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Súhrn 

Zneužívanie návykových látok u pacientov v období sénia nie je problematika s ktorou sa 
často stretávame v medicínskej praxi, ale nie je možné ju zabudnúť z viacerých pričin. Táto 
veková skupina pacientov často trpí na rôzne somatické choroby, užíva velké množstvo soma
tických liekov a trpí pridruženými psychiatrickými komplikáciami (najmä depresiou, nespa
vosťou) ktoré sa snaží často eliminovať užívaním najmä hypnotík a anxiolytík, ktorých denné 
dávky potom často zvyšuje a stávajú sa závislými väčšinou od benzodiazepínov. 

Ďalší dôvod je osamelosť týchto Iudí, ktori pnouzných buď nemajú, alebo pribuzni o nich 
nemajú záujem, a preto nadužívanie väčšinou benzodiazepínov, ale aj liekov z iných skupín je 
pre nich akýsi únik z neradostného života, ktorý im už neposkytuje žiadne pozitívne per
spektívy. Niekedy aj psychiatrická choroba (organické poškodenie mozgu) môže prispieť k vzni
ku a pretrvávaniu zneužívania a závislosti od týchto liekov. 

KIúčové slová : pacienti v období sénia - somatické a psychiatrické choroby - ben
zodíazepiny - osamelosť 

113 



A. VLADIMÍR, M. VLADIMÍROV Á / VYBRANÉ ASPEKTY ZNEUŽÍVANlA 
NÁVYKOVÝCH LÁTOK (HYPNOTÍK, ANALGETíK, ANXIOLYTíK) 
U PACIENTOV V SÉNW 

A. Vladimír, M. Vladimírová: SELECTED ASPECTS 

OF ABUSE PSYCHOTROPIC DRUGS (HYPNOTICS, 

ANALGETICS ANXIOLYTICS) IN PATIENTS IN SENIUM 

Summary 

Misusing the addictive substances in a patients whos life has come into the senium period 
is the topic which is not very often to be met in the medical practice but it will have to be not 
forgotten from a few important reasons. 

This group of patients has often been suffering from many somatic disorders with using 
a huge amount of somatic drugs and also become depressive and unable take sleeping. These 
psychiatrie diseases try these patients to eliminate with using hypnotics and axiolyties which 
daily dosis they increases and become dependent mostly from benzodiazepins. The next reason 
is the loneliness of those people, whos either have not any relatives or relatives are not intere
sted about them and thatswhy the benzodiazepins and otherones drugs misuse is some exit 
from life which ofTer them neither any pleasure nor any positive perspectives. 

Sometime psychiatrie disease (organie brain damage) can be the one of the multiple re
asons of emerging and perpetuating misuse nad dependency from this type of drugs. 

Key w o r ds : the patients in the senium period of life - somatic ans psychiatrie disea
ses - benzodiazepins - loneliness 

Úvod 

Problematika zneužívania návykových látok v období sénia je čoraz aktuálnejšia, 
ale názory na jej príčinu a rozsah nie sú jednotné. Jej zárodky je možné sledovať už 
v mladších vekových katogóríách alebo dokonca už v detstve. Viac ako 4 milióny 
obyvateTov USA vo veku 12 a víac rokov užíva sedatíva, stimulanciá, antipsychotiká 
a opiáty cestou nie oficiálnej lekárskej preskribcie (Thompson, 2001). 

Pod Ta iných odborníkov tento problém neexistuje, pretože Tudia staršej vekovej 
kategórie sa návykových látok v zásade boja. PodIa štatistických výskumov z dalej 
citovaných zdrojov tento problém by sa nemal podceňovať, pretože môže postihovať 
15 % až 24 % pacientov v ambulantných psychiatrických súboroch (Spar a LaRue, 
2004; Shapeshandy, 2006). 
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Etiopatogenéza 

Z tohto aspektu je zaujímavá štúdia inštitútu pre vzdelávanie a výskum Beth Is
rael medical Center v New Yorku o fenoméne chronickej bolesti. Jej prevalencia je 
v populácii dospelých v USA od 2 % do 40 % vo všeobecnej populácii, od 45 % do 
80 % u pacientov v domácom ošetreni a asi u 75 % pacientov s pokročilým štádiom 
rakovinových ochoreni. Autorka upozorňuje, že tendencia vyžadovať a zneužívať 
opiátové analgetiká je niekoTkonásobne vyššia u etnických minorít, konkrétne 
u Hispáncov a Mroameričanov. Čiže chronická bolesť, ako často dlhotrvajúci stav 
fyzickej a psychickej nepohody, môže predisponovať k nadužívaniu a zneužívaniu 
psychoaktívnych substancií (Glajchen, 2001). 

