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1. ÚVOD 

 

Tématem práce jsou benzodiazepiny a zhodnocení rizika závislosti na této skupině léčiv, které 

jsou široce předepisovány nejen odbornými, ale hlavně praktickými lékaři.  

 

Éra psychofarmakologie začala v pozdních padesátých letech, kdy byly objeveny první 

antipsychotika, antidepresiva a o něco později právě benzodiazepiny jako účinné a současně 

mnohem bezpečnější trankvilizéry než barbituráty, které jim předcházely. Tyto objevy byly 

velmi slibné a přinesly naději léčby všech psychiatrických onemocnění. Obzvláště příznivé 

byly přijaty pacienty, neboť jim umožňovaly návrat do normálního života bez výraznějších 

omezení. Benzodiazepiny rychle nahradily barbituráty a začaly se předepisovat a užívat ve 

velké míře. Dodnes patří k jedněm z nejvíce předepisovaných léčiv. 

Nicméně, prvotní nadšení z nových léčiv, která měla být velmi prospěšná, postupem času 

vyprchalo, když se zjistilo, že i na ně, podobně jako na barbituráty, vzniká závislost. Ta se 

projevuje abstinenčními příznaky po jejich náhlém vysazení. Objevil se tak problém, který 

začali všichni zdravotničtí odborníci zkoumat a řešit. 

 

Benzodiazepiny svým ovlivněním GABA receptorů zasahují do činnosti hlavního inhibičního 

neurotransmiterového systému a diky tomu ovlivňují mnoho dějů v organismu a mohou být 

použity v léčbě řady stavů. Vedle léčby spasticity svalstva, epileptických záchvatů jsou to 

převážně stavy úzkosti, neurózy a nespavost. Stavy, které jsou v naší populaci běžné díky 

současnému stylu života, který představuje kombinaci spěchu a stresu s nedostatkem 

odpočinku. Pro lidi je jednodušší překonat tyto potíže pomocí léků, než aby se zamysleli a 

svůj režim se pokusili nějakým způsobem pozměnit. A  benzodiazepiny jsou pro to vhodný a 

celkem snadno dostupný prostředek. Lékaři tato léčiva mohou bez problému předepsat a 

léčiva nejsou finančně náročná. Pacienti tak mohou opakovaně navštěvovat lékaře a své 

zdravotní potíže spojené s nervozitou, úzkostí či poruchami spánku řešit dlouhodobým 

užíváním benzodiazepinů. Problém je ovšem v tom, že právě jejich dlouhodobá a nadměrná 

konzumace je nebezpečná. Riziko závislosti je prokázané a jen závisí, nakolik se daný jedinec 

svými podmínkami přičiní k jejímu vzniku.  

 

V práci se věnuji benzodiazepinům jednak z odborného hlediska (se shrnutím všech 

podstatných farmakologických a toxikologických vlastností); zejména se však zaměřuji na 
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problematiku závislosti. Uvádím zde odborné teorie vysvětlující vznik závislosti, shrnuji 

všechna fakta týkající se tolerance a abstinenčních příznaků, rozebírám jednotlivé faktory, 

které mohou mít vliv na vznik závislosti. Podrobněji se věnuji otázce léčbě závislosti 

(zahrnující farmako- i psychoterapii). Rovněž jsem se zaměřila na užívání těchto léčiv ve 

skupině starších pacientů, kteří představují rizikovou a současně nejpočetnější skupinu 

v jejich užívání. 

 

Benzodiazepiny jsou samozřejmě potřebná a užitečná léčiva, ale je nezbytné jejich užívání 

omezit v těch případech, kde jsou zdravotní problémy jen dočasné  a dají se řešit způsoby, jež 

s sebou nenesou rizika jako třeba závislost.  

 

Problematika lékové závislosti není vnímána s takovým respektem jako závislost na drogách, 

přesto je její dopad závažný. Jednou z jejích příčin je právě snadná dostupnost a nadměrné 

předepisování, které se stává nekontrolovatelným. Právě omezení nadměrného užívání a 

poučení pacientů o případných rizicích by mělo být jedním z možných řešeních této situace. 

Stejně jako v oblasti drog i zde je důležité působit preventivně. 

 

Cílem práce je komplexní zhodnocení problematiky závislosti na benzodiazepinech se všemi 

příčinami i důsledky. Myslím, že je důležité mít o této problematice obecné povědomí. A jako 

budoucí farmaceut bych chtěla přispět k jejímu řešení. 
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2. ODBORNÁ ČÁST 

 

2.1 Indikace benzodiazepinů 

 

a) Úzkostné poruchy 

 

Úzkostné poruchy jsou klasifikovány do několika skupin (1): jako fobické úzkostné poruchy 

(agorafobie, sociální fobie, specifické fobie), generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-

kompulzivní porucha, reakce na závažný stres (akutní reakce na stres, posttraumatická 

stresová porucha, poruchy přizpůsobení), disociativní poruchy, somatoformní poruchy a jiné 

neurotické poruchy. Hlavním a základním příznakem všech uvedených poruch je úzkost a 

panický strach – buď jasně vyjádřené, nebo skryté za nejrůznější (často tělesné) projevy. 

K terapii úzkostných poruch se nejčastěji používají léčiva ze skupiny anxiolytik. Je 

odhadováno, že ve vyspělých zemích je pravidelně užívá okolo 10% populace. Dle 

dostupných informací získaných na základě sledování preskripce benzodiazepinů v lékárnách 

se poměr receptů právě na tato léčiva k celkovému počtu receptů pohybuje okolo 10 %, 

s malými výkyvy v jednotlivých měsících během roku. (16) 

 

 Generalizovaná úzkostná porucha se většinou objevuje u disponovaných osob po 

dlouhotrvajícím stresu.  Její příznaky se objevují pozvolna, nenápadně. Hlavním 

rysem je dělání si starostí, neustále zabývání se stresujícími myšlenkami. 

 Panická porucha je charakterizována náhlými epizodami intenzivního strachu až 

hrůzy, které se objevují bez zjevné vnější příčiny (MKN-10 1996) (10) 

 Sociální fobie je strach ze sociálních situací. Často začíná v pubertě ale i dříve a 

soustřeďuje se kolem strachu z pátravých pohledů jiných lidí. To vede k vyhýbání se 

pobytu ve společnosti (MKN-10 1996). ). Sociální fobie je obvykle spojena s nízkým 

sebehodnocením a strachem z kritiky. Nápadné je vyhýbání se sociálním situacím, 

které v extrémních případech může vést k téměř úplné sociální izolaci. 

   Specifické fobie Tyto fobie jsou omezeny na vysoce specifické situace, např. blízkost 

určitých zvířat, výška, hrom, tma, létání, uzavřené prostory, močení nebo defekace na 

veřejných záchodcích, požívání určitých jídel, návštěvu zubního lékaře, pohled na 

krev nebo zranění a strach z určitých nemocí (MKN-10 1996).  (10) 
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Úzkostné poruchy se mohou skrývat za nejčastějšími psychickými příznaky, které vedou 

pacienty k návštěvě praktického lékaře či psychiatra. Nerozpoznané a neléčené úzkostné 

poruchy mají tendenci ke chronifikaci a jsou velmi často (až v 70 %) provázeny depresivní 

poruchou.(11)  

Příznaky, které patří do obrazu úzkostných poruch, jsou nejrůznější vegetativní a somatické 

projevy, fobie, obsese, ritualizované chování apod. Tyto projevy mohou být chápány jako 

pacientova obrana proti ohrožení. 

 

Úzkostné poruchy jsou často výsledkem rané maladaptace.  Úzkost je sice možné snížit léky, 

ale porucha adaptace na život si vyžaduje především změnu životních postojů a snahu o 

adaptivní chování. Bez této změny léky pomohou jen dočasně. (11) 

 

Anxiolytika 

 

Etiopatogenezi úzkostných poruch vykládá řada psychologických nebo biologických teorií. 

Z hlediska neurotransmiterů jsou zúčastněny tři systémy – serotoninergní, noradrenergní a 

GABA-ergní. Zvýšená aktivita serotoninergního a noradrenergního systému vede k projevům 

úzkosti, kdežto hladina úzkosti klesá při stimulaci GABA-ergního systému. (1) 

 

Anxiolytika (2), zvaná také trankvilizéry, dříve „malé trankvilizéry“ mají potlačit strach a 

pocit napětí a utlumit příliš silný vliv negativních emocí na rozpoložení a celkový stav 

pacienta.  Účinkem látek této skupiny se snižuje význam exogenních a endogenních stimulů, 

které nepříznivě ovlivňují pocit pohody. Tento účinek je vykoupen za cenu všeobecného 

útlumu (sedace), určité lhostejnosti a snížení iniciativy. Při dávkování, které dostačuje pro 

tyto účely, je hypnotický účinek vyjádřen méně než po sedativech a hypnotikách. Jestliže 

příčinou poruchy spánku jsou pocit strachu a napětí, jsou anxiolytika vhodná také jako 

prostředky umožňující spánek. Anxiolytika inhibují interneurální šíření vzruchu, takže 

z limbického systému a z retikulární formace přichází méně impulzů do vyšších oddílů 

mozku. K farmakoterapii, kterou by měla vždy doprovázet též psychoterapie, se zpravidla 

přistupuje, jestliže úzkost nemocnému výrazně snižuje kvalitu jeho života a vede 

k somatickým příznakům (palpitace, průjem, pocení atd.). Terapie anxiolytiky bývá spojena 

s rizikem vzniku závislosti, a to zvláště v případech, kdy je příčina obtíží psychogenní a 
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nemocný díky trankvilizaci ztrácí motivaci něco ve svém životě podniknout, aby příčinu 

psychické tenze a úzkosti odstranil. Toto riziko je větší u osob závislých na jiných látkách, 

např. na alkoholu. (2) 

 Medikace by měla být pokud možno krátká, aby nemocnému umožnila překlenout akutní 

životní krize provázené úzkostí. Dlouhodobé podávání anxiolytik je odůvodněno jen u 

určitých typů osobností s biologicky podmíněnou dispozicí k úzkostnému prožívání. (7) 

 

Typy anxiolytik 

 

Anxiolytika se na základě mechanismu účinku řadí do několika skupin. Nejpoužívanější 

skupinou jsou benzodiazepiny, působící prostřednictvím GABAA – receptorového komplexu, 

jejichž anxiolytický účinek se dostavuje bezprostředně po aplikaci. Dále sem patří látky 

ovlivňující serotoninergní systém: selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

(SSRI) (např. sertralin, fluoxetin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a 

serotoninu (venlafaxin) a antagonisté 5-HT1A-receptoru (buspiron), jejichž anxiolytický 

účinek se však dostavuje až po opakované aplikaci (po dobu 1-5 týdnů). V terapii úzkostných 

poruch byly v minulosti používány barbituráty, ze starších léčiv s anxiolytickou aktivitou se 

dosud při úzkosti vzácně používá meprobamát a některá sedativní antihistaminika 

(hydroxizin, difenhydramin). K ovlivnění periferních vegetativních projevů úzkosti bývají 

velmi vzácně používány rovněž blokátory –adrenergních receptorů. (1) 

 

 

Tab. 1: Dělení anxiolytik a některé používané preparáty  

 

Anxiolytika Propandioly MYDOCALM, MEPROBAMAT * 

Benzodiazepiny* DIAZEPAM, VALIUM, SEDUXEN, 

OXAZEPAM, NEUROL, XANAX, LEXAURIN, 

DEFOBIN, RADEPUR, RIVOTRIL 

Jiná Malé dávky tricyklických antidepresiv 

(AMITRIPTYLIN, PROTHIADEN), malé dávky 

neuroleptik (PLEGOMAZIN, TISERCIN, 

CHLORPROTHIXEN), β- blokátory 

(TRIMEPRANOL) 

* Tyto preparáty mohou vyvolat návyk        (6a) 
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b) Poruchy spánku 

 

Za fyziologických podmínek(1) je průběh spánku rozdělen na dvě základní fáze, které se 

cyklicky střídají přibližně v intervalu 90 minut. Spánková fáze non-REM (non-rapid eye 

movement) zabírá v průměru 70 až 75% času spánku. Je charakterizována poklesem 

elektroencefalografické aktivity mozku (pomalé vlny na EEG). Ve fázi REM (rapid eye 

movement), která je charakteristická rychlými pohyby očí, dochází ke zvýšení  mozkové 

aktivity, snění a občasným záškubům některých svalových skupin.  

 

Nespavost (1) je  subjektivně vnímaný úbytek kvality nebo kvantity spánku, případně obojího, 

často doprovázený důsledky při denním bdění. Mezi nejčastější projevy nespavosti patří 

obtížné usínání, nedostatečné udržení kontinuity spánku (časté probouzení) nebo časné ranní 

probuzení. Zvláštním typem nespavosti je narušení cirkadiální rytmicity např. při časovém 

posunu (tzv. jet lag) nebo změně pracovní doby. 

 

Správná diagnostika nespavosti je nezbytná pro volbu vhodného hypnotika. Jinak se léčí 

nespavost krátkodobá (trvající několik dní), přechodná (1-3 týdny), nebo chronická (déle než 

tři týdny). (1) 

 

Poruchy spánku jsou časté a mají velmi rozdílné příčiny. S poruchami spánku jsou spojena 

četná onemocnění z oblasti vnitřního lékařství, chirurgie a neurologie. Každé bolestivé 

onemocnění ruší noční klid. Příčinou nespavosti však mohou být i nepříznivé zevní okolnosti 

a podmínky- hluk, přílišné světlo, přílišné teplo, dále také nezdravý životní styl, příliš 

povzbuzujících a dráždivých látek ve druhé polovině dne, příliš málo fyzické aktivity, příliš 

těžká jídla na noc. V těchto případech je lékařovým úkolem prosadit změnu životních návyků. 

 

Člověk je schopen plné duševní a fyzické výkonnosti pouze, pokud každodenně spí 

dostatečnou dobu (6-8 hod). Trvalý nedostatek spánku způsobí tělesné i duševní chátrání. (2) 

 

 

Hypnotika 

Hypnotika (1) se používají k léčbě nespavosti. Měla by být používána jen krátkodobě. 

Chronické formy nespavosti obvykle vyžadují léčbu vyvolávající příčiny specifickými léčivy 

(např. antidepresivy). Ideální hypnotikum by mělo navozovat spánek rychle po podání, udržet 
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spánek po celé očekávané období, bez ranní kocoviny a poruch fyzických a psychických 

funkcí během dne. Na ideální hypnotikum by neměla vznikat tolerance nebo závislost při 

opakovaném podání a náhlé vysazení by nemělo navodit abstinenční příznaky ani 

zpětnovazebnou nespavost. Mělo by mít velkou terapeutickou šíři a nemělo by u zdravého 

člověka měnit fyziologický profil spánku. Možnost lékových interakcí by měla být minimální. 

Moderní hypnotika se těmto požadavkům blíží, avšak zatím je žádné z nich nesplňuje zcela 

všechny. (1)  

 

Je vhodnější jednotlivá hypnotika kombinovat nebo střídat než podávat jediné hypnotikum po 

příliš dlouhou dobu. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem hypnotik je intoxikace, ať už 

úmyslná při suicidálním pokusu, nebo náhodná, nebo dokonce iatrogenní, když lékař podcení 

zpomalení vylučování a kumulaci hypnotika u starého člověka. Častým  nepříjemným 

nežádoucím účinkem je ranní ospalost, která přetrvává jako kocovina dlouho do dopoledne a 

je s malým úspěchem „léčena černou kávou“. To mívá za následek bolest hlavy, pro kterou 

postižený vezme analgetikum, a bludný kruh zbytečné farmakologické manipulace se uzavírá. 

