12,13], choæ pozostaj¹
nadal do rozwi¹zania problemy zwi¹zane ze
stosowaniem przez uczestników programu
�rodków psychostymuluj¹cych. Nadu¿ywa-
nie alkoholu i wzrost reakcji lêkowo depre-
syjnych zwi¹zany jest prawdopodobnie z
wiêksz¹ mo¿liwo�ci¹ dokonania przez
uczestników bilansu osi¹gniêæ ¿yciowych i
samooceny w momencie uwolnienia siê od
g³ównej dolegliwo�ci jak¹ jest g³ód narko-
tyczny.

Realna ocena mo¿liwo�ci leczenia psy-
chiatrycznego nie zak³ada zmiany w struk-
turze rozpoznañ natomiast w trakcie progra-
mu w wyniku postêpowania psychoterapeu-
tycznego dokonywa³y siê zmiany w posta-
wach pacjentów. Wiêkszo�æ osób nawi¹za³a
ponownie zerwane wiêzi z najbli¿sz¹ rodzi-
n¹ (rodzice, rodzeñstwo). Nie notowali�my
epizodów psychotycznych, natomiast w
trzech przypadkach konieczna by³a hospi-
talizacja w Izbie Przyjêæ Kliniki Toksykologii
w Krakowie z powodu przedawkowania
przez uczestników programu niedozwolo-
nych �rodków psychoaktywnych.

Wymiernym rezultatem substytucyjne-
go leczenia metadonem jest poprawa funk-
cji rozrodczych [7]. Przyjmowanie metado-
nu doprowadzi³o u przewa¿aj¹cej liczby ko-
biet do uregulowania miesi¹czkowania. Pre-
zentowane wyniki badañ potwierdzaj¹ ist-
nienie zale¿no�ci pomiêdzy dawkê metado-
nu, a jego stê¿eniem we krwi. Jak wiadomo
stabilne stê¿enie metadonu we krwi jest
warunkiem koniecznym powodzenia ca³ej
terapii i ma olbrzymie znaczenie, szczegól-
nie u kobiet w ci¹¿y. S¹ dowody, ¿e lecze-
nie metadonem po³¹czone z badaniami, le-
czeniem i diagnostyk¹ prenataln¹ zwiêksza
wagê urodzeniow¹ p³odu, a nadu¿ywanie
heroiny podczas ci¹¿y zwiêksza �miertel-
no�æ noworodków [5,8]. Osiem kobiet
uczestnicz¹cych w programie metadono-
wym zasz³o w ci¹¿ê, z czego 5 urodzi³o ju¿
dzieci. Ojcami trójki spodziewanych dzieci
s¹ pacjenci naszego programu. Stan uro-
dzonych dzieci jest dobry (skala Apgar przy
urodzeniu wynosi³a 10 punktów), aczkolwiek
stwierdza³o siê u nich w pierwszych dniach
po urodzeniu s³abo nasilone objawy zespo-
³u odstawienia (niepokój, gotowo�æ drgaw-
kowa, biegunki). Obecnie wszystkie urodzo-
ne dzieci objête s¹ opiek¹ lekarza specjali-
sty w Instytucie Pediatrii. Stan zdrowia ciê-
¿arnych jest dobry, s¹ pod sta³¹ kontrol¹ le-
karza ginekologa wspó³pracuj¹cego z na-
sz¹ poradni¹.

W wyniku krótkiej ankiety przeprowa-

dzonej u ciê¿arnych pacjentek stwierdzono,
¿e wiêkszo�æ z nich nie stosowa³o ¿adnych
�rodków antykoncepcyjnych. Pytane pa-
cjentki potwierdza³y fakt wspó³¿ycia tylko z
jednym partnerem seksualnym. Wszystkie
kobiety ciesz¹ siê z faktu zaj�cia w ci¹¿ê
czy urodzenia dziecka.

Na zakoñczenie przytaczamy fragment
artyku³u jednej z naszych pacjentek:

�Czy to mo¿liwe, ¿eby tak szybko zna-
le�æ siê po drugiej stronie, tak g³adko i w
zasadzie bezbole�nie w³¹czyæ z powrotem
w nurt ¿ycia, czysty i przejrzysty jak na po-
wrót przez nas odkrywane, dawno zapo-
mniane Imperium �miechu....?�

Mo¿na stwierdziæ, i¿ pacjenci metado-
nowi, którzy przebudowuj¹ lub odbudowuj¹
swoje ¿ycie i normalnie funkcjonuj¹ nie s¹
�narkomanami�, ale pacjentami medyczny-
mi, leczonymi z powodu przewlek³ego scho-
rzenia.
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