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Súhrn 

Úvod: Užívanie opiátov a opioidov ako aj iných nelegálnych drog je veľkým 
problémom nielen zdravotným a zdravotníckym, ale aj celospoločenským. Analýza 
úmrtí súvisiacich s drogami je jedným zo základných ukazovateľov závažnosti dro
gového problému. Získané údaje slúžia ako jedno z východísk pre tvorbu protidrogo
vej politiky a stratégie nielen na regionálnej ale aj na národnej úrovni. 

Pacienti a metódy: Bola vykonaná analý,za všetkých prípadov úmrtí v súvislosti 
s užívaním opiátov a opioidov v Bratislavskom a Trnavskom kraji v rokoch 1996 až 
2011, pitvaných na bratislavských súdnolekárskych pracoviskách. Prípady boli roz
delené do skupín podľa metodiky EMCDDA na priame a nepriame úmrtia súvisiace 
s opiátmi a opioidmi. Štatistické analýzy boli realizované pomocou softvéru SPSS. 

Výsledky: Kritériám zodpovedalo 304 prípadov - 2 % z celkového počtu pitiev. 
Priamych úmrtí bolo 71 %, nepriamych 29 %. Muži tvorili 83 % a ženy 17 % prípa
dov. Vo vekovej kategórii od 1 do 34 rokov bolo 85 % prípadov. Heroín a jeho meta
bolity boli zistené v 44 % a metadón v 10 % prípadov. Najčastejšou dvojkombináciou 
látok boli opiáty a opioidy a benzodiazepíny a trojkombináciou opiáty a opioidy, ben
zodiazepíny a etanol. V Bratislavskom kraji bolo zistených 87 % prípadov, v Trnav-
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skom 13 %. V okrese Bratislava II bolo 25 % všetkých úmrtí. V 67 % prípadov išlo 
najpravdepodobnejšie o problémových užívateľov s parenterálnou aplikáciou drogy. 

Záver: Výsledky štúdie ukázali klesajúci trend výskytu prípadov smrteľných 
následkov užívania opiátov a opioidov v regióne Bratislavského a Trnavského kraja. 
Výrazná predominancia počtu úmrtí v Bratislavskom kraji a na území mesta Bratis
lava odráža skutočnosť, že na území hlavného mesta a v jeho okolí sa nachádza naj
väčšie množstvo problémových užívateľov opiátov a opioidov. Získané výsledky 
analýzy v základných sledovaných parametroch sú podobné zisteniam zahraničných 
a medzinárodných, predovšetkým európskych štúdií. 

K ľ ú č o v é s lov á: úmrtia súvisiace s drogami - nezákonné drogy - opiáty 
a opioidy - morfológia - pitva - toxikologická analýza 

J. Šidlo, H. Šidlová, J. Luha, J. Šikuta, R. Kuruc: 
SOMATIC AND FATAL CONSEQUENCES 
OF OPIATES AND OPIOIDS USE 

Summary 

Introduction: Using opiates and opioids as well as other illicit drugs represents 
a serious health and social problem. Analysis of drug-related deaths is one of the 
essential indicators of the seriousness of drug-related problem. Obtained data serve 
as one of the bases for shaping anti-drug policy and strategy not only at regional but 
also nationallevel. 

Patients and methods: The analysis of all deaths related to opiates and opioides 
abuse in Bratislava and Trnava region in the years 1996 and 2011 was performed. 
The autopsies were performed at the institute s of forensic medicine in Bratislava. 
The cases were divided into two group s according to the EMCDDA method: direct 
and indirect opiates and opioides-related deaths. Statistical analyses were made by 
means of SPSS software. 

Results: The criteria matched 304 cases - 2 % of all autopsies. There were 71 % 
of direct deaths and 29 % of indirect deaths. Males comprised 83 % of all case s and 
females 17 %. The age category from 1 to 34 years represented 85 % of cases. Heroin 
and its metabolites were detected in 44 % and methadone in 10 % of cases. The 
most frequent bicombination of substances were opiates and opioids and benzodia
zepines and the tricombination of opiates and opioids, benzodiazepines and ethanol. 
In Bratislava region there were 87 % of all cases, in Trnava region the rest 13 %. In 
the district Bratislava II there were 25 % of all deaths. Likely 67 % of all cases were 
problem drug users with parenteral drug use. 

