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OBJECTIVES: Problem opioid users (POU) represent about

one third of circa 47 thousand problem drug users alto-

gether. While heroin has been gradually disappearing from

the drug scene, buprenorphine is currently a primary prob-

lem opioid drug. At the same time use of opioid analgesics is

increasing. METHODS: A cross-sectional study was con-

ducted among clients of two drop-in centres in Prague in or-

der to analyse current situation among POU. The aims of the

research were to find out currently used opioids and specif-

ics of their use. A questionnaire administered face-to-face

was used to collect the data. The convenience sample was

made of 68 clients who had previously used an opioid drug

and visited low-threshold drop-in centres Drop In and Pro-

gressive in Prague during December 2016 and February

2017. RESULTS: The most used opioids in the last month

were Subutex
®

, Suboxone
®

and heroin, to the lesser extent

opium and fentanyl. Czech “braun”, methadone, Vendal
®

re-

tard, morphine and Addnok
®

were used only sporadically.

Respondents had also experience with use of other opioids,

such as Palladone
®

, Tramal
®

, Ravata
®

, and codeine. Subutex
®

,

Suboxone
®

and heroin were most often bought at the black

market, metadon, fentanyl and Vendal
®

retard were mainly

gotten for free, braun and opium were mainly home-made.

The most common form of application was injection. The fre-

quency of daily applications was highest in case of Subutex
®

(on average 2,6times a day). The prize at the black market

was found out for heroin (100 CZK for 100 mg), Subutex
®

(75–150 CZK for 2 mg) and Suboxone
®

(50–150 CZK for 2 mg).

CONCLUSIONS: Proportion of injecting use among POU

remains high and recently there are emerging risks related to

misuse of opioid analgesics. Results also showed limits in

settings of opioid substitution treatment programmes and

small proportion of POU currently in the substitution treat-

ment. Therefore, increased capacity of substitution treat-

ment programmes in Prague is necessary as well as their ac-

cessibility for clients.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: OPIOIDY – VZORCE UŽÍVÁNÍ DROG – PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ OPIOIDÙ – KONTAKTNÍ CENTRA

VÝCHODISKA: Problémoví uživatelé opioidù (PUO) tvoøí

pøibližnì tøetinu celkového poètu cca 47 tis. problémových

uživatelù drog. Zatímco heroin je aktuálnì na ústupu, pri-

mární drogou POU je pøedevším buprenorfin a roste užívá-

ní opioidních analgetik. METODY: Byla provedena prùøe-

zová studie mezi klienty dvou nízkoprahových kontaktních

center v Praze za úèelem zmapování souèasné situace

mezi PUO. Cílem výzkumu bylo zjistit aktuálnì užívané

opioidy a specifika jejich užívání. K sbìru dat byl použit do-

tazník administrovaný face-to-face. Výzkumný soubor

tvoøilo 68 klientù, kteøí užili nìkdy v životì opioidní drogu

a kteøí navštívili mezi prosincem 2016 a únorem 2017 praž-

ská kontaktní centra Nízkoprahové støedisko, Støedisko

prevence a léèby drogových závislostí Drop In o.p.s. a Kon-

taktní centrum Stage 5, PROGRESSIVE o.p.s. a souhlasili

s vyplnìním dotazníku. VÝSLEDKY: Nejèastìji užitými

opioidy v posledním mìsíci byly Subutex
®
, Suboxone

®

a heroin, v menší míøe opium a fentanyl. Braun, metadon,

Vendal
®

retard, morfin a Addnok
®

byly užity pouze nárazo-

vì. Byla uvedena zkušenost s užitím opioidù Palladone
®
,

Tramal
®
, Ravata

®
a kodeinu. Nejèastìjším zpùsobem získá-

ní pro Subutex
®
, Suboxone

®
a heroin byl nákup na èerném

trhu. Metadon, fentanyl a Vendal
®

retard byly spíše dostá-

vány zdarma. Výroba pøevažovala u braunu a opia. Ve zpù-

sobu užití pøevažovala injekèní aplikace. Frekvence aplika-

ce byla nejvyšší u Subutexu
®

(prùmìrnì 2,6krát za den).

Cena na èerném trhu byla zjištìna pro heroin (100 Kè za

100 mg), Subutex
®

(75–150 Kè za 2 mg) a Suboxone
®

(50–150 Kè za 2 mg). ZÁVÌRY: Pøetrvává vysoká míra in-

jekèního užívání mezi PUO a pøibývají rizika s rostoucí mí-

rou užívání opioidních analgetik. Výsledky také ukázaly li-

mity v nastavení fungování programù substituèní léèby

a nízký podíl PUO aktuálnì v substituèní léèbì. Je proto

potøeba zvýšení kapacity substituèních programù v Praze

a jejich dostupnosti pro klienty.
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� 1 ÚVOD
Nelegální užívání opioidù je celosvìtovým problémem

vzhledem k vysoké somatické komorbiditì spojené s injekè-

ním užíváním, psychiatrické komorbiditì, vysoké míøe pøí-

padù pøedávkování, finanèním nákladùm, kriminální akti-

vitì a dalším dopadùm na spoleènost (Fischer et al., 2006;

Nutt et al., 2010; Taylor et al., 2012; Van Amsterdam et al.,

2010). Na celém svìtì je odhadem 32,4 milionù problémo-

vých uživatelù opioidù (PUO), z toho 16,5 milionù užívá opi-

áty (zejména heroin), jedná se tedy o 0,7 % a 0,4 % celosvìto-

vé dospìlé populace resp. (United Nations Office on Drug

and Crime, 2015). V Evropì je odhadem 1,3 milionù PUO,

tj. 0,4 % dospìlé populace (EMCDDA & EUROPOL, 2016).

