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Súhrn 

Celosvetovo sa zisťuje nárast počtu úmrtí závislých ocl heroínu. Niektorí heroi
nisti zomierajú aj v súvise s konzumom metadónu. V prípade úmrtia sa najčastejšie 
zisťuje kombinácia s benzodiazepínmi a alkoholom. 

V práci sa prezentuje 6 prípadov úmrtia v Bratislave, metadón sa zistil v biolo
gickom materiáli zomretých. Všetky referované prípady úmrtia súviseli aj s konzu
mom iných psychotropných látok. Nálezy sa diskutujú. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od heroínu - metadón - úmrtia v Bratislave 
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V. Novotný, J. Valúch: FATALITlES WITH POSITIVE 
METHADONE DETECTION 

Summary 

Worldwide are observed increase of fatalities in heroin addicted persons. Some of 
them dying in connection with methadone consumption. In a case of death combina
tion with a benzodiazepines alcohol were observed. 

In this paper are presented 6 cases of death in Bratislava with detection of me
thadone in biological tisssues. All reffered cases of death has also do with a con
sumption of another psychoactive drugs. This findings are discussed. 

Key w o r ds: Heroin addiction - methadone - fatalities in Bratislava 

Úvod 

Úmrtia závislých od heroínu nie sú zriedkavé. Ročná mortalita závislých 
od heroínu kolíše medzi 1 % a ž 3 % (Darke aZador, 1996). U nás neexistuje 
centrálny register drogových úmrtí . Z kohorty liečených v CPLDZ v Bratis
lave v roku 1997 v roku 2000 nežilo 3,2 %, z kohorty liečených v roku 2001 
v roku 2004 nežilo už 6,2 % (Národné monitorovacie centrum pre drogy, 
2004). 

Úmrtnosť heroinistov je 20-násobne vyššia než u rovnako starej všeobec
nej populácie. Muži tvoria asi 80 % medzi úmrtiami, priemerný vek je 27-38 
rokov. Pred smrťou je 79 % neliečených , ale 21 % je liečených na heroínovú 
závislosť. Ako najčastejšie príčiny úmrtia sa uvádza skutočné predávkova
nie heroínom, z nich však až jedna tretina má normálne hladiny 6- mono
acetylmorfínu a morfínu ako metabolitov heroínu (diacetylmorfínu). Sú to 
hladiny, ktoré sú netoxické aj pre opioidne naivných ľudí - 0,15 mg/l. Ako 
druhá najčastejšia príčina sa uvádza prítomnosť iných kontaminujúcich 
látok v heroíne - napríklad chinínu. Ako tretia príčina sa uvádza konzum 
alebo ordinácia iných látok. V prípade konzumu, resp. polydrogového kon
zumu ide najčastejšie o kombináciu s alkoholom a benzodiazepínmi, v prípa
de terapie ide o kombináciu s rozličnými ordinovanými psychofarmakami 
(Darke aZador , 1996, EMCDDZ, 2004). 
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Úmrtia heroinistov sa veľmi nelíšia klinickými charakteristikami, ale ani 
sociálnymi a inými determinantmi od úmrtí ľudí závislých od iných injekčne 
aplikovaných ilegálnych drog, napr. závislých od kokaínu. Injekčná apli
kácia je najnebezpečnejšia (Darke a kol. , 2005). 

Úmrtia závislých od heroínu narastajú. Tak napríklad v Austrálii na
rástli z 10,7 (1979) na 67 ,0 (1995) úmrtí na 1 000 000 ľudí v populácii . Tento 
nárast je významne vyšší u mužov - 15,3 (1979) na 104,6 (1995), než u žien. 
Zodpovedajúce čísla pre ženy sú 5,9, resp. 27,9. Diskutujú sa rôzne okolnosti 
podieľajúce sa na vzostupe úmrtí (vzostup konzumentov heroínu , zvyšujúca 
sa čistota heroínu, HIV infekcia a pod.). Medzi tými okolnosťami sa však 
uvádza ako jedna možnosť aj liečba metadónom. Len v Austrálii počet lie
čených metadónom sa zvýšil za desaťročie 1985-1995 desaťnásobne (Hall , 
Darke, 1998). 