Conclusions: The results of the study showed a decreasing trend in the incidence 
of fatal consequences of opiates and opioids use in the region of Bratislava and 
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Trnava. A significant predominance of deaths in Bratislava region and in the city of 
Bratislava reflects the fact that the capital city and its vicinity have the largest 
number of problem opiates and opioids users. The results obtained in the analysis of 
the primary monitored parameters are similar to the findings of foreign and inter
national, particularly European, studies. 

Key w o r ds: drug-related deaths - illicit drugs - opiates and opioids - morpho
logy - autopsy - toxicological analysis 

Úvod 

Užívanie opiátov a opioidov je významnou oblasťou drogovej problemati
ky na Slovensku ako aj na medzinárodnej úrovni. Podľa definície Európske
ho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) dlho
dobé/pravidelné užívanie opiátov a opioidov, ako aj injekčné užívanie týchto 
drog, radí ich užívateľov do skupiny tzv. problémových užívateľov drog 
(EMCDDA, 2008a). Užívanie heroínu, najmä injekčné, sa od sedemdesia
tych rokov minulého storočia úzko spája s problémami v oblasti verejného 
zdravia a sociálnej oblasti v Európe. Dnes ešte stále pripadá v Európskej 
únii (EÚ) na túto drogu najväčší podiel morbidity a mortality súvisiacej 
s užívaním drog. Po dvoch desaťročiach zväčša narastajúcich problémov 
súvisiacich s heroínom došlo k prechodnému poklesu problémov spojených 
s užívaním heroínu od polovice 90. rokov do začiatku prvej dekády 21. sto
ročia. Súčasné ukazovatele trendov v užívaní opioidov (nové nároky na lieč
bu, smrteľné prípady, počet prípadov záchytov drog) ale naďalej poukazujú 
na znepokojujúci vývoj. Odhaduje sa, že v krajinách EÚ a Nórsku je 1,2 až 
1,5 milióna problémových užívateľov opiátov, pričom väčšina z nich užíva 
heroín. Nové údaje taktiež naznačujú, že stále pribúdajú noví ľudia, ktorí 
užívajú heroín, aj keď iba v malej miere (EMCDDA, 2011a). Podľa posled
ného uskutočneného odhadu výskytu problémového užívania drog (Šteliar 
a Kastelová, 2009) môže byť na Slovensku od 4000 do 9800 problémových 
užívateľov opiátov. 

