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Súhrn 

Úvod: Spotreba psychofarmák v Slovenskej republike aj vo svete v posledných 
rokoch výrazne stúpa. Ich užívanie/zneužívanie môže byť velkým zdravotným 
a zdravotníckym problémom. Smrteľné následky sú najzávažnejším ukazovateľom 
jeho trendu. Cieľom práce bolo zistiť výskyt prípadov smrteľných intoxikácií neopio
idnými psychofarmakami v materiáli bratislavských súdnolekárskych pracovísk. 

Metódy: Bola vykonaná analýza prípadov úmrtí súvisiacich s predávkovaním 
psychofarmakami na území Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja pit
vaných na bratislavských súdnolekárskych pracoviskách za obdobie rokov 2001-
-2017. Vo všetkých prípadoch boli vykonané doplňujúce laboratórne vyšetrenia. 

Výsledky: V sledovanom období bolo zistených 114 prípadov smrteľných into
xikácií psychofarmakami, čo predstavovalo O, 7 % prípadov z celkového počtu pitiev. 
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Muži tvorili 59 % prípadov. Vo vekovej skupine nad 35 rokov bolo 81 % prípadov. 
Najčastejšie detegovanou základnou látkou boli benzodiazepíny, celkovo v 46 %, 
v kombinácii sa vyskytli v 57 % prípadov. Kombinácia s etanolom bola zistená 
v 39 % prípadov, z toho v 70 % išlo o kombináciu etanolu s benzodiazepínmi. V Bra
tislavskom kraji bolo zistených 73 % úmrtí. O úmyselné sebapoškodenie išlo až 
v 67 % prípadov, v 55 % prípadov došlo k úmrtiu v domácom prostredí. 

Záver: Výsledky analýzy poukazujú na vysoké riziko užívania/zneužívania ben
zodiazepínov, prípadne v kombinácii s etanolom. Z uvedeného vyplýva potreba zvá
ženia indikácie liečby, prísnejšej regulácie preskripcie, prípadne náhrady novými, 
menej rizikovými skupinami liečivu pacientov, predovšetkým u tých, u ktorých je 
riziko samovražedného konania. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : psychofarmaká - užívanie/zneužívanie - smrteľná into
xikácia - pitva - toxikologické vyšetrenie 

J. Šidlo: FATAL CONSEQUENCES OF USE/ABUSE 
OF NON-OPIOID PSYCHOACTIVE MEDICAMENTS 
IN BRATISLAVA AND TRNAVA SELF-GOVERNING 
REGIONS 

Summary 

Introduction: Consumption of psychoactive medicaments in Slovak Republic and 
in the world has increased significantly in recent years. Their use/abuse represents 
a serious health and social problem. Analysis of its fatal consequences is one of the 
essential indicators of the seriousness of the problem. The aim of the work was to 
ascertain occurrence of fatal intoxications caused by non-opioid psychoactive medi
caments in autopsy material of Bratislava forensic medicine workplaces. 

Methods: The analysis included all those deceased who died in relation to psy
choactive medicaments overdose in the territory of the Bratislava and Trnava self
governing regions autopsied at Bratislava forensic medicine workplaces within the 
period of the years 2001-2017 was performed. In all cases additional laboratory exa
minations were performed. 

Results: During the monitored period the criteria matched 114 cases offatal into
xications caused by psychoactive medicaments, what represented O. 7 % of all per
formed autopsies. Males comprised 59 % of all cases. The age category over 35 
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years represented 81 % of cases. Benzodiazepines were the most frequently detec
ted as a main substance in 46 % of cases, totally, in combination with other sub
stances in 57 % of cases. Combination with ethanol was found in 39 % of cases, of 
which in 70 % it was combined also with benzodiazepines. In Bratislava region, 
73 % of the deaths were found. Suicide was detected in 67 % of the cases, 55 % of 
the deaths occurred in the domestic environment. 

Conclusion: The results of the analysis point to a high risk of benzodiazepine 
use/misuse, possibly combined with ethanol. This fact highlights the need to pay 
more attention to the indication of the treatment, to the control of prescription or 
substitution by new, less risky medicament groups in treated psychiatrie patients, 
especially those at risk of suicide. 

