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HIV/AIDS A DROGY
Epidémia HIV/AIDS predstavuje celosvetový, ťažko riešiteľný problém. V súčas
nosti azda neexistuje štát, ktorý by nezaznamenal pripad HIV pozitivity. Napriek
intenzívnym snahám odborIÚkov rôznych profesií sa doteraz nepodarilo vyvinúť
účinnú očkovaciu látku či terapeutický prostriedok, ktorý by zničil virus HIV v napadnutom organizme, alebo zabránil prenosu infekcie HIV na zdravých jedincov.
Jediným účinným prostriedkom je cielená a systematická prevencia.
Situáciu v oblasti šírenia infekcie HIV/AIDS k omplikuje rozrastajúca sa drogová scéna v Európe a vo svete. Narkománia prispieva k šíreniu tejto smrton osnej
nákazy viacerými faktormi :
- Jedinci závislí od drog majú zIÚžený imunitný systém a sú náchylnejší získat
infekciu HIV než zdraví jedinci.
- Narkománia je často spojená s prostitúciou, pretože umožňuje získanie dostatočných finančných prostriedkov na nákup drog.
- Výmena použitých ihiel a striekačiek medzi IV (vnútrožilovými) narkomanmi
vedie k prenosu rôznych infekcií vrátane HIV/AIDS.
U narkomanov možno pozorovať nasledovné cesty prenosu rôznych druhov infekcií :
- nesterilným injekčným materiálom (endokarditída, kožné ochorenia);
- výmenou injekčného materiálu (hepatitída B, HIv/AIDS);
- aerosol (tuberkulóza);
- sexuálny styk (hepatitída B, syfilis, kvapavka, HIV) .
Z uvedeného vyplývajú problémy špecifické pre túto skupinu jedincov, ale tiež
možné riešenia vedúce k ich odstráneniu:
- U narkomanov možno pozorovať zvýšenú mortalitu a morbiditu na bakteriálne
infekcie (pneumónie, sepsy, endokarditídy).
- Narkomani sú vo zvýšenom riziku TBC, preto je potrebné zlepšiť profylaxiu
najmä u jedincov s poškodenou pečeňou, ako sú alkoholici, či pacienti s chronickou
hepatitídou.
- Narkomani vykazujú spravidla vysoký stupeň prostitúcie a promiskuity, preto
je nutné poskytnúť im kvalifikované poradenstvo, zdravotnú a sexuálnu výchovu.
- U žien závislých od drog sa často diagnostikuje infekcia ľudským papiloma
vírusom, spojená s infekciou HIV, preto je potrebné zaviesť v tejto skupine žien
skrining cervíkálnou cytológiou.
- Hoci sa u narkomanov vyskytuje Kaposiho sarkóm iba zriedkavo, často u nich
pozorovať výskyt malígnych lymfómov (Hodgking a non- Hodgking), z čoho rezultuje potreba zavedenia pravidelných onkologických prehliadok týchto narkoma nov.
- U HIV- pozitívnych narkomanov je nevyhnutné skoordinova ť metadonovú terapiu s antiretrovírusovou, vzhľadom na to, že AZT a jeho deriváty sú kontraindikáciou pri podávaIÚ metadonu.
Podla výskumov Svetovej zdravotIÚckej organizácie (WHO) sa narkomani vyznačujú nasledovnými črtami vo vztahu k infekcii HIV:
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- Dlhodobí narkomani majú dostatočné vedomosti o prenose HIV a veIký záujem o prevenciu HIV.
- Dlhodobí IV narkomani si osvojujú stratégie prevencie HIV/AIDS, ako je
používanie sterilných injekčných striekačiek a ihiel, čistenie injekčných materiálov,
výmena použitých ihiel a striekačiek za čisté .
- IV narkomani sú sexuálne aktívni, kondómy používajú zriedkavo a málokedy
sa u nich pozorujú zmeny v sexuálnom správani vo vzťahu k infekcii HIV/AIDS.
- IV narkomani liečení metadonom vykazujú nižší stupeň rizikového správania
a súčasne sa u nich pozoruje nižšia prevalencia infekcie HIV.
- Zmeny sexuálneho správania možno pozorovať u narkomanov zúčastňujúcich
sa výmenných programov ihiel a striekačiek, pričom väčšie zmeny vykazujú tí jedinci, u ktorých sa dokázala infekcia vírusom HIV.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si uvedomuje naliehavosť riešenia
problematiky HIV/AIDS a drog. Z tohto dôvodu vznikol v r . 1989 projekt ESDA
(European Summary on Drug Abuse) Regionálneho centra WHO pre Európu, ciefom ktorého je zlepšiť informovanosť na drogovej scéne v Európe. Pri svojom vzniku
si projekt vytýčil nasledovné ciele:
- krátkodobý: sumarizovať existujúce informácie o trendoch, problémoch a sociálnej sfére na drogovej scéne v jednotlivých krajinách;
- dlhodobý: zlepšiť štandardizáciu zberu údajov o klúčových aspektoch drogovej
scény v jednotlivých krajinách;
- všeobecný: rozširovanie informácií na zlepšenie zdravotnej situácie a plánovanie národných a medzinárodných aktivít.
Regionálne centrum WHOlEURO pre prevenciu drog a infekcie HIV/AIDS si
vytýčilo za ciel vykonávať nasledovné preventívne aktivíty:
- vytvoriť informačnú databázu pomocou časopisu "AIDS a drogy";
- vytvoriť agendu pre stratégiu a výmenu skúseností pomocou konzultácií,
sympózií, konferencií ;
- vytvoriť priručky pre lektorov a vychovať profesionálov pracujúcich v oblasti
prevencie drog a infekcie HIV/AIDS;
- preorientovať špeciálne strediská pre narkomanov na strediská prevencie a
starostlivosti o HIV-pozitívnych;
- koordinoval kombinovaný výskum o narkománii a HIV/AIDS;
- zabezpečiť starostlivosť o HIV- pozitívnych narkomanov;
- vytvoriť intervenčné stratégie vzhľadom na výmenu ihiel, striekačiek a metadonové programy;
- znížiť sexuálny prenos infekcie HIV u narkomanov a v ich okoli.
Počas pracovnej schôdze o HIV/AIDS v Kultúrnom dome Bratislava II, ktorá sa
konala v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám dňa 20. 10. 1995, sa prehodnotila situácia týkajúca sa prevencie infekcie HIV/AIDS a drog v Slovenskej republike. Účastníci pracovnej schôdze konštatovali, že hoci je k 30. 11. 1995 evídovaný v SR iba jeden pripad HIV-pozitivíty medzi IV narkomanmi, vzhľadom na
zväčšujúcu sa drogovú scénu v SR treba venovať prevencii HIV/AIDS čoraz väčšiu
pozornosť . Pracovná skupina preto navrhuje :
- Zlepšiť spoluprácu vládnych a mímovládnych organizácií zaoberajúcich sa prevenciou drog a infekcie HIV/AIDS v SR.
- Rozšíril siel centier pre drogové závíslosti realizujúcich nielen metadonové
programy, ale aj programy výmeny striekačiek a ihiel a resocializácie narkomanov.
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- Zlepšiť na školách zdravotnú výchovu v prevencii drog a infekcie HIV/AIDS
formou školeIÚa učiteľov a vychovávateľov a tiež pomocou tzv. "pee r" programov.
- Rozšíriť tlač a distribúciu preventívnych materiálov týkajúcich sa prevencie
HIV/AIDS a drog na školách, zdravotných strediskách, vo väzIÚciach, masážnych
salónoch a podobne.
- Zlepšiť spoluprácu terapeutických centier a infekčných kliník zaoberajúcich sa
terapiou infekcie HIV s centrami pre prevenciu drog vzhľadom na možný antagoIÚstický účinok metadonovej a antiretrovírusovej terapie.
RNDr. D. Stanekouá, CSc.