Velké nebezpečí  pak představuje současné požití alkoholu nebo některých jiných léků, které 

tlumí CNS. 

S rizikem je také spojeno náhlé přerušení aplikace hypnotika, které bylo podáváno ve vyšší 

dávce po delší dobu. Hrozí epileptické paroxysmy, eventuálně i status epilepticus. Jinou 

reakcí na náhlé přerušení aplikace je těžší nespavost či neklidný spánek plný živých snů. Jde o 

rebound fenomén vysokého výskytu REM spánku, který byl do té doby farmakologicky  

tlumen hypnotikem. 

Hypnotikum volíme podle typu nespavosti. Může jít o poruchu procesu usínání. V takovém 

případě ordinujeme hypnotikum s krátkým biologickým poločasem (midazolam, triazolam- 

v některých zemích byl stažen z distribuce pro výskyt delirantních stavů, je třeba opatrnosti 

při aplikaci starším nemocným). Nemocní, kteří spí povrchně a často se během noci budí, 

mohou být léčeni hypnotiky se středně dlouhým biologickým poločasem (flunitrazepam, 

nitrazepam, flurazepam). Problémem jsou nemocní, kteří v noci celkem dobře spí, budí se 

však velmi brzo a už znovu neusnou. Tento typ nespavosti je typický pro staré či depresivní 

jedince. Hypnotikům s delší dobou účinku se totiž dnes vyhýbáme vzhledem k nebezpečí 

kumulace a dlouho do dne přetrvávající ospalosti. Proto raději ordinujeme nízké dávky 

neuroleptik (chlorprothixen, levomepromazin). V případě, že k ranní nespavosti přispívá 
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deprese nebo strach a úzkost, event. nepříjemné, hrůzné sny, lze podat dosulepin v jediné 

denní dávce na noc.(7) 

 

Účinky hypnotik závisí na několika okolnostech: na specifické látce, na dávce a na frekvenci 

podávání. Působení hypnotik na průběh normálního spánku lze shrnout takto (4):  

1) zkracuje se latence nástupu spánku 

2) prodlužuje se trvání stadia NREM spánku 

3) zkracuje se trvání REM spánku.  

 

V současnosti používaná hypnotika lze rozdělit do tří generací. První generaci tvoří 

především barbituráty a některá hypnotika z jiných farmakologických skupin, druhá generace 

je zastoupena benzodiazepiny a třetí generací jsou selektivní agonisté 1-benzodiazepinových 

receptorů. (1) 

 

K dosažení zdravého spánku přispívají zásady správné spánkové hygieny. 

Několik typů pro překonání nespavosti (10) : 

 vstávat vždy ve stejnou hodinu, a to i o víkendu  

 nepít 6 hodin před spaním nápoje jako je káva, čaj nebo cola  

 nepožívat alkohol a nekouřit 2 hodiny před spaním  

 pravidelné cvičení (tělesná námaha) spánek zlepšuje, ne však těsně před spaním  

 vyhýbat se spánku v průběhu dne  

 teplá koupel před spaním je výhodná  

 objemné těžké jídlo ruší spánek, lehká večeře nebo sklenka mléka ho podporuje  

 neuléhat do postele, pokud se člověk necítí ospalý  

 v případě, že ospalost po ulehnutí vymizí, vstát a něčemu se věnovat  

 v posteli by se nemělo pracovat, telefonovat, dívat se na TV, jíst, apod.  

 vhodné pro spaní jsou: dobře větraná, nepříliš teplá nebo chladná místnost, ticho, tma 

(10) 
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Tab. 2: Dělení hypnotik a některé používané preparáty  

 

I. generace hypnotik Barbiturátová PHENAEMAL * 

Nebarbiturátová 

II. generace hypnotik (benzodiazepinové) ROHYPNOL**, NITRAZEPAM, 

DORMICUM 

III. generace hypnotik HYPNOGEN, STILNOX, ZOPICLON* 

Ostatní (hypnotický efekt je pouze 

adjuvantmí, projevem hlavního 

farmakologického působení) 

Neuroleptika (TISERCIN, 

CHLORPROTHIXEN), antihistaminika 

(DITHIADEN, PROTHAZIN), antidepresiva 

(AMITRIPTYLIN, REMERON) 

*   Tyto vyznačené preparáty mohou vyvolat návyk 

**  U těchto preparátů jsou popsány kazuistiky vzniku závislosti    (6a)

  

 

c) Epilepsie 

 

 Jako epilepsie(1) je označován stav s opakujícími se záchvaty přechodné mozkové dysfunkce 

podmíněné excesivními výboji mozkových neuronů, kdy se buď ložiskově (parciální 

záchvaty), nebo generalizovaně (generalizované záchvaty) vyskytne depolarizace většího 

počtu neuronů současně. Klinicky se pak stav projevuje poruchou vědomí, abnormální 

motorickou aktivitou, vegetativními příznaky, somatosenzorickými příznaky nebo 

psychickými příznaky.  

 

Epilepsie (1) mohou být idiopatické (primární),  bez poznané příčiny, nebo sekundární, 

vyvíjející se jako následek ložiskových nebo difúzních postižení mozku příčinami 

nitrolebními (např. traumatem, zánětem, nádorem) nebo extrakraniálními (např. vlivy 

metabolickými nebo toxickými). Jako status epilepticus je označován extrémně dlouhý 

záchvat (déle než 5 min trvající tonicko-klonické křeče) nebo v rychlém sledu opakovaně na 

sebe navazující záchvaty. U některých případů je možná chirurgická léčba, u většiny je pak 

nezbytná farmakoterapie.  

Farmakoterapie se používá u většiny případů epilepsie, její úspěšnost je kolem 50-80%. 

Neposkytuje možnost odstranit příčiny, jen potlačí záchvaty. Musí být dlouhodobá a 

kontinuální, pokud možno v monoterapii bez přerušování.  

Zásadou léčby je nepřerušovat ji náhle (při přerušení hrozí st. epilepticus) a dodržovat denní 

režim s pravidelným podáváním léků, dodržovaným pravidelným spánkovým rytmem a 
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abstinencí alkoholu. Plazmatické koncentrace antiepileptik lze (někdy je i nutno) monitorovat  

pro možný výskyt nežádoucích účinků  

 

Antikonvulziva 

Léky užívané k terapii epilepsie mohou být děleny podle mechanismů působení do 

následujících skupin (1): 

         léky přispívající ke stabilizaci membrán neuronů: 

- léky vázající se na napětově řízený sodíkový kanál a prodlužující tak stav inaktivace 

(fenytoin, karbamazepin) 

- léky vázající se na T-typ napětově řízených vápníkových kanálů, a tím snižující jejich 

aktivitu (etosuximid) 

       léky ovlivňující fyziologické inhibiční nebo excitační neurotransmiterové funkce: 

- léky usnadňující vliv inhibičního neurotransmiteru GABA na GABAA-receptorech- 

v důsledku hyperpolarizace je stabilizována membrána; přímým vlivem (jako ligandy 

GABA receptorů) působí benzodiazepiny, barbituráty; nepřímým vlivem – zasahujícím 

do syntézy, biodegradace, uvolňování nebo zpětného vychytávání- působí valproát, 

vigabatrin 

- léky brzdící glutamátergní excitační vlivy 

 

Z historického hlediska mohou být antiepileptika zařazena do tří generací. K antiepileptikům 

první generace jsou řazeny barbituráty, fenytoin a etosuximid. Mezi antiepileptika druhé 

generace patří karbamazepin, valproát a benzodiazepiny. Třetí generaci antiepileptik tvoří 

novější látky různé chemické struktury s odlišnými mechanismy účinku (např. gabapentin, 

vigabatrin, lamotrigin atd.). 

 

Benzodiazepiny jsou využívány ke krátkodobé terapii akutních stavů. Klonazepam je lékem 

volby při myoklonických záchvatech, případně generalizovaných záchvatech typu absence a 

tonicko-klonických křečích. Nevýhodou je, že na jeho působení vzniká relativně rychle 

tolerance. Nitrožilně je vhodným lékem při status epilepticus. Ke zvládnutí status epilepticus 

se rovněž používá nitrožilně (případně rektálně) podaný diazepam nebo lorazepam. (1) 
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d) Myorelaxace 

 

Centrální myorelaxacia snižují klidový tonus svalů, a to do velké míry bez omezení jejich 

volní kontrakce. V této indikaci je nejužívanější tetrazepam, případně diazepam nebo 

klonazepam. Nežádoucím účinkem může být celkové snížení svalového tonu s rizikem 

posturální nestability léčeného, dále pak ospalost až zmatenost. (1) 

 

e) Další použití benzodiazepinů 

 

V anesteziologii mají benzodiazepiny tyto indikace(2): 

- sedativně-anxiolytická příprava pacienta na operační den (např. perorálním podáním 

diazepamu) 

- úvod do celkové anestezie intravenózním podáním rychle působícího  a rychle 

eliminovaného benzodiazepinu (např. midazolamu) 

K anxiolýze v akutní medicíně (např. po  infarktu myokardu, u těžce zraněných v průběhu 

transportu), kde záleží na rychlém a silném účinku, představuje vhodné opatření parenterální 

podání diazepamu. 

 

Rovněž jsou tato léčiva používána jako pomocné prostředky při psychosomatických 

onemocněních. látky To vysvětluje jejich indikace v interní medicíně  a příbuzných oborech. U 

akutních abstinenčních příznaků při závislosti na alkoholu nebo omamných látkách, kdy je 

třeba intravenózně podat vysoké dávky, jsou vhodné látky s bezprostředním účinkem, např. 

diazepam, klonazepam. (2) 

 

V léčbě deliria (11) je doporučováno kombinovat antipsychotika s benzodiazepiny. Tato 

kombinace snižuje výskyt extrapyramidového syndromu a zkracuje trvání deliria. 

Kontraindikovány jsou u deliria při hepatální encefalopatii, opatrnost je nutná u pacientů 

s respirační insuficiencí pro nebezpečí útlumu dechového centra. Lékem volby je zde 

lorazepam pro svůj farmakokinetický profil (krátký biologický poločas, neaktivní metabolity, 

šetrnost k játrům) 
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2.2 Benzodiazepiny- charakteristika  

 

Jako první benzodiazepin byl v roce 1961 syntetizován chlordiazepoxid. Od té doby bylo 

vyvinuto více než 3000 látek s benzodiazepinovou strukturou, z nichž se téměř 50 dostalo do 

klinické praxe. Základem chemické struktury benzodiazepinů je sedmičlenný diazepinový 

kruh spojený s benzenovým jádrem, který může být substituován na čtyřech hlavních místech. 

Z hlediska mechanismu účinku a farmakodynamiky jsou léky ze skupiny benzodiazepinů 

srovnatelné, nejvýraznější odlišnosti je možné nalézt ve farmakokinetických vlastnostech. (1) 

 

 

N

N

O

R4

R1

R2

R3

 

 

Obr.1: Obecný vzorec benzodiazepinů 

 

Všechny pozorované účinky benzodiazepinů jsou odvozeny od ovlivnění GABAA-

receptorového komplexu v CNS. Kyselina -aminomáselná (GABA) je hlavním inhibičním 

neurotransmiterem v centrálním nervovém systému. 

 

 

Obr. 2: Kyselina γ-aminomáselná 

 

Benzodiazepiny mají sedativní, anxiolytické, myorelaxační, amnestické a antikonvulzivní 

vlastnosti. Některé benzodiazepiny mají více vyjádřeny anxiolytické účinky (alprazolam, 

NH
2

COOH
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oxazepam), jiné zase účinek sedativně-hypnotický (triazolam, nitrazepam) nebo 

antikonvulzivní (klonazepam). Mezi sedativním a hypnotickým účinkem existuje v případě 

benzodiazepinů spojitost závislá na dávce. (11) 

 

 

Tab.3: Rozdělení benzodiazepinů podle doby působení (1) 

Účinná látka tmax (h) po 

p.o.aplikaci 

t1/2 (h) aktivní metabolit 

S krátkou dobou působení 

oxazepam 2-3 6-10 NE 

triazolam 1-2 3-6 ANO 

midazolam 0,5-1 2-3 NE 

tofisopam 1-3 5-7 NE 

Se střední dobou působení 

flunitrazepam 1-2 15-30 ANO 

nitrazepam 1-5 16-36 NE 

alprazolam 1-2 8-14 NE 

lorazepam 2-3 8-24 NE 

temazepam 2-3 5-14 NE 

bromazepam 1-2 8-20 ANO 

S dlouhou dobou působení 

diazepam 1-2 30-80 ANO 

chlordiazepoxid 0,5-2 20-40 ANO 

medazepam 1-2 2-80 ANO 

klonazepam 1-4 20-60 NE 

klobazam 1-3 17-31 ANO 

prazepam 6 30-80 ANO 
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V poslední době je na základě detailního poznání struktury a heterogenity exprese GABAA-

receptorového komplexu vyvíjena snaha oddělit anxiolytický účinek nových léčiv od účinku 

sedativně hypnotického. (1) Sedativní a anxiolytický účinek benzodiazepinů je způsoben 

jejich působením v mozkové kůře a limbickém systému. Myorelaxační účinek je důsledkem 

působení na spinální úrovni. Antikonvulzivní účinek vzniká potenciací účinku GABA 

především v mozkovém kmeni. (11) 

 

a) Mechanismus účinku 

 

Benzodiazepiny selektivně obsazují specifické vazebné místo na GABAA-receptorovém 

komplexu, který je spřažen s transmembránovým chloridovým kanálem. Touto vazbou 

alostericky zvyšují afinitu vazebného místa pro GABA, které je umístěno na jiné části 

receptorového komplexu. Výsledkem je zvýšení frekvence otevírání chloridového kanálu, 

zvýšení influxu Cl
-
 iontů do cytoplazmy a prohloubení postsynaptického inhibičního 

potenciálu. (1) 

 

 

  Obr. 3: Schéma GABA- receptoru (19) 
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Klinicky používané benzodiazepiny jsou plnými agonisty na benzodiazepinovém vazebném 

místě, existují však také inverzní agonisté benzodiazepinových receptorů (-karboliny), které 

mají anxiogenní a prokonvulzivní účinky a zatím se používají jen experimentálně. Podávání 

inverzního agonisty benzodiazepinových receptorů, jako je etylester kyseliny -karbolin-3-

karboxylové (BCCE), vede k behaviorálním a biologickým účinkům podobným jako při 

úzkosti, včetně zrychleného tepu, zvýšeného krevního tlaku, plazmatického kortisolu a 

katecholaminů. Efekt -karbolinů je blokován podáním benzodiazepinů (Psychiatrie, 2003). 

Klinický významný je však antagonista benzodiazepinových receptorů flumazenil, který 

dokáže rychle přerušit působení agonistů na benzodiazepinových receptorech a má proto 

využití v léčbě předávkování benzodiazepiny. 