V posledných rokoch bol zaznamenaný aj nárast nezákonného užívania 
opioidov iných ako heroín v Austrálii, Kanade, Európe a USA (SAMHSA, 
2009). Väčšina z týchto látok sa používa v lekárskej praxi ako lieky proti bo
lesti (morfin, fentanyl, kodeín, oxykodón, hydrokodón) alebo ako substitučné 
drogy na liečbu závislosti od heroínu (metadón, buprenorfin). Tak ako v prí
pade heroínu použitie týchto látok na iné ako lekárske účely môže viesť 
k radu nepriaznivých účinkov na zdravie vrátane závislosti, predávkovania 
a poškodení spojených s injekčným užívaním (EMCDDA, 2008a). 
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Pri chronickom užívaní opiátov a opioidov sa zisťujú viaceré závažné so
matické poškodenia. Najčastejšie ide o kachexiu, v mnohých prípadoch ex
trémnu, stopy po injekčných vpichoch kdekoľvek na tele, bývajú v naj
rôznejšom štádiu hojenia per secundam, často sú zvredovatelné alebo vytvá
rajú keloidné jazvy, inokedy sú vo forme hyperpigmentových pruhov sklero
tizovaných ciev. U fajčiarov ópia ťažko devastovaný chrup, na sliznici ústnej 
dutiny leukoplakie. Pri pitve a histopatologickom vyšetrení opuch mozgu, 
jemné belavé zhrubnutie leptomeningov, degeneratívne zmeny neurónov, 
najmä neokortexu v zmysle patologickej kumulácie Nisslovej substancie (Li 
a kol., 2005), početné sú tiež neuronofagické ložiská. U konzumentov hero
ínu býva nekrotizujúca cerebrálna vaskulitída ako prejav imunitnej odpove
de na heroín, v bazálnych gangliách sa vyskytujú drobné malácie, v svalovi
ne myokardu býva perinukleárna kumulácia lipopigmentov bez atrofických 
zmien svalových vlákien. V pľúcnych alveolách býva výrazne zvýšené množ
stvo pľúcnych makrofágov (Šidlo a kol., 2000). Niekedy možno v pľúcach 
preukázať pneumocystovú pneumóniu, prípadne iné, obvykle plesňové zápa
ly pľúc, spravidla spojené so syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti 
(AIDS). Pri intravenóznej aplikácii drog s prímesou cudzorodých látok (mas
tenec, vlákenká vaty, škrob, sadra a iné) sú v cievach mikrotromby, okolo 
ciev sú inflamatórne granulómy až obraz chemickej pneumonitídy s rôzne 
rozsiahlou pľúcnou fibrózou, obvykle v horných lalokoch pľúc. V pečeni býva 
zonálna centroacinózna steatóza, polymorfie až duplikácie jadier hepatocy
tov, generalizovaná aktivácia Kupfferových buniek, zriedkavo monocelulár
ne nekrózy hepatocytov. V obličkách býva granulomatózna intersticiálna 
nefritída, nekrotizujúce angiitídy a všetky formy glomerulonefritíd, v tubu
loch sa môže nájsť myoglobín. Niekedy sa rozvíja sekundárna forma systé
movej amyloidózy (Novomeský, 1996). 

Predávkovanie (akútna intoxikácia) je život ohrozujúcim stavom. Preja
vuje sa somnolenciou/soporom prechádzajúce do kómy, hypotermiou, ex
trémnou miózou, neskôr mydriázou, spomalením dýchania, bradykardiou, 
ťažko hmatateľným pulzom, cyanózou, svalovými zášklbmi. Väčšinou vzniká 
pľúcny edém s výraznou prímesou erytrocytov (hemoragický edém). Smrť je 
dôsledkom zlyhania dýchania. 

K predávkovaniu môže dôjsť náhodne (vysoká koncentrácia heroínu 
v predávanej zmesi, zníženie tolerancie po prechodnej abstinencii, kombiná
cia heroínu s tlmivými látkami) alebo úmyselne v samovražednom pokuse. 

V mnohých prípadoch sa smrť bezprostredne po aplikácii opioidu nedá 
vysvetliť predávkovaním. Ako uvádzajú Nerad a Neradová (1998), v Ho
landsku zomiera na predávkovanie ročne 250 heroinistov, ale len u malej 
časti sa smrť dá vysvetliť množstvom užitého heroínu. Niekedy ide o okam
žitú smrť ešte počas podávania heroínu. Existuje viac hypotetických vysvet-
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lení: šok alebo alergická reakcia ako dôsledok opiátom uvoľneného hista
mínu, vzduchová embólia, pôsobenie kombinácie alkoholIheroín, barbiturát! 
heroín, efekt prímesí. Zaujímavá je hypotéza o podmienenej anticipačno
kompenzačnej reakcii. "Striekačkový rituál" vyvoláva v CNS zmeny, ktoré 
kompenzujú účinky heroínu. Letálne účinky aplikovanej drogy táto hypo
téza vysvetľuje "vypadnutím" podmienenej kompenzačnej reakcie. Poukazu
je sa na fakt, že množstvo mŕtvych "predávkovaných" heroinistov bolo náj
dených na miestach pre nich neznámych alebo neobvyklých (Kolibáš a No
votný, 2007). 

