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Souhrn 

Na příkladu kasuistiky ze soudně psychiatrické praxe se zabýváme rizikem dlou
hodobého užívání benzodiazepinů (v našem případě bromazepamu) ve vysokých dáv
kách, které může vést k poruchám kognitivních funkcí a někdy i prchavým psycho
tickým prožitkům . 

Velmi nebezpečné může být náhlé vysazení benzodiazepinů při již vzniklé závis
losti, kdy mohou v rámci odvykacího stavu vzniknout život ohrožující epileptické pa
roxysmy nebo psychotický stav, který v naší kasuistice vedl k dokonané sebevraždě. 

V závěru našeho sdělení varujeme před neuváženou a dlouhodobou ordinací ben
zodiazepinů a zdůrazňujeme nezbytnost vysoce kvalifikované odborné péče v těch 
případech, kde chceme provést detoxifikaci u pacienta s rozvinutým syndromem zá
vislosti. 

K I í č o v á s lov a: Benzodiazepiny - syndrom závislosti - odvykací stav - to
xická psychóza - sebevražda - forenzně-psychiatrická exper
tiza 
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Summary 

J . POKORA: SUICIDE AS A RESULT 
OF BENZODIAZEPINE DEPENDENCE 

We warn of ri sk of long-term use benzodiazepi ne drugs (bromazepam in our ca
se) in high doses because of risk of c1isturbance cognitive functions and even possibi
lity of toxic psychosis in a ca se report from autor' s forensic psychiatry praktice. 

Abrupt c1i scontinuance a benzodiazepine drug can be very danger in patiens with 
benzodiazepine c1ependence because of a ri se withdrawal with epileptic seisures, de
lirium or psychosis, which concluced to suicicle in our case. 

We warn agai nst a long term prescribing of benzodiazepines in high c10ses in 
conclusion. We emphasize necessity of specialized teratroent in ca se of detoxi fication 
of patinets with benzodiazepine dependence. A short terro hospitalization in a deto
xification ward is the best way in these cases. 

K e y w o r d s : Benzodiazepines - dependence - withdrawal - toxic psychosis -
suicide - forensic experti se 

Posuzovaný L. S. (věk 43 let) byl nalezen synem ve svém bytě bez 
známek života se střelnou ránou na hlavě . Vzhledem k nejasným okolno
stem a motivu dokonané sebevraždy si vyšetřovatel vyžádal znalecký posu
dek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Již při zadávání znaleckého 
posudku bylo zřejmé, že posuzovaný požíval v nadměrné míře lék Lexaurin 
3 (bromazepam) a vyšetřovatel také zaměřil otázky položené znalci tímto 
směrem. 

Dne 2. 4. 2004 ve 21 hod. syn posuzovaného D. S. požádalo pomoc měst
skou policii. Sdělil , že se svého otce snaží již několik dní marně kontaktovat 
jak telefonicky, tak zvoněním u dveři a má strach, jestli se mu něco nestalo. 
D. S. se pokoušel byt otevřít, a i když dveře nebyly zamčené, nýbrž jen za
klapnuté, nešly ani silou otevřit. Hlídka MP dveře na několik centimetrů 
otevřela a zjistila, že se za nimi pravděpodobně nachází tělo a na koberci je 
krev. Přivolaná hlídka PČR odtlačila dveře o cca 30 cm a zjistila, že za 
dveřmi se nachází tělo muže v kaluži krve a u něj leží pistole. Z bytu vyběhl 
pes. 

Prověrkou na místě bylo zjištěno, že posuzovaný pracuje jako vedoucí 
STK, je rozvedený, v bytě bydlel sám se psem, v legálním držení měl 3 
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střeln é zbraně, n emě l žádné psychické problémy. l éč il se pouze s bol C's tllli 
zad. 

Naposledy s ním hovořila dne 3 1. 3. 2004 v dopoledních hodin :1ch jeho 
přítelkyně J. K , která se s ním ZIlá již 18 le t. al e ve s po l ečn é m by t ě s ním 
nebydlí asi 4 roky, co si posuzovaný koupil nový byt . Svědkyně J. K. vy
povědě la, že posuzovaný mě l od Nového roku 200,1 po,-ád z n ěče ho st r<] ch . 
nebylo ale jasné, proč. Tvrdil , že mu p"ibývaji v mob ilním te le fonu č i sb 

a jiná zase mizí , jakoby si s tím telefon em ně kdo hrál. a také '·ika\. že má 
pocit, jakoby ho někdo sledoval , když jede autem. J. K věděb. že posuzo
vaný bere již delší dobu lék Lexaurin ve vyšších dávkách. a měb pocit. že 
jich bere příliš mnoho. V březnu a dubnu mě l posuzovaný děbt v práci 
nějaké zkoušky. Dělal je na dva pokusy, s t ěžoval si na poruchy pamě ti . že s i 
nemúže nic zapamatovat a nemúže se na nic sou středit . 