  

 

Molekulární klonovací postupy dokazují, že GABAA receptor je hetero-oligomerní 

glykoprotein (200-400 kDa), sestávající z několika podjednotek, z nichž každá sestává ze čtyř 

peptidů, prostupujících membránou a ohraničujících chloridový kanál. (4) GABAA-receptory 

jsou exprimovány ve všech oblastech CNS, nejvíce v míše, hypothalamu, substancia nigra, 

hipokampu a kůře mozku a mozečku. GABAA-receptorový komplex má pentametrickou 

transmembránovou strukturu, která je vytvářena kombinací několika podjednotek, většinou , 

, , . Vzhledem k tomu, že každá z podjednotek může být zastoupena několika izoformami 

(1-6, 1-4, 1-4), vzniká v expresi těchto receptorů velká variabilita. Zastoupení jednotlivých 

podjednotek se různí nejen v odlišných částech CNS, ale mění se také v průběhu ontogeneze 

nebo při vývoji tolerance na benzodiazepiny. Předpokládá se, že rozmanitost ve struktuře 

podjednotek je příčinou pozorovaných místních rozdílů v citlivosti na benzodiazepiny.(4)  

GABAA-receptorový komplex je vedle benzodiazepinů a barbiturátů také místem působení 

nebenzodiazepinových hypnotik zopiclonu a zolpidemu, neurosteroidů, intravenózního 

anestetika propofolu, některých plynných anestetik a prokonvulzních látek pikrotoxinu a 

bikukulinu (které působí jako jeho antagonisté). Vazebné místo pro GABA je na rozhraní 

podjednotek  a , kdežto pro benzodiazepiny  na hranici podjednotek  a . Na základě 

rozdílných farmakodynamických účinků benzodiazepinů a hypnotik zolpidemu a zopiclonu 

byla předpovězena existence dvou skupin benzodiazepinových receptorů – BZD1 (také 1 – 

sedativní, hypnotické a anxiolytické účinky) a BZD2 (2 – antikonvulzivní a myorelaxační 

účinky). Většina benzodiazepinů ovlivňuje oba typy receptorů, kdežto zopiclon a zolpidem 

jsou selektivní pro BZD1.  (1) 
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b) Farmakokinetika 

 

Benzodiazepiny mají výbornou (prakticky 100%) biologickou dostupnost po perorálním 

podání, maximální plazmatické koncentrace dosahují obvykle během jedné hodiny. Pomalejší 

nástup účinku mají oxazepam, lorazepam a temazepam. V cirkulaci jsou vysoce vázány na 

plazmatické bílkoviny (v rozmezí 60-95%). Protože pouze volné léčivo prostupuje do CNS, 

může vytěsnění molekuly léčiva z vazebných míst na bílkoviny jiným léčivem měnit jeho 

účinky a zvyšovat pravděpodobnost lékové interakce mezi sedativy-hypnotiky a jinými, 

současně podanými léčivy. V důsledku vysoké lipofilie snadno prostupují 

hematoencefalickou bariérou a postupně se akumulují v tukové tkání. Distribuční objem 

většiny benzodiazepinů se pohybuje okolo 1 l/kg. Benzodiazepiny jsou biotransformovány 

cestou mikrozomálního cytochromového systému P450 (fáze 1) a posléze konjugovány 

s kyselinou glukuronovou (fáze 2). Hlavní způsoby metabolické transformace jsou 

mikrosomální oxidace, včetně N-dealkylace a alifatické hydroxylace, s následnou konjugací 

glukuronyl-transferázami na glukuronidy, které se vyloučí močí. Cesty a rychlosti 

metabolizace jsou u jednotlivých látek různé. Důležitým rysem metabolizmu benzodiazepinů 

je tvorba aktivních metabolitů, působících v CNS, z nichž některé mohou působit dlouhodobě.   

Například desmetyldiazepam (nordazepam) je společným aktivním metabolitem 

chlordiazepoxidu, diazepamu, prazepamu a klorazepátu s biologickým poločasem delším než 

40 hodin. Schéma biotransformace některých benzodiazepinů je uvedeno v příloze.  

Z hlediska biologického poločasu mohou být benzodiazepiny zhruba rozděleny na krátkodobě 

účinné, střednědobě účinné a dlouhodobě účinné. Ty benzodiazepiny, u kterých základní 

léčivo nebo aktivní metabolity mají dlouhé poločasy, mají větší tendence působit při 

opakovaném podávání kumulativně. Kumulativní a reziduální účinky typu nadměrné ospalosti 

jsou slabší u látek, jako je oxazepam nebo lorazepam, které mají kratší poločasy a přímo se 

metabolizují na neúčinné glukuronidy. Z důvodů vysoké lipofilie přestupují všechny 

benzodiazepiny snadno placentární bariéru až do vyrovnání koncentrací v oběhu matky a 

plodu. Byl prokázán také jejich průnik do mateřského mléka (1; 4)  

 

i) Okolnosti ovlivňující biologickou dostupnost 

Biologická dostupnost bývá ovlivněna různými okolnostmi, zvláště těmi, které mění rychlost 

metabolické clearance. Jsou to změny jaterní funkce při chorobách, ve stáří, nebo zvýšení či 

snížení aktivity mikrosomálních enzymů způsobené léčivy. Pokles jaterní činnosti obecně 
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způsobí snížení rychlosti eliminaci léčiv metabolizovaných oxidací. U velmi starých 

nemocných nebo při těžkém poškození jater jsou obvykle eliminační poločasy těchto látek 

významně prodlouženy. Podávají-li se v takových případech opakovaně obvyklé dávky, 

dostaví se často kumulativní, zvýšené účinky na CNS. Proto je vhodné dávky snížit u starších 

pacientů nebo při omezené jaterní funkci. Aktivita jaterních mikrosomálních enzymů 

metabolizujících léčiva bývá zvýšena u pacientů, kteří určitá hypnotika používají chronicky 

(zvláště barbituráty). Enzymatickou indukcí zvyšují látky rychlost vlastní metabolizace játry,  

ale i rychlost metabolizace jiných léčiv. Při trvalém podávání benzodiazepinů byla tato 

schopnost daleko nižší než u barbiturátů. Autoindukce metabolizmu je možný, ale ne zcela 

dobře doložený mechanismus, který přispívá k rozvoji tolerance. (4) 

 

Z terapeutického hlediska (2) se dají benzodiazepiny rozdělit do tří skupin:  

1. Látky, které jsou samy o sobě neúčinné a teprve v organismu se přemění na 

farmakologicky účinné metabolity. Jde např. o chlordiazepoxid, první benzodiazepin 

uvedený do terapie. 

 

2. Látky, které jsou samy o sobě účinné, ale metabolickými přeměnami zpočátku na další 

účinné metabolity se pomalu destruují; jde např. o diazepam. 

 

 

3. Látky které jsou samy o sobě účinné, ale buď se metabolicky inaktivují jediným 

metabolickým dějem, jako např. oxazepam, anebo ztrácejí účinnost větším počtem rychle 

po sobě jdoucích dějů, jako např. midazolam. 

 

Toto rozdělení má význam pro terapii. Farmaka skupiny 1 nejsou vhodná tam, kde 

potřebujeme akutní krátkodobý účinek – nehodí se například k indukci spánku nebo k rychlé 

anxiolýze. Jsou však vhodná pro dlouhodobou terapii. 

 

Farmaka skupiny 2 se vyznačují rychlým nástupem účinku, přeměňují se však na rovněž 

účinné metabolity, které se eliminují pomaleji, než výchozí látka. Při dlouhodobé terapii se 

proto kumulují jejich metabolity a ty pak určují charakter účinku. 

 

Ve skupině 3 určuje rychlost nástupu i dobu trvání účinku výchozí látka sama. Tato farmaka 

se dekomponují rychleji než farmaka ostatních dvou skupin, možnost kumulace je tím 
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snížena. Proto jsou tyto látky výhodné tam, kde je třeba akutně vyvolat spíše krátkodobý 

účinek, např. indukci spánku (např. triazolam, brotizolam), nebo při parenterálním úvodu do 

celkové anestézie (např. midazolam). (2) 

 

ii) Účinky některých benzodiazepinů v závislosti na jejich kinetice (2) 

 

Chlordiazepoxid je vedoucí látka skupiny 1. Sám anxiolytický účinek nemá a teprve 

v organismu se přeměňuje na anxiolyticky účinný metabolit. Při dlouhodobé terapii udržuje 

vyrovnanou hladinu účinné látky v krvi, což je žádoucí při chronické anxiolytické léčbě. 

Totéž platí pro ostatní látky této skupiny (prazepam, medazepam, flurazepam). Čím je 

přeměna na aktivní metabolit rychlejší, tím více se uplatní akutní účinky. 

 

Diazepam je vedoucí látka skupiny 2. Sám působí bezprostředně a přeměňuje se na 

biologicky aktivní metabolity. Po intravenózním podání nastoupí anxiolytický účinek 

okamžitě; po perorální aplikaci se diazepam rychle resorbuje, jeho koncentrace v krvi dosáhne 

maxima zhruba za 1 hodinu. Podobnou farmakokinetiku má flunitrazepam, který účinkuje 

silněji než diazepam.  Látky této skupiny jsou vhodné pro rychlé vyvolání bezprostředního 

účinku (premedikace před celkovou anestézií), při opakovaném podávání však mohou vyvolat 

projevy kumulace, protože jejich biologicky účinné metabolity se eliminují velmi pomalu. 

Flunitrazepam má i určité postavení jako „zneužívaná droga“, protože jeho účinek nastupuje 

velmi rychle a je silný. Může vyvolat stav anterorográdní amnezie a také riziko vzniku 

závislosti je u něj relativně vysoké. Jeho předepisování je v současnosti vázáno zákonem o 

omamných látkách (recept s modrým pruhem). 

 

Farmaka skupiny 3 mají bezprostřední účinek a přímo se inaktivují. Oxazepam a 

bromazepam rychlý, akutní účinek nemají, protože se pomalu resorbují. Jsou vhodné pro 

dlouhodobou anxiolytickou terapii, protože riziko kumulace je menší. Nitrazepam se 

resorbuje rychle, a proto indukuje usnutí. Eliminuje se však pomalu, proto by se již neměl 

užívat. Triazolam se pro svou rychlou eliminaci používá jako hypnotikum, stejně tak 

tetracyklický brotizolam.. Klonazepam se využívá pro svůj antikonvulzivní účinek,a to 

speciálně při status epilepticus. Midazolam ihned po i.v. podání uvede pacienta do 

dřímotného stavu, čehož se využívá při úvodu do celkové anestezie. (2) 
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Alprazolam má zvláštní postavení v této skupině léčiv a to díky tomu, že kromě 

agonistického účinku na GABA-receptorech má také mírný agonistický účinek na 

serotoninových receptorech. Kromě svého spolehlivého anxiolytického účinku při 

generalizované úzkostné poruše působí ve vyšších dávkách na krystalizované formy úzkosti, 

kterými jsou fobie a obsese. Ve vysokých dávkách má své místo i při terapii panické úzkostné 

poruchy a u depresí, u kterých je však třeba počítat s latencí před projevením se 

terapeutického efektu (1-6 týdnů) podobně jako při léčbě antidepresivy. (remedia 2002) 

 

c) Nežádoucí účinky 

 

Nežádoucí projevy spojené s léčbou benzodiazepiny mohou být rozděleny na projevy akutní 

toxicity při předávkování, nežádoucí účinky v běžném dávkovacím rozmezí a projevy 

tolerance a závislosti. Při předávkování benzodiazepiny dochází k prodloužení a prohloubení 

spánku, ale bez závažného ohrožení respiračních a kardiovaskulárních funkcí. Riziko 

respiračního útlumu však vzrůstá při kombinaci s jinými látkami potlačujícími funkci CNS, 

především s alkoholem. K nejčastějším nežádoucím účinkům benzodiazepinů patří ospalost, 

zmatenost, anterográdní amnézie a poruchy koordinace. Aktivita a iniciativa se snižují, vyvíjí 

se lhostejnost, apatie. Duševní výkonnost se snižuje, je postižena schopnost rychle a přesně 

reagovat, což se může projevit při mechanických činnostech. Z toho také vycházejí 

upozornění na příbalových letácích všech benzodiazepinů- léčiva mohou nepříznivě ovlivnit 

činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. 

řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). (1; 2) 

 

Tolerance charakterizovaná postupným slábnutím požadovaného účinku, je společnou 

vlastností všech benzodiazepinů.   

Problémem dlouhodobého užívání je určité riziko vzniku závislosti, které roste s délkou 

terapie (1; 2). Přerušení několikatýdenní  léčby může být provázeno nejen vzestupem hladiny 

úzkosti a nespavostí, ale také tělesnými projevy (třes, závratě, tachykardie, psychomotorický 

neklid, bolesti hlavy, křeče). Obraz těchto abstinenčních příznaků je tím výraznější, čím 

rychleji se daná látka eliminuje. Především u dětských pacientů a starých osob může dojít při 

léčbě benzodiazepiny paradoxně k excitaci, stavům zmatenosti a agresivnímu chování. U 

vnímavějších pacientů či po vyšších dávkách se vyskytne i řada nežádoucích účinků, zčásti 

somatického charakteru: kožní reakce, závratě, obstipace, ztráta libida, menstruační poruchy, 
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zvýšení chuti k jídlu se silným zvýšením tělesné hmotnosti. U pacientů s onemocněním 

bronchů a plic lze po benzodiazepinech prokázat sníženou ventilaci a retenci oxidu uhličitého. 

Obzvlášť citliví jsou starší lidé. Při podání před porodem a během porodu tyto látky přestupují 

do plodu a mohou svými centrálními účinky vyvolat svalovou relaxaci novorozence, spojenou 

s apnoe („floppy child“). U pacientů s chorobou jater je metabolická dekompozice 

benzodiazepinů zpomalena, takže je třeba počítat se silnějším a dlouhodobějším účinkem. 