Osoba závislá od opioidov môže častokrát zomrieť pri celkovo oslabenom 
organizme a imunitnom zrútení aj na inú nešpecifickú chorobu, podmie
nenú nezriedkavo zavlečením infektu pri nesterilnom injekčnom podávaní 
drogy (bronchopneumónia, tuberkulóza, endokarditída a pod.). Podobným 
spôsobom môže dôjsť k prenosu celého spektra hepatitíd ako aj k rozvoju 
syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti. 

Cieľom práce je demonštrovať výsledky analýzy smrteľných následkov 
užívania opiátov a opioidov v Bratislavskom a Trnavskom kraji v období ro
kov 1996 až 2011. 

Pacienti a metódy 

Do štúdie boli vybraté všetky prípady zosnulých, ktorí zomreli v súvislos
ti s užívaním opiátov a opioidov v súčasnom Bratislavskom a Trnavskom sa
mosprávnom kraji v priebehu 16-ročného obdobia v rokoch 1996 až 2011. Vo 
všetkých prípadoch bola vykonaná pitva štandardnou metódou a dopÍňajúce 
histopatologické a toxikologicko-chemické laboratórne vyšetrenia. Pitvy boli 
vykonané na Ú stave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Ko
menského (ÚSL LF UK) v Bratislave (v období rokov 1996 až august 2007) 
a na súčasnom Súdnolekárskom pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravot
nou starostlivosťou (SLP ÚDZS) v Bratislave (v období rokov 1996 až 2011). 
Od septembra 2007 sa všetky súdnolekárske pitvy zo spádovej oblasti obid
voch krajov vykonávajú iba na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS. VO všet
kých vybraných prípadoch boli vyhodnotené pitevné protokoly vrátane 
výsledkov dopÍňajúcich laboratórnych vyšetrení, všetky dostupné policajné 
záznamy a dostupná zdravotná dokumentácia. Prípady boli rozdelené do 
dvoch skupín podľa metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy 
a drogové závislosti na priame (predávkovanie drogou) a nepriame (príčina 
smrti je iná ako predávkovanie drogou) úmrtia súvisiace s drogami 
(EMCDDA, 2008b). 

Získané údaje boli analyzované a porovnané v každej skupine podľa poh
lavia a veku, výskytu v jednotlivých rokoch a v priebehu roka, podľa miesta 
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nálezu a územného delenia jednotlivých krajov, podľa bezprostrednej a von
kajšej príčiny smrti, podľa zistených látok a ich počtu a kombinácií, spôsobu 
aplikácie, dostupnosti anamnestických údajov so zameraním na problémo
vých užívateľov drog a injekčnú aplikáciu zistených látok. 

Štatistické analýzy boli realizované pomocou softvéru SPSS. Na deskrip
ciu skúmaného súboru prípadov boli vypočítané frekvenčné tabuľky za sú
bory priamych a nepriamych úmrtí. Štatistické znaky s veľa obmenami hod
nôt ako napríklad miesto nálezu, príčiny smrti a pod. boli zlúčené a pre tie
to transformované znaky boli taktiež vypočítané frekvenčné tabuľky. Pri ve
ku boli vytvorené vekové kategórie na výpočet frekvenčných tabuliek. Na 
komparáciu výsledkov za skúmané súbory boli použité kontingenčné ta
buľky a Fisherov exaktný test (Kanji, 2006; Luha, 1985; Luha, 2006; Luha, 
2010; Riffenburg, 2005). Grafická prezentácia komparácií bola realizovaná 
pomocou programu Microsoft Office Excel 2007. 

Výsledky 

V sledovanom období rokov 1996 - 2011 bolo na ÚSL LF UK a na súčas
nom SLP ÚDZS v Bratislave vykonaných celkove 16 086 pitiev zosnulých zo 
spádového územia Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, kto
ré spolu predstavujú populáciu približne 1 180 000 obyvateľov, t. j. viac ako 
jednu pätinu populácie Slovenskej republiky. 