K e y w o r d s : psychoactive medicaments - use/abuse - fatal intoxication - au
topsy - toxicological analysis 

Úvod 

V posledných desaťročiach výrazne rastie počet nových psychofarmák, čo 
sa prejavuje hlavne v terapii duševných porúch. Zároveň stúpa používanie 
psychofarmák aj v nepsychiatrických medicínskych disciplínach (Kriška 
a kol., 2003). Anxiolytiká a antidepresíva v súčasnosti patria medzi najča
stejšie predpisované lieky. Čoraz väčší počet dospelej populácie a starších 
ľudí vo vyspelých priemyselných štátoch užíva antidepresíva (Mamdani, 
1999). V našich podmienkach sú to najčastejšie benzodiazepínové anxiolyti
ká a hypnotiká, čo sa prejavuje v ich neprimerane vysokej preskripcii 
(Foltán a Čintala, 2001). Predpisovanie psychofarmák sa už uvoľnilo na
toľko, že niektorí lekári predpisujú lieky na žiadosť pacienta, mnohokrát 
opakovane bez ohľadu na možnosť vzniku závislosti, možné liekové interak
cie (Krížová a Piecková, 2004) alebo iné možné komplikácie liečby. Užívanie 
niektorých liekov môže viesť k vzniku návyku alebo slúžiť k výrobe ilegál
nych drog. Nekontrolovaná preskripcia a výdaj a voľný predaj liekov vedie 
k rozšíreniu ponuky psychofarmák na čiernom trhu (Hampl, 2008). 

Problematika zneužívania psychoaktívnych látok najmä vo vyššom veku 
je čoraz aktuálnejšia. Podľa súčasných názorov zárodky návyku je možné 
sledovať už v mladších vekových skupinách alebo už dokonca v detstve. Po
dľa Thompsona (2001) sedatíva, stimulanciá, antipsychotiká a opiáty cestou 
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nie oficiálnej lekárskej preskripcie užívalo viac ako 4 milióny obyvateľov 
USA vo veku 12 a viac rokov. K vzniku návyku môže dôjsť až u 15 až 24 % 
ambulantne liečených pacientov (Spar a La Rue, 2003, Shapeshandy a kol., 
2006) Na druhej strane, aj pri najstarostlivejšom vedení pacienta, ktorému 
je ordinované psychofarmakum, môže dôjsť ku akútnym komplikáciám rôz
neho charakteru. Terapeutickú snahu môžu komplikovať aj objektívne príči
ny, a to pridružené psychické a somatické poruchy/choroby, užívanie soma
tických farmák a vytváranie vhodného terénu pre interakcie s psychofarma
kami (Vladimír a Vladimírová, 2010). Rizikovými skupinami sú najmä star
ší, polymorbídni pacienti, liečení súčasne viacerými liekmi (André, 2006). 
K intoxikáciám psychofarmakami dochádza náhodne, napríklad vo fáze na
stavovania novej liečby pri interakciách liekov alebo pri zámene liekov 
u starších osôb alebo pacientov s ťažkým kognitívnym deficitom, demenciou 
a podobne, úmyselne väčšinou pri samovražedných pokusoch a dokonaných 
samovraždách (Benkert a Hippius, 2011). 

Z uvedeného vyplýva, že užívanie/zneužívanie psychofarmák môže byť 
veľkým zdravotným a zdravotníckym problémom. Smrteľné následky sú 
najzávažnejším ukazovateľom jeho trendu. Cieľom práce bolo zistiť výskyt 
prípadov smrteľných intoxikácií neopioidnými psychofarmakami v materiáli 
bratislavských súdnolekárskych pracovísk. 