V případech předávkování je k dispozici kompetitivní antagonista benzodiazepinových 

receptorů flumazenil. Kromě použití jako antidota při předávkování může být rovněž 

aplikován k probuzení pacienta po operaci, při které byly podány benzodiazepiny. (1; 2) 

 

d) Lékové interakce 

 

Nejzávažnější jsou interakce benzodiazepinů s jinými léčivy tlumícími CNS, se kterými 

dochází k aditivnímu působení. Nápadné aditivní až potenciační účinky lze předvídat při 

použití alkoholu, opioidních analgetik, antikonvulziv, fenothiazinů a jiných sedativ či 

hypnotik. Tyto interakce jsou někdy terapeuticky užitečné při premedikaci nebo v anestetické 

kombinaci, mohou však způsobit závažné nežádoucí účinky. Méně nápadné, ale stejně 

důležité je stupňování útlumu CNS při interakci s různými antihistaminiky, antihypertenzivy a 

TCA. (4) 

 

Tab.4:  Interakce benzodiazepinů (11) 

Látky zvyšující účinek benzodiazepinů sedativní psychofarmaka, alkohol, disulfiram, 

cimetidin, estrogeny, isoniazid, fluvoxamin, 

makrolidy 

Látky snižující účinek benzodiazepinů antacida, tabák 

Látky, které jsou ovlivňovány benzodiazepiny  digoxin  , fenytoin  

 

 

e) Kontraindikace 

 

Mezi základní kontraindikace benzodiazepinů patří přecitlivělost na léčivo, intoxikace 

alkoholem či hypnotiky, gravidita, laktace, spánková apnoe. Při myasthenia gravis a při 

onemocnění jater a ledvin se benzodiazepiny smějí podávat jen velice opatrně, anebo vůbec 
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ne. Benzodiazepiny se nesmějí kombinovat s alkoholem, protože se účinky nekontrolovatelně 

zesilují. Poškození plodu při terapii gravidní ženy benzodiazepiny nebylo doloženo. Přesto by 

se látky této skupiny měly v graviditě používat jen při dobře podložené indikaci. (2; 11) 

 

f) Benzodiazepiny v těhotenství 

 

FDA ustavila pět kategorií (A, B, C, D a X), označujících teratogenní potenciál léku. Podle 

tohoto systému benzodiazepiny spadají do kategorie D, tedy velmi rizikové. Opiáty například 

spadají do kategorie B a C. Děti prenatálně vystavěné benzodiazepinům jsou v riziku 

následujících postižení: 

 

 nízká porodní váha 

 obtížné dýchání 

 ochablé svalstvo 

 změny srdeční činnosti 

 změny na EEG záznamu 

 úmrtí kojence ve spánku 

 malformace 

 abstinenční příznaky 

 nestálá tělesná teplota 

 

 

Kategorie rizika v těhotenství: 

 

  D- Existují pozitivní doklady rizika pro lidský plod, ale z důvodu prospěšnosti za určitých 

situací (např. život ohrožující situace nebo závažná onemocnění, při nichž nelze použít 

bezpečnější léky nebo tyto léky nejsou účinné), může být použití léku přijatelné navzdory 

rizikům, která jsou s ním spojena. 

 

 X- Studie u zvířat nebo lidí prokázaly fetální abnormality, nebo neexistuje zkušenostmi 

podložený důkaz o riziku pro plod, nebo obojí a riziko jednoznačně převažuje nad možným 

prospěchem. (22) 
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2.3 Léková závislost 

 

a) Syndrom závislosti, toxikománie, fyzická a psychická závislost 

 

Syndrom závislosti je dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKD-10) definován jako 

„seskupení behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, které se vyvinou po 

opakovaném užívání psychoaktivní látky“. V typickém případě zahrnují silnou touhu získat 

látku, obtíže s kontrolou jejího užívání, trvalé užívání a upřednostňování užívání látky před 

jinými aktivitami a povinnostmi, zvýšenou toleranci a někdy somatický odvykací stav. (1) 

 

Toxikománii definuje Světová zdravotnická organizace jako duševní i fyzický stav se 

změnami chování a reakcemi, které zahrnují nutkání užívat drogu pravidelně pro její účinky 

na psychiku a někdy také proto, aby nevznikl nepříjemný stav způsobený nepřítomností drogy 

v organismu. Pro vznik jsou zpravidla nutné 3 faktory: samotná droga, člověk (často 

nezdrženlivý, málo sebejistý, neurotický) a prostředí (rodina, přátelé, zaměstnání- v případě 

zdravotníků snadnější přístup k lékům). Časté jsou kombinace faktorů. (8) Toxikomanie 

(látková závislost, drug dependence) tedy zahrnuje nutkání pokračovat v užívání drogy a 

získávat ji, dále u některých látek tendenci zvyšovat dávku (rozvíjí se tolerance) a v případech 

některých skupin nejen psychickou, ale i fyzickou závislost. Obě se mohou projevit při 

náhlém vysazení přívodu látky do organismu abstinenčními příznaky s různou, někdy až život 

ohrožující závažností. (3) 

 

Psychická závislost znamená velmi intenzivní přání, potřebu či nutkání pokračovat v užívání 

drogy a získat ji jakýmikoliv prostředky. Tolerance (návyk) vede při užívání návykové látky 

ke snižování jejího účinku a k nutnosti zvyšovat dávku za účelem dosažení optimálního 

účinku. Mechanismy vzniku tolerance jsou rozmanité a zdaleka nejsou do všech podrobností 

známy. Uplatňují se následující jevy: 

o změny v citlivosti či počtu receptorů a/nebo snížení efektivity transdukce signálu 

o vyčerpání neurotransmiteru 

o urychlení eliminace účinné látky, enzymová indukce 
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o fyziologická adaptace (2) 

 

Fyzická (somatická) závislost znamená, že po vynechání návykové látky, po snížení její dávky 

anebo snížení její účinnosti při rozvoji tolerance se projevují rozličné fyzické symptomy, 

které spolu s psychickými projevy vytvářejí klinický obraz tzv. abstinenčního (odvykacího) 

syndromu . Je pozoruhodné, že fyzická závislost se rozvíjí především u látek s tlumivým 

vlivem na centrální nervovou soustavu. Nevyskytuje se anebo nepředstavuje větší problém u 

závislosti na stimulanciích CNS, ani po halucinogenech. (1; 13) 

 

V roce 1969 komise expertů WHO označila za drogu „jakoukoliv látku, která, je-li vpravena 

do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí a vyvolat závislost. Od 

roku 1971 jsou drogy v odborné terminologii označovány jako „omamné a psychotropní 

látky“. (1) 

 

Mezi nejčastěji zneužívané skupiny léčiv patří kombinované analgetické přípravky, hypnotika 

a anxiolytika a mezi nimi na prvním místě benzodiazepiny. (1) 

 

Léková závislost je velkým problémem, kterému nebyla zatím věnována dostatečná 

pozornost. V budoucnosti se bude zneužívat jistě i mnoho dalších léků, o kterých třeba 

předběžné studie tvrdily, že při nich nebezpečí závislosti nehrozí. Je proto potřebné při 

každém nově zavedeném léku sledovat i možnost vzniku lékové závislosti.  

Skupina návykových látek uvedená v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN- 10) pod 

označením F- 13 se týká kromě sedativ a hypnotik i dalších léků, které u jejich uživatelů 

mohou způsobit závislost, např. analgetika, anxiolytika a některé léky se stimulačním 

účinkem, které by se jinak nedaly zařadit.  (6) 

 

b) Úloha neurotransmiterů při rozvoji závislosti  

 

Dopamin je neurotransmiter důležitý pro iniciativu, spontaneitu a reakce na nové stimuly. 

Nervové dráhy, které jsou podkladem pro pozitivní posilování, se koncentrují 
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v dopaminergním spojení mezi ventrálním tegmentem v mozkovém kmeni a nukleus 

accumbens. Mírná aktivace těchto drah je prožívána jako příjemná. Ke zvýšení dopaminergní 

aktivity dochází v určité fázi rozvoje téměř všech závislostí. (1) 

 

Opakované dlouhodobé požívání drogy vede k adaptaci specifických receptorových a 

molekulárně-buněčných mechanismů. Při chronickém podávání se začíná rozvíjet 

neuroadaptace, která může být považována za obranný mechanizmus proti akutním účinkům 

drogy. Tyto adaptace se odehrávají na místech primárního účinku drogy nebo v dalších 

neurotransmiterových systémech, které reagují na tyto primární adaptace. Chronická expozice 

drogám působí změny v expresi genů, což vyvolává změny ve funkcích receptorů v místech 

CNS, která regulují chování. Neuroadaptace na opakované podávání drogy vede k tomu, že 

po jejím odebrání dochází k poklesu dopaminergní neurotransmise v limbickém systému. 

Stimuly, které přináší život bez drogy, nikdy nevedou k tak vydatné syntéze a uvolňování 

dopaminu jako to činila droga. (1) 

 

Benzodiazepiny facilitují GABA-ergní neurotransmise. Při odebrání benzodiazepinů nastává 

opak:  GABA-ergní aktivita se snižuje, což se projevuje úzkostí  a/nebo nespavostí. GABA 

receptory jsou umístěny na dopaminergních neuronech ve ventrálním tegmentu, a tak se 

zvýšení GABA-ergní neurotransmise může podílet na pozitivním posilování 

zprostředkovaném dopaminem. (1) 

 

c) Drogová závislost na léčivech s centrálně tlumivým účinkem 

 

Zařazení určitého léčiva do třídy sedativa-hypnotika znamená, že hlavní terapeutické využití 

tohoto léčiva spočívá ve zklidnění (spolu se zmírněním úzkosti) a podpoře spánku. Je to 

příklad klasifikace léčiv, založené spíše na klinickém použití než na podobnostech v chemické 

struktuře nebo na mechanismu účinku. Sedativa a hypnotika jsou nejčastěji předepisovanými 

psychoaktivními látkami. K rozvoji závislosti je obvykle zapotřebí nejméně několika měsíců 

denního  užívání, ale existují velmi široké interindividuální rozdíly. Vzhledem k legální 

možnosti užívání těchto látek a jejich časté lékařské preskripci „zdomácněly“ tyto látky 

v běžné populaci podobně jako jiné psychoaktivní látky v subkulturách toxikomanů. Mnoho 
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pacientů středního a staršího věku začne užívat benzodiazepiny proti nespavosti nebo úzkosti. 

Stanou-li se závislými, začnou obvykle navštěvovat několik lékařů, aby získali dostatečné 

množství látky na lékařský předpis. (3) 

 

Pro sedativa-hypnotika je příznačná postupná, na dávce závislá deprese centrálního nervového 

systému. Jednotlivá sedativa-hypnotika se však mohou odlišovat charakterem vztahu mezi 

dávkami a stupněm útlumu CNS. Nižší dávky navodí sedaci, eventuálně zlepší spánek. Vyšší 

dávky takových sedativ-hypnotik mohou vyvolat stav celkové anestézie. V ještě vyšších 

dávkách mohou tlumit respirační a vasomotorická centra v prodloužené míše a vést ke kómatu 

a smrti. (3) 

 

2.4 Intoxikace 

 

Benzodiazepiny jsou při akutním předávkování méně nebezpečné než jiná sedativa-hypnotika 

(mají vyšší terapeutický index). Přesto jsou tyto látky často užívány k sebevražedným 

pokusům. Akutní intoxikace se projevuje ospalostí, sedací, poškozením motorické koordinace, 

zmateností a prodlouženým spánkem bez vážné deprese respiračních nebo kardiovaskulárních 

funkcí. Avšak v přítomnosti dalších látek tlumících CNS, zejména alkoholu, barbiturátů, 

opiátů, mohou benzodiazepiny způsobit až život ohrožující respirační útlum. Kombinace 

s alkoholem je příčinou nebezpečných příhod „imperativního spánku“, až soporu nebo 

bezvědomí. Tohoto účinku se zneužívá u flunitrazepamu, který je obětem podáván rozpuštěný 

v alkoholických nápojích. Snaha zabránit tomuto zneužití vedla k přidávání barviva do tablet. 

Po kombinaci s alkoholem  také vznikají delirantní stavy s agresivním chováním, na které má 

intoxikovaný amnézii. (12; 3) 

 

Ze zkušeností lékařů (6) je kombinace alkohol a benzodiazepiny (především bromazepam- 

LEXAURIN, diazepam- DIAZEPAM, flunitrazepam. ROHYPNOL) typická pro zkratkové 

jednání, kdy opilost předchází požití farmak. Naopak současné požití benzodiazepinů a 

dalších psychofarmak signalizuje přítomnost závažnějšího duševního onemocnění (depresivní 

či psychotickou poruchu). Kombinace alkohol + benzodiazepiny často vyvolává narušení 
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krátkodobé paměti. Účinkům akutního předávkování však lze čelit díky dostupnosti účinného 

antagonisty flumazenilu.  

 

Benzodiazepiny způsobují v závislosti na dávce významnou anterográdní amnézii. Tato 

léčiva mohou významně zhoršovat schopnost učení se novým informacím. Výbavnost dříve 

naučených informací je přitom zachována. Předávkování sedativy-hypnotiky je nejobvyklejší 

reverzibilní příčinou stavů zmatenosti u starých osob. Časté jsou bolesti hlavy, citová 

oploštělost, změny libida, třes, změny vizuálního vnímání, retence nebo inkontinence moči, 

gastrointestinální poruchy a amnézie. Někteří pacienti mívají i halucinace nebo paradoxní 

excitací, která se projeví hostilitou až agresivitou. Ve vyšších dávkách se toxické působení 

projevuje jako letargie nebo stav vyčerpání, nebo jako příznaky podobné intoxikaci 

ethanolem. Smrtelné otravy samotnými benzodiazepiny jsou vzácné. 

 

Podávání benzodiazepinů během těhotenství a kojení může mít nežádoucí vliv na plod či 

novorozence. Benzodiazepiny procházejí placentární barierou. U novorozence mohou jejich 

účinky přetrvávat pro nezralost konjugačních enzymových systémů. Zneužívání těhotnou 

může vést k vzniku závislosti u novorozence projevující se abstinenčními příznaky.  

Významná množství se dostávají také do mateřského mléka; kojící matky by neměly 

benzodiazepiny užívat. (12) 

 

U chronických konzumentů je však možné pozorovat přetrvávající tlumivý účinek těchto drog 

na CNS, a to i po biotransformaci preparátu v organismu. Útlum bývá střídán emoční 

nestabilitou, předrážděností, neschopností koncentrace a celkovým poklesem výkonnosti. Pro 

okolí jsou obvykle nejmarkantnější změny v řečovém projevu subjektu, protože řeč se stává 

málo zřetelnou, objevuje se koktavost s kompenzatorní  gestikulací. Charakteristické jsou 

výpadky paměti. (3) 

 

Terapie intoxikace 

Flumazenil je  kompetitivní antagonista benzodiazepinových receptorů, který dokáže rychle 

přerušit působení agonistů na benzodiazepinových receptorech. Vlastní centrální účinky 

nemá. Při parenterálním podání nastupuje účinek flumazenilu během několika minut, 

přetrvává však jen po dobu dvou hodin, neboť se vylučuje s krátkým eliminačním poločasem. 
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Flumazenil oslabuje nebo ruší účinky benzodiazepinů v závislosti na poměru koncentrací, 

respektive dávek benzodiazepinu a antagonisty. Pro oslabení účinku diazepamu nebo 

midazolamu podaných v dávkách běžných při celkové anestézii stačí intravenózní aplikace 

flumazenilu v dávce 0,3-0,6 mg; pro plné potlačení účinku jsou nutné dávky 0,5-0,1 mg 

flumazenilu i.v. Pacientům intoxikovaným vysokými dávkami benzodiazepinů je někdy třeba 

podat až 5 mg flumazenilu i.v., aby procitli z bezvědomí. Pokud otravu vyvolal benzodiazepin 

s dlouhodobým účinkem, musí se podání flumazenilu častěji opakovat, protože flumazenil se 

rychle eliminuje. (2) 

 

 

 

Obr.4 : Flumazenil 

 

 

Tab. 5: Dg. Kritéria akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky (podle MKN-10) 

 

A. Musí být splněna obecná kritéria pro akutní intoxikaci 

B. Dysfunkční chování se projevuje nejméně 

jednou z následujících charakteristik: 

1) Euforie nebo útlum 

2) Apatie nebo útlum 

3) Hrubost nebo agresivita 

4) Labilita nálady 

5) Zhoršení pozornosti 

6) Anterográdní amnézie 

7) Zhoršení psychomotorického výkonu 

8) Rušivý vliv na běžné denní činnosti 

C. Musí být přítomen nejméně jeden 

z následujících znaků: 

1) Kolísavá chůze 

2) Obtíže při stoji 

3) Setřelá řeč 

4) Nystagmus 

5) Snížené vědomí 

6) Kožní léze 

            (6a) 
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2.5 Tolerance, závislost, abstinenční syndrom 

 

a) Diagnostická kriteria MNK-10 pro F1x.2 Syndrom závislosti (16): 

 

A. Po dobu alespoň jednoho měsíce, nebo opakovaně v kratších obdobích v průběhu 

dvanácti měsíců, by se měly vyskytovat společně tři nebo více z následujících projevů: 

 

1)  silná touha nebo pocit nutkání získat látku; 

 

2) zhoršená schopnost sebeovládání ve vztahu k užívané látce, týkající se začátku 

užívání, jeho trvání nebo velikosti dávek a projevující se častým užíváním látky ve 

velkých množstvích nebo po období delší než bylo původně zamýšleno, nebo 

neustálou touhou nebo neúspěšnými pokusy redukovat nebo regulovat užívání látky; 

 

3) patofyziologické projevy odvykacího stavu, jestliže je užívání látky redukováno nebo 

je látka vysazena, průkazné jako charakteristický odvykací syndrom od látky, nebo 

užíváním stejné látky (nebo blízce příbuzné) za účelem oslabení odvykacích příznaků 

nebo vyhnutí se těmto příznakům; 

 

4) průkaz tolerance k účinku látky, kdy k dosažení intoxikace nebo žádoucího účinku je 

zapotřebí prokazatelně většího množství, nebo zřetelně snížený účinek při trvalém 

užívání stejného množství látky; 

 

5) zaujetí užíváním látky, projevující se opuštěním nebo zredukováním jiných důležitých 

zájmů nebo zálib v důsledku užívání látky; nebo je většina času věnována činnostem 

nezbytným k obstarávání, užívání nebo zotavování se z účinků látky; 

 

6) trvalé užívání látky navzdory jasnému důkazu škodlivých následků, jak vyplývá 

z trvalého užívání i v době, kdy si je jedinec vědom (nebo lze očekávat, že si je 

vědom), charakteru a rozsahu poškození. 