Z celkového počtu pitvaných prípadov bolo zistených 488 prípadov úmrtí 
súvisiacich s drogami. Z tohto počtu bolo 304 prípadov úmrtí súvisiacich 
s opiátmi a opioidmi, čo predstavuje takmer 2 % všetkých pitvaných prípa
dov. V skupine priamych úmrtí tvorili úmrtia súvisiace s opiátmi a opioidmi 
84 % a v skupine nepriamych úmrtí 38 % prípadov. Definícii tzv. priamych 
úmrtí súvisiacich s drogami zodpovedalo v súbore úmrtí súvisiacich s opiát
mi a opioidmi 216 prípadov (71 %) a definícii tzv. nepriamych úmrtí súvisia
cich s drogami zodpovedalo 88 prípadov (29 %). Výskyt prípadov v jednot
livých rokoch sa pohyboval medzi 37 (12 %) v roku 1996 a 6 (2 %) v roku 
2010. Počty prípadov v jednotlivých rokoch sú graficky znázornené 
v grafe l. 

Pri vyhodnotení výskytu úmrtí v rámci jednotlivých mesiacov v roku bol 
najnižší výskyt v mesiacoch február a september zhodne IX> 5 % prípadov. 
Najvyšší výskyt úmrtí bol v mesiacoch marec a október 10 %, resp. 11 %. 

Rozdelenie súboru podľa pohlavia bolo nasledujúce: z celkového počtu 
prípadov bolo 251 mužova 53 žien, čo v percentuálnom vyjadrení je 83 %, 
resp. 17 %. V jednotlivých skupinách úmrtí bolo rozdelenie podľa pohlavia 
porovnateľné s percentuálnym zastúpením v celom súbore. 
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Kvalitatívnou a kvantitatívnou toxikologicko-chemickou analýzou bol 
v skupine priamych úmrtí zistený heroín a jeho metabolity v 44 %, me
tadón v 10,5 % a iné opiáty v 45 % prípadov. V jednom prípade (0,5 %) bol 
detegovaný fentanyl. Bezprostrednou príčinou smrti bolo predávkovanie 
uvedenými látkami, samotnými opiátmi a opioidmi v 37 % prípadov, v 1 % 
metadónom a v 62 % prípadov išlo o kombináciu s látkami inými ako opiáty 
a opioidy. V 87 % bolo predávkovanie vyhodnotené ako náhodné, v 2 % ako 
úmyselné a v 11 % s neurčeným úmyslom. 

V skupine nepriamych úmrtí, kde je prvotná aj bezprostredná príčina 
smrti iná ako predávkovanie alebo intoxikácia drogou bol zistený heroín 
a jeho metabolity v 44 %, metadón v 8 % a iné opiáty v 48 % prípadov. 
V skupine nepriamych úmrtí výrazne prevažovali násilné úmrtia. Najča
stejšou príčinou smrti boli úrazy v 40 % prípadov, z toho v jednej tretine 
(34 %) prípadov išlo o izolované kraniocerebrálne poranenia. V 40 % prípa
dov išlo o asfyxiu, z toho vo viac ako polovici prípadov (57 %), spôsobenú 
obesením. Choroby kardiovaskulárneho systému boli zistené v 10 % prípa
dov. Z hľadiska vonkajšej príčiny (spôsobu) smrti najväčšiu skupinu tvorili 
samovraždy - 44 %, nasledovali náhodné úmrtia (nehody) v 31 %, chorobné 
príčiny v 16 % a napadnutia inou osobou v 8 % prípadov. 

Celkový počet zistených cudzorodých látok vysoko prevyšoval počet 

prípadov. V 304 prípadoch úmrtí bolo zistených 555 cudzorodých látok, ich 
pôvodných foriem a metabolitov, čo predstavuje v priemere takmer 2 (1,8) 
látky na jeden prípad. Okrem prípadov, v ktorých bola zistená len jedna 
látka, boli látky zistené v dvoj-, troj- až štvorkombináciách. V skupine pria
mych úmrtí boli zistené kombinácie viacerých látok v 62 % prípadov 
a v skupine nepriamych úmrtí v 50 % prípadov. Najčastejšie zistenými 
dvojkombináciami cudzorodých látok boli opiáty a opioidy s benzodiazepín
mi a menej často s etanolom, v prípade trojkombinácií išlo o benzodiazepíny 
a etanol. Benzodiazepíny boli zistené v 32 % a etanol v 19 % všetkých prípa
dov. 

