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Súhrn 

Tramadol je centrálne účinkujúce analgetikum všeobecne považované za relatív
ne bezpečné liečivo s relatívne nízkym potenciálom závislosti. Smrteľné intoxikácie 
sú zriedkavé a spojené s požitím vysokých dávok tramadolu. V niektorých krajinách 
sa opisuje narastajúci trend v užívaní a zneužívaní tramadolu. V Slovenskej republi
ke je tramadol oficiálne dostupný len na lekársky predpis. Cieľom práce bola retro
spektívna štúdia prípadov úmrtí súvisiacich s tramadolom v Slovenskej republike. 
Bola vykonaná analýza všetkých prípadov úmrtí súvisiach s užívaním alebo zneuží
vaním tramadolu v rokoch 2004 - 2015. V uvedenom období bolo evidovaných 106 
prípadov. Výsledky štúdie ukázali významný nárast výskytu smrteľných následkov 
užívania resp. zneužívania tramadolu v Slovenskej republike. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : tramadol - užívanie - zneužívanie - predávkovanie - pitva 
- toxikologická analýza 
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J. Šidlo: FATAL CONSEQUENCES OF TRAMADOL 
USE AND ABUSE IN THE SLOV AK REPUBLIC 

Summary 

Tramadol is a centrally acting analgesic generally, considered to be a relatively 
safe medicinal drug with relative low addictive potential. Fatal intoxications are ra
re and appear to be associated with application of large doses of tramadol. There is 
growing evidence of use and abuse of tramadol in several countries. In the Slovak 
Republic, tramadol is a prescription-only medicine. The aim ofthis paper is a retros
pective study of tramadol-related deaths in the Slovak Republic. Analysis of all 
deaths related to tramadol use or abuse in the years 2004 and 2015 was performed. 
The criteria matched 106 cases. The results of the study showed expressive increa
sed occurrence of fatal consequences of tramadol use or abuse in the Slovak Repub
lic. 

K e y w o r d s : tramadol - use - abuse - overdoses - autopsy - toxicological ana
lysis 

Úvod 

Tramadol je centrálne účinkujúce opioidné analgetikum s účinkami po
dobnými kodeínu (Baselt, 1999). Je veľmi slabým agonistom µ-opioidných 
receptorov v mozgu. Indukuje uvoľnenie sérotonínu a inhibuje spätné vy
chytávanie noradrenalínu (Spiller a kol., 1997). Dobre sa absorbuje zažíva
cím traktom po ústnom podaní, maximum účinku dosahuje v priebehu 2 ho
dín a biologický polčas jeho rozpadu v organizme je približne 6 hodín 
(Baselt, 1999). Metabolizuje sa v pečeni mnohými cestami vrátane CYP2D6 
a CYP3A4 na metabolit 0-desmetyltramadol (jeden z 23 metabolitov), čo je 
výrazne silnejší µ-opioidný agonista a je zodpovedný za analgetické, a tým 
aj toxické účinky tramadolu. Metabolity sú vylučované primárne obličkami, 
29 % požitého tramadolu sa vylučuje ako pôvodná forma (De Decker a kol., 
2008). Tramadol je dostupný v mnohých liekových formách ako kapsuly, 
tablety, čípky, roztoky na bežné injekčné podanie ako aj podanie do mie
chového kanála (Barbera a kol., 2013). Tramadol nemá niektoré vážne ved
ľajšie účinky tradičných agonistov opioidných receptorov ako je riziko de
presie dýchacieho centra (Klotz, 2003) a pôvodne sa mu pripisovalo nízke 
riziko drogovej závislosti (Richter a kol., 1985). Napriek tomu sa v posled-
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ných rokoch opisujú v literatúre prípady fatálnych následkov užívania/zne
užívania tramadolu. Klinicky sa predávkovanie prejavuje nauzeou, zvra
caním, ospalosťou, závratmi, zápchou, bolesťami hlavy, tachykardiou, kar
diovaskulárnym kolapsom, epileptickými záchvatmi a depresiou resp. zasta
vením dýchania. K intoxikácii prispieva súčasné požitie ďalších psychoak
tívnych látok vrátane etanolu (Epstein a kol., 2006). Jedinečný zdroj iden
tifikácie týchto prípadov predstavujú súdnolekárske pitvy (Jonsson a kol., 
2004). Narastajúci trend v užívaní/zneužívaní tramadolu a jeho fatálnych 
následkoch dokumentujú viacerí autori (Iravani a kol., 2010; Fawzi, 2011; 
Randall a Crane, 2014; Dart a kol., 2015; West a kol., 2015). 

