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V povědomí laické, ale i zdravotnické veřejnosti jsou spojovány pojmy abúzus drog 
a toxikomanie s oborem psychiatrie. Ve svém sdělení chceme upozornit na somatické 
aspekty poškození organismu při abúzu drog a zdůraznit tak multidisciplinárnost pro
blému. Riziko somatického poškození spočívá nejen ve farmakologických účincích sa
motných drog, jejich přímé či nepřímé toxicitě, ale také ve způsobu aplikace drog. V 
posledních letech rozšířený způsob parenterální aplikace drog s sebou nese nejvýraz
nější škálu komplikací. Pro tento způsob aplikace se vžil termín IDAS (intravenous 
drug abusers- Layon a spol., 1984) . 

Lokalizaci poškození lze dedukovat z anatomických poměrů při intravenózních apli
kacích. V prvé řadě je poškozena céva v místě vpichu a v jeho okolí. Jsou časté absce
sy a zánětlivé pochody. Žilní systém těchto abuzérů je často tak decimován, že nelze 
provést odběr krve z těchto žil. Cévní systém je pak vystaven dalšímu poškození tím , 
že cévní endotel vychytává cizorodé látky, často nerozpuštěné korpuskule aplikované 
do žil. Rezultuje z toho jednak lokální endoteliální poškození s další možností alterna
ce formou trombotizace či poškození cévní stěny. Tuckson a Anderson (1985) referují 
o případech mykotických aneuryzmat v průběhu velkých vén, které jsou nejčastější 
právě u IDAS. Rosman a spol. (1984) popsal také vznik polyarteritis nodosa jako ge
neralizovanou okluzívní vaskulopatii u 17letého toxikomana. Altenskirch (1984) vy
světluje akutní neurologické problémy u toxikomanů s parenterálními aplikacemi 
drog vaskulárním poškozením v této oblasti. Etiologicky zvažuje možnost hyperergic
ké alergické vaskulitidy. Závažnou komplikací parenterální nesterilní aplikace drog je 
zvýšená expozice organismu inokulovaným infekcím. Badillet a spol. (1984) popisují 
sedm případů kandidózy u osob s touto formou aplikace drog; nejčastější lokalizací in
fekčního poškození endotelu jsou ale srdeční chlopně a endokard. 

Rouveix a spol. (1984), Silverman a spol. (1984), Shekar a spol. (1985) publikovali 
celkem 87 případů akutní endokarditidy způsobené pseudomonas aeruginosa či stafy
lokokem u osob parenterální aplikací drog. Zdůrazňují shodně, že prognóza u těchto 
osob je horší než u zdravých jedinců: častěji umírají na plicní embolie v průběhu tera
pie. 

Seaman (1984) publikoval případ abscesu sleziny, Sharff (1984) infarkty ledvin při 
intravenózním podávání kokainu, Bush a spol. (1984) popsal spontánní pneumome-
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diastinum , Tao a spol. (1984) intravenózní talkovou granulomatózu, Chan a Dodek 
(1984) chyloperikard. 

Samostatnou kapitolu tvoří komplikace imunologické , v posledních letech tolik dis
kutované a hlavně obáváné. Jednou z mírnějších forem je přenos hepatitidy typu B 
(De Cook , 1984; Bruguera, 1985) a také přenos delta agens při této hepatitidě . Chvíla 
a spol. (1988) také publikovali případ epidemie hepatitis typu A v partě IDAS. 

Layon a spol. (1984) popisujú u IDAS imunologické abnormity, které dávají do 
souvislosti s alterací T-lymfocytů u těchto pacientů. Lazzarini a spol. (1984) prezentují 
případy nejasné perzistentní lymfadenopatie u IDAS a v závěru vyslovují domněnku , 
že snad může jít o předstupeň AIDS . 

Samostatnou jednotku pak tvoří AIDS, jednoznačně imunologická komplikace nej
častěji se vyskytující právě u osob s parenterální aplikací drog. 