V ÈR patøí v souèasné dobì opioidy mezi druhou nej-

èastìji užívanou skupinu drog mezi problémovými uživateli

drog1. V roce 2015 bylo u nás odhadem cca 47 tis. problémo-

vých uživatelù drog, z toho 12 700 PUO. Mezi uživateli opio-

idù bylo v témže roce odhadem 4 500 uživatelù heroinu,

7 100 uživatelù buprenorfinu a 1 150 uživatelù jiných opioi-

dù (Mravèík et al., 2016).

Nárùst problémového (injekèního) užívání heroinu, ze-

jména ve velkých mìstech severní a západní Evropy, lze sle-

dovat od konce 60. let 20. století. V 80. letech se užívání

heroinu rozšíøilo již napøíè celou Evropou (Hartnoll,

1986; Ruggiero & South, 1995). 80. léta byla charakteri-

zována i nárùstem nakažení HIV mezi intravenózními

uživateli drog západní Evropy a Polska. Epidemické šíøe-

ní HIV se v 90. letech objevilo i na území Ruska, Ukrajiny

a Bìloruska v souvislosti s rozpadem Sovìtského svazu

(Ruggiero & South, 1995).

Na našem území se v dobì komunistického režimu

omezovala opioidová drogová scéna, koncentrovaná pøeváž-

nì v uzavøených skupinách, na opioidní analgetika a z nich

podomácku vyrábìné drogy (zejména braun) (Bém et al.,

2003; Hampl, 1994; Kalina & Bém, 1994). Již ve 40. letech

minulého století však bylo popsáno zneužívání kodeinu

(Vondráèek, 1941), k výraznému nárùstu zneužívání opio-

idních i neopioidních analgetik pak docházelo od 50. let. Šlo

zejména o Algenu®, kterou pozdìji nahradil Alnagon®, který

se stal v 60. až 80. letech nejèastìji zneužívaným opioidním

analgetikem v ÈR. Byl také nejèastìjším zdrojem pro po-

domácku vyrábìný braun, jehož pokoutní výroba je známa

od poloviny 70. let (Brenza & Gabrhelik, 2014; Nechanská

et al., 2012).

Po pádu komunismu v r. 1989 nastoupila „odložená

epidemie“ s rychlým šíøením nelegálních drog ve spoleènos-

ti a nárùstem poètu problémových uživatelù (Bém et al.,

2003). Po otevøení hranic zaèal na drogový trh prosakovat

heroin a další dovážené drogy (Kalina & Bém, 1994). Po ro-

ce 1994 získal vlivem invaze levného a kvalitního heroinu

dominantní význam dovoz drog a domácí produkce ustoupi-

la do pozadí (Bém et al., 2003).

Po roce 2000 postupovalo šíøení heroinu i do dalších

krajù ÈR vèetnì odlehlejších oblastí, ale heroinová epide-

mie zaèala pomalu pohasínat. Došlo k propojení heroinové-

ho a pervitinového trhu s podílem mezinárodních organiza-

cí (Radimecký, 2003). Vìtšina uživatelù opiátù aplikovala

drogu injekèním zpùsobem, s injekèním užíváním byl záro-

veò pozorován nárùst infekèních hepatitid mezi uživateli,

na rozdíl od jiných zemí však mezi injekèními uživateli ne-

došlo k takovému šíøení HIV/AIDS (Bém et al., 2003).

Od roku 1997 je v ÈR dostupná substituèní léèba závis-

losti na opioidech, nejdøíve preparátem metadon (Popov,

2002). Metadon patøí mezi nejèastìji užívané substituèní

preparáty ve vìtšinì zemí s nìkolika výjimkami, jako na-

pøíklad Èeská republika, kde v souèasnosti pøevažuje v sub-

stituèní léèbì buprenorfin (Mravèík et al., 2014). Zatímco

v ÈR metadon neprosakuje na èerný trh témìø vùbec z toho

dùvodu, že je dostupný pouze ve formì individuálnì pøipra-

vovaného pøípravku dostupného pouze v nìkolika metado-

nových centrech, únik buprenorfinu (který se vydává v lé-

kárnách a pøedepisují jej desítky lékaøù) na èerný trh je

bìžný (Mravèík et al., 2016). V jiných zemích, kde je meta-

don více rozšíøen, je prùnik metadonu na èerný trh relativ-

nì èastým jevem již od rozšíøení substituèních klinik v USA

od poloviny 70. let 20. století (Stephens & Weppner, 1973).

Od bøezna 2000 byl na èeském trhu registrován bupre-

norfinový pøípravek Subutex® (Radimecký, 2003). Ten za-

èal unikat ze substituèní léèby na èerný trh zejména v Praze

v létì 2002 (Øezníèková & Nedvìd, 2004) a koncem roku

2002 i v severních Èechách, ojedinìle v jiných krajích (Ne-

chanská et al., 2012). Mezi uživateli opiátù nadále pøevažo-

val heroin (Mravèík et al., 2003).

V druhé polovinì roku 2003 se vlivem nedostupnosti

Subutexu® u lékaøù po zavedení jeho pøedepisování na spe-

ciální recept s modrým pruhem zvýšila jeho cena

o 20–400 % a došlo k posílení èerného trhu s ním, k èemuž

pøispìl i krátkodobý výpadek dodávky Subutexu® do ÈR

(Mravèík et al., 2004). Pronikání substituèního Subutexu®

na èerný trh pokraèovalo i v následujících letech, zejména

v krajích s tradiènì vysokým podílem uživatelù heroinu.

Subutex® získal postavení primární drogy na úkor heroinu,

až v roce 2012 poèet jeho uživatelù poprvé pøekroèil poèet

uživatelù heroinu (Mravèík et al., 2013). V únoru 2008 došlo

ke vstupu kombinovaného substituèního pøípravku Subo-

xone® na èeský trh (Mravèík et al., 2009).