Metodika 

Bola vykonaná retrospektívna analýza prípadov úmrtí súvisiacich s psy
choaktívnymi látkami, hlásených v rámci povinného monitoringu, pitvaných 
v rokoch 2004 - 2015 na Súdnolekárskych a patologicko-anatomických pra
coviskách Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Slovenskej re
publike so zameraním na úmrtia súvisiace s užívaním/zneužívaním trama
dolu. Vo všetkých prípadoch bola vykonaná pitva štandardnou metódou 
a doplňujúce laboratórne vyšetrenia vrátane toxikologickej analýzy biolo
gických materiálov odobratých pri pitve. Prípady boli rozdelené podľa meto
diky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti do 
dvoch skupín; na priame (príčina smrti bola intoxikácia resp. predávkovanie 
tramadolom) a nepriame (príčina smrti bola iná ako intoxikácia resp. 
predávkovanie tramadolom, pričom k úmrtiu došlo v stave ovplyvnenia tra
madolom) úmrtia súvisiace s tramadolom. Ďalšími sledovanými parametra
mi boli pohlavie, vek, výskyt podľa rokov, kombinácie požitia etanolu resp. 
iných psychoaktívnych látok, miesto úmrtia resp. nálezu mŕtveho tela, von
kajšia príčina smrti a výskyt podľa pracovísk a ich spádových oblastí. Šta
tistické analýzy boli vykonané pomocou programu SPSS. 

Výsledky 

V analyzovanom súbore bolo zistených 106 prípadov úmrtí následkom 
užitia/zneužitia tramadolu z celkového počtu 63 264 pitvaných prípadov, čo 
predstavuje 0,17 % a takmer 9 % zo všetkých hlásených prípadov úmrtí 
súvisiacich s psychoaktívnymi látkami. Bola zistená výrazná prevaha pria
mych úmrtí (70 %) nad nepriamymi (30 %). V 67 % prípadov išlo o mužov 
a v 33 % o ženy. V jednotlivých skupinách bolo zastúpenie mužov a žien po
dobné. V skupine priamych úmrtí bolo 66 % mužov, v skupine nepriamych 
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úmrtí 69 %. Vo vekovej kategórii od 35 do 59 rokov bolo 63 % hlásených 
prípadov (graf 1). 

Graf 1. Rozdelenie prípadov (n) podľa vekových kategórií 
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Najviac prípadov (21 %) bolo hlásených v roku 2013. Výrazný nárast vý
skytu prípadov bol zaznamenaný v období posledných štyroch rokov sledo
vaného obdobia t.j. 2012 - 2015, kedy bolo hlásených 64 % všetkých zis
tených prípadov. Graf 2 uvádza výskyt prípadov priamych a nepriamych 
úmrtí podľa jednotlivých rokov. 
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Graf2. Rozdelenie prípadov (n) podľa výskytu 
v jednotlivých rokoch 

25 

20 

15 

10 

5 

•Nepriame (n) 
O Priame (n) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rok 