 

Při pravidelném užívání benzodiazepinů se může vyvinout léková závislost (psychická, ale i 

fyzická), což se projeví při vysazení léčiva abstinenčními příznaky. Závažnost abstinenčních 
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příznaků, od mírných projevů (neklid, podrážděnost, přecitlivělost na zvukové a světelné 

podněty, nespavost…) po dramatické (deprese, panika, delirium, křeče typu grand mal) je 

nepřímo úměrná biologickému poločasu léčiva. Některé příznaky ani nelze odlišit od 

příznaků, kvůli kterým byly benzodiazepiny ordinovány. (5) 

 

b) Abstinenční syndrom se obvykle objevuje po 6 měsících léčby i když není výjimkou 

dřívější, ale ani pozdější rozvoj. Bylo zjištěno, že téměř všichni pacienti trpěli po náhlém 

vysazení benzodiazepinů abstinenčním syndromem a až 25% z nich nebylo schopno 

benzodiazepiny vysadit vůbec. Pomalé snižování dávek a užívání spíše dlouhodobě než 

krátkodobě působících benzodiazepinů vedly k řidšímu výskytu abstinenčního syndromu a 

k jeho mírnějším projevům. Při vysazování benzodiazepinů po dlouhodobé léčbě se 

doporučuje počáteční rychlé snížení dávky na 50%, pak velmi pomalé snižování o 10-20% 

nové dávky ve 3-5 denních intervalech. V případě vysokého rizika těžkých odvykacích stavů, 

popřípadě epileptických paroxysmů se doporučuje preventivní podpůrná terapie clonidinem, 

propranololem, případně karbamazepinem či valproátem. Ta podle závažnosti stavu může být 

podávána 6-9 měsíců. K vysoce rizikovým faktorům pro vznik epileptických paroxysmů po 

náhlém vysazení benzodiazepinů patří vysoká dávka, léčba delší než 4 měsíce, kombinace 

s léčivy, která mohou snižovat záchvatový práh, a anamnéza záchvatovitého onemocnění. 

(16) 

 

c) Abstinenční příznaky lze rozdělit dle frekvence výskytu do 3 kategorií- běžné, méně běžné 

a vzácné. Zde je podrobný výčet jednotlivých tělesných i psychických příznaků:  

 

I. Obvyklé (běžné): 

bolesti břicha, křeče, agorafobie, noční můry, bolesti hlavy, úzkost, nespavost, neklid, 

ztráta koncentrace, závratě, rozmazané vidění, deprese, přecitlivělost vůči světelným či 

zvukovým podnětům, posturální hypotenze, palpitace, tychykardie, poruchy trávení, 

dechové obtíže, bolesti svalů, nauzea, zvracení,  pocení, třes 

II. Méně běžné  (některé avšak závažnější): 

zácpa, průjem, obtížné polykání, zvýšené slinění, ztráta chuti k jídlu, kovová chuť 

v ústech, hučení v uších, inkontinence moči, náhlé změny tělesné teploty (až 

hyperpyrexie), menstruační problémy (nepravidelné cykly, dysmenorhea), změny 

libida, úbytek či přibývání na váze, problémy s pokožkou (vyrážky, svědění), 
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depersonalizace, záchvaty vzteku, psychóza, paranoia, halucinace, opakovaně 

nepříjemné vzpomínky, sebevražedné myšlenky  

III. Vzácné: 

výpadky paměti (okna), krvácení z nosu, krvácení mezi menstruačními cykly, padání 

vlasů, hemoroidy, záchvaty (častější u pacientů, kteří užívali vysoké dávky a náhle 

přerušili léčbu) (15) 

 

Tab.6:  Dg. Kritéria odvykacího stavu po užívání sedativ a hypnotik (podle MKN-10) 

 

A. Musí být splněna obecná kritéria pro odvykací stav 

B. Musí být přítomny alespoň tři 

z následujících znaků: 

1) Třes jazyka, víček nebo rukou 

2) nevolnost, dávení nebo zvracení 

3) tachykardie 

4) pokles krevního tlaku 

5) psychomotorický neklid 

6) bolest hlavy 

7) poruchy spánku, nespavost 

8) malátnost nebo slabost 

9) přechodné iluze nebo halucinace 

10) paranoidní myšlení 

11) křeče typu grand mal 

            (6a) 

Závažnější příznaky jako halucinace, psychóza, delirium či generalizované křeče se objevují 

až po požívání vysokých denních dávek (60-300 mg). Příznaky z vysazení se objeví asi 24 

hodin po vysazení podávání látky. Vrcholu dosahují během pěti až šesti dnů a mizí obvykle 

po čtyřech týdnech. Tolerance se rozvíjí na sedativní účinek, poškození motorické 

koordinace. Na anxiolytický účinek tolerance pravděpodobně nevzniká. (3) 

 

Stejně jako u jiných návykových látek lze hovořit o disponované osobnosti. Jsou to především 

lidé s anomální strukturou osobnosti či přímo poruchou osobnosti- pozorujeme rysy 

vyhýbavosti, úzkosti, astenické prvky. Dosti často se jedná  také o ženy kolem či po 

menopauze, které v rámci přechodu  (s rozkolísáním hladin ženských pohlavních hormonů) 

trpívají úzkostností s vegetativními příznaky. (6) 

 

Benzodiazepiny jsou zneužívány často v kombinacích s jinými návykovými látkami. 

Nejčastějším důvodem užití bývá zmírnění příliš silného účinku psychostimulancíí (nejčastěji 

pervitinu), nebo posílení účinku opiátů (heroinu) . Obyčejně pak bývají užívány ve vyšších 

dávkách. Kombinace s methadonem zhoršuje prognózu této substituční terapie a způsobuje 
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nárůst nežádoucích účinků, zejména na respirační funkce. Anxiolytika obecně bývají často 

užívány na začátku drogové kariéry („iniciační drogy“) .  

 

d) Charakteristika závislosti na benzodiazepinech : 

1. psychická závislost středně silná 

2. fyzická závislost až po několika měsících užívání 

3. odvykací stav může ohrozit život  

4. tolerance může vzrůstat až k dávkám , které jsou mnohonásobky běžných dávek (12) 

 

Obecně lze říci, že čím déle pacient užívá benzodiazepiny, tím větší je riziko vzniku 

závislosti. U řady lidí nejsou závislost a abstinenční příznaky dobře rozpoznány. Pacient se 

začne cítit hůř v průběhu užívání léčiv a mylně se domnívá, že jeho problémy vzrůstají, a 

proto pokračuje v jejich podávání. U jiných pacientů zase nejsou zaznamenány závažnější 

problémy v průběhu užívání benzodiazepinů, ale první abstinenční příznaky se objeví po 

vysazení léčiva či snížení dávky. Ne všichni pacienti se stanou závislými na benzodiazepinech 

a někteří dlouhodobí uživatelé těchto léčiv je vysadí bez objevení se závažnějších tělesných či 

duševních příznaků. (15) 

 

e) Jak lze rozpoznat, jestli je pacient závislý na benzodiazepinech?  

Zde je uvedeno několik kritérií, které by pacient měl zodpovědět. V případě většího počtu 

kladných odpovědí vzrůstá pravděpodobnost, že daný stav lze již nazývat závislostí. 

Můžete být závislými na benzodiazepinech , jestliže: 

 užíváte trankvilizéry či hypnotika po dobu několika měsíců či déle 

 cítíte, že potřebujete léky k vypořádání se s vašimi zdravotními potížemi 

 již jste se pokusili přestat v užívání léčiva a začaly se u vás objevovat neobvyklé 

příznaky, úzkost, nespavost 

 cítíte, že léčiva nemají stejný účinek jako v době, kdy jste je začali užívat 

 svojí dávku zvyšujete v zátěžových situacích 

 svojí dávku jste již v průběhu užívání zvýšili 

 zvýšili jste spotřebu alkoholu 

 benzodiazepiny vám nějakým způsobem ovlivňují stav- snížená pracovní výkonnost, 

problémy s pamětí, obtížné zvládání zátěžových situací (15) 
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f) Jak dlouho trvá odvykací stav? 

Odvykání na bezodiazepinech může trvat mnoho týdnů nebo měsíců, u malého procenta lidí 

dokonce několik let. Většinou doba, po kterou pacient užíval benzodiazepiny, nebo dávka 

léčiva, kterou pacient užíval, mají největší dopad na délku odvykacího stavu. Kromě těchto 

dvou faktorů zřejmě neexistují další jasné předpoklady, které by umožnily odhadnout, jak 

bude odvykací stav probíhat (délka trvání, vážnost symptomů…) 

 

Přestože období odvykání na benzodiazepinech není jednoduché a může se značně 

protáhnout, je zde několik pádných důvodů, proč k rozhodnutí přestat užívat benzodiazepiny a 

překonat odvykací periodu dospět: 

 dlouhodobé užívání  benzodiazepinů může zhoršit úzkostné stavy 

 dlouhodobé užívání  benzodiazepinů zhoršuje kvalitu spánku 

 vedlejší účinky benzodiazepinů mohou ohrozit zdravotní stav (poruchy paměti,      

pády- zejména u starších pacientů) 

 dlouhé užívání těchto léčiv může způsobit vznik nových, nepříjemných symptomů 

 čím déle užíváte benzodiazepiny, tím více vzrůstá riziko, že se u vás rozvine 

léková závislost (15) 

 

Tab.7:  Rizikové faktory pro rozvoj odvykacího stavu 

Rizika vycházející ze způsobu užívání náhlé vysazení 

vysoká denní dávka 

dlouhodobé užívání 

krátkodobé benzodiazepiny 

Rizika daná chováním pacienta osobnost s rysy závislosti 

očekávání odvykacích příznaků 

současné zneužívání alkoholu 

           (11) 

 

Několik doporučení, která se ukázala jako prospěšná v průběhu odvykacího stavu: 

o dostatek odpočinku 

o zdravá životospráva (hodně ovoce a zeleniny, hodně pít) 

o snížit užívání stimulancií jako káva nebo čaj 

o vyloučit či výrazně omezit alkohol 
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o pravidelná fyzická aktivita 

o vést si deník o průběhu odvykacího stavu 

o zahrnout do péče rodinné příslušníky 

o v případě nezbytnosti požádat o pomoc v převzetí povinností v péči o 

domácnost 

o být v kontaktu s telefonními poradenskými linkami 

o u některých pacientů se rovněž osvědčily některé alternativní metody jako 

akupunktura, metody čínské medicíny, přírodní léčiva (15) 

 

 

g) Somatická, psychologická a sociální rizika 

Neodborné a často neadekvátní užívání léků vede k poškození pacienta sebou samým. 

Užívání některých benzodiazepinových preparátů může způsobit přechodné zvýšení jaterních 

testů. Největším rizikem této skupiny léků je možný vznik závislosti. V tomto případě se 

mnohdy jedná o iatrogenní (lékařem způsobené) poškození. U iatrogenně způsobených 

závislostí „vyniká“ skupina praktických lékařů. Ti v dobré víře pomoci pacientovi 

dlouhodobě, často mnoho měsíců, při úzkostných nebo depresivních potížích předepisují 

benzodiazepiny (bromazepam- LEXAURIN, alprazolam- NEUROL či diazepam- 

DIAZEPAM). Obdobné je to i s preskripcí benzodiazepinových hypnotik (především 

flunitrazepam- ROHYPNOL. Dnes už to u flunitrazepamu tolik nehrozí vzhledem 

k administrativnímu omezení preskripce. (6) 

 

 

h) Způsoby aplikace 

Běžný způsob podávání je i u abusu podání perorální. V praxi se však u uživatelů drog 

můžeme setkat s nitrožilní aplikací nadrcené tablety rozpuštěné ve vodě. Jedná se především o 

pravděpodobně nejčastěji zneužívaný preparát Rohypnol. Běžná dávka u zdravého člověka při 

nespavosti je 1 tbl, pacient závislý a používající Rohypnol k mírnění odvykacího stavu užívá 

5 až 10 tbl. Taktéž  i u jiných benzodiazepinů používaných k zastření odvykacího syndromu 

je dávka mnohonásobně vyšší- např. diazepam je terapeuticky podáván při úzkostných 

stavech v dávce 10 až 40 mg denně (pouze zřídka vyšší), což ještě bývá rozděleno do 3 porcí. 

V případech zneužívání nebo závislosti se jedná o dávku kolem 50 až 100 mg denně a často 

jednorázově. (6) 
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i) Rizikoví pacienti z hlediska užívání benzodiazepinů 

Stáří lidé jsou obzvláště náchylní na sedativní účinky benzodiazepinů, které mohou způsobit 

zmatenost, ovlivnění kognitivních funkcí jako paměť, rychlost rozhodování. Také mohou 

způsobit ataxii, která může vést až k pádům a zlomeninám. Příčinou toho jsou jednak změny 

farmakokinetiky ve stáří- snížení metabolických funkcí, zejména oxidací, ale také zvýšená 

citlivost CNS. Dávka benzodiazepinů u starých lidí by vždy měla být poloviční oproti dávce 

podávané dospělým. Dává se přednost benzodiazepinům, které nejsou oxidovány ale 

konjugovány (jako například oxazepam).  