Po roce 2010 se mezi uživateli drog zaèalo objevovat

užívání opioidních analgetik s úèinnými látkami morfin

a fentanyl, zejména v krajích s dlouhodobì nízkou kvalitou

a vysokou cenou heroinu na èerném trhu. Intravenózní uží-

vání roztoku z fentanylových náplastí se objevilo nejdøíve
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1/ Problémové užívání drog je v èeských podmínkách definováno jako in-

jekèní a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání drog opiátového a/nebo amfeta-

minového typu pøinášející uživatelùm zdravotní èi sociální problémy nebo vysta-

vující je vysokému riziku vzniku tìchto problémù (Mravèík et al., 2016).



v Plzeòském kraji, následnì v kraji Karlovarském a Morav-

skoslezském. Vendal® retard byl užíván v krajích Plzeò-

ském a Jihoèeském (Mravèík et al., 2012). Dalším zneužíva-

ným opioidním analgetikem byl také Palladone®, který

zaèali užívat zejména uživatelé v Plzeòském a Královéhra-

deckém kraji (Mravèík et al., 2015). V roce 2016 byl prove-

den prùzkum Multiplikátor 2016 mezi klienty nízkopraho-

vých programù. Mezi uvádìnými užívanými opioidy byly

kromì heroinu a buprenorfinu také metadon, fentanylové

náplasti, Palladone®, Vendal® retard, DHC Continus® (di-

hydrokodein), kodein, morfin, tramadol (Tramal®), surové

opium, OxyContin® (oxykodon) a braun. Ojedinìle se vysky-

tly pøípady výroby heroinu acetylací ze surového opia nebo

morfinových pøípravkù (Mravèík et al., 2016).

� 2 METODIKA
Výzkum mapoval souèasnou situaci mezi uživateli opioid-

ních drog s cílem zjistit aktuálnì užívané opioidy a specifika

jejich užívání mezi klienty kontaktních center v Praze (dáv-

ka, zpùsob užití, frekvence užívání, cena, zpùsob získání).

Výzkum probíhal formou dotazníkového šetøení mezi klien-

ty 2 pražských nízkoprahových kontaktních center: Nízkop-

rahové støedisko, Støedisko prevence a léèby drogových zá-

vislostí Drop In, o. p. s., a Kontaktní centrum Stage 5,

PROGRESSIVE, o. p. s. Výzkumný soubor tvoøili klienti,

kteøí splnili vstupní kritérium užití opioidní drogy nìkdy

v životì a kteøí navštívili v období sbìru dat kontaktní cen-

tra a souhlasili s vyplnìním dotazníku (šlo tedy o nerepre-

zentativní výbìr, tzv. convenience sampling). Dotazování

probíhalo za informovaného souhlasu respondentù, za do-

držení anonymity klientù a dobrovolnosti jejich úèasti bez

nároku na odmìnu.

Data byla získávána pomocí polostrukturovaného do-

tazníku pomocí face-to-face rozhovoru od prosince 2016 do

února 2017. Dotazník byl vytvoøen pro úèely výzkumu, pøi-

èemž se inspiroval otázkami ze standardních nástrojù

(napø. na míru prevalence a frekvenci z TDI standardu

EMCDDA). Dotazník vyplnilo celkem 68 klientù, z toho

22 dotazníkù bylo vyplnìno v Nízkoprahovém støedisku or-

ganizace Drop In, kde byla data sbírána po dobu 4 dní na

zaèátku prosince 2016, a 46 dotazníkù v Kontaktním a pora-

denském centru STAGE 5 organizace Progressive, kde byla

data sbírána 3 dny v prùbìhu 1 týdne v prosinci 2016 a 3 dny

v prùbìhu 1 týdne v únoru 2017. Dotazování probíhalo

v rùzné všední dny.

Dotazník obsahoval 7 otázek – demografické otázky na

vìk a pohlaví, otázky ve formì tabulky dotazující se na jed-

notlivé opioidy, které klient užil mimo léèebný kontext celo-

životnì, opioidní drogy aktuálnì užívané/užité v období po-

sledních 12 mìsícù, vìk pøi prvním užití jednotlivých opioi-

dù, zpùsob užití, bìžnou dávku, frekvenci aplikací za jeden

den, prùmìrnou cenu za dávku, zpùsob získání a dále otáz-

ky na substituèní léèbu, zda byl respondent již nìkdy v sub-

stituèní léèbì (vèetnì nedokonèené léèby), zda je aktuálnì

v substituèní léèbì a jaký je mu pøedepisován substituèní

pøípravek. Data z dotazníkù byla následnì pøevedena do ta-

bulky v programu Microsoft Excel a byla zpracována za po-

mocí deskriptivní statistiky.

� 3 VÝSLEDKY
Výzkumu se úèastnilo 68 osob, které splnily podmínku užití

opioidní drogy v životì a navštívily daná kontaktní centra

v dobì sbìru dat, z toho bylo 11 žen a 57 mužù. Prùmìrný

vìk respondentù byl 38,2 let, vìk respondentù se pohyboval

v rozmezí od 20 do 62 let. Z celkového poètu 68 respondentù

užilo v posledním mìsíci nìjakou opioidní drogu mimo léèbu

53 osob, tj. 77,9 %. Ze zbylých 15 respondentù jich 11 v po-

sledním mìsíci užilo pouze legálnì pøedepsané substituèní

preparáty a 4 neužili v posledním mìsíci žádné opioidy,

avšak splnili kritéria pro úèast ve výzkumu, tj. užití nìjaké

opioidní drogy v životì.

