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Souhrn 

Z našich injekčních uživatelů drog, převážně heroinu a pervitinu je 83,75 % infi
kováno virem hepatitidy typu C. Nenalezli jsme zatím účinný způsob harm reduc
tion, který by zastavil šíření této nebezpečné infekce. 

K I í č o v á s lov a: injekční uživatelé drog - virová hepatitida C 

K. Hampl: VlRAL HEPATITIS IN 
INJECTING DRUG USERS 

Summary 

Our injecting drug users mostly users of heroin and pervitin are infected in 
83,75 % by the hepatitis virus type C. We still haven't found the effective way of 
harm reduction, which may stop the spread of this dangerous infection. 

Ke y w o r d s: injecting drug users - viral hepatitis C 
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Úvod 

Virová hepatitida typu C (VHC) je jedním z nejčastějších onemocnění in
jekčních uživatelů drog. 

Jde o velmi zákeřné onemocnění s inkubační dobou mezi 2 až 26 týdny. 
Ve většině případů probíhá bezpříznakově. Přenáší se hlavně krevní cestou. 
Je proto nebezpečná zejména pro injekční uživatele drog. V roce 1997 byl 
výskyt VHC u injekčních uživatelů drog odhadován na 23 % (1). Podle 
údajů ÚZIS lze předpokládat výskyt VHC u injekčních uživatelů drog v roce 
2002 ve výši 32 % a v roce 2003 ve výši 37 % (tab. 1,2) 

Tabulka 1. 

VHA 

VHB 

VHC 

HIV 

Tabulka 2. 

VHA 

VRB 

VRC 

HIV 
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Počet vyšetření v ambulantních zařízeních AT, 
psych., sex., 2002 

ÚZIS 

počet vyšetření pozitivních % 

1,07 143 13,4 

2,10 161 7,5 

1,44 467 32,4 

1,67 1 0,06 

6,28 772 

Počet vyšetření v ambulantních zařízeních AT, 
psych., sex., 2003 

ÚZIS 

počet vyšetření pozitivních % 

1,75 278 15,84 

2,51 291 11,57 

1,83 627 37,43 

2,24 5 0,22 

8,34 1,2 
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Přechod akutní infekce do chronické hepatitidy je popisován v cca 85 % 
případů! (2) 

Konečnou fází onemocnění může být hepatocelulární karcinom. 
Snahy zabránit šíření VHC zejména u injekčních uživatelů drog se zatím 

nesetkávají s dostatečným efektem. Přitom koncem roku 2003 registroval 
ÚZIS ve zdravotnických zařízeních celkem 5383 injekčních uživatelů drog, 
převážně uživatelů heroinu a pervitinu. Z toho bylo 3862 mužů a 1521 žen. 
(3) 

Harm reduction 

Snahy o snižování následků škod u uživatelů drog jsou zaměřeny z velké 
části právě na injekční uživatele. Jedná se zejména o výměnný program 
stříkaček a jehel prováděný většinou nestátními nízko prahovými zařízení
mi. Tento program byl významným preventivním opatřením zejména na po
čátku devadesátých let, kdy sterilní injekční náčiní nebylo možné zakoupit 
v lékárnách. Předpoklad snížení anebo alespoň zastavení růstu počtu one
mocnění VHC se ale nenaplnil. 

Velká naděje je vkládána do substitučních programů, které se zatím 
uplatňují jen u injekčního užívání heroinu. V České republice pracuje cel
kem 8 substitučních center podávajících metadon. Tato centra podávají dal
ší substituční látku buprenorfin. Substituce injekčně užívaného pervitinu je 
výjimkou. 

V představě vyloučení injekčního užívání heroinu bylo propagováno pře
depisování buprenorfinu (Subutexu) obvodními lékaři . Této situace využili 
dealeři, kteří si nechávali předepisovat vyšší dávky Subutexu, větší počet 
balení, někdy i u více lékařů. V krátké době tak Subutex zaplavil černý trh 
a stal se oblíbenou náhradní drogou za heroin. Pacienti pak užívali místo 
heroinu buprenorfin, nebo obě látky střídali. Subutex nakupovali v době, 
kdy neměli dostatek peněz na heroin. Kladem byla nižší toxicita buprenorfi
nu a jeho veliká terapeutická šíře, takže došlo k poklesu počtu intoxikací 
heroinem. 

Teprve po delší době rozšířeného užívání buprenorfinu bylo zjištěno, že 
převážná většina pacientů užívá buprenorfin i injekčně. Toxikologická vy
šetření moče na buprenorfin pak odhalila dealery předstírající závislost na 
heroinu v získání předpisu na Subutex. Ani substituční programy v součas
ném provádění nepřínášejí dostatečný efekt k vyloučení injekčního užívání 
drog. 
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Vlastní zlwšenosti 

V naší ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislostí máme registrováno ví
ce než tisíc pacientů. Z toho je 423 v aktivní péči. Jde o pacienty s proble
matikou užívání jak alkoholu tak i ostatních, nealkoholových drog. Mezi ni
mi je 80 injekčních uživatelů převážně heroinu a pervitinu. 