Vlastní pozorování 

Rodinná anamnéza: P. S., narozen 14. 8. 1969 , vychováván v úplné rodině , měl staršího bratra . 
Matka zdravá. Otec zemřel v roce 1981 na "slinivku". Na otce vždy vzpomínal a po smrti mu chy
běl. Často se také stýkal s prarodiči na Slovensku . Sám nebyl vážněji nemocen , prodělal běžné 
dětské choroby , vzpomíná si na příušnice a spalničky . Nebyl v nemocnici , operace , úrazy a bezvě
domí neprodělal. Vyšel 8 tříd základní školy, učil se dobře . Neměl problémy s chováním , jen 
v pololetí 8. třídy měl dvojku z chování , protože se popral a spolužákovi rozbil hlavu . Rvačky ale 
nemá rád , vyhýbá se jim. Potom nastoupil na učiliště VOKD jako opravář důlních strojů. V pro
spěchu se poněkud zhoršil, začal mít občas absence. Učiliště nedokončil , po ukončení druhého 
ročníku odešel vydělávat jako závozník v Zelenině . Před soudem byl jednou, v roce 1985 , kdy byl 
odsouzen pro nedovolenou výrobu drog a ohrožování mravní výchovy mládeže podmíněně a byla 
mu nařízena ochranná ambulantní protitoxikomanická léčba . 

Měl zájem o zvířatá, chtěl být veterinářem. Měl doma morče Boba , chytal ryby , měl rybářský 
lístek . Považoval se za veselého , neměl rád násilí , křivdu. Rád by se oženil a žil v ústraní ve svém 
domku . O tanec nemá zájem , chce jen tak poslouchat hudbu , nejlépe skupinu Turbo. Sportuje , 
běhá dlouhé tratě . V televizi sleduje detektivky , pohádky. Sexuální zkušenost ve čtrnáct i letech , 
od té doby více partnerek. 

K drogám se dostal někdy v létě roku 1984. Nikdy předtím nečichal rozpouštědla, nepil alko
hol. Slyšel o roztoku Alnagonu , tak to vyzkoušel. Matka a bratr o tom vědě li , měl abstinenční 
příznaky . Všichni mu to vymlouvali, ale nějak se mu nechtělo s tím přestat. Píchal si roztok Alna
gonu z 10 tablet , vlastně stále jen s krátkými přestávkami . Někdy Bromadryl F. Kodein , několik
rát Pervitin , píchal si téměř každý den , výjimečně častěji. 

V psychiatrické evidenci od 27. 2. 1985 , kdy se dostavil do krajské ordinace AT k vyšetření. 
Byl pozván na základě hlášení orgánů VB. Po úvodním vyšetření již na další pozvánky nereago
val a odmítal se dostavit . V říjnu roku 1985 byl odsouzen pro§ 187 a byla mu nařízena ochranná 
léčba protitoxikomanická , ambulantní. Ani na pozvání k zahájení léčby nereagoval a do KOAT 
se nedostavil. V listopadu 1986 byl přijat spolu s dalšími členy party na infekční oddělení KÚNZ 
Ostrava pro floridní hepatitidu typu A . Průběh onemocnění byl značně abnormní, k úpravě labo
ratorních testů vlastně nedošlo a byla diagnostikována chronická perzistující hepatitida . Brzy po 
propuštění z infekčního oddělení byl přijat v květnu 1987 na chirurgické oddělení KÚNZ Ostrava 
pro flebotrombózu femorální vény vlevo. Po odeznění akutních projevů a úpravě stavu propuš
t ěn. V lednu 1988 byl přijat pro febrilní stav na TRN oddělení KÚNZ Ostrava , pro nejasný stav 
předán na infekční oddělení a pak na JIP infekčního oddělení KNsP KÚNZ Ostrava. Konstato
ván septický stav nejasné etiologie a přes veškerou terapii pacient 19. 1. 1988 umírá . 

V průběhu hospitalizací byl pacient komplexně biochemicky a imunologicky vyšetřen . 
Z hlediska poškození jater byl při přijetí r. 1986 na oddělení pacient ikterický, játra přesaho

vala 3 cm okraj žeber, slezina nehmatná, angiomata ani palmární erytém nebyly přítomny. La
boratorní nálezy: Maximální hodnota bilirubinu v séru 151 ,6 !lml/1, ALT 14 ,6 !lkat/1, AST 7,54 , 
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ALP 6,1, GMT 14,3 , GMD 175,9, v moči zelený Ehrlich a bilirubin 3 j. Urea, kreatinin , ionty 
hodnoty normální rovněž amyláz v séru a moči. Protrombin 52,2 %. V ELFO elevace gama glo
bulinů . HBsAg (ELISA) negativní, anti-HBs negativní , IgM anti -HA V (RIA) opakovaně pozi
tivní . 