Opioidy jako svou primární drogu uvedlo 58 respon-

dentù (85,3 %), 18 respondentù (26,5 %) uvedlo jako svou

primární drogu jinou drogu než opioid, 9 z nich v kombinaci

s opioidem (13,3 %). Nìkteøí respondenti uvedli jako svou

primární drogu obecnì opiáty (21 odpovìdí), ostatní uvedli

konkrétní opioid (Subutex®, Suboxone®, heroin, metadon,

morfium, opium). V pøípadì opia nìkteøí specifikovali ace-

tylované opium. Nejèastìji uvádìným opioidem byl Subu-

tex® (21 odpovìdí). Mezi neopioidními drogami uvedenými

v otázce na primární drogu byly pervitin, deriváty efedrinu,

marihuana, alkohol a kokain (tabulka 1). Jeden respondent
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Tabulka 1 / Table 1

Primární droga respondentù

Respondents’ drugs of choice

primární droga poèet odpovìdí podíl odpovìdí

opioidy celkem 58 85,30%

– opiáty 21 30,90%

– Subutex® 21 30,90%

– heroin 10 14,70%

– metadon 3 4,40%

– opium 2 2,90%

– morfium 1 1,50%

– Suboxone® 1 1,50%

jiné drogy celkem 18 (9 v kombinaci) 26,50%

– pervitin 11 16,20%

– marihuana 3 4,40%

– kokain 2 2,90%

– jiné 2 2,90%

Pozn.: Souèet jednotlivých kategorií pøesahuje 100 %, neboť respondenti mohli

uvést více primárních drog.

Note: The sum for the individual categories exceeds 100%, as the respondents

could indicate more drugs of choice.



uvedl blíže nespecifikované polyvalentní užívání drog.

10 respondentù uvedlo jako svou primární drogu kombinaci

dvou drog, více než jednu primární drogu tudíž uvedlo

11 respondentù (16,2 %). Nejèastìji uvádìnou kombinací

byl Subutex® a pervitin (5 odpovìdí), tabulka 2.

� 3 / 1 Užité opioidní drogy v životì
Heroin byl opioidem, který nìkdy užili všichni respondenti.

Se Subutexem® má zkušenost 63 respondentù (92,6 %), z to-

ho 62 (91,2 %) má zkušenost se Subutexem® z èerného trhu.

V pøípadì Suboxone®, s kterým má zkušenost 52 respon-

dentù (76,5 %), má 51 (75 %) zkušenost s užitím Suboxone®

z èerného trhu. Metadon nìkdy užilo 39 respondentù

(57,3 %), z toho 5 uvedlo jeho užití pouze v rámci substituèní

léèby. S Vendalem® retard mìlo zkušenost 26 respondentù

(38,2 %), s fentanylem 33 (48,5 %) a metadonem 34 respon-

dentù (50,0 %), tabulka 3. Fentanyl byl užit nejen ve formì

transdermálních náplastí, ale 2 respondenti uvedli také

užití tablet (bukálních) a 1 respondent dále užití roztoku

v ampulích. Palladone® užili pouze 2 respondenti, a to pøed

delší dobou než 12 mìsíci, oba respondenti uvedli, že pobý-

vali v Ústeckém kraji. Jako další opioidy bylo zmínìno nej-

èastìji morfium u 7 respondentù, kdy jeden z respondentù

odkazoval konkrétnì na Dolsin®, ostatní odpovìï blíže ne-

specifikovali. Dále také 2 respondenti uvedli užití Trama-

lu® a jednou mezi odpovìïmi zaznìly buprenorfinové pre-

paráty Ravata® a Addnok®, dále buprenorfinové náplasti

užívané intravenóznì. Dva respondenti vyjmenovali deri-

váty morfinu a kodeinu (acetylkodein, morfinsulfát, dihyd-

romorfin, dihydrokodein). Jeden respondent uvedl užití pol-

ského kompotu, látky døíve velmi rozšíøené v Polsku, vy-

rábìné podomácku z makovic a užívané intravenóznì

(Ruggiero & South, 1995).

Nejnižší vìk prvního užití byl respondenty udáván

u heroinu, kde byl prùmìrný vìk 19,8 let, a u braunu

(21,1 let), dále také u kodeinu a morfia, kde je ovšem prù-

mìrný vìk 1. užití vypoèítán pouze z malého množství odpo-

vìdí. Naopak nejvyšší vìk byl udáván u fentanylu (37,5 let)

a Vendalu® retard (36,6 let).

� 3 / 2 Užívání opioidù v posledním mìsíci
Opioidní drogu z èerného trhu užilo v posledních 30 dnech

53 respondentù (77,9 %). Zbylých 15 respondentù zahrnuje

11 respondentù, kteøí užili opioidy pouze v rámci substituè-

ní léèby, a 4 respondenty, kteøí splnili podmínku užití opio-

idní drogy v životì, avšak za poslední mìsíc ji neužili.

Nejèastìji užitým opioidem za poslední mìsíc byl Su-

butex®, který užilo 38 respondentù (55,9 %), dále Suboxone®

(31 respondentù, tj. 45,6 %) a heroin, jehož užití v poslední-

m mìsíci uvedlo 21 respondentù (30,9 %). Opium užilo v po-

sledním mìsíci 12 respondentù (17,6 %), fentanyl 10 res-

pondentù (14,7 %) a metadon 7 respondentù (10,3 %).

Nejménì respondentù užilo v posledním mìsíci braun

a Vendal® retard (3 respondenti, tj. 4,4 % u obou), po jednom

z respondentù uvedlo v posledním mìsíci užití buprenorfi-

nových náplastí, Addnoku® a morfia, viz tabulka 3.