V štúdii Sheedyho a kol. (2003) sa analyzoval súbor 293 úmrtí heroinis
tov. U prevažnej väčšiny pri pitve sa našli známky cerebrálnej hypoxie. To
xikologicky u 95 % sa zistili toxické hladiny morfínu (ako metabolitu hero
ínu) v rozmedzí 0,08- 1,6 mg/l v sére. U 19 úmrtí sa zistil metadón, t. j . 
u 6 % súboru. Jeho hladiny sa pohybovali medzi 0,05-9,5 mg/l séra. Fatálna 
hladina metadónu je nad 0,4 mg / l. U 5 heroinistov sa metadón označil za 
jedinú príčinu smrti. 

Podobne ako v iných súboroch aj v tomto uvedenom súbore sa u veľkej 
časti (35 %) toxikologicky zistila prítomnosť benzodiazepínov a a lkoholu . 
V diskusii v tomto článku sa objavila dôležitá poznámka - 18 pacientov bolo 
aktuálne v čase úmrtia v metadónovom programe (Sheedy a kol., 2003). 

Väčšina prác referujúca o efektivite metadónového programu popisuje aj 
zníženie mortality, nie však všetky. Napr. v Manchestri sa zistil zvýšený 
počet úmrtí (Cairns a kol. , 1996). Spomína sa aj v práci Bartu a kol. (2004), 
ako jedno z možných príčín úmrtí heroinistov. Aj najnovšia správa 
Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (2004) 
uvádza, že sú úmrtia na metadón: "spôsobilo ich skôr nelegálne ako pred
písané užívanie". Uvádza sa však, že sú poznatky, ktoré dokladujú zvýšené 
riziko úmrtia v počiatočných štádiách metadónovej udržiavacej liečby. 

141 



V. NOVOTNÝ, J. V ALÚCH / ÚMRTIA S POZITÍVNYM NÁLEZOM 
METADÓNU 

Materiál a metódy 

Štandardy psychoaktívnych látok použitých pri analýzach boli od fy Sig
ma (USA) a od UNIDO-Viena International Centre. Ostatné použité che
mikálie boli analytickej čistoty. 0,1 % zásobné roztoky vyšetrovaných štan
dárd psychoaktívnych látok v metanole boli uskladnené pri teplote -20 °C. 
Vzorky moču a krvi pitvaných osôb, pozitívnych imunotestom (dBest, Ame
riTek, USA) v moči na metadón sa centrifugovali a uskladnili pri teplote 
-20 °C bez pridavku konzervačných prísad. Analyty z biologického mate
riálu (moč , krvné sérum) boli extrahované na tuhej fáze na kolonkach Se
parcol SI PS (fy Anapron, SR, Valúch a kol. , 1997). 

Extrakty sa odparili do sucha v prúde dusíka na vodnom kúpeli pri te
plote 50 °C, rekonštituované v metanole a po].lžité na kvalitatívno
kvantitatívnu analýzu: 

- tenkovrstvovou chromatografiou (TLC) na platničkách Kieselgel 60 
F254 (Merck Nemecko) s následnou TLC-denzitometriou na Denzitometri 
CS-930 (Shimadzu, Japonsko) (Valúch a kol. , 1997 , Valúch a Bauer , 1998). 

- plynovou chromatografiou s hmotnostným detektorom (GC-MS) na 
prístroji PerkinElmer (USA) s kapilárnou kolonou DB-5MS. 

Izolácia xenobiotik sa realizovala aj metódou podľa Faragó (Vybrané ka
pitoly z toxikológie, 1976) s následnou frakcionovanou extrakciou do éteru. 

Vzorky krvi sa vyšetrili metódou plynovej chromatografie na kvalitatívne 
a kvantitatívne stanovenie koncentrácie etanolu (EtOH). Analytickému sta
noveniu predchádzala izolácia etanolu metódou Head Space. 

Všetky výsledky boli kvantifikované vzhľadom na výťažnosť použitého 
analytického postupu pre dané xenobiotikum z modelových pokusov z lyofi
lizovaného ľudského séra (Valúch a Bauer, 1998). 

