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Súhrn 

Úvod: V prvej časti nášho príspevku sme pripravili literárny prehľad závislosti 
od anxiolytík a hypnotík (AH). Cieľ: Porovnať vybrané aspekty abstinenčného 
syndrómu a súvisiacej detoxifikačnej liečby u hospitalizovaných pacientov so závis
losťou od anxiolytík/hypnotík (F13) resp. alkoholu (FlO). Metodika: Komparatívna 
klinická štúdia zameraná na porovnanie priebehu detoxifikácie hospitalizovaných 
pacientov so závislosťou od vybraných látok (N = 50). Výsledky: Priemerný vek pa
cientov v skupine F13 (n = 25) resp. FlO (n = 25) bol 49 resp. 45 rokov, zastúpenie 
mužov bolo 60 resp. 84 %. V skupine F13 boli preferenčnými nadužívanými liečiva
mi alprazolam a diazepam. Vegetatívny abstinenčný syndróm sa rozvinul u všet
kých pacientov v skupine FlO a u 68 % pacientov skupine F13. Pacienti v skupine 
FlO mali signifikantne horšie výsledky laboratórnych testov (GMT, AST, ALT, 
MCV) pri prijatí oproti pacientom v skupine F13. Pacienti v skupine F13 potrebovali 
v úvode liečby nižšie dávky benzodiazepínov na úspešnú substitúciu odvykacieho 
stavu (46,5 vs. 69 mg diazeparnového okvivalentu). Pri porovnateľnej dÍžke hospita
lizácie (medián = 13 dní) však u pacientov s F13 došlo k redukcii priemerne o 37 
(± 30) mg diazeparnového ekvivalentu pro die, zatiaľ čo u pacientov s FlO to bolo 
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62,5 (± 32) mg pro die (P < 0,01). Záver: Somatický dopad závislosti sa pomocou la
boratórnych markerov javí ako signifikantne výraznejší u pacientov v skupine FlO, 
na druhej strane detoxifikácia (znižovanie dávky substituovaných benzodiazepínov) 
bola u pacientov závislých od anxiolytík/hypnotík menej úspešná ako u pacientov 
závislých od alkoholu. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od anxiolytík/hypnotík - závislosť od alkoholu - de
toxifikácia - komparatívna klinická štúdia 

v. Segeda, M. Turček, L. Hamráková, J. Pečeňák: 
ANXIOL YTICS AND HYPNOTICS ADDICTION. 
PART 2 - COMP ARATlVE CLINICAL STUDY 

Summary 

Introduction: In the first part of our article, we reviewed the literature about an
xiolytics and hypnotics (AH) addiction. Objective: To compare selected aspects of a 
withdrawal syndrome and related detoxification treatment in hospitalized patients 
with anxiolytics/hypnotics dependence (F13 group) and alcohol dependence (FlO 
group). Methods: A comparative clinical study, focused on comparison of the course 
of detoxification in hospitalized patients addicted to selected substances (N = 50). 
Results: The mean age of the patients in the group F13 (n = 25) and FlO (n = 25) 
was 49 and 45 years respectively, with men portion of 60 and 84 % respectively. In 
the F13 group, the most abused drugs were alprazolam and diazepam. The vegetati
ve withdrawal syndrome had developed in all patients in the group FlO and in 68 % 
of patients in the group F13. Patients in the FlO group had significantly worse re
sults of blood tests (GGT, AST, ALT, MCV) at the admission, compared to the pa
tients in the group F13. Patients in the F13 group needed lower doses of benzodia
zepines at the beginning of treatment for a successful substitution of a substance 
withdrawal (46.5 vs. 69 mg of diazepam equivalent). Within a comparable length of 
hospitalization (median = 13 days), the average dose reduction was 37 (± 30) mg of 
diazepam equivalent per day in patients with diagnosis F13, while in the patients 
with diagnosis FlO it was 62.5 (± 32) mg per day (P <0.01). Conclusion: The somatic 
consequences of addiction, according to laboratory tests, seem to be significantly 
worse in the patients in the group FlO. On the other hand, detoxification (dose re
duction of substituted benzodiazepines) was less successful in patients addicted to 
anxiolytics/hypnotics than in the patients with alcohol dependence. 