Prùmìrný poèet dní za poslední mìsíc, kdy responden-

ti užili opioidy, byl 18,6 dní. Prùmìrný poèet dní užití v po-

sledním mìsíci byl nejvyšší u Subutexu® (15,8 dní) a Subo-

xone® (15,2 dní) a dále opia (15 dní), medián byl v pøípadì

opia výraznì nižší (6 dní) vlivem malého poètu responden-

tù, kdy nìkteøí udávali každodenní užívání a nìkteøí

naopak spíše jednorázové. U heroinu, fentanylu, braunu

a Vendalu® retard byla udávána spíše jednorázová aplikace

v posledním mìsíci. Každodenní užívání opioidù z èerného

trhu uvedlo 39 respondentù (57,4 %). Opioidy, u nichž res-

pondenti udávali každodenní užívání, byly Subutex® nebo

Suboxone® (dohromady 32 respondentù z 39 respondentù,

kteøí uvedli každodenní užívání, tj. 82,1 %), opium (12,8 %)

a heroin (5,1 %). Prùmìrný poèet rùzných opioidù užitých

v posledním mìsíci byl 2,4, nejèastìjší poèet užitých opioidù

byl 2 (25 respondentù), nejvyšší poèet 7 (tabulka 4).

Frekvence aplikací je nejvyšší u Subutexu® a Suboxo-

ne® (prùmìrnì 2,6krát, resp. 2,3krát dennì), u nìkterých

uživatelù i u opia (prùmìrnì 2,4krát dennì). Prùmìrná

dávka byla zjištìna v pøípadì Subutexu® (5,1 mg, medián

3 mg), Suboxone® (4,2 mg, medián 2 mg) a heroinu (350 mg,

medián 250 mg). Cena za dávku byla mírnì nižší u Suboxo-

ne® (50–150 Kè za 2 mg a 250–400 Kè za 8 mg) než u Subute-

xu® (75–150 Kè za 2 mg a 250–600 Kè za 8 mg). Nejèastìji

udávaná cena heroinu za 100 mg byla 100 Kè, tabulka 5.

U zpùsobu užití pøevládá u všech opioidù intravenózní

aplikace (od 87,1 % u Suboxone®, po 100 % u Vendalu® re-

tard a braunu, kde je jediným zpùsobem aplikace), viz ta-

bulka 5. V pøípadì fentanylu a metadonu uvedlo intrave-

nózní aplikaci také 100 % respondentù, ale byly uvedeny

i další zpùsoby užití (per os, sublingválnì, transdermálnì).

Pouze sublingvální aplikaci volí více uživatelù Suboxone®
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Tabulka 2 / Table 2

Polyvalentní užívání primární drogy – kombinace dvou a vice primárních

drog mezi odpovìïmi

Use of multiple drugs of choice – reported combinations of two or more

drugs of choice

kombinace poèet odpovìdí podíl odpovìdí

opiáty + pervitin 1 1,50%

opiáty + marihuana 1 1,50%

heroin + kokain 2 2,90%

Subutex® + pervitin 5 7,40%

Subutex® + heroin 1 1,50%

nespecifikované

polyvalentní užívání

1 1,50%

celkem 11 16,20%



než Subutexu® (12,9 % a 5,4 % resp.). U heroinu byly jako

další zpùsoby aplikace šòupání, kouøení a inhalace par.

Získávání koupí na èerném trhu pøevažuje výraznì

u Subutexu® (75,7 %) a Suboxone® (87,1 %) a dále také

u heroinu (61,9 %). Vlastní výroba je hlavním zpùsobem

získávání u braunu a opia (66,7 % a 58,3 %); klienti ji uvá-

dìjí i v pøípadì heroinu (19,0 %), a hlásí tak zøejmì acety-

laci surového opia. Naopak fentanyl, Vendal® retard a me-

tadon jsou nejèastìji získávány dostáním od známého,

viz tabulka 5.

� 3 / 3 Zkušenosti se substituèní léèbou
V substituèní léèbì nikdy nebylo 15 respondentù z 68 (22,1 %).

27 respondentù bylo v substituèní léèbì jednou za život

(39,7 %), 26 respondentù bylo v programu substituèní léèby

zapojeno opakovanì (38,2 %). V dobì vyplòování dotazníku

bylo aktuálnì v substituèní léèbì 30 respondentù (44,1 %),

z toho 11 užívalo Subutex® (36,7 %), 11 Suboxone® (36,7 %)

a 8 metadon (26,7 %). Z poètu 30 respondentù zapsaných

v substituèní léèbì jich 11 (36,7 %) v posledním mìsíci ne-

mìlo pøístup k receptùm na substituèní preparát ze svého

substituèního centra/ambulance. Dalších 8 respondentù

(26,7 %) v substituèní léèbì mìlo substituèní preparát na

recept od specializovaného zaøízení, avšak v posledním

mìsíci pøesto užilo opioidy i mimo substituèní léèbu. Podle

odpovìdí se v prùmìru jednalo o 6 dní za poslední mìsíc,

kdy respondenti užili další drogy mimo pøedepsané dávky

substituèního preparátu. Zbylých 11 respondentù (36,7 %)

uvedlo, že v posledním mìsíci neužilo žádný opioid mimo

substituèní léèbu.

� 4 DISKUZE
Pro výzkum byl urèen vzorek respondentù z klientù dvou

kontaktních center v Praze, která byla ochotna umožnit

sbìr dat a nábor respondentù. Praha je specifická svým vy-

sokým podílem uživatelù opioidù z celkového poètu problé-

mových uživatelù drog (8 600 z celkových 14 900 PUD, tj.