Metódy 

Bola vykonaná analýza prípadov úmrtí súvisiacich s predávkovaním neo
pioidnými psychofarmakami (ďalej len psychofarmakami) na území Bratis
lavského a Trnavského samosprávneho kraja, pitvaných na Ústave súdneho 
lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (ÚSL LFUK) a Súdno
lekárskom pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
SLP ÚDZS) v Bratislave za obdobie rokov 2001-2017. Vo všetkých prípa
doch bola vykonaná pitva štandardnou metódou a doplňujúce laboratórne 
vyšetrenia vrátane toxikologickej analýzy biologických materiálov odobra
tých pri pitve. Vo všetkých prípadoch boli vyhodnotené pitevné nálezy, vý
sledky doplňujúcich laboratórnych vyšetrení, dostupné policajné záznamy, 
dostupná zdravotná dokumentácia a anamnestické údaje. Sledovanými pa
rametrami boli pohlavie, vek, výskyt prípadov podľa jednotlivých mesiacov 
a rokov, počet zistených látok a ich kombinácia s požitím etanolu, miesto 
úmrtia respektíve nálezu mŕtveho tela, vonkajšia príčina smrti a výskyt po-
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dľa jednotlivých samosprávnych krajov a ich územného delenia. Štatistické 
analýzy boli vykonané pomocou SPSS software. Grafická prezentácia vý
sledkov bola realizovaná pomocou programu Microsoft Office Excel 2016. 

Výsledky 

V sledovanom období rokov 2001-2017 bolo na ÚSL LF UK a na SLP 
ÚDZS v Bratislave vykonaných celkom 15 737 pitiev zosnulých zo spádo
vého územia Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, čo pred
stavuje populáciu približne 1 200 tisíc obyvateľov t. j. viac ako jednu pätinu 
populácie Slovenskej republiky. Z celkového počtu pitvaných prípadov bolo 
zistených 114 prípadov smrteľných intoxikácií psychofarmakami, čo pred
stavovalo 0,7 % prípadov z celkového počtu pitiev. Výskyt prípadov v jednot
livých rokoch sa pohyboval medzi 2 (2 %) v roku 2017 a 14 (12 %) v roku 
2009. Počty prípadov v jednotlivých rokoch sú graficky znázornené v gra
fe 1. Pri vyhodnotení výskytu úmrtí v rámci jednotlivých mesiacov v roku 
bol zistený najnižší výskyt v mesiaci september - 3 (3 %) prípady, najvyšší 
výskyt úmrtí bol v mesiacijúl-17 (15 %) (graf2.). 
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Graf2. 
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Rozdelenie súboru podľa pohlavia bolo nasledovné: z celkového počtu 
prípadov bolo 57 mužov a 47 žien, čo v percentuálnom vyjadrení je 59 %, re
spektíve 41 %. Najviac prípadov bolo vo vekovej kategórii od 40 do 44 rokov 
- 16 (14 %). Celkove vo veku nad 35 rokov bolo 81 % prípadov (graf 3). 

Celkový počet kvalitatívnou a kvantitatívnou toxikologicko-chemickou 
analýzou zistených cudzorodých látok vysoko prevyšoval počet prípadov. 
V 114 prípadoch úmrtí bolo zistených 229 cudzorodých látok, čo predstavuje 
v priemere 2 látky na jeden prípad. Okrem prípadov, v ktorých bola zistená 
len jedna látka, boli látky zistené v dvoj-, troj- až štvor- kombináciách. Dvoj
kombinácia látok bola zistená v 50 % a kombinácie viacerých látok celkovo v 
73 % prípadov (graf 4). 
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Najčastejšie zistenými látkami boli benzodiazepíny v 46 %, celkovo, 
v kombinácii s inými látkami sa vyskytli v 57 % prípadov. Kombinácia 
s etanolom bola zistená v 39 % prípadov, pričom v 70 % išlo o kombináciu 
s benzodiazepínmi. Výskyt jednotlivých skupín látok podľa kódov MKCH 10 
a pomer prípadov so zistenými benzodiazepínmi k celkovému počtu prípa
dov ukazujú grafy 5 a 6. 

Väčšina prípadov - 83 (73 %) bola zistená v Bratislavskom kraji. Najviac 
prípadov úmrtí, 21 (18 %), bolo v okrese Bratislava V. V Bratislavskom kraji 
nasledovali okresy Bratislava II a Bratislava III (16 %, respektíve 14 % 
prípadov). Na území Bratislavy bolo zaznamenaných 63 % všetkých úmrtí, 
čo predstavuje 87 % prípadov v Bratislavskom kraji. V Trnavskom kraji bo
lo najviac prípadov v okrese Dunajská Streda - 10 % všetkých zistených 
prípadov. Rozdelenie prípadov podľa jednotlivých okresov v obidvoch kra
joch je zobrazené v grafe 7. 

