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Souhrn 

V práci jsou uvedena infekční onemocnění postihující uživatele drog. Kromě nejčastějších 
infekčních hepatitid typu BaC a onemocnění HIV/AlDS se vyskytují časté tromboflebitidy s 
trvalým poškozením povrchového žilního systému na horních končetinách, dále abscesy, hni
savá onemocnění kůže , mykotické infekce, infekční endokarditidy, sexuálně přenosné choroby 
- STD a tuberkulóza, které se zatím věnuje nejmenší pozornost. 

Úvod 

Od doby, kdy se v řadě zemí dostali injekční uživatelé drog na první místo v one
mocnění HIV/AIDS, začal stoupat zájem i o ostatní injekční onemocnění u těchto pa
cientů. 

Injekční užívání drog má všechny předpoklady pro přenos infekce na uživate le : 
opakované používání stříkaček a jehel, neznalost složení drogy a jejích příměsí, 

které mohou obsahovat infekční agens, nízká hygienická úroveň , absence dezinfekce 
před injekčním užitím drogy a následné ošetření vpichu. 

Různé snahy o "harm reduction" se často míjejí účinkem . Vidíme to i v našem 
okrese, kde v místech s nejlepším servisem pro toxikomany a s výměnným progra
mem stříkaček a jehel máme nejvyšší počet onemocnění infekčními hepatitidami , 
zejména typu C. 

Daleko menší pozornost než HIV/AIDS a infekčním hepatitidám se věnuje ostat
ním infekčním komplikacím, z nich některé mohou skončit letálně. 
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První infekční kompliJwce 

První injekční uživatelé drog se objevili u nás již začátkem sedmdesátých let. 
Oblíbenou náhradou heroinu se stal Alnagon, volně prodávané kompozitní analgeti
kum obsahující kromě kyseliny acetylsalicylové kofein, phenobarbital a kodein. In
jekční roztok si pacienti připravovali z rozpuštěných tablet, přefiltrovaný pak injiko
vali nejen nitrožilně (Hampl, 1958). 

U těchto pacientů docházelo běžně k tromboflebitidám a flebotrombózám s ná
sledným trvalým poškozením povrchového žilního systému na horních končetinách. 
Pacienti pak hledali různá další místa, kde by si drogu mohli píchnout do žíly. 

Když pak byla jakákoliv nitrožilní aplikace znemožněna, začali si píchat roztok 
Alnagonu do svalu, nejčastěji do stehen a hýždí . To vedlo k další infekční komplika
ci - k tvorbě abscesů, provázené někdy vysokými horečkami a alterací celkového sta
vu. Menší abscesy si pacienti napichovali silnými jehlami nebo je sami rozřízli a ne
chali pak rány otevřené s vytékajícím hnisem. 

Povrchové kožní infekce byly následkem škrábání při svědění kůže, ke kterému 
u některých pacientů docházelo. 

Obecně se u injekčních uživatelů drog předpokládá snížená imunita umožňující 
zvýšený výskyt infekčních komplikací. Někdy je ale imunita proti ranné infekci po
zoruhodná. Pacient, který přiše l s demonstrativním sebevražedným pokusem s širo
ce rozevřenou krvácející ránou na levém předloktí si krev utíral kapesníkem, 
stej ným kapesníkem pak utíral i krev, která natekla na podlahu a znovu takto 
použitý ka pesník přiložil na krvácející ránu. Odmítl chirurgické ošetření, ránu jsme 
vydesinfikovali a zakryli Spofaplastí. Zřejmě i vzhledem ke značnému krvácení se 
pacient zahojil per primam, bez infekce jen se širší jizvou. 

Méně časté infekční komplikace 

K přípravě injekčního roztoku drog užívali dříve pacienti šťávu z citrónu. Nyní 
již užívají kyselinu citrónovou. U jednoho našeho pacienta muselo být enuklenováno 
oko postižené mykotickou infekcí. Příčina pro oftalmologa byla neznámá a jiné 
vysvětlení se nenabízí . 

Byla popsána i fatální kryptokokoza u intravenózního narkomana, který zemřel 
na kryptokokovou meningoencefalitidu (Sedláček et aJ. , 2000). 

Příznaky syndromu z odnětí drogy mohou zavinít atypický průběh těžké pneu
monie s rozsáhlým výpotkem, bez základních příznaků onemocnění. (Viková, 2000) 

Sexuálně přenosná onemocnění STD jsou další skupinou infekčních onemocnění 
u uživatelů drog. Dochází u nich ke změnám sexuálního chování, nekritičnosti při 
výběru partnerů a k jejich častému střídání. Jejich výběr je často omezen jen na to
xikomanickou subkulturu. Časté je i odmítání kondomů , i když se zdá, že se situace 
v tomto směru pomalu lepší . Zhoubná je kombinace užívání drog a prostituce, jak se 
projevuje zejména v příhraničních oblastech. 