57,7 %). V celé Èeské republice je odhadováno 12 750 uživa-

telù opioidù, tudíž se více než 65 % uživatelù opioidù vysky-

tuje na území Prahy (Mravèík et al., 2016). Praha byla

vhodným místem pro sbìr dat v kontaktních centrech

vzhledem k možnosti získání co nejvìtšího vzorku respon-
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Tabulka 3 / Table 3

Užívané opioidy – pøehled míry užívání ve 3 standardních èasových horizontech

Opioids used – summary of use in three standard time frames

opioid užito v životì užito v posledním

roce

užito v posledním

mìsíci

užito v posledním

mìsíci (%)

vìk 1. užití

Subutex® 62 50 38 55,90 % 27,5 let

Suboxone® 51 44 31 45,60 % 30,2 let

heroin 68 37 21 30,90 % 19,8 let

opium 54 33 12 17,60 % 24,1 let

fentanyl 33 26 10 14,70 % 37,5 let

metadon 34 17 7 10,30 % 30,5 let

braun 49 7 3 4,40 % 21,1 let

Vendal® 24 14 3 4,40 % 36,6 let

morfium a deriváty 7 1 1 1,50 % 19,9 let

Addnok® 1 1 1 1,50 % 37,0 let

buprenorfinové náplasti 1 1 1 1,50 % 46,0 let

kodein a deriváty 4 0 0 0,0 % 17,0 let

Palladone® 2 0 0 0,0 % 25,0 let

Tramal® 2 2 0 0,0 % 20,5 let

Ravata® 1 0 0 0,0 % 37,0 let

Tabulka 4 / Table 4

Poèet užitých opioidù v posledním mìsíci

Number of opioids used in the last month

poèet užitých

opioidù

v posledním mìsíci

poèet respondentù podíl respondentù

(%)

0 15 22,10%

1–2 37 54,40%

3–4 12 17,60%

5–7 4 5,90%

celkem 68 100,00%



dentù. Výsledky nicménì mohou být ovlivnìny malým vzor-

kem respondentù, který nemusí reprezentovat celkovou si-

tuaci uživatelù opioidù. Zároveò je tøeba vnímat výsledky

v kontextu hlavního mìsta Prahy, situace v ostatních kra-

jích se mùže lišit. V rámci Prahy byla data získávána ve

dvou kontaktních centrech, s tøetím kontaktním centrem

v Praze, Kontaktním centrem SANANIM, z. ú., se nepodaøi-

lo navázat spolupráci – je však nepravdìpodobné, že by se

charakteristiky PUO v kontaktu s jednotlivými centry

v Praze významnì lišily.

V roce 2016 byl poèet registrovaných pacientù v substi-

tuèní léèbì 2 436 osob, z celkového poètu 12 700 PUO, tudíž

bylo v léèbì registrováno 19,2 % uživatelù (Ústav zdravot-

nických informací a statistiky, 2016). Mezi respondenty by-

lo aktuálnì v substituèní léèbì registrováno 44,1 % (30 res-

pondentù) – tento rozdíl mùže být dán regionálními rozdíly

a také tím, že dotazník byl míøen na klienty kontaktních

center a nebyla do nìj zahrnuta skrytá populace uživatelù

a populace uživatelù, která využívá pouze terénních služeb

a spíše nebude v kontaktu se substituèními centry. Z celko-

vého poètu respondentù v substituèní léèbì nemìlo 36,7 %

v dobì vyplòování dotazníku pøístup k receptùm, napø.

z dùvodu sankcí pro porušování pravidel daného substituè-

ního centra. Z respondentù, kteøí byli v dobì vyplòování do-

tazníku v substituèní léèbì, užívalo substituènì metadon

27 % respondentù, zbylí respondenti užívali buprenorfinové

pøípravky. Tento pomìr odpovídá rozložení 30 % na meta-

donové substituèní léèbì. Subutex® užíval v substituci stej-

ný podíl respondentù jako Suboxone® (36,7 %), což neodpo-

vídá celkovému stavu, kdy v substituèní léèbì Suboxonem®

je poprvé od roku 2015 evidován vyšší poèet uživatelù než

v léèbì Subutexem® (Mravèík et al., 2016).

U uživatelù buprenorfinu je bìžné polymorfní užívání

s dalšími drogami, zejména pervitinem, kdy z výsledkù do-

tazníkového prùzkumu mezi klienty kontaktního centra

a terénních programù v Praze z r. 2006 vyplývá, že pøibližnì

ètvrtina uživatelù buprenorfinu jej kombinovala s perviti-

nem (Mravèík & Orlíková, 2007). V tomto dotazníkovém

šetøení v otázce na primární drogu uvedlo více než jednu

drogu 16,2 % respondentù, 5 z 21 respondentù s primární

drogou Subutex® uvedlo kombinaci s pervitinem, tj. 23,8 %.

Vìk prvního užití u Subutexu® (27,5 let) a Suboxone®

(30,2 let) byl vyšší než u heroinu (19,7 let), tento výsledek je

v souladu s tím, že Subutex® se na èerném trhu zaèal objevo-

vat až od roku 2002, Suboxone® až od roku 2008. Tomu od-

povídá pozdìjší vìk prvního užití u Suboxone® v porovnání

se Subutexem®. V pøípadì Vendalu® retard a fentanylu se

vìk prvního užití blíží prùmìrnému vìku respondentù
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Tabulka 5 / Table 5

Srovnání základních ukazatelù nejèastìji užívaných opioidù

Comparison of main indicators for the opioids used

heroin Subutex® Suboxon

e®

metadon opium fentanyl braun Vendal®

denní dávka

(prùmìr)

350 mg 5,1 mg 4,2 mg - - - - 1 tbl

denní dávka

(medián)

250 mg 3 mg 2 mg - - - - 1 tbl

poèet dní užití v po-

sledním mìsíci

(prùmìr)