Graf5. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

14 

Rozdelenie prípadov smrteľných intoxikácií 
psychofarmakami podľa zistených látok 

(kódovanie podľa MKCH-10) 

T 42.1 T42.3 T42.4 T42.6 T43.0 T43.2 T43.3 T43.4 T43.5 



J. ŠIDLO/ SMRTEĽNÉ NÁSLEDKY UŽÍV ANWZNEUŽÍV ANIA 
NEOPIOIDNÝCH PSYCHOFARMÁK V BRATISLAVSKOM 
A TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI 

Graf6. 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

Výskyt benzodiazepínov v prípadoch 
smrteľných intoxikácií psychofarmakami 

• Celkový počet prípadov DBZD 

- - -

- -

i1 11 11L 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Graf7. 

25 

20 

15 

10 

5 

Rozdelenie prípadov smrteľných intoxikácií 
psychofarmakami podľa okresov 

BA I. BA III. BA V. PK DS PN SI 
BA II. BA IV. MA SC HC SE TT 

15 



J. ŠIDLO/ SMRTEĽNÉ NÁSLEDKY UŽÍVANIA/ZNEUŽÍVANIA 
NEOPIOIDNÝCH PSYCHOFARMÁK V BRATISLAVSKOM 
A TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI 

Z hľadiska vonkajšej príčiny (spôsobu, kategórie) smrti najväčšiu skupi
nu tvorili samovraždy - až v 67 % prípadov (graf 8). 

Graf S. 
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K úmrtiam dochádzalo prevažne v interiéri (75 % prípadov), najčastejšie 
doma - v 55 % všetkých prípadov. V zdravotníckom zariadení došlo k úmr
tiu v 9 % prípadov (graf 9). 

Anamnestické údaje týkajúce sa užívania/zneužívania psychofarmák ne
boli k dispozícii v 59 % prípadov. V prípade známej anamnézy išlo o chro
nických užívateľov - „abuzérov'' v 8 (7 %) prípadoch (graf 10). Psychiatricky 
liečených bolo 39 osôb (34 % prípadov), z ktorých 24 (62 %) spáchalo samo
vraždu. 
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Graf9. 
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Diskusia a záver 