Key w o r ds: anxiolytics/hypnotics addiction - alcohol addiction - detoxification 
- comparative clinical study 
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Úvod 

V prvej - prehľadovej - časti nášho príspevku (Turček a kol., 2014) sme 
opísali mechanizmus účinku anxiolytík a hypnotík (AH), charakterizovali 
sme ich hlavné i nežiaduce účinky a riziká nadužívania, ako aj klinické 
aspekty závislosti od AH. Vzhľadom na farmakodynamické (ale aj farmako
kinetické) podobnosti liečiv zo skupiny AH s alkoholom sme sa osobitne ve
novali problematike zvládania abstinenčného syndrómu pri závislosti od AH 
a jeho porovnaniu s alkoholovým abstinenčným syndrómom. Nedostatočné 
literárne údaje o klinických štúdiách s priamym porovnaním zvládania 
oboch odvykacích stavov nás podnietili k snahe o analýzu vlastných kli
nických skúseností na našom pracovisku. 

Ciel 

Cieľom tejto práce bolo porovnať vybrané aspekty abstinenčného syndró
mu a súvisiacej detoxifikačnej liečby u hospitalizovaných pacientov so závis
losťou od AH resp. alkoholu. 

Metodika 

Realizovali sme komparatívnu klinickú štúdiu zameranú na porovnanie 
detoxifikácie pacientov so závislosťou od anxiolytík/hypnotík a pacientov so 
závislosťou od alkoholu. Cieľovou skupinou boli pacienti hospitalizovaní na 
Psychiatrickej klinike LFUK a UNB v Bratislave pre závislosť od AH resp. 
alkoholu, prijatí za účelom detoxifikácie v rokoch 2013 - 2015. U pacientov 
s vhodnými charakteristikami sme prospektívne aj retrospektívne zbierali 
vybrané údaje (informácie z anamnézy, objektívne klinické znaky odvyka
cieho stavu, laboratórne parametre, údaje o priebehu farmakoterapie). 

Vstupnými kritériami pre zaradenie do štúdie boli dosiahnutý vek aspoň 
18 rokov, závislosť od AH (F13.2 podľa MKCH-10) resp. závislosť od alkoho
lu (F10.2) ako základná alebo pridružená diagnóza, prípustná bola psychia
trická komorbidita okrem komorbidity so závislosťami či užívaním iných 
ako sledovaných látok. Vylučovacími kritériami boli nedovŕšený 18. rok ži
vota, recipročná komorbidita (F10.2 ako pridružená diagnóza u pacientov 
s F13.2; analogicky F13.2 ako pridružená diagnóza u pacientov s F10.2). 
Všetci pacienti boli liečení podľa zaužívanej klinickej praxe; detoxifikačná 
liečba na pracovisku prebiehala štandardne s použitím benzodiazepínov. 
Dávky anxiolytík/hypnotík sme prepočítavali na diazeparnový ekvivalent 
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(Ashton, 2007); dávky antipsychotík na chlórpromazínový ekvivalent 
(Gardner a kol., 2010). 

Získané údaje sme spracovali deskriptívnou aj analytickou štatistikou, 
použité boli programy Microsoft Excel (verzia 2003) a SPSS (verzia 15.0). Za 
základnú hladinu štatistickej významnosti sme považovali P < 0,05. 

Výsledky 

Náš súbor tvorilo 25 pacientov so závislosťou od anxiolytík/hypnotík 
(ďalej iba F13) a 25 pacientov so závislosťou od alkoholu (ďalej iba FlO), pri
jatých na hospitalizáciu za účelom detoxifikácie resp. pre odvykací stav. Ich 
základné charakteristiky uvádza tab. 1. 

Tabuľka 1. Základné charakteristiky pacientov 

Parameter F13 FlO Poznámka 
(N= 25) (N= 25) 

Pohlavie (n) 
Muži 60,0% 40,0 % P = 0,059 

Ženy 40,0% 16,0 % (X2 = 3,57; df = 1) 

Vek (roky) 
Priemer (± SD) 49,3 ± 14,4 45,1 ± 11,8 n.s. 

Medián 47 47 
Rozpätie 28-78 24-66 

Dtžka hospitalizácie (dni) 
Priemer (± SD) 13,3 ± 7,5 13,9 ± 8,4 n.s. 