5 dní 15,8 dní 15,2 dny 1,9 dní 15 dní 2,3 dne 3 dny 3,3 dny

poèet dní užití v po-

sledním mìsíci

(medián)

1 den 15 dní 12 dní 1 den 6 dní 1,5 dne 2 dny 3 dny

poèet aplikací za

den (prùmìr)

1,7 × 2,6 × 2,3 × 1 × 2,4 × 1,3 × 1 × 1,7 ×

poèet aplikací za

den (medián)

1 × 2 × 2 × 1 × 1,5 × 1 × 1 × 1 ×

Injekèní aplikace

(podíl v %)

95,20% 94,60% 87,10% 100% 91,70% 100% 100% 100%

Zpùsob získání:

výroba/koupì na

èerném trhu/jiné

získání (podíly v %)

14,3/61,9/23,8 0/75,7/24,3 0/87,1/12,9 0/28,6/71,4 58,3/16,7/25,0 0/20,0/80,0 66,7/33,3/0 0/33,3/66,7

cena 100 Kè za 100

mg

75–150 Kè za

2 mg

50–150 Kè za

2 mg

- - - 100 Kè za

dávku

500 Kè za tbl



(36,6 let a 37,5 let), to odpovídá tomu, že tato opioidní

analgetika se mezi uživateli drog zaèala významnìji roz-

šiøovat až v posledních letech. Zároveò pozdìjší vìk prv-

ního užití mùže ukazovat, že Vendal® retard a fentanyl

jsou užívány spíše staršími, zkušenými uživateli než jako

poèáteèní droga.

Prùmìrná denní dávka heroinu u respondentù byla

350 mg, støední hodnota 250 mg, s frekvencí aplikací

1–2krát za den. Tato hodnota je výraznì nižší než dle Mina-

øíka (2008), kdy pravidelní uživatelé užívají 1–3 g heroinu

dennì, s frekvencí aplikací 2–4krát za den. Heroin byl v po-

øadí tøetím nejèastìji udávaným opioidem, který respondenti

užili v posledním mìsíci (byl užit 21 respondenty, 30,9 %).

Zároveò heroin uvedlo jako svou primární drogu 10 respon-

dentù. Rozpor v denní dávce mùže být ovlivnìn tím, že mezi

respondenty byli pouze 2 uživatelé, kteøí užívali heroin kaž-

dý den za poslední mìsíc, prùmìrný poèet dní užití v posled-

ním mìsíci byl 5 dní; lze tedy usuzovat, že se nejednalo

o pravidelné uživatele heroinu, tj. ne všichni respondenti,

kteøí uvedli heroin jako svou primární drogu, jej užívají

každodennì. Heroin je tedy aktuálnì pro vìtšinu PUO v ÈR

spíše doplòkovou drogou.

Prùmìrná denní dávka Subutexu® byla 5,1 mg, støední

hodnota 3 mg, nejèastìji 2–4 mg, u Suboxone® vyšla prù-

mìrná denní dávka o nìco ménì, 4,2 mg a støední hodnota

2 mg, rozptyl odpovìdí 0,5–24 mg. Šťastná (2010) uvádí nej-

èastìjší užívanou dávku Subutexu® 2 mg, Gluzová (2014)

udává nejèastìjší denní dávku buprenorfinu 3 mg, v rozpty-

lu odpovìdí 0,5–8 mg, což je v souladu s námi zjištìnými

údaji. Negativními aspekty užívání nelegálnì získaného

buprenorfinu mezi injekèními uživateli drog je zejména je-

ho vysoká cena a také vyšší frekvence užívání, kdy je table-

ta rozdrcena na menší dávky. Švùgerová (2015) se zabýva-

la spotøebou injekèních støíkaèek u uživatelù buprenorfi-

nu v porovnání s uživateli heroinu, kdy jí vyšla týdenní

spotøeba injekèních støíkaèek 19–20 u heroinu a 27 injekè-

ních støíkaèek u buprenorfinu. Vyšší poèet aplikací za den

u buprenorfinu oproti heroinu vyplývá i z našich výsledkù,

kdy frekvence aplikací heroinu byla v prùmìru 1,7krát za

den, u buprenorfinu 2,6krát za den u Subutexu® a 2,3krát

za den u Suboxone®. Tato frekvence aplikací koresponduje

s nejèastìjším poètem aplikací buprenorfinu 2–3× za den

v práci Gluzové (2014).

Cena Subutexu® se dle respondentù pohybovala od

75 do 150 Kè za 2 mg, v pøípadì Suboxone® i levnìji, od 50 do

150 Kè za 2 mg. Gluzová (2014) udává cenu Subutexu®

100–150 Kè, bìžnì o nìco levnìjší než cenu Suboxone®

(150–200 Kè). Tento rozdíl by mohl být zpùsoben nárùstem

pøedepisování Suboxone® mezi lékaøi a tím také zvýšení je-

ho dostupnosti v posledních letech (Mravèík et al., 2016).

Vysoká cena buprenorfinu mùže vést k užívání nižší než

optimální denní dávky u problémových uživatelù bupre-

norfinu a kompenzaci užíváním dalších drog nebo také ke

snaze získat pøedepsáno vìtší množství substituèního pre-

parátu, aby èást mohl následnì klient pøeprodat na èer-

ném trhu za vyšší cenu, a tak si financovat vlastní dávku

(Nechanská & Mravèík, 2013).

Mezi zpùsoby užití u fentanylu uvádìli respondenti

kromì intravenózní aplikace i sublingvální a transdermál-

ní. Nalepení pod jazyk zmiòuje i Frýbert a Ackrmannová

(2014), mezi další zpùsoby aplikace, které respondenti v do-

tazníku neuvedli, patøí žvýkání a nalepování na patro èi na

jazyk. Vzhledem k malému poètu respondentù, kteøí užili

fentanyl v posledním mìsíci (10), je možné, že další zpùsoby

aplikace by vyplynuly pøi vìtším vzorku respondentù.