Pacienti s chronickou dechovou či jaterní nedostatečností jsou ve zvýšeném riziku útlumu 

dýchání a celkové sedace a tyto stavy jsou relativní kontraindikací pro podání 

benzodiazepinů.  

Benzodiazepiny by se neměly podávat pacientům s depresemi, které jimi mohou být 

zhoršeny, nebo dokonce může vzrůst riziko sebevraždy.  

Lidi, kteří mají v anamnéze závislost na alkoholu či drogách, případně jedinci s poruchami 

osobnosti, mají větší pravděpodobnost, že se stanou závislými na benzodiazepinech. (24) 

 

Existují také geneticky podmíněné rozdíly v metabolismu těchto léčiv. Pomalý metabolismus 

je běžný pro lidi z blízkého východu (projevující se nejen při metabolizaci sedativních léčiv, 

ale také alkoholu). Například doporučené dávky benzodiazepinů v Hong Kongu jsou 

poloviční oproti dávkám doporučovaných v Evropě a Severní Americe. Na druhé straně jsou 

látky, které působí jako enzymové induktory (barbituráty, nikotin), a tím urychlují 

metabolismus současně podávaných léčiv. Samotné benzodiazepiny neovlivňují činnost 

jaterních enzymů, ale rychlost jejich metabolizace může být ovlivněna jinými léčivy, které 

působí buď jako enzymové induktory nebo inhibitory (ketokonazol).  

Konečně, tolerance na benzodiazepiny nebo alkohol, způsobená předchozí dlouhodobou 

konzumací, může snižovat citlivost k těmto léčivům. (24) 

 

 

2.6 Odborná péče 

 

Lékové závislosti se dosti podceňují a pokládají se za méně problematické ve srovnání se 

závislostmi na jiných drogách. Jsou však velmi úporné a obtížně léčitelné. Dalším problémem 

je, že dlouho probíhají skrytě a často za podpory rodiny a zdravotnického systému. Léčba 
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odvykacího stavu- detoxifikace- je často dlouhodobou záležitostí, i zvládnutí její akutní 

počáteční fáze na detoxifikačním oddělení většinou vyžaduje několikanásobně delší pobyt než 

je tomu při detoxifikaci u závislostí na jiných drogách. Kauzálním postupem je pomalé 

snižování dávek užívaných preparátů, event. jejich postupné nahrazování podobnými látkami 

s delším biologickým poločasem. 

 

 Jinak se léčba lékových závislostí (v praxi se především jedná o benzodiazepinová 

anxiolytika a hypnotika: bromazepam- LEXAURIN, diazepam- DIAZEPAM, alprazolam- 

NEUROL či flunitrazepam- ROHYPNOL) principiálně neliší od léčby závislosti na alkoholu. 

Může- podle závažnosti, motivace a dalších okolností, jako např. celkový somatický a 

psychický stav pacienta- probíhat ambulantně i na lůžkovém oddělení nemocnice či léčebny. 

V terapeutických komunitách se čisté lékové závislosti léčí jen ojediněle. Podmínkou úspěchu 

léčby je úplná abstinence, včetně abstinence od alkoholu (vzhledem ke zkřížené toleranci 

mezi alkoholem a benzodiazepiny). Podobně jako při závislosti na alkoholu se pacient závislý 

na lécích jen těžko vyrovnává s představou, že by se měl zcela vzdát užívání látky, jejíž 

konzumace je legální, všeobecně rozšířená, považována za „normální“ a někdy dokonce 

propagovaná, která mu sice způsobuje řadu problémů, ale současně se bez ní nedovede 

představit řešení svých potíží. (6c) 

 

a) Detoxifikační jednotky 

Detoxifikační jednotky jsou určeny k zvládání odvykacích stavů a intoxikací návykovou 

látkou, které nevyžadují intenzivní péči v jiném zařízení (např. na jednotce intenzivní péče 

nebo ARO, tj. anesteziologicko-resuscitačním oddělení). Detoxifikační jednotky jsou určeny 

především těm klientům, u nichž by nebyla bezpečná detoxifikace v domácím prostředí. 

Detoxifikace v domácím prostředí se u nás ovšem neprovádí zdaleka tak často jako v jiných 

zemích, což více či méně úspěšně kompenzují právě detoxifikační jednotky. (6c) 

 

 Důvody detoxifikace 

Terapeut, který navrhne klientovi detoxifikaci, by měl vědět, proč to dělá. K častým důvodům 

detoxifikace patří následující okolnosti: 

- nebezpečnost pacienta sobě nebo okolí z důvodu intoxikace nebo odvykacího stavu 

- snaha připravit klienta na nějakou další formu odvykací léčby 
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- diferenciální diagnostika; může se jednat o nejasný stav a je třeba rozhodnout, zda se 

jedná o intoxikaci, toxickou psychózu nebo jinou duševní chorobu. V tomto směru 

může být velmi prospěšné toxikologické vyšetření 

- u klienta např. po těžkém úrazu nebo pro jiné komplikace týkající se jeho tělesného 

zdraví je potřebná léčba v nemocničním prostředí, což vyžaduje zvládnutí odvykacího 

stavu 

- snaha snížit toleranci vůči droze, po detoxifikaci klesá tolerance vůči droze (6c) 

 

 Organizační začlenění detoxifikačních stanic  

Nejčastější možnosti začlenění detoxifikační jednotky lze shrnout následovně: 

1) detoxifikační jednotka jako součást zařízení ke střednědobé nebo dlouhodobé léčbě 

závislosti 

2) samostatná detoxifikační jednotka v nemocničním komplexu 

3) detoxifikační jednotky zařízení, jež poskytují ambulantní služby, nabízející jako 

alternativu i detoxifikaci v domácím prostředí. Jak již bylo uvedeno, to není u nás 

časté. Podmínkou bezpečné detoxifikace v domácím prostředí bývá relativně stabilní 

sociální situace, dobrý zdravotní stav, odvykací syndrom neohrožující život. Bývá také 

vhodná spolupráce rodiny. (6c) 

 

b) Terapeutické strategie  

Detoxifikační jednotka musí být vybavena určitými standardy, aby byla schopna poskytovat 

komplexní péči. K té patří zejména: 

 

 Farmakoterapie 

Rozhodnutí o druhu léku a dávkování přísluší výhradně lékaři. 

 Farmakologická léčba akutní intoxikace: Někdy není farmakologická léčba nutná, 

jindy je vhodné podání antidota, což je možné právě u otravy benzodiazepiny (flumazenil). 

Při intoxikacích se také často podává podpůrná medikace, která zmírňuje některé projevy 

intoxikace. 

 Farmakologická léčba odvykacích stavů: Z hlediska bezprostředního ohrožení života 

jsou nejnebezpečnější odvykací stavy po vysokých dávkách některých tlumivých léků 

(barbituráty nebo benzodiazepiny).  V tomto případě je třeba podávat stejnou látku, jaká 

byla zneužívána, ve snižujících se dávkách. 
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 Podpůrná farmakoterapie: Sem patří podávání vitaminů, léků napomáhajících 

regeneraci jaterní tkáně atd. I taková léčba může mít psychologické účinky a napomoci 

vytvoření terapeutického vztahu. 

 

  Psychoterapie 

  Důležitá bývá zejména práce s motivací a techniky posilování motivace. Lze využívat i  

relaxační techniky, rodinnou terapii. Význam má i podpůrná psychoterapie. (6c) 

 

 

 Obvyklý průběh, specifika, komplikace  

Doba, kterou detoxifikace vyžaduje, se liší podle závažnosti stavu a druhu látky. Nejdelší 

detoxifikační léčbu vyžadují odvykací stavy po látkách, kde se v zájmu bezpečnosti pacienta 

přikročí k jejich postupnému vysazování (zejména závislost na vysokých dávek barbiturátů a 

benzodiazepinů) a u kombinovaných závislostí. (6c) 

 

       Tab.8: Některé komplikace detoxifikace a možnosti, jak je zvládat nebo jim předcházet 

 

Komplikace Možnosti 

Předčasné ukončení detoxifikace Mírnit odvykací obtíže, práce s motivací, 

rodinná terapie, podpůrná psychoterapie, 

sociální péče 

Průnik drogy na detoxifikační jednotku Zákazy návštěv, zejména pak rizikových 

osob, důkladná prohlídka klienta při přijetí, 

toxikologické kontroly, dostatečný dohled 

Propuknutí toxické psychózy nebo jiné 

závažné duševní poruchy 

Přiměřená psychiatrická léčba 

Zanedbané tělesné onemocnění Přiměřená léčba 

Nedostatečná motivace Práce s motivací, rodinná terapie 

Závažné sociální problémy Sociální práce 

            (6c) 

 

Farmakologická léčba návykových nemocí by měla býti nedílnou součástí celkové léčebné 

intervence. Farmakoterapii lze rozdělit následujícím způsobem: 1) medikace cílená 

k závislosti 2) medikace podávaná k mírnění škod vzniklých při užívání návykové látky (např. 

hepatoprotektiva) 3) medikace nezanedbatelné části klientely s duální diagnózou (souběh 

závislosti na návykové látce a jinou duševní poruchou- úzkostné depresivní stavy ať 

neurotické či afektivní etiologie, poruchy osobnosti či psychotické poruchy), která je 
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specifická pro danou duševní poruchu.  Jako pro klienta nejpřínosnější se jeví farmakoterapie 

v kombinaci s psychoterapií či jiným léčebným postupem. Zde jasně záleží na 

psychopatologii léčeného jedince. (6c) 

 

 

c) Farmakologická intervence u jednotlivých stavů 

V podstatě u každé omamné psychotropní látky lze rozeznat alespoň některý 

psychopatologický stav z následujících: 1) akutní intoxikace- eventuelně s deliriem, 2) 

škodlivé užívání, 3) závislost, 4) odvykací stav- eventuelně s deliriem, 5) psychotickou 

poruchu vyvolanou užíváním psychotropní látky, 6) poruchy reziduální či s pozdním 

počátkem. Symptomatiku některých výše zmiňovaných stavů lze více či méně lékově ovlivnit. 

Jsou i stavy, kdy medikamentózní léčba je jediná možná, respektive stav nelze změnit jiným 

postupem než podáním léků a dalších podpůrných prostředků. (6c) 

 

 

d) Duální diagnózy 

Pod pojmem duální diagnóza či také komorbidita rozumíme klinický obraz dvou  a více 

diagnóz u jednoho pacienta. V oblasti nemocí způsobených návykovými látkami je 

problematika duálních diagnóz pravděpodobně nejčastější. Stávající rozsáhlé mapování 

hovoří o 76% mužů s poruchou způsobenou návykovou látkou  a další jinou psychiatrickou 

diagnózou, v případě žen se tato situace vyskytuje v 65 %.  

 

Farmakoterapie jako samostatná dlouhodobá léčebná intervence u závislých na 

psychotropních látkách selhává a není považována za efektivní terapii. Naopak v případě 

kombinace psychoterapie a farmakoterapie lze očekávat účinek aditivní. Nebyly potvrzeny 

účinky inhibiční jedné složky na druhou. 

 

Existují stavy, kde nelze předpokládat efekt psychoterapie. Jedná se především o 

psychotickou poruchu vzniklou při užívání psychotropní látky a delirium. Dalším stavem, 

který vyžaduje medikamentózní zásah, je těžší abstinenční stav při závislosti na alkoholu a 

sedativech, protože jako takový potenciálně ohrožuje klienta na životě. Tato 

psychopatologická symptomatika by měla být řešena na lůžkovém zařízení. 
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Zneužívání léků a závislost na nich je známá u mladistvých a mladých pacientů, ale nejvíce 

postižených je ve středním, případně vyšším věku. (6c) 

 

 Hypnotika benzodiazepinová 

Patří sem hlavně dva následující preparáty: NITRAZEPAM 5 mg a 10 mg v jedné tabletě, 

užívaný při poruchách spánku, patří mezi léky, které vyvolávají závislost. Dále ROHYPNOL 

(flunitrazepam) 1 mg v tabletě, 2 mg v ampuli je- podobně jako nitrazepam- 

benzodiazepinové hypnotikum, které doznalo světového rozšíření a zneužívání v takové míře, 

že byl již v některých zemích zakázán. Od  1.9.2003 je uveden v seznamu II psychotropních 

látek (příloha č.5 k zákonu č. 466/2004 Sb. o návykových látkách). Stal se nejoblíbenější 

lékovou drogou v České republice u mladistvých a mladých pacientů užívajících i jiné 

návykové látky. Je užíván buď samostatně nebo velmi často v kombinaci s ostatními drogami. 

Pravidelně bývá doplňkem injekčního užívání heroinu a způsobuje komplikace při substituční 

léčbě metadonem. Pacienti ho užívají ve vysokých dávkách i více než 20 tablet denně. 

Prodlužují si tak stav heroinové intoxikace. Závislí na pervitinu ho používají k odstranění 

příznaků „dojezdu“, tedy v době, kdy pervitin přestává působit. Po užití vyšší než tolerované 

dávky Rohypnolu se objeví ospalost, neklid, úzkost, pokles víček, setřelá řeč, ataxie. Bývá 

modré namodralé zbarvení ústní sliznice a někdy je přítomný horizontální nystagmus. (6b) 

 

 

Prakticky všechna benzodiazepinová anxiolytika vedou k návyku a při delším užívání se 

pacienti stávají závislí. Jedná se o následující léky: alprazolam (NEUROL, XANAX) 

v tabletách od 0,25 mg až 3mg; chlordiazepoxid (RADEPUR, ELENIUM, DEFOBIN) 

v tabletách po 10 mg; diazepam (DIAZEPAM, SEDUXEN) v tabletách po 2 mg, 5 mg a 10 

mg; APAURIN inj. 10 mg ve 2 ml,  bromazepam (LEXAURIN) tablety 1,5 a 3 mg; oxazepam 

(OXAZEPAM) v tabletách po 10mg. Návyk a závislost na anxiolyticích vzniká poměrně 

rychle a pacienti se pak opakovaně dožadují lékařského předpisu na tyto léky. Chtějí 

předepsat více balení a v silnější formě. Hlavním účinkem je útlum CNS, postupující ospalost, 

ataxie, nezájem o okolí a tím i únik z reality, z úzkosti a strachu. Závislí mají i další důvod 

k užívání, kterým je vznik somatické závislosti s odvykacím syndromem při nedostatku léku. 

Mají-li uživatelé, i závislí, při dostatečné toleranci svoji obvyklou dávku, nemusejí se nijak 

výrazněji projevovat Dojde-li ale k odnětí léku a k jejímu nedostatku, dochází k neklidu, 

nespavosti, zvýšené mrzutosti a případně i k projevům agresivity. Při náhlém vysazení 

zejména vyšších dávek benzodiazepinů a některých hypnotik může dojít k epileptickému 
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záchvatu typu grand mal. Proto je potřebné při detoxifikaci dávky léků snižovat postupně. 