Z hypnotík sú najčastejšie zneužívané benzodiazepíny (diazepam, nitrazepam, 
oxazepam) a hypnotiká III. generácie (zopiklon, zolpidem), ktoré sú v literatúre oz
načované ako tzv. Z drugs (Cimolai, 2007). 

Abúzus benzodiazepínov (BZD) je častý u žien a pacientov s poruchou osobnosti. 
U žien sa objavuje pred závislosťou od alkoholu a má tendenciu znižovať spotrebu 
alkoholu. U mužov sa abúzus BZD vyskytuje spolu s konzumáciou alkoholu kvôli 
potlačeniu odvykacích vegetatívnych abstinenčných príznakov a prehlbuje už nastu
pujúcu a pokračujúcu kognitívnu deterioráciu (Monras a kol., 2008). 

Čo sa týka liekov na spanie skupiny Z drugs, pri hypnotiku zopiklon bol 
popísaný abstinenčný stav v zmysle anxiety, tremoru, palpitácií, tachykardie a epi
leptických paroxyzmov najmä u pacientov s predchádzajúcou anamnézou abúzu 
návykových látok a psychiatrických chorôb. Pri hypnotiku zolpidem nebol popísaný 
žiadny prípad odvykacieho stavu, ale pri tomto hypnotiku sa preferuje nie konti
nuálne podávanie, ale podávanie v prípade potreby (tzv. as needed treatment). Jej 
efektivita bola popísaná u 90 % skúšaných pacientov (Cimolai, 2007). 

Kazuistika pacienta 

Pacient mužského pohlavia, vo veku 78 rokov prvýkrát vyšetrený v mojej ambu
lancii v máji r . 2008. Pacient odoslaný s odporúčanim od praktického lekára pre dos
pelých, ktorý prosí o psychiatrické vyšetrenie a liečbu pre neúnosnú situáciu. Z dô
ležitých informácií pacient udáva, že má dlhoročné problémy s nadmerným 
užívanim hypnotík a mimo lekárskeho predpisu si ich kupuje mimo oficiálne povole
nej lekárskej preskribcie ("na čiernom trhu"). 

Pacient sám udáva, že hypnotiká užíva nad mieru a je od nich závislý kvôli to
mu, že bol perzekuovaný minulým režimom. 
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V zapožičanej zdravotnej dokumentácii od posledného pacientovho praktického 

lekára som zistil, že dôležité údaje sú v dokumentácii zaznamenané až od r. 1980 
a od tohto dátumu som bol odkázaný len na údaje poskytnuté pacientom, ktoré len 
čiastočne vedeli objektivizovať členovia jeho rodiny. 

Od októbra r. 1984 mu boli jeho vtedajším praktickým lekárom predpisované 

hypnotiká v kombinácii diazepam a flunitrazepam v dvojtýždňových intervaloch. Od 

mája 1985 kombinácia preskribovaných hypnotík bola rozšírená na kombináciu dia

zepam + flunitrazepam + chloralhydrát a od júla 1985 sa preskribcia ústálila na 
kombináciách chloralhydrát + diazepam alebo chloralhydrát + flunitrazepam. Naj

mä kombinácia chloralhydrát + flunitrazepam bola pravidelne predpisovaná od 

mája 1985 do februára 1996 a potom bola zmenená na flunitrazepam + zolpidem. 
V júni roku 2003 bol vyšetrený obvodným psychiatrom a diagnosticky zhodno

tený ako neurasténia a nadmerné užívanie hypnotík približne 40 rokov. Psychiater 

za týchto podmienok nepovažoval za vhodné a efektívne odňať hypnotiká, ale pone
chať len zolpidem a nie flunitrazepam. V januári roku 2004 bol opäť vyšetrený ob
vodným psychiatrom a zhodnotený ako chronický abúzus hypnotík a depresívny 

syndróm. Od januára roku 2004 bol pacientovi preskribovaný zolpidem, ktorý mu 
ale nestačil a pacient si ho kupoval aj na čiernom trhu. Podľa udania jeho pos
ledného praktického lekára určité obdobie denne skonzumoval 70 mg až 100 mg zol

pidemu. Pretože jeho výrazne zhoršený psychický stava nekontrolovateľný misúzus 
zolpidemu sa stal neúnosný, jeho praktický lekár pre dospelých ho odporučil do mo
jej ambulancie. 

