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S'ha anaI I t zat l a presF.nc 1a d' a n I icossos cunt ra el virus de

1' immunodefi ci ncia humana (VIH) a 442 adictes a drogues per via

parenteral (ADVP) del 571 que varen esser atesos al nostre centre

per distintes causes al periode Marq-1984 / Novembre-1987.

La mostra era formada per 443 varons (75.5%) 1 128 dones

(24. 5%), amb una eclat mitjana de 23.5 anys (que oscil. lava de 15

a 4? any:;) 1 un temps ci'adicr_.i" mitja de 43.4 mesos, (k scil. lant

de i a 157 mesos). tin 26% dels casos varen venir per malaltia

infecciosa aguda, el 54% per a tractament de la seva adiccio i el

20% restant per altres causes medlques o qulrur'giques.

Un 73.9% (327/442) dels casos presentaven anticossos Anti-

VIH (ELISA), amb una incidencia similar per a ambdos sexes.

L' .1nc'1 denc 1 a anual augmenta const antment desde 1984, encar'a que

la magnitud d'aquest augment anual, del 10% entre 1984 1 1985,

tot just arriba a un 2% de 1986 a 1987 (el 1984 61.9% positius,

71, 3% el 1985, 75. 71; el 1986 1 76, 2Z el 1987).

Prop del 90% del casos ha compartit xeringues de forma

e;por'adica (42. 7%) o habitual (47.4/..), si be aquest habit

dism1nueix desde 1985 (62.5% le; comp artia habitualment) fins
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ma 1alts (36/361; 10%) que nega haver compartit mai el material

d'injeccl6, la mltat ha iniclat el seu habit d'ad lccio el 1987 1

el 47. 6% son ser'opositlus. Aquesta seropositivitat assole]x el

73.4% i el 72.1% dels casos que refereixen compartir les

eri- t - r! i - - lt- ;ittialr.i { -_- -_ iv 'ril!_'ilt (

0.0525). L'incidencia d'infeccio augmenta amb el temps d'adicci6

amb un 29.2% de seroposit lus amb menys de 6 meso d'adicc16 1

un 79.4% de positius amb mes de 2 anys d'adiccio (p 0.0001). La

presencla d'anticossos contra el VIH augmenta rapldament a

part i.r• del: 6 me so's / 1 any d' adiccio.