(6b) 

 

e) Vysazování sedativ, hypnotik a trankvilizérů 

Pacienti mohou být závislí na preparátu, který si opatřují na nezákonném trhu, jakož i na 

preparátu předepisovaném, často používají obojí. Důležité je nejprve ustálit denní dávku tak, 

aby se minimalizovaly rozdíly mezi jednotlivými dny. Pak lze započít se snižováním dávky, 

dokud se neobjeví první abstinenční příznaky. Dávka těsně nad touto hladinou je minimální 

účinná dávka u individuálního pacienta. Pokud pacient užívá jiný benzodiazepin než 

diazepam, může být výhodné převedení na diazepam, který má delší dobu účinku (může být 

užíván jenom jedenkrát denně) a je k dispozici v různé síle, což usnadňuje postupné 

vysazování. Akutní vysazení se nedoporučuje, protože může vyvolat epileptické paroxysmy, 

oběhový kolaps, psychotické příznaky či masivní úzkost se sebevražednými tendencemi. (17) 

 

 

S ohledem na časovou periodu rozlišujeme: 

A) střednědobé vysazování (2-10 týdnů) 

Vyžaduje častý kontakt s pacientem a mnohdy je účelné přijmout pacienta na lůžko nebo 

doporučit do zařízení s denním programem. 30 mg počáteční denní dávky se pokládá za 

hranici, nad níž může být ambulantní vysazování riskantní s ohledem na výše uvedené 

komplikace. 

B) pomalé vysazování (v řádu několika měsíců až jednoho roku) 

Účelné je snížit dávku o 10% každé dva týdny. Závažné komplikace obvykle nehrozí. 

 

Pomocná medikace má význam pouze tehdy, jestliže postupné vysazování s přiměřenou 

psychologickou podporou selhává. Pomocná medikace by měla být předepisována pouze po 

krátkou dobu. Jde zejména o následující léčiva: 

 propranolol - neselektivní beta-blokátor, užitečný pro snížení somatických 

příznaků úzkosti (třes, palpitace) 

 antidepresiva (tricyklická- imipramin, prothiaden; SSRI- fluoxetin) - vhodná pro 

redukci masivních abstinenčních příznaků a zmírnění depresivní 

symptomatologie. Je účelné s podáváním těchto léků začít 3-4 dny před počátkem 

vysazování a pokračovat 1-2 měsíce po úplném vysazení benzodiazepinů. (17) 
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 carbamazepin či jiná antikonvulziva- pomohou předcházet vzniku záchvatů při 

odvykání na vysokých dávkách 

 

Základní princip odvykacího procesu na benzodiazepinech užívaných v terapeutických 

dávkách je postupné snižování dávky. Míra redukce by měla být určena vždy přísně 

individuálně pro daného pacienta, v závislosti  dle jeho potřeb, životního stylu, osobnosti, 

prvotní příčiny pro užívání léčiv, míry dostupné podpory a dalších osobních faktorů. Dle 

mnoha odborníků se předpokládá, že optimální doba odvykacího stavu se pohybuje od 6-8 

týdnů až po několik měsíců. Nejlepších výsledků se dosahuje, jestliže sám pacient (a nikoli 

lékař) si kontroluje průběh odvykání a postupuje rychlostí, kterou je schopen dobře tolerovat. 

Pacient společně s lékařem mohou vytvořit jakýsi plán odvykacího stavu, který se ale musí 

přizpůsobovat aktuálnímu průběhu a řadě podmínek. Pokud se objeví nějaké komplikace, 

které znemožní pokračovat dle stávajícího plánu, pak se musí stabilizovat dávka léčiva na 

několik týdnů nebo snížit rychlost redukce dávky. Důležité je ale stále pokračovat 

v odvykacím režimu a vyhnout se kroku zpět (například v podobě opětovného zvýšení 

dávky). (24) 

Velikost redukce dávky je individuální v závislosti podle iniciální dávky, s kterou pacient 

začínal. Pacienti, kteří užívali vyšší dávky, mohou tolerovat větší redukci dávky než ti, jež 

byli zvyklí na dávky nižší. Například u pacientů užívajících méně než 20mg diazepamu či 

ekvivalentu je dobře tolerována redukce o 1mg látky každé 1-2 týdny. Pokud se dosáhne 

dávky 4-5 mg, dál se upřednostňuje rychlost snižování o 0,5mg látky ve stejném časovém 

intervalu. Pro pacienty je obzvláště obtížné přestat užívat léky úplně (tedy konec odvykacího 

procesu, který je spojen s podáváním již posledních miligramů léčiva), protože mají obavu, 

jak se budou cítit, když nebudou užívat žádné léčivo. Nicméně konečné odloučení od drogy je 

pro pacienta jakýmsi uvolněním, neboť pomalu nabývá nového pocitu svobody a nezávislosti 

na droze. 

Pro většinu pacientů, kteří absolvují odvykací proces, je nejlepší být v režimu ambulantního 

pacienta. Rychlé odvykání na detoxifikačních zařízeních je nevhodné, protože pacienti nemají 

dost času si vytvořit jiný režim, nové návyky, což obvykle trvá několik měsíců. Detoxifikace 

na specializačních jednotkách je naprosto nevhodná  a traumatizující pro pacienty, kteří se 

nedobrovolně stali závislými na benzodiazepinech, a to z důvodu nadměrné a dlouhodobé 

preskripce jejich lékařem.  

Základním cílem postupného snižování dávek benzodiazepinů je dosáhnout pomalého a 

mírného poklesu krevních hladin těchto léčiv; poskytnout organismu dostatek času, aby se 
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přizpůsobil změnám. Tohoto pomalého poklesu není možné dosáhnout s rychle se 

vylučujícími se léčivy jako jsou lorazepam či alprazolam, jejichž hladina v krvi kolísá 

s velkými výchylkami mezi jednotlivými dávkami. Proto se v těchto případech doporučuje 

přejít v průběhu odvykacího procesu na diazepam (má velmi dlouhý biologický poločas). Při 

přechodu na jinou látku je nezbytné dodržovat ekvivalentní dávky s původně podávanou 

látkou.  

Některé benzodiazepiny jsou dostupné také v tekutých lékových formách, a je tedy mnohem 

snadnější jejich postupná redukce dávky, mililitr po mililitru či kapku po kapce. (24)     

 

 

Tab. 9: Příklady ekvivalentních dávek (zdroj: Kaplan a Sadock, 1995) (20) 

Benzodiazepin Ekvivalent 

Clonazepam- 1mg Diazepam- 20mg 

Diazepam- 10mg Alprazolam- 1mg 

Diazepam- 10mg Chlordiazepoxid- 20mg 

Diazepam- 10mg Klorazepát- 15mg 

Diazepam- 10mg Flurazepam- 30mg 

Diazepam- 10mg Lorazepam- 2mg 

Diazepam- 10mg Temazepam- 20mg 

Diazepam- 10mg Oxazepam- 30mg 

 

 

 

1. V průběhu prvního a druhého týdne může být denní dávka snížena o 25%. 

2. Zbývajících 50% může být dále snižováno ve čtyřech postupných krocích- tedy o 12.5% 

každý následující týden. 

3. U pacientů, kteří byli dlouhodobě léčeni pro úzkostné poruchy, by snižování dávky mělo 

být pomalejší (rozložit na delší časový interval), aby se znovu nevyskytly původní 

symptomy, pro které byly léky podávány. (20) 

 

 

Mnoho pacientů vyžaduje něco víc, než pouhé seznámení a podání základních informací 

nezbytných k průběhu odvykacího procesu. Je zde velmi důležitá stránka psychologická! 

Vhodné či v některých případech přímo žádoucí jsou psychoterapeutické metody jako 

kognitivně-behaviorální terapie, techniky umožňující lépe se vyrovnat se stresem či 

přetrvávající úzkostí. Psychoterapie by měla být dostupná nejen v průběhu odvykání,ale také 

po jeho ukončení.  
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Pacienti by měli být motivováni k odvykání na léčivech, pokud se díky jejich dlouhodobému 

užívání stali závislými. Na místě by bylo poučení pacienta lékařem o rizicích dlouhodobého 

užívání benzodiazepinů, ale také mediální seznámení lidí s touto problematikou. (23) 

 

 

2.7  Problematika benzodiazepinů ve stáří 

 

Je zde vysoká prevalence v užívání dlouhodobě působících benzodiazepinů mezi starými 

pacienty (lidé ve věku 65 a více let), kteří představují asi 12,5 % populace. Staří lidé jsou více 

náchylní k projevu vedlejších účinků léčiv. (14) 

 

 

a) Prevalence v užívání benzodiazepinů 

30 % všech předepsaných léčiv je určeno pro starší pacienty a mnoho z těchto léků jsou právě 

psychotropní látky. Z dostupných sedativ–hypnotik jsou benzodiazepiny nejvíce 

předepisovanou skupinou léčiv. (14) Podle studií prováděných v USA až třetina populace 

starší 65 let užívá benzodiazepiny. Čtvrtinu ze všech předepsaných benzodiazepinů tvoří léky 

s dlouhým poločasem eliminace, a tedy s nebezpečím kumulace, které je velké především ve 

stáří. Užívání benzodiazepinů je více rozšířené mezi ženami a výrazně stoupá s věkem. Patří 

sem zejména ženy vyššího věku, které mají významně více chronických somatických obtíží, 

zvláště kardiovaskulárních a revmatických. Zpravidla užívají zároveň i jiná psychofarmaka. 

(11) 

 

 

b) Změny ve farmakokinetice a farmakodynamice 

benzodiazepinů ve stáří 

Geriatričtí pacienti jsou citlivější k vedlejším (zejména sedativním) účinkům benzodiazepinů 

z důvodu pozměněné farmakokinetiky a farmakodynamiky. Nižší koncentrace albuminů 

v plazmě vede ve stáří ke zvýšení volné frakce léčiva, a tím k potenciaci jeho léčebného 

účinku. S věkem roste v organismu podíl tělesného tuku  a zmenšuje se objem svalové hmoty 

a tělesné tekutiny, což vede ke zvýšení distribučního objemu. Pokles jaterní činnosti způsobí 

snížení rychlosti eliminace léčiv; eliminační poločasy jsou pak významně prodlouženy. Tyto 

fyziologické změny způsobují delší vylučování benzodiazepinů z těla a prodloužení účinku. 

(11) Pomocí změn ve farmakodynamice u geriatrických pacientů lze zřejmě také lépe 

vysvětlit pozměněnou odezvu na benzodiazepiny. Zvýšená citlivost k benzodiazepinům je 
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způsobena změnami v receptorech v CNS. Pravděpodobně se zvyšuje citlivost receptorů 

v mozku, což má za následek zvýšenou sedaci, ztrátu paměti, vratkost. Současné užívání 

dalších léků zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků léčiv. (14) 

 

 

 

c) Rizika spojená s užíváním benzodiazepinů ve stáří 

Užívání benzodiazepinů geriatrickými pacienty je spojeno s výskytem kognitivních poruch, 

které se projevují anterográdní amnézií, zhoršením krátkodobé paměti a zvýšenou 

zapomnětlivostí. Tyto symptomy jsou rovněž přirozenými znaky stárnutí. Benzodiazepiny 

s dlouhým poločasem eliminace jsou nejčastěji spojovány s kognitivními poruchami. Bylo 

prokázáno, že kromě negativního ovlivnění kognitivních funkcí benzodiazepiny rovněž 

zvyšují riziko pádů a dopravních nehod. To je způsobeno zpomalenou reakční dobou a 

sníženou rychlostí a přesností motorické aktivity. (14) Velkým problémem je zvýšené riziko 

pádů a následných zranění, z nichž k nejzávažnějším patří fraktura krčku femuru. Studie (11) 

prokázaly, že všechny benzodiazepiny podávané v denní dávce ekvivalentu 3 mg diazepamu  

zvyšují pravděpodobnost fraktury krčku o 50 %. Nejrizikovějším je období prvních 2 týdnů 

po nasazení benzodiazepinů (zvýšení o 60 %) a po 4 měsících jejich kontinuálního užívání 

(zvýšení o 80 %). V této souvislosti nejsou benzodiazepiny s krátkodobým účinkem 

zvýhodňovány vůči léčivům s dlouhodobým účinkem. (11) 

 

 

d) Zneužívání benzodiazepinů a vznik závislosti 

Starší pacienti často užívají benzodiazepiny dlouhodobě. Chronická bolest, deprese a izolace 

jsou obvyklými problémy starých lidí, které vytvářejí predispozici k užívání benzodiazepinů a 

ke vzniku závislosti. Riziko vzniku závislosti stoupá s věkem a je častější u těch pacientů, 

kteří z důvodu dalších zdravotních potíží užívají více léků a dále u těch, kteří trpí depresí či 

závislostí na alkoholu. Závislost na benzodiazepinech u geriatrických pacientů je často 

nerozpoznána a není dostatečně dokumentována. Překážkou pro správnou diagnostiku 

závislosti může být fakt, že pacienti nedostatečně popíší své zdravotní potíže a tělesné 

příznaky, které jsou důsledkem závislosti na benzodiazepinech, mylně chápou jako přirozené 

známky stárnutí ( jako např. demence, deprese či zvýšená úzkost). K zachycení závislosti jsou 

běžně používány dotazníky, které jsou ovšem u starých lidí méně spolehlivé. (14) 

Bylo provedeno několik studií, které prokazují prevalenci zneužívání benzodiazepinů 

v geriatrické části populace. V jedné z nich (14), 21 % pacientů ve věku 65 či více let, kteří 

byli přijati na oddělení psychiatrie, mělo diagnózu lékové závislosti. Většina z nich byla 
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závislých právě na benzodiazepinech.. Výsledky studií zdůrazňují význam detekce lékové 

závislosti u geriatrických pacientů, zejména závislosti na benzodiazepinech, neboť 

nerozpoznaná léková závislost může vést k nepřiměřené a neúčinné léčbě. Bylo rovněž 

prokázáno, že u žen je vyšší riziko nesprávné diagnózy a následně nedostatečné terapie. (14)  

 

e) Odvykací stav 

Abstinenční příznaky se obvykle projeví po náhlém vysazení léčiva či výrazném snížení 

dávky. Symptomy u starých lidí se mohou lišit od těch, které se zpravidla vyskytují u 

mladších jedinců. V jedné studii se jako převažující abstinenční příznaky projevily zmatenost  

a dezorientace s /bez halucinací. U pacientů v této studii nebyly pozorovány příznaky jako 

úzkost, nespavost a poruchy vnímání. (14) Z dalších prokázaných symptomů to mohou být 

například epileptické záchvaty či hypertenze. Ve stáří nebývá odvykací syndrom oproti 

mladší generaci tak výrazný. Je to dáno tím, že mediátorové systémy zodpovědné za odvykací 

příznaky (noradrenergní, serotoninergní a cholinergní) jsou méně aktivní. Benzodiazepiny se 

také z těla vylučují pomaleji. Vyšší pravděpodobnost výskytu odvykacích příznaků je spojena 

s náhlým vysazením, užíváním krátkodobých benzodiazepinů, vysokou denní dávkou a 

dlouhodobým podáváním. Odvykací syndrom může zvýraznit premorbidní osobnost s rysy 

závislosti, očekávání odvykacích příznaků, anamnéza alkoholismu a nedostatečné poučení ze 

strany lékaře. (11) 

 

f) Zhodnocení problematiky 

Benzodiazepiny jsou často předepisovány geriatrickým pacientům. Z výsledků provedených 

studií vyplývá, že je nutné tato léčiva předepisovat s opatrností, v nízkých dávkách a pouze na 

krátkou dobu. 