Medián 13 13 
Rozpätie 3-28 5 -41 

Konzum AH priemerné údaje 
(mg diazepamu/deň) za 7 dní pred 

Priemer (± SD) 77 ± 61 prijatím 
Medián 65 

Rozpätie 10 - 220 

Konzum alkoholu priemerné údaje 
(g etanolu/deň) za 7 dní pred 

Priemer (± SD) 224 ± 111 prijatím 
Medián 180 

Rozpätie 65 - 470 
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V skupine F13 boli najčastejšie užívanými liečivami alprazolam (ako pre
ferenčné anxiolytikumJhypnotikum ho označilo 36 % pacientov), diazepam 
(32 %) a zolpidem (16 %). Medián dÍžky užívania AH pred hospitalizáciou 
v tejto skupine bol 15 mesiacov (rozpätie 1 - 60 mesiacov). 

Ďalšie vybrané premenné oboch skupín pacientov, týkajúce sa rozvoja 
vegetatívneho abstinenčného syndrómu na začiatku hospitalizácie a labo
ratórnych nálezov pri prijatí sú uvedené v tab. 2. V grafe 1 sú znázornené 
zmeny dávok detoxifikačnej liečby vyjadrené pomocou diazepamového ekvi
valentu. 

Tabuľka 2. Klinické a laboratórne ukazovatele pacientov 

Parameter F13 
(N = 25) 

Abstinenčný syndróm (N) 

neprítomný 32,0 % 
prítomný 68,0 % 

Laboratórne nálezy 

ALT (J.1katIL) 0,60 ± 0,62 
(ref.: 0,20 - 0,60) 

AST (J.1katIL) 0,63 ± 0,64 
(ref.: 0,17 - 0,60) 

GMT (J.1katlL) 1,19 ± 1,62 
(ref.: 0,15 - 0,65) 

PLT (x1091L) 286 ± 65 
(ref.: 150 - 400) 

MCV(fL) 95 ± 8 
(ref.: 82 - 98) 

Legenda: 
F13 - závislosť od anxiolytík/hypnotík 
FlO - závislosť od alkoholu 
ALT - alanínaminotransferáza 
AST - aspartátaminotransferáza 
GMT - gamaglutamyltransferáza 
PL T - počet trombocytov 
MCV - stredný objem erytrocytov 

FlO Poznámka 
(N = 25) 

do 48 hodín od prijatia 

0,0% P < 0,01 
100,0 % (Fisher X2 = 9,52; df = 1) 

do 24 hodín od prijatia 

1,28 ± 0,75 P < 0,01 
(F = 11,4; df = 1) 

2,16 ± 1,55 P < 0,001 
(F = 19,9; df = 1) 

7,47 ± 7,07 P < 0,001 
(F = 16,5; df = 1) 

157 ± 85 P < 0,001 
(F = 34,5; df = 1) 

101 ± 6 P < 0,05 
(F = 7,1; df= 1) 
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Legenda: 
F13 - závislosť od anxiolytík/hypnotík 
FlO - závislosť od alkoholu 
24H - prvých 24 hodín hospitalizácie 

I 

V priebehu prvých 24 hodín hospitalizácie bola pacientom zo skupiny 
FlO podaná signifikatne vyššia celková dávka benzodiazepínov v porovnaní 
s pacientmi v skupine F13 (P < 0,05; F = 6,23; df = 1). V ďalšom priebehu 
(na 5. deň hospitalizácie resp. pri jej ukončení) sme však už medzi oboma 
skupinami nezaznemenali signifikantné rozdiely. Pri porovnaní rozdielu dá
vok podávaných benzodiazepínov počas prvých 24 hodín hospitalizácie opro
ti dávkam ri prepustení sme zistili, že u pacientov s F13 došlo priemerne 
k redukcii o 37 (± 30) mg diazeparnového ekvivalentu pro die, zatial čo 
u pacientov s FlO to bolo 62,5 (± 32) mg pro die; tento rozdiel bol signifi
kantný na hladine P < 0,01 (F = 8,24; df = 1). 