Tramadol samotný bol dokázaný v 36 % prípadov, kombinácia tramadolu 
s inými psychoaktívnymi látkami bola zistená v 64 % prípadov. Kombinácia 
s etanolom bola detegovaná v 25 % a s benzodiazepínmi v 17 % prípadov, 
z toho v 5 prípadoch (5 %) bola zistená trojkombinácia tramadolu, benzodia
zepínov a etanolu. V skupine priamych úmrtí bola kombinácia s etanolom 
zistená v 30 % a s benzodiazepínmi v 14 % prípadov. V skupine nepriamych 
úmrtí bol etanol detegovaný v 16 % a benzodiazepíny v 25 % prípadov. De
tailné rozdelenie prípadov podľa skupín úmrtí a počtu zistených látok je 
uvedené v grafe 3. 
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Graf3. 
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K úmrtiam dochádzalo resp. mŕtve telá boli najčastejšie nájdené (56 % 
prípadov) v domácom prostredí. Graf 4 demonštruje rozdelenie prípadov po
dľa jednotlivých skupín a miesta úmrtia resp. nálezu mŕtveho tela. 
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Graf4. 
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V skupine priamych úmrtí bol zistený samovražedný úmysel v 46 % prí
padov. Náhodné intoxikácie a intoxikácie s neurčeným úmyslom boli refero
vané zhodne po 27 % prípadov. V skupine nepriamych úmrtí bolo úmyselné 
sebapoškodenie príčinou smrti v 44 %, náhody alebo nehody v 25 % a cho
robné príčiny v 19 % prípadov. V spádovej oblasti Bratislavského a Trnav
ského samosprávneho kraja bolo hlásených 28 % všetkých prípadov (graf 5). 
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Graf5. 
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Legenda: BA- Bratislava, NR - Nitra, ZA- Žilina, MT - Martin, BB - Banská Bys
trica, PP - Poprad, PO - Prešov, KE - Košice 

Diskusia 

Používanie centrálne účinkujúceho analgetika tramadolu vzrástlo v pos
ledných dvoch desaťročiach. Pôvodne bol pri výrobe požadovaný nízky vý
skyt typických opioidných vedľajších účinkov. Vďaka jeho nízkej afinite 
k µ-opioidným receptorom mu bol prisudzovaný nízky potenciál pre zneuží
vanie, toleranciu, závislosť a nebezpečenstvo depresie dýchania v porovnaní 
s klasickými opioidnými analgetikami ako napr. morfínom (Lee a kol., 1993; 
Goeringer a kol., 1997). Napriek tomu posledné práce opisujú jeho potenciál 
pre zneužívanie, výskyt epileptických záchvatov a anafylaktických reakcií. 
V súčasnosti sa tramadol neodporúča pre pacientov s aktuálnou aj ana
mnestickou závislosťou od opioidov, u pacientov s alergiou na tramadol 
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alebo iné opioidy a u pacientov užívajúcich zároveň lieky, ktoré môžu znížiť 
prah pre vznik kŕčov, ako napríklad tricyklické antidepresíva a selektívne 
inhibítory spätného vychytávania sérotonínu. Iným možným vedľajším efek
tom, ktorému sa venuje minimálna pozornosť, je hypoglykémia. Toto bolo 
demonštrované u potkanov: aktivácia opioidných µ-receptorov tramadolom 
zvýšila utilizáciu glukózy a/alebo znížila glukoneogenézu čím spôsobila 
u diabetických potkanov hypoglykémiu (Cheng a kol., 2001). Po opakova
nom užití u ľudí hlavnými známkami intoxikácie sú príznaky zo strany cen
trálneho nervového systému od zvracania ku kŕčom prípadne anoxickému 
poškodeniu mozgu (Spiller a kol., 1997). 