J. K s posuzovaným navštívila dne 28. 3. 2004 kvúli práškúm 
MUDr. J. Š. , kterého posuzovaný znal přes svého zesnul ého otce. 

Posuzovaný zde uvedl, že bere někte ré dny až 30 table t Lexa urinu po 
3 mg, ale to se mu stane jen zcela vyjímečn ě. Normálně bere 5-6 práškú 
každý den . MUDr. J. Š. mu doporučil , aby bral prozatím 2 tablety ráno 
a 2 tablety večer a když bude postupně omezovat braní lékú , múže se z to
ho dostat. 

Obvodní lékař posuzovaného vypověděl , že posuzovaný si v prosinci 2003 
a v lednu 2004 stěžoval na bolesti hrudní a krční páteře po nachlazení. Dne 
12. 1. 2004 mu předepsal 3 krabičky Lexaurinu 3 po 30 tabletách . Měl je 
brát 3x denně. Posuzovaný jej navštívil naposledy 18. 3. 2004, kdy se cítil 
nachlazen, a lékař mu předepsal paracetamol. 

Kamarád posuzovaného M. S. vypověděl , že zná posuzovaného 5-8 let. 
Asi 2 roky (od úmrtí otce posuzovaného) na něm pozoruje změnu chování -
je roztržitý, zapomětlivý, při rozhovoru skáče z problému na problém . Také 
říkal, že mu telefonují cizí lidé , že jej sledují autem, že mu někdo něco dělá 

s mobilem apod. Svědek vyzvedával posuzovanému léky na recept a ví , že 
posuzovaný spotřeboval 2-3 krabičky Lexaurinu na 14 dní . V srpnu r. 2003 
se spolu pohádali, a od té doby mu již svědek žádné léky nevyzvedával 
a řekl mu, ať se jde někam léčit, když už z těch lékú blbne. 

Ředitel závodu , ve kterém posuzovaný pracoval, uvedl , že se posuzovaný 
již nejméně jeden a púl roku choval divně, snad trpěl stihomamem. Stěžoval 
si pořád na nějaké zdravotní problémy, púsobil jako hypochondr. Před ro
kem přišel za vedoucím, že chce na pracovišti namontovat kamery. Měl po
cit, že jej někdo kontroluje - třeba zvedl telefon a otočil jej mluvítkem na 
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druhou stranu. nebo svým spolupracovníkům tvrdil , že ten šroub, co kouká 
nahoře ze zdi, je zařízení, které registruje odchody z pracoviště. Posuzovaný 
za ním přišel 3 dny před smrtí a omlouval se za nějaké přehmaty. Řekl mu, 
že jde i o jinou věc - že bere nějaké prášky, které jsou návykové a chce s tím 
přestat, i když to bude složité . 

Pitevní protokol: Bezprostřední příčinou smrti bylo zhmoždění mozku 
v důsledku střelné rány. Toxikologické vyšetření : V analyzovaných vzorcích 
nebyly nalezeny žádné toxikologicky významné látky ani jejich metabolity. 
V moči byl nalezen pseudoephedrin a paracetamol. 

Něhteré charahteristihy bromazepamu (a benzodiazepinů 
obecně) se zaměřením na možný forezně-psychiatrichý dopad: 

Záhladní informace: 
Preparát s firemním názvem Lexaurin 3 (výrobce KRKA, Novo mesto, 

Slovinsko) a generickým názvem bromazepam patří do skupiny benzodiaze
pinových anxiolytik. Preparát Lexaurin 3 obsahuje v jedné tabletě 3 mg 
účinné látky bromazepamu. Do skupiny benzodiazepinových anxiolytik 
patří mnoho léků s širokým využitím v medicině a obzvláště v psychiatrii 
jako diazepam (Valium, Diazepam), chlordiazepoxyd (Librium, Defobin), 
alprazolam (Xanax, Frontin, Neurol) a mnoho dalších. V širším slova smys
lu sem patří i některá hypnotika jako flunitrazepam (Rohypnol) . 

lndihace: 
Lexaurin stejně jako ostatní vy se uvedené léky jsou indikovány pře

devším při emočních poruchách jako úzkost, pocity napětí, vzrušení, nespa
vost, při funkčních poruchách srdečního, dýchacího i trávicího systému, při 
psychosomatických poruchách jakými jsou kupř. bolesti hlavy a u odvy
kacího stavu při závislosti na alkoholu. 