Klinické údaje, pokiaľ boli pitvané osoby vyšetrené alebo hospitalizované 
v minulosti a dalo sa to zistiť , sme vybrali z ambulantných kariet, prípadne 
chorobopisov Psychiatrickej kliniky FN a LFUK v Bratislave. 

Kazuistiky 

1. 20-ročný muž, od 15 r. pravidelne berie heroín i.v., kombinuje ho 
s pervitínom, kokaínom a liekmi. V roku 1997 hospitalizovaný skoro tri 
týždne na klinike pre syndróm závislosti od heroínu. V anamnéze nikotiniz
mus od 12 rokov, konzum alkoholu s benzodiazepínmi od 13 rokov, mari-
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huana, heroín od 15 rokov. Opakovane hospitalizovaný v Nových Zámkoch. 
Zaradený do metadónového programu. Nájdený mŕtvy v zdravotníckom za
riadení v roku 1998. 

Tox.-chemická analýza: 
EtOH = 0,01 gil 
Imunotest pozit: metadón , opiáty 
Metadón: žal. obsah 1,7 }lg/g, krv 0,2 }lg/g, pečeň 6,8 }lg/g, oblička 

0,3 }lg/g, moč 0,1 }lg/ml 
Fenobarbital: žal. obsah 30,2 }lg/g, krv 3,8 }lg/g, pečeň 3,8 }lg/g, oblička 

4,7 /lg/g, moč 5,7 }lg/ml 
Ge-MS kvalitatívne potvrdený v moči morfín a 6-monoacetylmorfínit. j. 

metabolit heroínu! v stopových koncentráciách/to j. menej ako 0,001 }lg/go 

Pozn. Jlg/g = mikrogramlg 

2. 28-ročná žena, 9 rokov závislá od heroínu. Zaradená do metadónového 
programu. Nájdená mŕtva doma v decembri 200l. 

Tox.-chemická analýza: 
EtOH = 0,06 gil 
Imunotest pozit .: metadón, opiáty, BZD 
Metadón: sérum 1,31 }lg/ml, moč 28,20 }lg/ml 
V moči bol dokázaný ešte nikotín, kodein 0,15 }lg/ml, metabolity metadó

nu, levopromazínu a flunitrazepamu. 

3. 26-ročný muž, nájdený mŕtvy v podrepe na ulici v októbri 2003. V mi
nulosti (2001) hospitalizovaný na Klinike tbc a respiračných chorôb FN 
a LFUK pre bronchopneumóniu. Tam zisitené, že užíval viac rokov heroín, 
benzodiazepíny, marihuanu, metadón a stimulanciá. Nesystematicky lieče
ný v jednej ambulancii v Bratislave. Stav hodnotený vo FN konziliárom ako 
polymorfná toxikománia. Psychiatrickú hospitalizáciu odmietol. Znovu za
chytený ambulanciou PK FN a LFUK v roku 2002. Uviedol, že je "na ulici", 
10 rokov užíva prchavé látky, 9 rokov metamfetamín, 8 rokov si pichá her
oín. Užíva tiež kanabinoidy a alkohol. Okrem toxikománie konštatovaný 
amotivačný syndróm, hospitalizáciu na klinike odmietol. Nebol v metadóno
vom programe. 

Tox.-chemická analýza: 
EtOH = 0,00 gil 
Imunotest pozit.: metadón, amfetamín, metamfetamín 
Metadón: sérum 0,83 }lg/ml, moč 6,03 }lg/ml 
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V sére a moči boli dokázané ešte: metabolity metadónu , nikotínu, kofeínu 
a v moči navyše metamfetamín 0,54 Jlg/ml a jeho metabolit amfetamín. 

4. 2S-ročný muž, nájdený mŕtvy doma v máji 2004. Španielsky alebo la-
tinskoamerický pôvod. Bližšie údaje z anamnézy neboli zistené. 

Tox.-chemická analýza: 
EtOH = 0,14 gil 
Imunotest pozit.: metadón, opiáty 
Metadón: sérum 1,90 Jlg/ml, pečeň 2,54 Jlg/g, oblička 2,2S Jlg/g, moč 

6,OS Jlg/ml 
Vo vyšetrovaných biologíckých materiáloch boli ešte dokázané: metaboli

ty metadónu, nikotín a v moči navyše morfin v stopovej koncentrácii , t . j . 
menej ako 0,01 Jlg/ml. 