SPRAvy

SYMPÓZIUM NOVÉ BIOLOGICKÉ
A FARMAKOTERAPEUTICKÉ PRÍSTUPY
K ALKOHOLIZMU (V RÁMCI 8. KONGRESU
ECNP V BENÁTKACH, OKTÓBER 1995)

V rámci kongresu sa usporiadalo sympózium venované závislostiam . Podujatiu predsedali p. O 'Brien a Ackenbeil.
Úvodná prednáška prof. Gessu a spolu prac. (Gagliari , Taliansko) sa venovala animálnym modelom vo výskume alkoholizmu.
leh tim je jeden z viacerých, ktorý vyselektoval krysy alkohol prefenljúce a neprefenljúce. Ozna čujú sa ako "sardínska varieta" (v
skratke sP a sNP). Krysy sP konzumujú denne 5,0 g/kg etanolu denne, krysy sNP len 1,0
g/kg/deň . Konzum je stabilný, krysy sP dosahujú hladínu 80 mg % pri vrchole konzumácie. Na takto pripravených krysách autori
študujú metabolizmus dopaminu, čo je možný
neurotransmiter posilňovania konzumu alkoholu . Autori našli nižšiu denzitu receptorov
Dl a D2 u sP krýs než u krýs sNP. Niektoré
oblasti krysieho mozgu sú ' na stimuláciu etanolom citlivejšie u krýs sP než u sNP. Autori
tiež sledovali tzv. anxiózny profil krýs. Zistili,
že krysy sP majú viacero anxióznych prejavov
než krysy nepreferujúce alkohol. Preferujúce
krysy tiež mali tendenciu v anxiogénnych situáciách konzumovať viac alkoholu, teda v
pokuse to imponovalo ako sebamedikácia .
Profesorka Romeová (Rim , Taliansko) sa
so svojim fyziologicko- biochemickým timom
zaoberá úlohou neurosteroidov u alkoholiz-

mu . Bunky glie produkujú progester'on
(PROG) a jeho metabolity (5- Alfa--<iehydroprogesteron <DHP) a allopregnalon (AP). AP
sa viaže na mi esto lokali zované na GABA A
receptore a pozitívne moduluje o dpoveď tohto
rece ptora. Ostatné dva stero idy sa viažu nll
tzv. steroidný rece ptorový kompl ex, ktorý v
bunkovom jadre reguluje génovú expresiu .
Prof. Romeová ja autork ou hypotézy, že deficit nesteroidnej biosy ntézy hrá rolu v tvor'be
patologických symptómov ako anxi eta a depresia počas alkoh olového abstinenčného
syndrómu práve tým, že je deficitná modulácie GABA A rece ptora . V štúdíi u 12
mužov- alkoh olikov zistili, že vo včasnej fáz e
abstin e nč né h o syndrómu (l. až 5. deií ) dochádza skuto čne k poklesu AP (aj DPH) o 50 60 %. Neskôr sa úroveň steroidov vracia k
norme. V ďalš ej štúdii . podá vllli pacientom i ndometacin, látku , ktorá zvyšuje aktivitu reduktázy a ktorá euzymaticky podponlje premenu PROG na DHP a AP. Po podani indometacinu dochádza k signiftkantne vyššim
hladinám AP u lie če ných alkoholikov než u
neliečených .
lndometacin takto skracoval
abstinenčné prejavy. Te nto pl'Ístup k mož nostiam liečby alkoholického abstinenčné h o syndrómu je vermi originálny a zaujímavý .
Kolektív AckkenlJ eila (Mrúchov, SRN) sa
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