Zistili sme, že podávanie antipsychotík (najčastejšie tiapridu) v oboch 
súboroch nebolo štatisticky významne odlišné a dávkovanie a frekvencie po-
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dávania nesvedčili o systematickom využívaní tejto liekovej skupiny v liečbe 
uvedených závislostí. Antipsychotiká boli podávané aspoň jeden deň počas 
hospitalizácie u 84 % pacientov F13 a u 80 % pacientov FlO; priemerná 
dávka na 5. deň hospitalizácie bola 283 resp. 392 mg chlórpromazínového 
ekvivalentu v skupine F13 resp. FlO (v oboch skupinách po 16 pacientov 
užívajúcich antipsychotikum v daný deň). 

Vzhľadom na rozdiely medzi oboma skupinami pacientov v dávkach ben
zodiazepínov (zvlášť počas prvých 24 hodín hospitalizácie, kedy je najväčšie 
riziko rozvoja či zhoršenia príznakov abstinenčného syndrómu) nás 
zaujímalo, do akej miery je dávka benzodiazepínov v tomto časovom inter
vale ovplyvnená aj inými faktormi ako iba hlavná diagnóza pacienta. Za 
týmto účelom sme realizovali 4-faktorovú univariačnú analýzu (tab. 3). 

Tabuľka 3. 

Faktor 

Diagnóza 

Pohlavie 

Vek 

BMI 

Celý model 

Univariačná analýza dávky benzodiazepínov 
počas prvých 24 hodín hospitalizácie 

F(df= 1) Signifikancia (P) 

16,30 < 0,001 

0,47 = 0,501 

2,71 = 0,111 

0,021 = 0,887 

4,78 = 0,004 

l]2 

0,359 

0,016 

0,085 

0,001 

0,397 

Z univariačnej analýzy vyplýva, že v zvolenom modeli je jediným signifi
kantným faktorom podieľajúcom sa na variabilite dávky benzodiazepínov 
v prvých 24 hodinách hospitalizácie hlavná diagnóza (36 %-ný príspevok 
variability dávky) a celý model vysvetľuje približne 40 % variability. 

Diskusia 

V našom súbore bol priemerný vek pacientov so závislosťou od AH nad 
40 rokov, čo je v súlade s centrálnymi štatistickými údajmi (NCZI, 2014a). 
Rozdiel bol v zastúpení pohlavia (v našom súbore pacientov mierne prevažo
vali muži) a v dÍžke nadužívania AH. Podľa národných štatistických údajov 
80 % pacientov pred vstupom do odvykacej liečby nadužívalo AH viac ako 5 
rokov, v našej štúdii to bolo len 10 % pacientov a medián dÍžky nadužívania 
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bol 15 mesiacov, teda závislosť sa rozvinula relatívne "rýchlo". Medián den
nej dávky AH pred hospitalizáciou bol 65 mg diazeparnového ekvivalentu, 
čo je v súlade s literárnymi údajmi, ktoré poukazujú na skutočnosť, že z pa
cientov užívajúcich AH v dávke viac ako 40 mg diazeparnového ekvivalentu 
denne je až 87 % závislých (De Las Cuevas a kol., 2003). Najčastejšími pre
ferenčnými AH v našej štúdii boli alprazolam a diazepam, čo môže súvisieť 
s návykovým potenciálom, ale aj mimoriadne frekventnou preskripciou 
lekármi rôznych odborností v našej krajine (Juergens, 1991; NCZI, 2014b). 

Pri porovnaní základných charakteristík oboch diagnostických súborov 
sme zistili určité podobnosti. Hoci v súbore závislých od alkoholu výrazne 
prevažovali muži, pomer pohlaví nebol signifikantne odlišný od súboru pa
cientov so závislosťou od AH. Priemerný vek pacientov v oboch skupinách 
sa významne nelíšil (hoci trend o 4 roky vyššieho veku u F13 sme zachytili) 
a dÍžka hospitalizácie v oboch súboroch bola tiež veľmi podobná (medián 13 
dní v oboch skupinách). Vegetatívny abstinenčný syndróm (aspoň mierny) 
sa rozvinul u všetkých pacientov v skupine FlO a iba u dvoch tretín pacien
tov v skupine F13, čo nie je v kontexte literárnych údajov prekvapivý výsle
dok (Ashton, 2005; WHO, 1993). 