5. 15-ročná žena, udusená utopením v aute po páde do rieky v júli 2004, 
spolu s prípadom 6. Užívala heroín injekčne , konzumovala hypnotické ben
zodiazepíny (flunitrazepam) a stimulanciá. V anamnéze údaje o edéme jazy
ka, ktorý sa zvládol hydrokortizónom v internej ambulancii . Nezistil sa údaj 
o liečbe metadónom. 

Tox-chemická analýza: 
EtOH = 0,00 gil 
Imunotest pozit.: metadón, opiáty, amfetamín, metamfetamín 
Metadón: sérum O,OS Jlg/ml, moč 0,61 Jlg/ml 
Morfin: sérumO,04 Jlg/ml, moč 9,S3 Jlg/ml 
Kodeín: sérum 0,01 Jlg/ml, moč 0,74 Jlg/ml 
6-monoacetylmorfin: moč 1,29 Jlg/ml 
Metamfetamín: sérum stopy (t. j . menej ako 0,01 Jlg/ml), moč 0,47 Jlg/ml 
Amfetamín: sérum 0,02 Jlg/ml, moč 0,3S Jlg/ml 
Navyše bol v moči dokázaný nikotín a metabolity metadónu. 

6 . 26-ročný muž, udusený utopením v aute po páde do rieky spolu 
s prípadom č. 5 v júli 2004. V minulosti liečený v Pezinku a počas výkonu 
trestu na psychiatrickom oddelení väzenskej nemocnice v Trenčíne . Vyše
trený na ambulancii PK FN a LFUK ako IS-ročný. Stav hodnotený ako zá
vislosť od heroínu, občas zneužíval etylmorfin ako lS-ročný . 

Tox-chemická analýza: 
EtOH = O,OS gil 
Imunotest pozit.: metadón, opiáty, amfetamín, metamfetamín 
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Metadón : sérum 0,20 ).lg/ml, moč 1,10 ).lg/ml 
Morfín: sérum 0,57 ).lg/ml, moč 10,25 ).lg/ml 
Kodeín: sérum 0,11 ).lg/ml, moč 1,21 ).lg/ml 
6-monoacetylmorfín: moč 2,78 ).lg/ml 
Metamfetamín: sérum 0,02 ).lg/ml, moč 15,19 ).lg/ml 
Amfetamín: sérum 0,02 ).lg/ml, moč 1,15 ).lg/ml 
Navyše bol v sére dokázaný kofeín a v moči metabolity metadónu, niko

tín, kofeín. 

Dishusia 

Metadón sa metabolizuje pomocou CYF 3A4 a čiastočne aj pomocou CYF 
2D6 a 1A2. Súčasne metadón inhibuje enzýmy CYF 2D6 a 3A4, teda enzý
my pomocou ktorých je metabolizovaný. To môže viesť k spomaleniu meta
bolizácie (Bazire, 2005). CYF 2D6 (ale aj ostatné) majú významný polymor
fízmus . Asi 10 % populácie vlastní izoenzým 2D6, ktorý je pomalým metabo
lizátorom, vrátane spomalenej metabolizácie metadónu (Sellers a kol., 
1997). 

Hlavným metabolitom metadónuje 2-etyl-1-5-dimetyl-3,3-difenylpyrolidín 
(EDDP). Medzi dávkou per os a hladinou v sére je za rovnovážnych podmie
nok lineárna koreácia. Tá platí pre dávky 3-100 mg metadónu perorálne 
(Ellenhorn, 1997). 

Metadón s barbiturátmi, aj s benzodiazepínmi má farmakodynamické in
terakcie, z čoho môže rezultovať útlm dýchacieho centra. Fenobarbital zrej
me zrýchľuje metabolizáciu metadónu. Popísali sa opakovane nižšie hladiny 
metadónu pri kombinácii s fenobarbitalom . 