U všech pacientů provádíme serologická vyšetření na virové hepatitidy 
typu A, B, C a na HIV. Záchyt virové hepatitidy typu C mezi všemi pacienty 
(nejen výhradně u injekčních uživatelů) přesahuje 5 %. Kromě vlastního vy
šetření získáváme informace o výskytu virové hepatitidy typu C z pro
pouštěcích zpráv lůžkových zařízení a z hlášení hygienické služby. 

Zajímala nás struktura VHC pozitivních pacientů v naší ordinaci AT. 
Jak jsme očekávali, nejvyšší počet pacientů byl mezi injekčními uživateli 
(tab. 3) . 

Tabulka 3. Počet pacientů VHC pozitivních 

hlavní návyková látka počet pacientů % 

heroin, pervitin - i.v. 67 94,36 

alkohol 2 2,82 

toluen 1 1,41 

marihuana 1 1,41 

Celkem 71 100 

Uvedených 67 pacientů infikovaných VHC pochází ze skupiny 80 injekč
ních uživatelů drog, léčených převážně pro závislost na heroinu nebo pervi
tinu. To znamená, že 83,75 % našich injekčních uživatelů drog se infikovalo 
virem hepatitidy typu Cl!! 

Ve snaze zamezit dalšímu šíření VHC mezi injekčními uživateli drog, za
vedli jsme u každého nového pacienta se substituční léčbou buprenorfinem 
kontrolované podávání buprenorfinu v ordinaci. Trvalo nám opět ale po ur
čitou dobu, než jsme zjistili, že někteří pacienti po opuštění ordinace vyndají 
sublinguální tabletu z úst a píchnou si ji do žíly. Prověřili jsme proto všech
ny pacienty v substituční léčbě buprenorfinem a zjistili, že téměř všichni 
užili nebo užívají Subutex intravenózně. Někteří chtěli pouze vyzkoušet i. v. 
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účinek Subutexu , ale jiní přiznali i.v. užívání i po dobu několika měsíců, 
i let. Nejdelší dobu užívání Subutexu i.v. přiznal jeden pacient v délce tři 
roky! 

Pacienti vždy najdou nějaký způsob , jak se vyhnout opatřením harm re
duction. Proto je potřebné hledat další možnosti , jak co nejvíce snižovat ško
dy způsobené injekčním užíváním drog. 

Jedním z hlavních opatření by mělo být zvýšení osobní zodpovědnosti pa
cientů infikovaných VHC jak vůči sobě tak i vůči ostatním lidem. Pacient by 
měl vědět o nebezpečí, které mu hrozí a o možnostech léčby . Měl by být in
formován i o tom, jak může ohrozit ostatní lidi ve svém okolí. 

Setkáváme se ale opakovaně s tím, že i náležitě a opakovaně poučený pa
cient nedbá ani na své zdraví ani na to, že ohrožuje nevhodným chováním 
lidi ve svém okolí, nejčastěji ve společnosti ostatních uživatelů drog. 

Zatím veškeré naše snahy selhávají. Řada pacientů podceňuje nebezpečí 
svého onemocnění a vzdálená perspektiva jaterní cirhozy s následnou rako
vinou jater je nechává klidnými. Mnozí řeknou: " ... je to konečně jejich věc." 
To ale neplatí ve vztahu k nebezpečí, které hrozí lidem, většinou z toxiko
manické subkultury, se kterými pacienti infikovaní VHC přicházejí do sty
ku. Zatím bez jakéhokoliv omezení a bez jakéhokoliv postihu může infiko
vaný injekční uživatel drog šířit závažné infekční onemocnění. Nereaguje 
ani na výzvy ordinace AT, obvodního lékaře, jaterní poradny, hygienické 
služby. Řešení této situace zatím nikdo nenalezl. 

Závěr 

V České republice neustále narůstá počet injekčních uživatelů drog infi
kovaných virem hepatitidy typu C. Dochází ale i k nákaze ostatních uživa
telů návykových látek včetně pijáků alkoholických nápojů. Odhad výskytu 
VHC mezi uživateli drog pro rok 2003 je téměř 40 %. I když výskyt VHC 
mezi našimi uživateli drog (včetně alkoholu) tvoří necelých 17 %, infikova
ných injekčních uživatelů drog je téměř 84 %. 

Zatím se nepodařílo najít žádný účinný způsob harm reduction, který by 
zastavil šíření VHC mezi injekčními uživateli drog. 
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