V průběhu hospitalizace pomalý ústup ikteru i hepatomegalie (během 30 dní hospitalizace), 
přetrvávala elevace ALT kolísající od 3 do 9 11kat/l a GMT od 3 do 7 11kat/l při normalizaci biliru
binu, AST, ALP a GMD . Proto provedena 85. den hospitalizace necílená jaterní biopsie s histo
patologickým nálezem chronické perzistující hepatitidy. Po léčbě hepatoprotektivy a dietou do
šlo 90 . den hospitalizaci ALT a pacient byl propuštěn do domácího léčení. Při kontrolách na in
fekčním oddělení byly laboratorní hodnoty i klinický nález v mezích normy . 

Z hledíska imunologického byly u pacienta sledovány základní parametry imunity, buněčné 
imunity a fagocytózy. Z humorálních faktorů byly stanoveny koncentrace sérového IgG , IgA, 
IgM , alfa-2-makroglobulin , prealbumin, transferin , aktivita komplementového systému, koncen
trace imunokomplexů a protilátky anti-HBs. V oblasti buněčné imunity bylo stanoveno procen
tuální zastoupení TaB lymfocytů v periferní krvi pomocí rozetových testů a jejich funkčnost byla 
sledována testem blastické transformace lymfocytů po stimulaci fytohemaglutininem (PHA), 
konkavalinem A (ConA) a pokeweed-mitogenem (PWM) . Nebyly prokázány známky snížené 
imunoreaktivity . V souladu se základní diagnózou virové hepatitidy typu A s přechodem do chro
nické perzistující hepatitidy byly nalezeny vysoké koncentrace IgM a IgG , rovněž koncentrace 
cirkulujících imunokornplexů byla zvýšená. Snížena byla aktivita komplementového systému 
a snížená funkčnost polymorfonukleárů v oblasti fagocytózy. 
Sekční nález z ledpa ŠŠ konstatoval septikémii se septickými infarkty plic, polypózní endokar

ditidu trikuspidální chlopně , mykotické aneuryzma arterie intercostalis sup . vpravo. Dále stopy 
po vpiších injekcí v ingvinálních krajinách s fibrotizací a stenózami levé femorální žíly a podkož
ním edémem levé dolní končetiny a také chronická perzistující hepatitida. Histologicky byla 
v plicích zjištěna přítomnost krystalických látek medikamentózního původu v alveolárních sep
tech s obrovsko-buněčnou granulační reakcí. Bezprostřední příčinou smrti byl pak hemotorax, 
vzniklý po ruptuře aneuryzmatu při kanylaci podklíčÓvé žíly. 

Diskuse 

Popsaný případ je mimořádný svou fatálností v několika pohledech. Z psychiatric
kého hlediska vyplývá, že v průběhu dvou let abúzu drog selhaly dostupné možnosti 
přinucení pacienta k léčbě . Pacient byl řádně evidován, vyšetřen, byla mu nařízena 
ochranná protitoxikomanická léčba , byl s ním průběžně kontakt díky jeho hospitaliza
cím na somatických odděleních, ale nebyl překonán jeho odpor k léčbě a nebylo mož
no operativněji využít represívních opatření. 

Z hlediska somatického poškození je mimořádné, že pacienta bylo možno komplex
ně vyšetřit biochemicky a imunologicky v průběhu posledního roku před úmrtím . Ku
podivu jsme nezjistili výraznější poruchy buněčné imunity. Masívní jaterní poškození, 
neodpovídající běžnému průběhu hepatitidy typu A však naznačilo komplexně naru
šenou imunoreaktivitu humorální. Na tomto terénu se pak rozvíjela endokarditida , 
která vedla až k smrti pacienta. Infekční endokarditida u toxikomanů je nejčastějším 
somatickým poškozením injekčních abuzérů a je při ní udávána 9,5 % mortalita. Naše 
specificita injekčních aplikací roztoků (či vlastně suspenzí) Alnagonu se zde ale proje
vila nejvýznamněji. Zjištěné plicní infarkty a prokázané medikamentózní krystaly 
v alveolech plicní tkáně s následnou fibrózní reakcí jsou mimořádné a nepodařilo se 
nám zjistit jiný literární údaj o podobném nálezu . 
Můžeme tedy shrnout , že příčinou smrti toxikomana Pavla S. byly somatické kom

plikace při parenterálním způsobu aplikace drog, které poslední dva roky před smrtí 
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užíval. Předpokládáme , že uvedený případ nebude izolovanou záležitostí a že somatic
ké důsledky abúzu drog lze očekávat v různých medicínskych oborech. 