Dávkování: 
Doporučené dávkování je 1,5 až 3 mg dvakrát až třikrát denně . V zá

važných případech, zejména u hospitalizovaných pacientů, je možno jít až 
po dávku 6-12 mg dvakrát až třikrát denně. Maximální denní dávka je 
60 mg rozdělená do 2 - 3 dávek, což by bylo 20 tablet Lexaurinu 3 pro die, 
což je ale dávkování, se kterým se v klinické praxi běžně nesetkáváme. 
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Farmalwdynamiché a (armalwlúneticllé vlastnosti: 
Bromazepam se v mozku váže na specifické benzodiazepinové receptory 

v receptorovém komplexu gama-aminomáselné kyseliny (GABA) a zvyšuje 
nebo usnadňuje inhibiční působení tohoto neuromediátoru . 

Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo během 1 - 2 hodin , poločas 
eliminace je 12 hodin (od 8 do 20 hodin). V průměru 70% je vázáno na plaz
matické proteiny. Biologická dostupnost je 84%. 

Působení na psychi/w: 
- Obvyklé působení v běžně používaných terapeutických dávkách: 
Pocit relaxace , uvolnění , redukce vnitřního napětí a úzkosti. Při vyšších 

dávkách otupělost, malátnost, spavost. Ze soudně-psychiatrického hlediska 
se s touto problematikou při expertize úmyslných trestných činů zpravidla 
nesetkáváme. O to větší význam ale mají benzodiazepiny z hlediska bez
pečnosti dopravy, kdy mnoho zdánlivě nevysvětlitelných dopravních nehod 
bývá způsobeno požitím právě těchto medikamentů . 

- Působení při dlouhodobém užívání vysokých dávek: 
Termín "vysoká dávka" a "dlouhodobé užívání" je relativní a zaVlSl na 

dispozicích toho kterého pacienta. Většinou se tím ale myslí (na základě kli
nického konsensu) užívání dávek vyšších než 3x2 tablety po 3 mg po dobu 
delší než 6 týdnů. 

Za těchto podmínek se již mohou projevit některé nežádoucí účinky bro
mazepamu, a to především: 

Poruchy mnestických funkcí, zejména paměti s dominující poruchou 
vštípivosti, ale i ostatních složek paměti, útržkovitou amnesii. Velmi vý
razná je roztržitost, je narušena schopnost soustředění. (1, 3, 5, 8). 

Psychomotorika někdy bývá zpomalená, myšlení je málo produktivní 
a těžkopádné. 

Dále může docházet k úkornému, paranoidnímu zpracování reality 
(bludné ladění, bludné vnímání) až se vznikem bludů, zejména paranoidně
persekučních, v pravém slova smyslu. 

Může také docházet ke krátkodobým kvalitativním poruchám vědomí ve 
smyslu amentních stavů, na jejichž průběh má pacient amnesii . 

- Paradoxní reakce (idiosynkratická reakce): 
Někdy (dle údajů z literatury v 0,3 až 0,7% případů) dochází po požití 
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benzodiazepinů místo útlumu a zklidnění naopak naopak k excitaci , vzru
šení a celkové desinhibicí volního jed nání s eskalací agresivity, která může 

být zaměřena jak proti jedinci samotnému, tak i proti okolí. Pravděpodob
nost této reakce se podstatně zvyšuje při kombinaci benzodiazepinů s alko
holem (8). 

- Záměrné vyvolání paradoxní reakce: 
Dle údajů ze zahraniční literatury (hl. anglosaské země a Skandinávie) 

není řídkým jevem především u mladých pachatelů trestné činnosti zá
měrné vyvolání tohoto stavu , kdy si před Spácháním předem naplánovaného 
trestného činu vyvolají kombinací alkoholu a benzodiazepinového preparátu 
stav vzrušení se snížením sebekontroly (obdoba "skleničky na kuráž"). Tyto 
případy potom mohou být soudně znaleckým oříškem z hlediska posouzení 
actio libera in causa (3, 8). 