Tuberkulóza se uvádí jako další možná koinfekce u uživatelů drog (Selwyn, 
2000). Této problematice se ale zatím věnuje málo pozornosti. Pravidelná vyšetření 
rizikových skupin obyvatelstva již více méně neexistují a na onemocnění TBC se ob
vykle nemyslí. Bylo by proto vhodné provádět rtg vyšetření zejména u pacientů 
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vyšších věkových skupin, zejména pokud v anamnéze uvádějí užívání alkoholu nebo 
ostatních drog. 

Velmi závažnou komplikací u uživatelů drog je infehční endolw rditida (Ka
belková, Beneš, 2000). Bylo popsáno onemocnění u 22 pacientů s průměrným věkem 
26 let, kteří užívali intravenózně drogy po dobu půl a deset let. Častější je výskyt 
pravostranné infekční endokarditidy - 81 %. Původcem je S. aureus samotný nebo 
s jinými patogeny. Probíhá pod obrazem sepse s plicními emboli mi. Celková mor
talita je 23 %. Ačkoliv u běžných pacientů se považuje onemocnění pravostrannou 
endokarditidou za relativně s dobrou prognózou, u injekčních uživatelů drog hrozí 
fatální průběh. 

Nejčastější infehční komplikace 

Infekční hepatitidy 

Nejvyšší výskyt infekční hepatitidy, zejména typu BaC je mezi 15 a 29 lety. 
V tomto věku je i nejčastější injekční užívání drog, vyšší promiskuita a nechráněný 

pohlavní styk. Pacienti jsou překvapeni a nic nevědí o tom, že prodělali infekční he
patitidu, zejména typu C. To potvrzuje častý bezpříznakový průběh onemocnění 
a upozorňuje na nutnost pravidelného vyšetřování uživate lů drog na markery pro
dělaných infekčních hepatitid. Stupeň promoření je velmi vysoký. 

Velký problém je s léčením těchto pacientů. Jsou velmi nedisciplinovaní , nechodí 
na kontroly aní do ordinací AT pro prevenci a l éčbu závislostí, ani do jaterních pora
den a často aní ke svým obvodním l ékařům . Stávají se tak zdrojem infekce nejen pro 
další uživatele drog, ale i pro širší populaci . 

Zdá se, že nedostatečně chápou nebezpečí chronického průběhu onemocně ní 

s následnou jaterní cirhozou a rakovinou jater. Trvá někdy měsíce i roky, než se do
stanou do potřebné odborné péče. Je až podivuhodné, jak pacienti tato rizika pod
ceňují. 

Podmínkou pro léčbu interferonem a Ribavirinem je dodržování abstinence nejen 
od drog, ale i od alkoholu. Proto je potřebná úzká spolupráce mezi ordinacemi AT 
a jaterními poradnami . 

HN/AlDS 

V České republice opakovaně slýcháme, že máme sice vysoký počet injekčních 
uživatelů drog, ale zatím nízký počet HIV/AIDS. Ani jeden z těchto údajů ne ní zcela 
přesný . 

Určení procenta injekčních uživatelů drog může vycházet z různých hledisek. 
Jiné procento získáme, budeme-li počítat všechny uživatele návykových látek - v ro
ce 1999 22 % jiné procento ve stejném roce tvoří injekční uživatelé heroi nu - 62 %. 

Nebezpečí výskytu HIV/AIDS se u nás nezodpovědně podceňuje . Přitom poče t in
fikovaných HIV každoročně narůstá, koncem roku 2000 to bylo již 24 injekčních uži -
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vatelů drog. Přitom odhadem by ve skryté populaci uživatelů drog mohlo být dalších 
30 pozitivních na HIV. 

Nelze proto toto nebezpečí zlehčovat prostým tvrzením, že mezi uživateli drog je 
infikovaných virem HIV málo. Při způsobu života toxikomanů lze proto očekávat 
další nárůst pacientů s HIV/AIDS. Ukazuje to i vývoj v České republice, kde se uži
vatelé drog dostali na třetí místo v počtu infikovaných virem HIV, za homosexuály a 
hete rosexuály. Jejich věková struktura odpovídá věkové struktuře injekčnich uživa
telů drog, zejména pervitinu a heroinu. 

Nabídnuté vyšetření na HIV/AIDS přijímají pacienti většinou kladně, protože se 
tohoto onemocnění a jeho následků obávají daleko více než například onemocnění 
infekční hepatitidou. 