Souhrn 

Je popsán případ zemřelého mladistvého toxikomana . Příčinou úmrtí byla ruptura 
mykotického aneuryzmatu podklíčkové žíly. Mimořádný je nález krystalických látek 
medikamentózního původu v alveolárních septech s obrovskobuněčnou granulací 
v okolí. Všechny zjištěné nálezy jsou v přímé souvislosti s parenterálním způsobem 
aplikace drog. 

LITERATURA 

Altenskirch, H.: Acute cere bral and spínal complications after heroin application. Aktuel Neurol, 
ll, 1984, 6, str. 191- 193 

Badillet, G. - Puissant, A. - Colliard, H.: Candidoses graves des heroinomanes. Ann Med Inter
ne , 135, 1984, 8, str. 669- 671 

Brugurea, M. - Sanchez Tapias, J. M. - Barrera, f M., et a/.: Prevalence of hepatitis 8 virus and 
delta agent infection in drug addicts. Gastroenterol Hepatol, 8, 1985, 2, str. 63-66 

Bush, M. N.- Rubenstein, R. -Hoffman, / . -Bruno, M.: Spontaneous pneumomedistinum as 
a consequence of cocaine use. N. Y. State, 1 Med, 84, 1984, 12, str. 618- 619 

De Cock, K. M.- Govindarajen, S.- Redeker, A. G.: Fulminant delta hepatitis in chronic hepa
titis 8 infection. 1 Am Med Assoc, 252, 1984, 19, str. 2746-2748 

Chan, R . M. T.- Dodek, A .: Chylopericardium in a drug addict. Arch Intern Med, 144, 1984, 
str. 1857- 1858 

Ch víla, L. - Po/jak, V. -Herzig, P. -Lochmanová, A.: Epidemie virové hepatitis typu A v partě 
ID AS (intravenous drug abusers). Protialkohol Obz, 23, 1988, 4, str. 215-220 

Layon, J. -ldris, A. - Warzynski, M. , et a/.: Altered T-lymphocyte subsets in hospitalized intra
venous drug abusers. Arch Intern Med, 144, 1984, 7, str. 1376- 1380 

Lazzarin, A.- Gal/i, M. - lntrona, M., et al.: Outbreak of persistent , unexplained, generalized 
lymphadenopathy with imunological abnormalities in drug addicts in Milan. Infection, 12, 
1984, 6, str. 372- 376 

Ros man, J. B. - Molenaar, W. M. - Schuur, K. H. , et al.: A seventeen-year-old H8sAg sero-po
sitive heroin user with generalized vascular disease. Neth 1 Med, 27, 1984, 2, str. 50- 58 

Rouveix, E. - Witchitz, S. - Bou vet, E., et a/.: Tricuspid infective endocarditis. 8ur Heart J, 
5/Suppl , C, 1984, str. 111- 115 

Seaman, W. B.: The case of the enearged spleen. Hosp Pract (Off). 19, 1984, 6, str. 55-56 
Silverman, N. A.- Levitski, S.- Mammana, R.: Acute endocarditis in drug addicts. 1 Am Coll 

Cardiol, 4, 1984, 4, str. 680-684 
Sharff, J. A.: Renat infarction associated with intravenous cocaine use . Ann Emerg Med, 13, 

1984, 12, str. 1145- 1147 
Shekar, R. - Rice, T. W. - Zierdt, C. H. - Kallick, C.: Outbreak of endocarditis caused by Pseu

domonas aeruginosa serotype Oll among pentazocine and tripelennamine abuse rs in Chica
go. J lnfect Dis , 151, 1985, 2, str. 203-208 

Tao, L. C.- Morgan, R . C.- Donat, E. E.: Cytologie diagnosis of intravenous talc granulom. 
Acta Cytol, 28, 1984, 6, str. 737- 739 

Tuckson, W. - Anderson, B. B.: Mycotic aneurysms in intravenous drug abuse. 1 Natl Med 
Assoc , 77, 1985 , 2, str. 99- 102 

Do redakcie prišlo dňa: 18. 4. 1990 
Adresa autora: MUDr. L. Chvíla, CSc., Mánesova 9, 746 Ol Opava 

370 