Vznik závislosti a odvyhací stav 

Vzniku závislosti při krátkodobém užívání nízkých dávek se není třeba 
příliš obávat. Pravděpodobnost vzniku závislosti se však podstatně zvyšuje 
při dlouhodobém užívání vysokých dávek a u osob se závislostí na návy
kových látkách včetně alkoholu v anamnéze. 

Pokud ovšem závislost barbiturátového (benzodiazepinového) typu vzni
kne, jedná se o velmi závažný stav, protože tu vzniká jak závislost psy
chická, tak závislost somatická, takže pří náhlém vysazení vysokých dávek 
preparátu vzniká odvykací stav s příznaky jak psychickými, tak i soma
tickými (5, 7). 

Ze somatických odvykacích příznaků to může být pocení, třes celého těla, 
nepřesná koordinace pohybů a další. Vůbec největším nebezpečím je ale 
možnost vzniku epileptických paroxysmů včetně potenciálně smrtelného 
status epilepticus (2, 5, 6) . 

. Proto není možno vysoké dávky benzodiazepinů vysadit najednou jak je 
tomu u jiných návykových psychotropních látek (psychostimulancia, kana
bionidy a další), nýbrž je nutná postupná redukce dávek, jejíž rychlost se 
řídí aktuálním klinickým stavem pacienta. I když lze tento postup realizo
vat pod vedením psychiatra erudovaného v oblasti léčení návykových ne
mocí i ambulantně, je v takových případech hospitalizace pacienta na spe
cializovaném oddělení nejlépe typu detoxifikační jednotky plně indikovaná 
a nanejvýš vhodná a žádoucí (5, 7, 9). 
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Pychiutrické odvykací příznaky se mohou týkat v podsta tě všech oblastí 
psychiky a mohou tedy být velmi pestré: 

Emotivita : Úzkost, neklid, pocity vnitřního napětí , deprese. která múže 
být někdy i velmi závažná se sebevražednými tendencemi. 

Vnímání: Vznik iluzí , pseudohalucinací i pravých halucinací rúzných 
smyslú . 
Vědomí : Vznik kvalitativních poruch vědomí , t.j . amentních, amentně

deliriantních stavů a deliria, s následnou amnesií, často doprovázených ne
klidem a rizikem agrese obrácené jak proti sobě samému, tak proti okolí . 

Myšlení: Možnost vzniku bludného ladění a vnímání až bludů v pravém 
slova smyslu , nejčastěji paranoidně-persekučních . 

Volní jednání: Psychomotorický neklid až agítovanost . 
Možnost zdánlivě nemotivovaného agresivního jednání (ať již autoagre

sivního nebo heteroagresivního), často pod vlivem psychotických prožitkú 
(3, 4). 

Většinou se tyto symptomy v průběhu odvykacího stavu kombinují ( např . 

úzkost + zakalené vědomí + sluchové halucinace + persekuční bludy). 
Příklad z praxe: Pacient je značně úzkostný, neklidně pochází po místno

sti. J e nepřesně orientován časem. Na cílený dotaz odpovídá , že za dveřmi 
slyší hlasy mužů, kteří jej již několik dní pronásledují a nyní jej přišli zlik
vidovat. 

V případě bromazepamu (benzodiazepin se středním poločasem) odvy
kací stav obvykle nastupuje během 2 - 3 dnú po vysazení preparátu. 

Dalším důležitým symptomem závislosti je nárůst tolerance, což zna
mená postupné zvyšování dávek, které pacient snese , a při rozvinuté závis
losti i potřebuje k vyvolání pocitu dobré nálady (euforie) nebo už jen k od
stranění nepříjemných symptomů odvykacího stavu, jak tomu bývá u po
kročilých toxikomanů. Tolerance tu sice nestoupá do tak extrémních hodnot, 
jak je tomu kupř. u opiátů (heroin), kdy toxikoman snese až desetinásobek 
smrtelné dávky, přesto ale bývá zřetelně vyjádřena . 

Psychopatologický rozbor a pokus o rekonstrukci sebevraždy 
Bromazepam, účinná látka preparátu Lexaurin 3 může při dlouhodobém 

užívání vysokých dávek způsobit stejně jako každý jiný benzodiazepin 
závažné poruchy psychicky až charakteru psychózy. Psychotické prožitky se 
mohou vyskytnout i v rámci odvykacího stavu, kde může ještě navíc dojít 
i k život ohrožujícím epileptickým záchvatům. Tento medikament může 
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způsobit závislost, a to jak psychickou, tak i somatickou doprovázenou ná
růstem tolerance. 