Laboratórne markery (transaminázy a hodnoty sledovaných parametrov 
krvného obrazu) boli u pacientov so závislosťou od alkoholu podstatne hor
šie oproti závislosti od AH a poukazujú na výraznejší dopad závislosti od al
koholu na telesné zdravie v porovnaní so závislosťou od AH (pozornosť si 
však zasluhuje elevácia GMT aj v skupine F13). Vysvetlením by mohol byť 
jednak odlišný metabolizmus AH (glukuronidácia AH s menším zapojením 
pečeňových metabolických systémov) a taktiež skutočnosť, že množstvá kon
zumovaného alkoholu sa pohybujú v rádovo vyšších množstvách oproti 
dávkam užívaných anxiolytík/hypnotík. 

Porovnanie priebehu detoxifikácie v našej štúdii naznačuje, že pacienti 
v skupine F13 síce vyžadujú v úvode liečby nižšie dávky benzodiazepínov 
na úspešnú substitúciu odvykacieho stavu, avšak pri porovnateľnej dÍžke 
hospitalizácie je znižovanie dávky u nich menej úspešné ako u pacientov 
FlO. Predpokladáme, že to súvisí s dlhším odoznievaním abstinenčného sta
vu pri závislosti od anxiolytík/hypnotík (Ashton, 2005; Lader a kol., 2009), 
avšak overenie tohto predpokladu by si vyžadovalo podmienky cielene dizaj
novanej klinickej štúdie. V zvolenom modeli pre univariačnú analýzu dávky 
benzodiazepínov počas prvých 24 hodín hospitalizácie sme identifikovali 
diagnózu ako jediný významný faktor podieľajúci sa na približne 36 % va
riabilite. Nakoľko celý model dokázal predpovedať iba 2/5 celkovej variabili
ty, je zrejmé, že sa na nej podieľajú aj iné faktory - napriklad závažnosť od
vykacieho stavu, množstvá užitých látok v období tesne pred hospitalizá
ciou, či nutričný alebo metabolický stav. 
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Za hlavnú limitáciu štúdie považujeme retrospektívne sledovanie údajov 
u 13 pacientov v skupine F13, s čím súvisela nemožnosť priameho prospek
tívneho vyhodnocovania a následne exaktného porovnania kvantifikovanej 
závažnosti odvykacieho stavu v priebehu detoxifikačnej liečby. 

Závery 

Priemerný vek pacientov so závislosťou od anxiolytík/hypnotík v našom 
súbore bol 49 rokov, zastúpenie mužov bolo 60 %. Medián dÍžky nadužíva
nia anxiolytík/hypnotík bol 15 mesiacov, preferenčnými nadužívanými lieči
vami boli alprazolam a diazepam, medián dennej dávky liekov pred hospita
lizáciou bol 65 mg diazeparnového ekvivalentu. 

Pri porovnaní pacientov závislých od anxiolytík/hypnotík a pacientov zá
vislých od alkoholu sme zistili, že vegetatívny abstinenčný syndróm (aspoň 
mierny) sa rozvinul u všetkých pacientov v skupine alkoholovo závislých 
a iba u dvoch tretín pacientov v skupine závislých od anxiolytík/hypnotík. 
Somatický dopad závislosti sa pomocou laboratórnych markerov javí ako si
gnifikantne výraznejší u pacientov s alkoholovou závislosťou, hoci aj u pa
cientov so závislosťou od anxiolytík/hypnotík nachádzame elevované hodno
ty GMT mimo referenčné hodnoty. Komparatívna analýza priebehu detoxi
fikácie v našej štúdii ukázala, že pacienti závislí od anxiolytík/hypnotík síce 
vyžadujú v úvode liečby nižšie dávky benzodiazepínov na úspešnú substitú
ciu odvykacieho stavu, avšak pri porovnateľnej dÍžke hospitalizácie je znižo
vanie dávky u nich menej úspešné ako u pacientov závislých od alkoholu. 

Rozdiely v laboratórnych ukazovateloch a v priebehu detoxifikácie medzi 
skupinou závislých od anxiolytík/hypnotík a závislých od alkoholu môžu 
mať rôzne vysvetlenia. Do úvahy pripadajú najmä množstvá a metabolické 
odlišnosti hlavnej užívanej látky, či iné charakteristiky závislosti (dÍžka 
trvania nadužívania, otázka symptomatickej "samoliečby", ale napríklad aj 
náhľad na problém závislosti). Tieto premenné sme v našich podmienkach 
nedokázali analyzovať a zasluhujú si ďalšie štúdium. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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