Pacienta som prvýkrát vyšetril v mojej ambulancii dňa 29. 5. 2008 s týmto psy-
cho patologickým nálezom: 

- Depresívna neodkloniteIná nálada s prímesou anxiety 

- Porucha koncentrácie pozornosti 

- Myslenie bradypsychické a v obsahovoštrukturálnej zložke uIpievavé 
- Výrazná hypoaktivita a hypobúlia 

- Torpídna insomnia 
- Osobnosť s výrazným pocitom psychickej morbidity 

- Silno rozvinutá závislosť na hypnotiká, postoj k liečbe nevyhranený a prognóza 

vyliečenia zlá 
Stav pacienta som diagnosticky uzavrel ako 

- Syndróm závislosti od hypnotík (t. č. hypnotík III. generácie), F 13.2 

- Organická afektívna (depresívna) porucha, F 06.3, pričom primárna diag-
nóza bola organická porucha osobnosti, F07.9 

Ako psychofarmakoterapiu som ponechal zolpidem 10 mg a citalopram 20 mg 
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denne. Neskôr pre neúčinnosť som psychofarmaká zmenil na kombináciu mirtaza

pin 30 mg večer a valproát 1000 mg denne. Pacientov psychický stav sa napriek 
opakovaným zmenám kombinácie a dávkovania psychofarmák nezlepšil a stále si 
kupoval zol pi dem mimo oficiálnej lekárskej preskribcie a abúzus vysokých dávok (do 

100 mg denne) pretrvával. 6. 9. 2008 pacientov psychický stav sa prudko zhoršil, 

sťažoval sa na kŕče s tremorom, ale vedomie nestratil a po podani zolpidemu sa jeho 
stav zlepšil. 

Na začiatku roku 2009 sa pacient na odporúčanie rodiny odhlásil z ambulancie 
a prestúpil do starostlivosti súkromnej polikliniky PRO CARE. Dňa 28. 5. 2009 pa
cient exitoval, bližšie údaje sa mi nepodarilo zistiť. 

Diskusia 

Problematika zneužívania návykových látok u Iudí pokročilej vekovej kategórie 
je problém čoraz naliehavejší z viacerých uhlov pohľadu : 

- Zmeny vekovej štruktúry obyvatelstva 
- Pribúdanie čoraz väčšieho počtu obyvatelstva tejto vekovej kategórie 
- Pribúdania čoraz väčšieho počtu psychiatrických pacientov tejto vekovej ka-

tegórie 

Na odprezentovanej kazuistike som sa snažil ukázať na postupný vývoj závislo
sti od hypnotík staršej a novšej generácie, keď pacient počas 14-ročného trvania pre
skribcie dvoj až troj kombinácie velmi potentných hypnotík získal "solídny základ" 

pre terapeuticky rezistentnú závislosť. 
Táto kazuistika má však aj nezodpovedané otázky: 

1. Nemal som k dispozícii kompletné anamnestické údaje, a preto sa neviem vy
jadriť k celkovej dlžke abúzu hypnotik. 

2. Nedá sa vylúčiť, že popri hypnotikách pacient mohol užívať ešte iné farmaká 
s adiktívnym účinkom. 

3. U tohto pacienta som zistil vysokú mieru habituácie (fixáciu rituálu užívať 
tabletu a konkrétny druh obalovej techniky). 

4. Čo bolo spúšťačom vegetatívneho abstinenčného stavu: absencia rituálu alebo 
absencia substancie v organizme alebo oboje? 

5. Pacientov psychický stav bol ešte komplikovaný organickým poškodením CNS, 
čo mohlo prispieť k výraznému zníženiu prahu pre manifestáciu abstinenčných 
symptómov. 

6. Ide o pripad, ktorý je svojím obsahom zaujímavý, ale aj komplikovaný. 

7. Chýbajú ďalšie anamnestické údaje, a preto ho nie je možné jednoznačne uza
vrieť. 
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Záver 

Cielom tohto príspevku bolo poukázať na nutnosť venovať primeranú pozornosť 
aj tejto časti adiktológie. Terapeutickú snahu môžu komplikovať aj objektívne príči
ny, a to pridružené psychiatrické a somatické choroby, užívanie somatických farmák 
a vytváranie vhodného terénu pre interakcie s psychofarmakamí. 

Otázka závislosti na zol pi dem zostala v tomto pripade nezodpovedaná, pretože 
na základe od prezentovaných faktov nie je možné sa jednoznačne vyjadriť v zmysle 
áno alebo nie . Táto časť adiktológie si vyžaduje systematický výskum s citlivým 
a rozvážnym prístupom a nepodceňovanim tejto skupiny pacientov. 
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