Parenterálna aplikácia opiátov a opioidov bola zistená v skupine pria
mych úmrtí v 75 % prípadov, v skupine nepriamych úmrtí v 53 % prípadov. 
Nasledovala perorálna aplikácia, podobne ako aj pri ďalších látkach ziste
ných v kombináciách s opiátmi a opioidmi. 

Anamnestické údaje užívania drog neboli k dispozícii v skupine pria
mych úmrtí v 44 %, v skupine nepriamych úmrtí v 67 % prípadov. V skupi
ne priamych úmrtí v 32 % išlo o chronických užívateľov, 20 % užívateľov bo
lo v čase smrti v liečbe a 4 % v období abstinencie. V skupine nepriamych 
úmrtí v 25 % išlo o chronických užívateľov, 7 % užívateľov bolo v čase smrti 
v liečbe a 1 % v období abstinencie. 

Morfologické nálezy súvisiace s problémovým užívaním drog boli vyhod-
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notené podľa údajov v pitevných protokoloch. Stopy po injekčných vpichoch 
boli zistené v skupine priamych úmrtí v 74 % a v skupine nepriamych úmrtí 
v 50 % prípadov. Jazvy po opakovaných injekčných vpichoch boli udávané 
v skupine priamych úmrtí v 43 % a v skupine nepriamych úmrtí v 40 % 
prípadov. 

Diskusia 

Predmetom analýzy boli pitvané prípady z archívov bratislavských 
súdnolekárskych pracovísk - ÚSL LF UK a súčasného SLP ÚDZS za obdo
bie 16 rokov. Výsledky analýzy ukázali, že podiel úmrtí súvisiacich s opiát
mi a opioidmi tvoril takmer 2 % všetkých pitvaných prípadov. Tento počet 
je relatívne nízky v porovnaní s celkovým počtom pitvaných prípadov, resp. 
počtom všetkých úmrtí. To však neznamená, že nie je potrebné aj naďalej 
venovať pozornosť riešeniu problémov spojených s drogovou závislosťou 
v regióne (krajine). 

Počet úmrtí zapríčinených drogami sa v Európe počas 80. a na začiatku 
90. rokov minulého storočia prudko zvýšil spolu s nárastom užívania heroí
nu a injekčného užívania drog a potom sa ustálil na vysokej úrovni 
(Vicente, Frost a Hartnoll, 2002; EMCDDA, 2011b). V rokoch 1990 až 2006 
bolo v Európe každoročne hlásených 6 400 až 8 500 prípadov smrti v dôsled
ku užívania drog. Opiáty a opioidy, najmä heroín alebo jeho metabolity sa 
podieľajú na väčšine prípadov úmrtí zapríčinených drogami, ktoré boli za
znamenané v Európskej únii. V 20 krajinách, ktoré poskytli údaje v roku 
2008 opiáty a opioidy zodpovedali za viac než tri štvrtiny všetkých prípadov 
(77 - 100 %), pričom 11 krajín uvádza podiely nad 85 %. Medzi látky, ktoré 
sa často vyskytujú spolu s heroínom, patrí etanol, benzodiazepíny, iné opiá
ty a v niektorých krajinách kokaín. Z toho vyplýva, že významný podiel na 
všetkých úmrtiach zapríčinených drogami môže mať užívanie viacerých 
drog. V období rokov 2000 až 2003 väčšina členských štátov EÚ uvádza po
kles úmrtí súvisiacich s opiátmi a opioidmi (až o 23 %), po ktorom nasledo
val ďalší nárast úmrtí (11 %) v období rokov 2003 až 2008 (EMCDDA, 2009). 
V analyzovanom súbore tvorili prípady priamych úmrtí súvisiacich s opiát
mi a opioidmi 84 % a v skupine nepriamych úmrtí 38 % všetkých úmrtí 
súvisiacich s drogami inými ako etanol a psychoaktívne liečivá. V skupine 
priamych úmrtí dochádzalo od roku 1996 k postupnému poklesu výskytu 
prípadov až do roku 2011 o viac ako 80 % s miernym nárastom v roku 2008. 
V skupine nepriamych úmrtí počty prípadov striedavo klesali a stúpali bez 
štatistickej významnosti s miernym poklesom v posledných rokoch sledova
ného obdobia. 
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Väčšina úmrtí na predávkovanie (81 %) pripadá na mužov. V predklada
nej štúdii išlo o mužov v 84 % prípadov. Podľa medzinárodnej štúdie vyko
nanej v siedmich európskych oblastiach sa dá pripísať užívaniu opiátov 
10 % až 23 % podiel na úmrtnosti medzi osobami vo veku 15 - 49 rokov 
(Bargali a kol., 2006; Bloor a kol., 2008). Vo väčšine krajín sa priemerný vek 
úmrtia udáva od 30 do 40 rokova v mnohých prípadoch sa zvyšuje. Pouka
zuje to na prípadnú stabilizáciu alebo pokles počtu mladých užívateľov he
roínu a starnúcu skupinu problémových užívateľov (EMCDDA, 2008c). 
V analyzovanom súbore bolo v protiklade k uvedeným údajom zazname
naných najviac úmrtí vo vekovej skupine 20 - 24 rokov - 36 % a vo veku do 
34 rokov bolo evidovaných 85 % všetkých prípadov. 

