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Zájem o infekční nemoci a jejich prevenci vzrostI v souvi slosti s epidemií SARS 
(severe acute respiratory syndrome). Málokdo však ví, že alkohol se výrazně uplat
ňuje při šíření řady infekčních onemocnění včetně některých onemocnění dýchacího 
systému. Přitom se jedná o rozšířená onemocnění, která ohrožují celé lidstvo. Např. 

tuberkulózou je infikována celá třetina světově populace! 

hol 

Některé infekční nemoci, u nichž zneužívání alkoholu 
prokazatelně zvyšuje riziko nákazy 

- Tuberkulóza 
- Zápal plic způsobený streptokoky 
- HIV/AIDS 
- Pooperační sepse 
- Žloutenka typu C 
- Infekce virem herpes simplex typ 2 
- Syfilis a kapavka 
- Různá infekční onemocnění u dětí, jejichž matka v těhotenství zneužívala alko-

Co zvyšuje nebezpečnost infekčních onemocnění u lidí, 
kteří zneužívají alkohol 

- Poškození imunítního systému alkoholem (je zde zvýšené riziko některých 
nádorových onemocnění). 
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- Spíše dojde k setkání s infekcí (např. vyhledává společnost lidí s podobnými 
"zájmy", pod vlivem alkoholu častější nebezpečné sexuální kontakty, aplikace drog 
v opilosti "špinavými" jehlami ). 

- Zhoršená sebeochrana a hygiena. 
- Lidé zneužívající alkohol přicházejí do l éčby pro infekční onemocnění později . 

- Alkohol vstupuje do nebezpečných interakcí s léky, které se používají při léčbě 

infekčních nemocí ( např. tuberkulózy). 
- Lidé zneužívající a lkohol hůře přijímají lékařská doporučení. Tato skutečnost 

a těžší průběh nemoci vedou k větší nebezpečnosti sobě i okolí. 

Závěr 

Účinná prevence problémů působených alkoholem snižuje mimo jiné riziko zá
važných infekčních onemocnění. Zdravotníci všech klinických oborů by měli u svých 
paci entů , kteří pijí alkohol probl émově, využívat strategie krátké intervence. Sem 
patří motivační rozhovor, poskytnutí tištěného materiálu (řada takových materiálů 
je zdarma k dispozici na webové stránce www.plbohnice.cz/nespor). účast ve svépo
mocné organizaci Anonymních alkoholiků, informace o telefonické pomoci v krizi , 
práce s rodinou a aktivní předání (zdravotník pacientovi dohod ne návštěvu na spe
cia lizovaném pracovišti, případně někdo pacienta k této návštěvě doprovodí). 

Prevence v této oblasti však není zdaleka jen záležitostí zdravotníků . Chesson 
a spol. (2000) uvádějí, že zvýšení daně na alkohol v destilátech a pivu vedlo ke 
snížení výskytu kapavky i syfi lis . Zvýšení daně na alkohol by u nás přineslo daňo
vému poplatníkovi nemalé úspory (méně infekčnich nemocí, úrazů, dopravnich ne
hod, nádorů , násilné kriminality pod vlivem alkoholu, sociálních problémů apod. ). 
Zákonem stanovená věková hranice pro kupování a pití alkoholu od 18 let by se 
měla dodržovat a důs l edně a systematicky kontrolovat. Zdanění alkoholických nápo
jů , zejména piva , je ale v České republice v porovnání s okolními zeměmi nízké. To
mu odpovídají i nízké ceny alkoholických nápojů a vysoká míra problémů, které zde 
alkohol působí. 

Lit e ratur a 

Alcohol and HIV/AIDS. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, No. 57, Septem
ber 2002. citováno podle internerové verze publikace 

Bal/ester, A. - Ja en Cervera, C. - Segarra Castel/a, L. - Flores Cid, J . - Jaen Cervera, R . -
Cerda Fayos, E. J .: Asociacion de tuberculosis y alcohol en pacientes de una unidad de in
fecciosos (Association between alcohol consumption and tuberculosis in an infectious disea
ses unit). Adicciones , 14(1):9 - 11, 2002 

Bac. D. M .. Acute a lcohol intoxication suppresses neutrophi! migration by a ltering the lung 
chemokine response to streptococcus pneumoniae. Dissertation Abstracts Internationa!, 
62(12):5468B.2002 

Boe, D. M. - Nelson , S. - Zhang, P. - Bagby, G. J .: Acute ethanol intoxication suppresses lung 
chemokine production following infection with Streptococcus pneumoniae. Journa! of ln
fectious Diseases, 184(9): 1134 - 1142, 2001 