V otázce na dávku fentanylu vyplynulo, že uživatelé dávku

odhadují podle toho, jak velkou èást náplasti užijí, v malé

èásti pøípadù specifikovali i rychlost uvolòování fentanylu

z náplasti, aniž by si uvìdomovali, že to nevypovídá o množ-

ství fentanylu v náplasti. Transdermální náplasti uvolòují

konstantnì malé dávky úèinné látky a i po odejmutí náplas-

ti po uplynutí pøedepsané doby zùstává v náplasti poten-

ciálnì smrtelná dávka fentanylu (Tharp et al., 2004). Ná-

plasti od rùzných výrobcù se liší v množství fentanylu, které

obsahují, aè mohou uvolòovat stejné množství úèinné látky

za hodinu. Pro uživatele drog tak mùže být obtížné odhad-

nout správnou dávku, z èehož vyplývá i velké riziko pøedáv-

kování (Frýbert & Ackrmannová, 2014). V roce 2015 bylo

zjištìno 20 smrtelných pøedávkování opioidy, z toho v 1 pøí-

padì byl v tìle detekován fentanyl (Mravèík et al., 2016).

V posledních 30 dnech uvádìli respondenti také užití

fentanylu a Vendalu®, naopak Palladone® užili pouze 2 res-

pondenti, a to pøed více než 12 mìsíci, kdy se dle odpovìdi

pohybovali v Ústeckém kraji. To odpovídá i jiným studiím,

kdy se užívání Vendalu® retard a fentanylu vyskytuje i na

území Prahy, zatímco užívání Palladonu® je typické pouze

pro Plzeòský a Ústecký kraj (Mravèík et al., 2016). Vzorek

respondentù, kteøí užili v posledním mìsíci fentanyl, Ven-

dal® retard nebo metadon byl pøíliš malý pro to, aby se z od-

povìdí dala vyvodit informace o cenì nebo dávce. Bylo to ze-

jména zpùsobeno tím, že tyto drogy respondenti získávali

zejména jinak než na èerném trhu, napø. jej dostali èi získa-

li výmìnou. V pøípadì fentanylu klienti nevìdìli obchodní

název náplasti a èasto ani rychlost uvolòování fentanylu.

U Vendalu® retard, který v posledním mìsíci užili 3 respon-

denti, jeden udával modrou tabletu, tj. pravdìpodobnì Ven-

dal® retard o síle 30 mg, avšak dle studie mezi klienty kon-

taktního centra v Plzni jsou nejèastìji zneužívanou formou

èervené kulaté tablety o síle 200 mg (Frýbert & Ackrmanno-

vá, 2013), ostatní respondenti sílu nevìdìli (buï si jí nepa-

matovali, nebo již pøišli k rozpuštìné tabletì).

V prùbìhu dotazování se ukázalo, že otázky týkající se

heroinu nemusely být vždy pochopeny stejnì. Nìkteøí res-

pondenti uvádìli jako heroin i produkt získaný podomácku

z Vendalu® retard nebo opia, jiní toto rozlišovali. Vendal®

retard, který v posledním mìsíci užili pouze 3 respondenti,
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2 respondenti pøed užitím dále acetylovali. Užívání heroinu

tak mohlo být v prùzkumu nadhodnoceno.

� 5 ZÁVÌR
Problémoví uživatelé opioidù v Praze aktuálnì nejèastìji

užívají Subutex® (55,9 %), Suboxone® (45,6 %) a heroin

(30,9 %), v menší míøe také opium a fentanyl. Ostatní opioi-

dy (braun, metadon, Vendal® retard, morfin, Addnok®, bu-

prenorfinové náplasti) byly v posledním mìsíci užity pouze

nárazovì. Dále byla uvedena zkušenost s užitím dalších

opioidù jako Palladone®, Tramal®, Ravata® a kodeinových

preparátù. Ve zpùsobu užití pøevažovala injekèní aplikace,

v menší míøe kombinovaná s dalšími zpùsoby užití, výhrad-

nì pouze neinjekèní užívání bylo zaznamenáno v malém

procentu pøípadù.

Nejèastìjším zpùsobem získání Subutexu®, Suboxone®

a heroinu je nákup na èerném trhu. Metadon, fentanyl

a Vendal® retard jsou spíše dostávány od známého, výroba

pøevažuje u braunu a opia. Prùmìrný poèet aplikací je nej-

vyšší u Subutexu® (2,6krát za den). Cena na èerném trhu by-

la zjištìna pro heroin (nejèastìji 100 Kè za 100 mg), Subutex®

(75–150 Kè za 2 mg) a Suboxone® (50–150 Kè za 2 mg).

Užívání opioidù zùstává i nadále významným veøej-

nozdravotním problémem, a je tudíž i do budoucna tøeba

monitorovat trendy v užívaných opioidech a vzorcích užívá-

ní vzhledem ke stále se mìnící situaci na opioidové scénì,

sledovat regionální rozdíly v užívání a adekvátnì a vèas

reagovat na nové trendy. Výsledky rovnìž ukazují na limity

v dostupnosti substituèní léèby nejen v otázce pokrytí, ale

také ohlednì nastavení jejího fungování (problém s financo-

váním pøípravkù uživateli, nedostateènou dávkou kompen-

zovanou užíváním dalších drog, problém s udržením v pro-

gramu, pøetrvávající injekèní užívání) a upozoròují na pot-

øebu zvýšení kapacity substituèních programù v Praze

a jejich dostupnosti pro klienty.
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