Z údajů uvedených ve spisové dokumentaci vyplývá , že L. S. byl závislý 
na léku Lexaurin 3. Jednalo se o typickou závislost barbiturátového 
(benzodiazepinového) typu , která je v 10. revizi Mezinárodní klasifikace ne
mocí v kapitole Duševní poruchy a poruchy chování vedena pod diag
nostickým kódem F 13.24. Pro tuto duševní poruchu svědčí zejména zře

telný a prokazatelný nárůst tolerance, kdy posuzovaný snesl i takovou dáv
ku léku, která by u člověka bez vyznačené závislosti vyvolala přinejmenším 

závažnou intoxikaci. Posuzovaný užíval tento lék dlouhodobě (dle údajů ve 
spisové dokumentaci asi 2 - 3 roky). V důsledku dlouhodobého požívání vy
sokých dávek medikamentu začaly vznikat nejdříve poruchy paměti a ne
soustředivost, které se projevily zejména v problémech, které měl posuzo
vaný se studiem ke zkouškám. Poruchou paměti a soustředění lze vysvětlit 
i údajné mizení a objevování čísel na jeho mobilním telefonu, kdy si zřejmě 
sám uložil do paměti chybně některá telefonní čísla , ale záhy na to za
pomněl. Tyto problémy přispěly i ke vztahovačnosti, bludnému ladění , kdy 
měl posuzovaný pocit ohrožení, domníval se, že jej někdo sleduje autem 
apod. 

Nejednalo se však zatím o systemizovaný bludný systém v pravém slova 
smyslu. 

Koncem března si posuzovaný uvědomil, že je na preparátu Lexaurin 3 
závislý, a že by s tím měl něco dělat. Jeho přítelkyně měla stejný názor. To 
vedlo k návštěvě MUDr. J . Š. dne 28. 3. 2004, který posuzovanému dopo
ručil postupnou redukci dávek preparátu. Posuzovaný zřejmě jeho radu 
neuposlechl a vysadil preparát úplně, jak o tom svědčí výsledek toxikolo
gické analýzy, kdy byl sice v těle zemřelého identifikován paracetamol 
a pseudoefedrin, ale nikoliv bromazepam ani žádný jiný benzodiazepin. 
V důsledku náhlého vysazení preparátu došlo během 2 - 3 dnů ke vzniku 
odvykacího stavu s psychotickými příznaky, jehož charakteristiku a přesnou 
symptomatologii již není možné na základě dostupných údajů rekonstruo
vat. 

S největší pravděpodobností šlo o kombinaci bludných paranoidních pří
znaků, a nejspíše i halucinací, kvalitativní poruchy vědomí a emoční poru
chy ve smyslu úzkosti a deprese. Pro domínanci paranoidní symptomatolo
gie nepřímo svědčí i nález mrtvoly těsně u dveří, kde mohl očekávat ima
ginární útočniky, a možná i slyšel jejich hlasy. Tento psychotický stav nako
nec vedl k dokonané sebevraždě. 
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Tuto duševní poruchu by bylo možno v širším slova smyslu označit diag
nostickým kódem F 13.40 (odvykací stav s deliriem). 

Závěr a poučení: 

11 Neindikované a nadměrné požívání benzodiazepinových lékú je bo
hužel v naší populaci velmi rozšířeno , a proto musíme při forenzně

psychiatrické expertize především u nejasných případú vzít do úvahy jejich 
možný vliv ve smyslu 

- akutní intoxikace 
- dlouhodobé intoxikace 
- syndromu závislosti 
- odvykacího stavu. 

2/ Obvodní lékaři, ale i někteří specialisté ordinují léky z této skupiny ne 
zcela uváženě a ne vždy respektují jejich indikace a kontraindikace, pře
devším ale podceňují rizíko vzniku závislosti. 

3/ Konečná tragedie, ve kterou naše kazuistika nakonec vyústila, je do 
značné míry dúsledkem předsudků naší laické, ale bohužel i odborné veřej
nosti vúči psychiatrii. 

Kdyby posuzovaný místo vyhledávání známých lékařů kontaktoval psy
chiatra a akceptoval přijetí na detoxifikační jednotku, mohl být během 2 - 3 
týdnú v naprostém pořádku a k sebevraždě vůbec nemuselo dojít. 
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