Metadón má 90 % väzbu na bielkoviny, priemerný polčas je 30 hodín, sú 
však značné rozdiely - 13 až 55 hodín (Moffat, 1986). To môže viesť ku ku
mulácii v organizme, ak sa metadón podáva prirýchlo opakovane v priebehu 
dňa vzhľadom na individuálne dlhý polčas eliminácie (Bonnet aGastpar, 
1999). 

Pri zvyčajných terapeutických dávkach by sa mali normálne hladiny me
tadónu pohybovať medzi 0,05-1,0 ).lg/ml. Letálna dávka už môže byť aj 
50 mg metadónu per os, závislí jedinci sú schopní v jednotlivých prípadoch 
tolerovať dávky do 200 mg metadónu pri úplnej monoterapii . Hladina 
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2,0 ~g/ml a viac v sére, prípadne v iných orgánoch býva letálna skoro vždy 
(Moffat, 1986). Ako sme už spomenuli, podľa novších zdrojov už hladina 0,4 
~g/ml môže byť fatálna (Sheedy a kol., 2003). 

Prípad Č. 1. Jedno z prvých úmrtí v Bratislave s metadónom. Tento pa
cient zaradený do metadónového programu mal mierne zvýšenú koncentrá
ciu metadónu v žalúdku, významnejšie v pečeni . Súčasne bola dokázaná aj 
prítomnosť metabolitu heroínu, teda nedodržiaval liečebný režim. Kom
binácia s fenobarbitalom prispela k zrýchlenej metabolizácii (nízka hladina 
v sére, vyššia v pečeni) a fatálnemu útlmu dýchacieho centra. 

Prípad Č. 2. Opäť polytoxikomanka. V sére hladina metadónu ľahko nad 
normou, ale výrazne je zvýšená hladina v moči . Išlo o metadónový exces 
niekoľko dní pred smrťou? K fatálnemu vyústeniu prispela zrejme aj kom
binácia s kodeínom, flunitrazepamom a levopromazínom . 

Prípad Č. 3 je typický polytoxikoman a bezdomovec s dlhou drogovou ka
riérou. Zistená hladina metadónu v sére bola ľahko nad normou , ale v moči 

bola významne zvýšená. Ale metadón kombinoval s amfetamínmi v čase 
bezprostredne pred smrťou. Špekulatívne sa dá usudzovať, že táto kom
binácia bola fatálna . 

V prípade Č. 4 išlo o vysokú dávku metadónu, viaceré koncentrácie v tka
nivách boli výrazne zvýšené. Navyše stopové množstvá morfínu svedčia pre 
to, že kombinoval metadón s heroínom. Mal v sebe v čase smrti aj alkohol. 
Zrejme išlo o sumačný efekt na dýchacie centrum. 

Prípad Č. 5 a 6 mali hladiny metadónu v norme. Nakoniec príčinou smrti 
bolo utopenie pri páde auta do Dunaja. Ale nezvládnutie riadenia bolo 
spôsobené pravdepodobne konzumom mnohých psychotropných látok (meta
dón, kodeín, amfetamíny a zrejme aj heroín) probandom Č . 6. 

Záver 

Ide o prvý popis pripadov úmrtia v súvise s medikáciou alebo s konzu
mom metadónu u nás. Časť bola niekedy v metadónovom programe, časť 
prípadov zrejme nie. 

U všetkých išlo o kombináciu metadónu s inými psycho aktívnymi látka-
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mi, najčastejšie s psychostimulanciami, ale aj kodeínom, benzodiazepínmi, 
ba dokonca aj s heroínom a alkoholom. 

Len posledné dva prípady zomreli na utopenie. Metadón spolu s inými 
látkami mal podiel pri nezvládnutí riadenia motorového vozidla a na ná
slednom páde do rieky. Všetky ostatné prípady zomreli za príznakov cen
trálnej hypoxie . 

Je potrebné dôsledne monitorovať pacientov zaradených do metadónové
ho programu, kontrolovať konzum ostatných psychoaktívnych látok. Pokiaľ 
je to možné, je potrebné podávať metadón v monoterapii pre možné nepriaz
nivé až fatálne interakcie. 

Je pravdepodobné, že metadón sa aspoň sporadicky dostáva aj na ilegál
ny trh. 
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