S predávkovaním sa často spája nestriedme užívanie drog, komorbidita -
celková chorobnosť býva vyššia u starších a závislejších užívateľov, ktorí to
ho viac prekonali (Warner-Smith a kol., 2001), ďalej bezdomovectvo, zlý psy
chický stav (napr. depresie), neúčasť na protidrogovej liečbe, skúsenosti 
s predchádzajúcim predávkovaním a osamotenosť v čase predávkovania 
(Rome, Shaw a Boyle, 2008). Čas bezprostredne po prepustení z väzenia ale
bo prepustení z protidrogovej liečby je obzvlášť riskantným obdobím pre 
predávkovanie, ako potvrdzuje množstvo priebežných štúdií (WHO, 2010). 

Pre tvorbu stratégií a pravidiel pre pomoc užívateľom drog a prevenciu 
smrteľných následkov užívania drog sú dôležité aj údaje o okolnostiach 
úmrtia. Z tohto dôvodu boli analyzované aj údaje o mieste úmrtia, resp. ná
lezu mŕtveho tela a tiež údaje o výskyte úmrtí v jednotlivých mesiacoch ro
ka. Údaj o mieste úmrtia je dôležitý hlavne v prípadoch predávkovania. 
Ukázalo sa, že k predávkovaniu drogou dochádzalo v interiéroch v 70 % 
prípadov - najčastejšie v domácom prostredí, t. j. na adrese trvalého bydlis
ka (v 32 % prípadov), ale aj v bytoch a domoch a nebytových priestoroch pa
nelových domov. Ako vyplýva z charakteru skupiny nepriamych úmrtí a prí
čin smrti v tejto skupine najčastejším miestom úmrtia, resp. nálezu mŕtve
ho tela boli verejné priestranstvá v 35 % prípadov. V zdravotníckych zaria
deniach a pri prevoze do nich došlo k 7 % všetkých úmrtí. 

Analýza výskytu prípadov úmrtí počas roka neukázala významné rozdie
ly vo výskyte v jednotlivých mesiacoch. 