V ordinacích AT pro prevenci a léčbu závislostí a v ostatních zařízenich se 
snažíme vyšetřit co největší počet pacientů na přítomnost protilátek proti viru HIV 
a virových hepatitid typů A, BaC. Výsledky každoročně zpracovává ÚZIS. 

Možnost přenosu infekčních hepatitid a HIV/AIDS se poslední dobou zvýšila díky 
rozšířené metodě tetování a piercingu. Tetování různých obrázků na kůži si 
provádějí již některé děti navzájem injekčnimi jehlami. Zájemci o piercing se obra
cejí na specializovaná pracoviště, kde si dávají propichovat nejen uši, obočí a nos, 
ale i pupek, pohlavni orgány a jazyk. Tvrdí, že jim to v ničem nepřekáží a nám 
nezbývá než doufat, až tato móda pomine. 

Diskuse 

Zájem o infekční komplikace uživatelů drog se zvětšil i z toho důvodu , že stále 
častěji dochází k následným nebo i současným infekčním onemocněnim u těchto pa
cientů. 

Často souběžně probíhá onemocnění HIV/AIDS a infekčni hepatitida typu C -
HCV nebo B - HBV. K tomu přistupují pohlavně přenosné choroby STD a tuber
kulóza TBC. Lze potom hovořit o koinfekcích u uživatelů drog (Selwyn, 2000). 

Podle posledních zpráv je jen v USA infikovaných 2 až 5 miliónů lidí infekční he
patitidou typu C. 70-80 % těchto pacientů je infikováno hůře léčitelným genotypem 
1. Stejné procento pacientů přechází do chronické hepatitidy vedoucí k cirhóze ja
terní a k hepatocelulárnímu karcinomu. Horší prognózu mají starší osoby, delší tr
vání infekce a vyšší virovou nálož. 

Koinfekce přenášené parenterální cestou zejména u injekčních uživatelů drog 
a při nechráněném sexu jsou HIV, HBV a HCV. K tomu přistupují další infekce při 
nechráněném sexu a v sociálně nevyhovujícím prostředí : STD a TBC. Koinfekce 
v různých kombinacích přicházejí v úvahu jistě nejen v USA, ale i v našich pod
mínkách. 

Závěr 

Podle našich zkušeností ubylo podkožních abscesů, ale přetrvávají častá poško
zeni povrchového žilního systému. Počet pacientů s virovými hepatitidami, zejména 
typu C, neustále přibývá. Roste i počet infikovaných HIV/AIDS. Vzrůstá i počet se
xuálně přenosných chorob. Situace týkající se výskytu tuberkulózy u uživatelů drog 
neni zatím dostatečně monitorována. 
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v ČESKÉ REPUBLICE ZAZNAMENÁNA NEJVYšší 
SPOTŘEBA ALKOHOLU VŠECH DOB! 

Podle nejnovějších údajů Českého stati
stického úřadu došlo v roce 1999 k dalšímu 
zvýšení bez toho již extrémně vysoké spotře
by alkoholu na jednoho obyvatele. Tato okol
nost je o to nepříznivější, že sousední země 
(Slovensko, Polsko i Německo), i řada dalších 
Evropských zemí, zaznamenaly v 90. letech 
naopak pokles. 

Zhruba 46 % 100 % alkoholu u nás při
padá na pivo, 33 % na destiláty a zbytek na 
víno . Vysoká spotřeba u nás má řadu ne
příznívých důsledků . K nim patří vyšší ne
mocnost, úrazovost, nížší produktivita práce, 

sociální problémy, fetální alkoholický syn
drom (poškození plodu před narozením, jest
liže matka požívá v těhotenství alkohol a to 
i v časných stadiích, kdy o svém těhotenství 
ještě neví) a trestná činnost (zejména násil 
ného charakteru). Alkohol v dětství a dospí
vání také zvyšuje riziko přechodu k dal ším 
drogám. Nikoliv náhodou se v zahranič í se 
objevily hlasy varující, že rozšíření EU bude 
také znamenat, že se do EU dostane vy
sokých počet závislých na alkoholu a jejich 
nezaopatřených a traumatizovaných dětí . 

100% alkohol 100% alkohol 100% alkohol 100% alkohol 
celkem v pivu v destilátech ve vínu 

Rok 1999 9,9 

V absolutních objemech se jedná o 159,8 I 
piva + 8,3 I destilátů + 16,1 I vína na osobu 
za rok. 

ČSR 1936 a ČR 1999: Spotřeba v pře
počtu na 100 % alkohol: 2,9x více. 

4,6 3,3 2,0 

K hlavním důvodům nepříznivé situace 
u nás patří iracionální cenová a daňová poli
tika, která nebere v úvahu škody, které alko
hol působí , a také mimořádně vysoká dostup
nost a nabídka alkoholu . 

K. Nešpor 
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