Predmetom analýzy boli pitvané prípady úmrtí súvisiacich s užívaním/ 
zneužívaním neopioidných psychofarmák z archívov bratislavských súdno
lekárskych pracovísk Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzi
ty Kamenského a Súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdra
votnou starostlivosťou za obdobie 17 rokov od roku 2001 do roku 2017. 
Výsledky analýzy ukázali, že podiel úmrtí súvisiacich s užívaním/zneužíva
ním psychofarmák tvoril viac ako 0,7 % všetkých pitvaných prípadov. Tento 
počet je relatívne nízky v porovnaní s celkovým počtom pitvaných prípadov, 
respektíve počtom všetkých úmrtí. To však neznamená, že nie je potrebné aj 
naďalej venovať pozornosť riešeniu problémov spojených s užívaním/zneuží
vaním psychofarmák v regióne a v krajine. Je možné očakávať, že pri vyso
kej prevalencii psychických porúch a ich chronickom priebehu, bude spotre
ba psychofarmák vysoká (Wittchen a kol., 2011; Aziri a kol., 2011). Každo
ročne pribúda aj počet novopriznaných invalidných dôchodkov pre duševné 
poruchy a poruchy správania (Breznoščáková a kol., 2012). V rozvinutejších 
krajinách má spotreba stúpajúci trend (Stephenson a kol., 2013), i keď epi
demiologické štúdie poukazujú na skutočnosť, že len menšia časť pacientov 
s psychickými poruchami je medikamentózne liečená (Alonzo a kol., 2004). 
V dvoch epidemiologických štúdiách v SR uviedlo užívanie psychofarmák 
6,3 % (Heretik a kol., 2003) a 9,9 % (Novotný a kol., 2006) účastníkov, 
pričom najčastejšie išlo o lieky zo skupiny benzodiazepínov. V Spojených 
štátoch amerických, Kanade a v Európe sú na prvom mieste v spotrebe aj 
v smrteľných následkoch užívania/zneužívania preskripčné opioidy (Brady 
a kol., 2017; Eurad, 2018). Situácia v rámci úmrtí spojených s užívaním/zne
užívaním opiátov a opioidov v bratislavskom a trnavskom regióne a trama
dolu v Slovenskej republike bola prezentovaná v predchádzajúcich prácach 
(Šidlo a kol., 2012; Šidlo, 2017). Psychofarmaká boli zistené v 58 % z 38 329 
úmrtí predávkovaním psychoaktívnymi látkami v roku 2010 v Spojených 
štátoch amerických. Najčastejšie sa vyskytujúcimi látkami samotnými alebo 
v kombinácii po opiátoch a opioidoch boli benzodiazepíny (29,4 %), antide
presíva (17,6 %) a antiepileptiká a antiparkinsoniká (7,8 %) (Jones a kol., 
2013). V nami analyzovanom súbore bolo poradie zastúpenia psychofarmák 
podobné. Benzodiazepíny boli zistené v 46 %, antidepresíva a antipsycho
tiká zhodne po 16 % prípadov, nasledovali antiepileptiká (13 %) a barbi
turáty (9 %). V snahe predchádzať predávkovaniam psychofarmakami boli 
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v niektorých štátoch Spojených štátov amerických zavedené programy na 
monitorovanie preskripcie psychofarmák (Prescription drug monitoring pro
grams - PDMPs). Tieto nepriniesli očakávaný efekt, nakoľko počet predáv
kovaní psychofarmakami sa výrazne neznížil, naopak zvýšil sa počet pre
dávkovaní nezákonnými alebo inými nešpecifikovanými drogami (Paulozzi 
a kol., 2011; Nam a kol., 2017; Fink a kol., 2018). Závažným výsledkom 
predkladanej štúdie bolo zistenie vysokého percenta intoxikácií v samo
vražednom úmysle až v 67 % prípadov. Jones a kol. (2013) uvádzajú samo
vražedný úmysel v 17,1 % a náhody v 74,3 % prípadov predávkovania psy
chofarmakami v Spojených štátoch. Naše nálezy sú o to závažnejšie, že v 39 
prípadoch úmrtí išlo o psychiatricky liečených pacientov, z ktorých 24, t. j. 
takmer 62 % spáchalo samovraždu požitím psychofarmák. Suicidálne ten
dencie boli opísané aj u hospitalizovaných pacientov s diagnózou bipolárnej 
afektívnej poruchy v 54 % prípadov u mužov a v 74 % u žien (Breznoščá
ková a kol., 2009; Breznoščáková, 2012). Na rozdiel od úmrtí súvisiacich 
s nezákonnými drogami k úmrtiam dochádzalo vo vyšších vekových ka
tegóriách. Vo veku nad 35 rokov bolo zistených viac ako štyri pätiny prípa
dov. Počty prípadov v jednotlivých vekových kategóriách, s výnimkou ka
tegórie medzi 60 a 64 rokov, sa výrazne nelíšili. Naše výsledky potvrdili 
zvýšené riziko predávkovania psychofarmakami vo vyššom veku, či už ná
hodne alebo v samovražednom úmysle. 

Výsledky štúdie neumožňujú stanoviť dlhodobú tendenciu vo vývoji poč
tu úmrtí, ukázali len mierne klesajúci trend výskytu prípadov smrteľných 
následkov užívania/zneužívania psychofarmák v regióne Bratislavského 
a Trnavského samosprávneho kraja v posledných rokoch. Výrazná predomi
nancia počtu úmrtí v Bratislavskom kraji a na území mesta Bratislava od
ráža skutočnosť, že na území hlavného mesta a v jeho okolí sa nachádza 
najväčšie množstvo užívateľov/zneužívateľov psychofarmák. Výsledky ana
lýzy poukazujú na vysoké riziko užívania/zneužívania benzodiazepínov, 
prípadne v kombinácii s etanolom. Z uvedeného vyplýva potreba zváženia 
indikácie liečby, prísnejšej regulácie preskripcie, eventuálne náhrady nový
mi, menej rizikovými skupinami liečiv u pacientov, predovšetkým u tých 
s rizikom samovražedného správania. Súčasné rezervy v dostupnosti anam
nestických údajov pre potreby vyšetrovania prípadov úmrtí post mortem by 
mohlo v budúcnosti odstrániť prepojenie pitvajúcich lekárov na funkčný sys
tém e-health. 
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