Smrteľné prípady v dôsledku predávkovania tramadolom boli v minulosti 
publikované zriedka (De Decker a kol., 2008). V súčasnosti sme svedkami 
rastúceho trendu výskytu smrteľných následkov užívania/zneužívania tra
madolu v Spojených štátoch amerických (USA), v krajinách Európy, sever
nej a západnej Afriky, západnej Ázie a Austrálie. V USA sa v rokoch 2002 -
2010 výrazne zvýšil výskyt úmrtí súvisiacich s preskripčnými opioidmi 
vrátane tramadolu. V rokoch 2011 - 2013 došlo k stabilizácii a miernemu 
poklesu počtu prípadov (Dart a kol., 2015). V rokoch 2006 - 2013 sa počet 
úmrtí v kategórii starších dospelých (viac ako 60 rokov) zvýšil 2,8 krát 
(West a kol., 2015). V Severnom Írsku bolo prvé úmrtie zaznamenané v ro
ku 1996. V rokoch 2001- 2011 došlo k 9-násobnému nárastu výskytu úmrtí, 
pričom v roku 2001 tieto prípady tvorili 9 % a v roku 2011 až 40 % všetkých 
úmrtí súvisiacich s drogami (Randall a Crane, 2014). Vo Švédsku bol v prie
behu 11 rokov od roku 1995 do roku 2005 zistený tramadol v 837 prípadoch 
t.j. v 2% všetkých pitvaných prípadov. Z toho bolo 148 prípadov vyhodno
tených ako úmrtia súvisiace s tramadolom, čo tvorí 0,3 % všetkých pit
vaných prípadov (Tjäderborn a kol., 2007). V našom súbore tvorili úmrtia 
súvisiace s tramadolom 0,17 % všetkých pitvaných prípadov. Dlhodobý 
trend nárastu úmrtí súvisiacich s tramadolom pretrváva vo Veľkej Británii, 
s miernym poklesom po roku 2013, kde v Anglicku, Walese a Škótku sú na 
treťom mieste medzi prípadmi úmrtí súvisiacich s opioidmi (za heroínom 
a metadonom) a na prvom mieste v Severnom Írsku (EMCDDA, 2016a). 
Kolísavý trend výskytu úmrtí súvisiacich s tramadolom v rokoch 2005 -
2014 bol prezentovaný vo Fínsku. Najviac prípadov bolo vo vekovej skupine 
osôb nad 50 rokov (Kriikku, 2016). Podľa iných zdrojov došlo vo Fínsku 
k nárastu počtu prípadov v rokoch 2009 - 2014, v Írsku v rokoch 2011 -
2013, v Španielsku v rokoch 2012 - 2014, v Rakúsku bol zaznamenaný kolí
savý trend v rokoch 2006 - 2014 s maximom výskytu prípadov v roku 2012 
(EMCDDA, 2016b). Alarmujúci nárast počtu prípadov úmrtí súvisiacich 
s tramadolom v Teheráne (Irán) publikovali Iravani a kol. (2010). V období 
rokov 2005 - 2008 došlo k 32,5-násobnému zvýšeniu uvedených úmrtí s ma-
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ximom vo vekovej kategórii mladých dospelých. Podobnú situáciu v náraste 
úmrtí spojených okrem požitia tramadolu s rôznymi formami interper
sonálneho násilia sprevádzanými aj výskytom morfologických zmien - pora
není rôzneho typu - zaznamenal predovšetkým u mladých Egypťanov Fawzi 
(2011). 

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že výsledky našej štúdie sú v urči
tých rysoch podobné skúsenostiam z iných krajín. Hlavnými rysmi publiko
vaných súborov je výrazný nárast výskytu úmrtí súvisiacich s tramadolom 
v období posledných rokov; prevaha prípadov priamych úmrtí nad nepria
mymi; prevládajúce zastúpenie mužov; vekových skupín do 60 rokov. Naj
častejším miestom úmrtia resp. nálezu mŕtveho tela je domáce prostredie; 
v počte zistených látok prevládajú kombinácie viacerých psychoaktívnych 
látok; najvýznamnejšie kombinácie sú s etanolom resp. benzodiazepínmi 
a najvyšší výskyt prípadov je v hlavnom meste a jeho okolí. 

Záver 

Naša štúdia demonštrovala výrazný nárast smrteľných následkov užíva
nia/zneužívania tramadolu v Slovenskej republike predovšetkým v období 
rokov 2012 až 2015, kedy bolo hlásených 64 % všetkých prípadov úmrtí 
súvisiacich s tramadolom v sledovanom období (2004 - 2015). Uvedené fak
ty spolu s vyhodnotením údajov získaných z dostupnej odbornej literatúry 
upozorňujú na potrebu dôslednej kontroly preskripcie liečiv vyrábaných na 
báze tramadolu v Slovenskej republike. Zároveň je potrebné venovať pozor
nosť aj čiernemu trhu s tramadolom zo strany orgánov činných v trestnom 
konaní. 

Vyhlásenie autora o konfiikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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