110 



K. NEŠPOR, T. ZÍMA / ALKOHOL A INFEKČNÍ CHOROBY 

Breitenfeld, D. - Trkanjec, Z. - Thaller, V. - Breitenfeld. T . - DcSyo, D. - Colik-Cruber, V.: 
Tuberculosis and alcoholism in Croatia. Collegium Antropologicum 22 (Supplement):217 -
222, 1998 

Burman, W. J . - Cohn, D. L. - Reitmeijer, C. A. - Judson, F. N. - Sharharo, J . A. - Reves, 
R. R .: Noncompliance with directly observed therapy for tuberculosis: Epidemiology and 
efTect on the outcome of treatment. Chest, 111(5):1168 - 1173, 1997 

Cook, R . T.: Alcohol abuse, alcoholism, and damage to the immune system: A review. Alcoho
lism: Clinical and Experimental Research, 22(9):1927 - 1942, 1998 

Cook, R . L. - Pollock, N. K. - Rao, A. K. - Clark, D. B.: lncreased prevalence of herpes sim
plex virus type 2 among adolescent women with alcohol use disorders. Journal of Adole
scent Health, 30(3):169 -174,2002 

Drews, C. D. - Gauthier, T . W. - Brown, L. A. S. Maternal alcohol use and neonatal infection. 
American Journal of Epidemiology, 155(11 ): S98, 2002 

Creenberg, S. - Xie, J . - Kolls, J . - Nelson, S. - Didier, P. - Mason, C.: Ethanol suppresses 
Mycobacteria tuberculosis-induced mRNA for nitric oxide synthase in a lveolar macropha
ges, in vivo. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 19(2):394 - 401 , 1995 

Hellerbrand, C. - Johann, M. - Knoell, A. - Muehlbauer, M. - Koehl, P. - Wrede, C. - Bobbe, 
C. - Jilg, W. - Schoelmerich, J . - Wodartz, N. - Lack, C.: Alcohohsm is associated with he
patitis C but not hepatitis B in an urban population . Gastroenterology, 123(Suppl. 1):51, 
2002 

Chesson, H. - Harrison, P. - Kassler, W. J .: Sex under the innuence: The efTect of a\cohol poli
cy on sexuaIly transmitted disease rates in the United States. Journal of Law and Econo
mics, 43(1):215 - 238, 2000 

Jerrells, T. R. - Sluk vin, I. - Sibley, D. - Fuseler, J. : lncreased susceptibility of experimental 
animals to infectious organisms as a consE'quence of ethanol consumption . In: J . B. Saun
ders and J . B. Whitfie[d (Eds.), Bio[ogy of Alcohol Problems: Proceedings of the Seventh 
ISBRA Congress, Gold Coast, Australia, 26 June-1 July 1994 . New York: Pergamon Press, 
1996. 560 p. (pp. 425 - 430) 

Omidvari, K. - Casey, R . - Nelson, S. - Olariu, R. - Shellito, J. E. : Alveolar macrophage re
lease of tumor necrosis factor-alpha in chronic a\cohohcs without hver disease. Alcoholism: 
Chnical and Experimental Research, 22(3):567 - 572, 1998 

Rudoy, N. M. : Tuberculosis and alcoholism. Seminars in Respiratory and Critical Care Medici
ne, 18(5):503 - 508, 1997 

Sander, M. - lrwin, M. - Sinha, P. - Naumann, E. - Kox, W. J . - Spies, C. D.: Suppression of 
interleukin-6 to interleukin-10 ratio in chronic a\coholics: Association with postoperative 
infections. lntensive Care Medicine, 28(3):285 - 292, 2002 

Szabo, C.: Alcohol 's contribution to compromised immunity. Alcohol Health and Research 
World, 21(1):30-41, 1997 

von Heymann, C. - Langenkamp, J . - Dubisz, N. - von Dossow, V. - Schaffartzik, W. - Kern, 
H. - Kox, W. J . - Spies, C.: Pos ttraumatic immune modul ation in chronic alcohohcs is as
sociated with multiple organ dysfunction syndrome. J ournal of Trauma, 52( 1):95 - 103, 
2002 

Do redakcie prišlo dňa: 6. 6. 2003 
Adresa autora: MUDr. K. Nešpor, CSc., Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 

181 02 Praha 8, ČR 
e-mail: nespor@plbohnice.cz.nespor.k@tiscali.cz 
www.plbohnice.cz/nespor, www.mujweb.cz/veda/nespor 

111 