Medzi toxikologickými analýzami zistenými cudzorodými látkami bol 
v 10 % prípadov aj metadón, látka bežne používaná v substitučnej terapii 
závislosti od opiátov a opioidov. Výskum ukazuje, že substitučná liečba vý
razne znižuje riziko smrteľného predávkovania (Clausen, Anchersen 
a Waal, 2008). Paradoxne každý rok je zaznamenaných množstvo úmrtí, pri 
ktorých je preukázaná prítomnosť látok použitých pri substitučnej liečbe, 
a to najmä z dôvodu ich zneužívania, alebo v menšom počte prípadov, prob
lémov vyskytujúcich sa počas liečby (Gagajewski a Apple, 2003; Marmor 
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a kol., 2004). Úlohu môže hrať strata tolerancie na opiáty, nadmerná dávka 
alebo nesprávne užívanie, a to nepravidelné alebo neterapeutické užívanie 
(EMCDDA, 2009). K väčšine úmrtí vplyvom substitučných látok (často 
v kombinácii s inými látkami) dochádza medzi osobami, ktoré sa nezúčast
ňujú na substitučnej liečbe (Heinemann a kol., 2000). V predmetnej štúdii 
bol metadón zistený v 10 % prípadov predávkovania. V tejto súvislosti bol 
zaznamenaný v roku 2007 raritný prípad predávkovania metadónom 
u ll-mesačného dieťaťa mužského pohlavia (Šidlo a kol., 2009). 

N a rozsahu údajov o vysokom podiele látok zo skupiny opiátov a opioidov 
na príčinách smrti predávkovaním sa zrejme podieľa aj metodika EMCDDA, 
podľa ktorej v prípade zistenia viacerých látok je potrebné kódovať do príči
ny smrti opiáty a opioidy ako prvé (EMCDDA, 2008b). 

Pri vyhodnotení príčin smrti v skupine nepriamych úmrtí v 85 % prípa
dov išlo o násilné úmrtia. Mechanické úrazové zmeny boli zistené spolu 
v 40 % prípadov. K úmrtiu z chorobných príčin došlo v 15 % prípadov, 
najčastejšie išlo o poškodenie kardiovaskulárneho systému. Výrazný podiel 
na príčinách smrti mala mechanická asfyxia - 40 %. 

Celkový počet zistených cudzorodých látok bol pomerne vysoký, v prie
mere takmer 2 látky na jeden prípad. Užívanie viacerých drog súčasne sa 
považuje za významný faktor ovplyvňujúci pretrvávajúce počty zazname
naných úmrtí súvisiacich s drogami (EMCDDA, 2009). Najčastejšími dvoj
kombináciami zistených látok boli opiáty a opioidy s benzodiazepínmi 
a s etanolom, trojkombináciami boli opiáty a opioidy, benzodiazepíny a eta
nol. 

N a základe anamnestických údajov a morfologických nálezov je možné 
konštatovať, že minimálne v 67 % prípadov išlo o problémových užívateľov 
opiátov a opioidov s injekčnou aplikáciou drogy. 

Záver 

Výsledky štúdie ukázali klesajúci trend výskytu prípadov smrteľných ná
sledkov užívania opiátov a opioidov v regióne Bratislavského a Trnavského 
samosprávneho kraja. Výrazná predominancia počtu úmrtí v Bratislavskom 
kraji a na území mesta Bratislava odráža skutočnosť, že na území hlavného 
mesta a v jeho okolí sa nachádza najväčšie množstvo problémových užíva
teľov opiátov a opioidov. Analýzou základných sledovaných parametrov 
(pohlavie a vek užívateľov, užívanie viacerých látok, dlhodobý trend výsky
tu prípadov fatálnych následkov užívania opiátov a opioidov atď.) boli získa
né výsledky podobné a v mnohom porovnateľné so zisteniami zahraničných 
(predovšetkým európskych) štúdií v dostupnej literatúre. Z hľadiska preven-
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cie sú dôležité údaje o mieste úmrtia a o kombináciách užívaných opiátov 
a opioidov s látkami potenciujúcimi ich tlmivé účinky, predovšetkým benzo
diazepínmi a etanolom. Štúdia poukázala na význam analýz úmrtí súvisia
cich s drogami a úmrtnosti užívateľov drog, ktoré sú jedným zo základných 
ukazovateľov závažnosti drogového problému. Získané údaje slúžia ako jed
no z východísk pre tvorbu protidrogovej politiky a stratégie nielen na re
gionálnej, ale aj na národnej a medzinárodnej úrovni. 
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