Benzodiazepiny s krátkým poločasem eliminace, jako oxazepam, alprazolam a triazolam, jsou 

obvykle doporučovány starším lidem, protože mají malou schopnost se hromadit v krvi a 

rychle se vylučují  z těla ven. Na druhou stranu, tato léčiva vykazují vyšší potenciál k zneužití 

a stavy po jejich vysazení jsou provázeny vážnějšími symptomy. (14) U starších pacientů 

dlouhodobě užívajících benzodiazepiny je vysoké riziko rozvoje nežádoucích účinků. 

Z tohoto důvodu je více než vhodné každých 6 měsíců přehodnotit, zda je užívání pro 

pacienta ještě prospěšné. (11) 

Je potřeba provést další studie, abychom lépe charakterizovali rizikové faktory a možné znaky 

zneužívání benzodiazepinů u geriatrických pacientů. Lékaři by si měli být vědomi 
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problematiky zneužívání těchto léčiv a rizika vzniku závislosti zejména u starých pacientů a 

v souvislosti s tím umět aplikovat preventivní, diagnostické či léčebné postupy. (14)  

 

2.8 Závislost na benzodiazepinech z pohledu 

frekvence a míry užívané dávky 

 

Závislost na benzodiazepinech může být rozdělena do několika kategorií, pokud vezmeme 

v úvahu kritérium frekvence užívání a velikost podávané dávky léčiva.(18) 

 

a)  závislost na terapeutických dávkách (18) 

Lidé, kteří se stanou závislými na terapeutických dávkách, užívají léčiva po dobu několika 

měsíců či let. Postupně se u nich vyvine potřeba užívat benzodiazepiny k vypořádávání se 

s běžnými, denními činnostmi. Pokračují v podávání léčiva, přestože původní příčiny pro 

indikaci už vymizely. Je pro ně problematické přestat užívat benzodiazepiny či snížit jejich 

dávky z důvodu abstinenčních příznaků. Pravidelně navštěvují lékaře, aby si opakovaně 

zajistili dostatek  předpisů na léčiva. V případě, že je cesta k dalšímu léčivu nějak omezena, 

nastává u nich stav neklidu, úzkosti. Typické je, že mají své tablety vždy při sobě (pro případ 

potřeby), mají tendenci zvyšovat dávku před očekávanou zátěžovou situací. Rovněž je vysoce 

pravděpodobné, že svoji dávku v průběhu medikace benzodiazepiny již zvýšili. 

 

Z hlediska celosvětového měřítka je skupina lidí užívající benzodiazepiny poměrně početná. 

U téměř 2 % obyvatel USA (okolo 4 miliónů lidí) se ukázalo, že užívali benzodiazepinová 

hypnotika či trankvilizéry pravidelně po dobu 5 až 10 let či více! Podobná čísla se týkají také 

Velké Británie, většiny zemí západní Evropy a některých asijských zemí. U velké části těchto 

dlouhodobých uživatelů se musí, alespoň v určité míře, projevit závislost. Přesný počet 

závislých lidí není znám, neboť diagnostika souvisí s přesností vymezení toho, co už je a co 

ještě není léková závislost. Mnoho studií prokázalo, že 50 až 100 % dlouhodobých uživatelů 

má problémy přestat v užívání benzodiazepinů z důvodu abstinenčních příznaků. 

 

b)  závislost na vysokých dávkách (18) 

Pouze malá část pacientů, kteří užívají benzodiazepiny, postupně začnou požadovat stále 

vyšší a vyšší dávky. Z počátku mohou přesvědčit svého lékaře, aby jim předepisoval větší 



 52 

počet receptů, ale po určité době dojde k tomu, že navštěvují více lékařů či oddělení, a tak si 

zajistí dostatečnou zásobu „potřebných“ léčiv. U některých jedinců se může vyskytnout 

současné užívání benzodiazepinů s nadměrným množstvím alkoholu. Pacienti této kategorie 

jsou často úzkostní, trpí depresemi a mohou se u nich projevit poruchy osobnosti. Není 

výjimkou, že se v jejich anamnéze objeví zneužívání, popř. závislost na jiných látkách 

(sedativech, alkoholu). 

 

c)  příležitostné zneužívaní benzodiazepinů (18) 

Příležitostné zneužívání benzodiazepinů se stává narůstajícím problémem. Benzodiazepiny  

jsou užívány  ke zvýšení počátečního účinku (tzv. kopance) některých drog, obzvláště opiátů, 

a dále ke zmírnění abstinenčních příznaků (po opiátech, barbiturátech, kokainu, amfetaminech 

a alkoholu). U některých jedinců, kteří v průběhu odvykacího stavu na alkoholu užívali 

benzodiazepiny, se vyvine závislost na benzodiazepinech. Ve výjimečných případech jsou 

užívány benzodiazepiny samostatně k dosažení specifického duševního stavu (hluboké 

sedace). 

 

Příležitostné zneužívání diazepamu, alprazolamu, lorazepamu, temazepamu, triazolamu, 

flunitrazepamu a dalších léčiv této skupiny bylo hlášeno v různých zemích. Většinou jsou 

léčiva aplikována perorálně, zpravidla v dávkách výrazně přesahujících dávky terapeutické, 

ale také byly zjištěny případy injekčního podání. U uživatelů takto vysokých dávek se vyvine 

velká tolerance k léčivům. Detoxifikace těchto pacientů přináší řadu problémů, neboť 

abstinenční příznaky jsou závažné, zahrnující křeče.  

 

Je odhadováno, že příležitostných uživatelů benzodiazepinů je v populaci relativně málo, asi 

1/10 z celkového počtu lidí dlouhodobě užívajících benzodiazepiny. Přesto tuto skupinu tvoří 

několik stovek tisíc lidí v USA a západní Evropě a zdá se, že jejich počet postupně stoupá.  

 

Nadměrné předepisování benzodiazepinů, které vede k jejich běžnému výskytu v domácnosti, 

usnadňuje jejich dostupnost a nepochybně přispívá k jejich rozšíření na ilegální drogovou 

scénu. Současné zdroje pro „nezákonné“ uživatele jsou falšované recepty, krádeže 

v lékárnách či jiných zdravotnických zařízeních nebo ilegální dovoz. 

 

Ekonomické náklady v současnosti vysoké míry dlouhodobého užívání benzodiazepinů jsou 

značné, přesto těžko kvantifikovatelné. To by mohlo být minimalizováno, kdyby se 
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předepisování benzodiazepinů snížilo na přijatelnou úroveň. Stále mnoho lékařů pokračuje 

v předepisování benzodiazepinů  a pacienti, kteří by chtěli přestat v jejich užívání, nedostanou 

potřebnou radu, jak se s tím vypořádat. 

 

2.9  Zneužívání benzodiazepinů 

 

Lidé, kteří užívají benzodiazepiny, mohou být rozděleni do dvou skupin. V první řadě jsou to 

ti, kteří užívají relativně nízké dávky předepsaných léčiv, tedy v léčebné indikaci. Druhou 

skupinu pak představují jedinci, kteří si získávají léky ilegálně a jimi užívané dávky  

mnohanásobně překračují ty, jež jsou doporučovány lékaři v terapii různých onemocnění. 

Zatímco prevalence v užívání předepisovaných benzodiazepinů postupně klesá, nelegální 

užívání těchto léčiv od doby 80.let prudce stoupá a nyní přestavuje poměrně závažný 

problém. (21) 

 

a) Kdo zneužívá benzodiazepiny? 

 

Benzodiazepiny jsou užívány „rekreačně“ stále větším počtem drogově závislých lidí. 

Skutečná prevalence v jejich užívání těmito jedinci není známá. 

V posledních 20 letech byly benzodiazepiny užívány lidmi, kteří byli závislí na opiátech, 

amfetaminu či kokainu, ale nyní se pomalu dostávají na mladší,“teenagerovskou“ scénu, mezi 

uživatele extáze a LSD. Někteří mladiství začínají s benzodiazepiny již ve věku 13, 14 let, 

tedy ve věku, kdy se seznamují s alkoholem, kouřením cigaret či marihuany. Jak vyplynulo ze 

statistik několika britských klinik, kde byli hospitalizováni lidé zneužívající benzodiazepiny, 

nejčastěji se jejich věk pohyboval mezi 19. a 31. rokem a poměr mužů a žen byl mezi 2,8 : 1 a 

2,1 : 1. (21a) 

 

Zneužívání benzodiazepinů je časté u alkoholiků. Okolo 30 až 50 % alkoholiků, kteří byli 

přijati na detoxifikaci, užívali benzodiazepiny rovněž bez lékařského předpisu. 

Někteří jedinci užívají benzodiazepiny jako primární drogu, zpravidla jen příležitostně ve 

vysokých dávkách. 

Nicméně, poměrná část těch, kteří užívají benzodiazepiny jako lék, své dávky postupně 

zvyšují. Léky jim umožňují dosáhnout uspokojivějších účinků, ale také se tak snadno mohou 

dostat mezi drogově závislé jedince. (21) 
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b)  Proč jsou benzodiazepiny zneužívány? 

 

Nejčastějším důvodem drogově závislých k užívání benzodiazepinů je zvýšení a prodloužení 

účinku navozeného jinými drogami jako jsou heroin, opiáty, kokain a amfetamin. 

Benzodiazepiny jsou zejména užívány spolu s jinými drogami, někdy jen samotné jako 

alternativa v období nedostatku primární drogy. Dále benzodiazepiny umožňují potlačit 

abstinenční symptomy zahrnující nespavost a neklid vznikajících z nepřítomnosti drogy. Lidé 

závislí na stimulačních drogách, jako jsou kokain, amfetaminy a extáze, užívají 

benzodiazepiny pro utlumení příliš velkého stimulu a k překonání abstinenčního syndromu. U 

alkoholiků je důvodem k užívání jednak utlumení neklidu spojeného s chronickým 

alkoholismem, ale také dosažení uspokojivějšího účinku, a to kombinací alkoholu a léků. 

V neposlední řadě lze pomocí samotných benzodiazepinů, pokud jsou podány ve vysokých 

dávkách a zejména pokud jsou aplikovány injekčně, docílit jakéhosi „kopance“. 

Přestože bylo prokázáno, že v porovnání s ostatními drogami mají benzodiazepiny užívané 

v terapeutických dávkách relativně nízké riziko zneužití, toto riziko se mění spolu s DRC, 

tedy postupně se zvyšuje s překračováním terapeutických hladin. V klinických studiích 

prokázaly riziko zneužití a závislosti diazepam, alprazolam, lorazepam a triazolam. Zolpidem, 

nebenzodiazepinové hypnotikum mělo výsledky podobné triazolamu. (21b) 

 

c) Které benzodiazepiny jsou zneužívány? 

 

Téměř všechny dostupné benzodiazepiny jsou předmětem zneužívání. Obecně lze říci, že ta 

léčiva, která se dostanou do CNS rychleji (jako např. diazepam), jsou upřednostňovány před 

těmi, jejichž nástup účinku je pomalejší (např. oxazepam). 

Přesto existují rozdíly mezi zeměmi v tom, které benzodiazepiny jsou preferovány. Tyto 

odlišnosti jsou podmíněny dostupností jednotlivých látek a také „spokojeností zákazníků“, 

kteří pak svými referencemi ovlivňují ostatní potenciální uživatele. 

Z látek , které se řadí mezi oblíbené benzodiazepiny mezi uživateli, lze jmenovat například 

triazolam (již není dostupný ve Velké Británii), alprazolam (široce předepisován v USA) či 

lorazepam. 

Některé další příležitostně užívané benzodiazepiny: bromazepam, chlordiazepoxid, 

flunitrazepam. (21) 
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d)  Aplikační cesty 

 

Benzodiazepiny mohou být podávány perorálně, inhalovány, šňupány či injikovány. 

Nejčastěji jsou podávány ústy. Hlavní alternativou pro perorální podání je injekční aplikace, 

poprvé zaznamenána u flurazepamu. V 90. letech byl ve Velké Británii proveden průzkum 

formou dotazníků mezi lidmi, kteří se dostali do drogových center, a to v sedmi britských 

městech. Z 208 lidí, kteří se zúčastnili průzkumu, 186 užívalo benzodiazepiny a 103 

praktikovalo injekční aplikaci těchto látek. Nejvíce takto zneužívanou látkou byl temazepam a 

k přípravě injekce byly použity kapsle, tablety či sirup. Z dalších injikovaných 

benzodiazepinů byly uváděny diazepam, lorazepam, triazolam, nitrazepam a chlordiazepoxid. 

(21a) 

Dávky benzodiazepinů, které jsou užívány příležitostně, mnohanásobně překračují dávky 

doporučované k terapeutickým indikacím. Nejsou výjimkou dávky jako 100-150 mg 

diazepamu či temazepamu, podávané ať už perorálně nebo injekčně. (21c) 

 

e)  Zdroje benzodiazepinů  

 

Nejčastěji jsou to předpisy od praktických lékařů. Někteří uživatelé navštěvují několik lékařů 

pod falešnými jmény, jiní získávají zásoby léků od přátel či jiných známých (často starších 

osob), kteří pak před lékařem předstírají zvýšenou potřebu těchto léků, vynutí si předepsání 

mnohem vyššího množství léků, než sami potřebují, a přebytek pak prodávají. Známy jsou 

také případy, kdy byly benzodiazepiny odcizeny ze zdravotních zařízení, lékáren či skladů 

farmaceutických firem. (21) 

 

f)  Zdravotní rizika a jiné sociální důsledky zneužívání 

benzodiazepinů 

 

Benzodiazepiny zvyšují riziko dopravní nehody, toto riziko roste s dávkou. (21d) Z duševních 

poruch se mohou objevit výpadky paměti, agrese, násilné a zmatené chování spojené 

s paranoiou. Známý je také negativní dopad na učení, paměť a celkové udržení pozornosti, 

což bylo prokázáno již v několika studiích s dlouhodobými uživateli benzodiazepinů, a to i 

v terapeutických dávkách. (21e) 
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U jedinců, kteří si léky aplikují injekčně, přistupují ještě další rizika, která jsou společná pro 

všechny osoby užívající drogy injekčně. Je to především riziko přenosu infekčních chorob, 

jako hepatitidy typu B a C a HIV infekce, pokud užívají společné stříkačky. Důležitým 

faktem je, že benzodiazepiny (obzvláště temazepam) jsou vysoce dráždivé látky a mohou 

s vysokou pravděpodobností vyvolat poškození tkáně až místní nekrózu. (21f) 

 

g) Riziko závislosti a abstinenčních příznaků při příležitostném 

zneužívání benzodiazepinů 

 

Riziko závislosti na benzodiazepinech bylo prokázáno při chronickém užívání terapeutických 

i vyšších dávek. Zatím je ale málo informací o tomto fenoménu mezi jedinci, kteří 

benzodiazepiny užívají jen příležitostně, v přerušovaných intervalech a kteří často primárně 

užívají jiné látky; pro které jsou benzodiazepiny jen jakousi alternativou.  

Jsou doklady o výskytu abstinenčních symptomů i při příležitostném užívání vysokých dávek 

benzodiazepinů. Vážnost těchto příznaků je závislá na výši podávaných dávek. 

Přestože jsou doklady o výskytu abstinenčních příznaků, zatím nelze dělat velké závěry o 

jejich celkovém rozsahu, k tomu budou zapotřebí další studie. Z již provedených klinických 

studií vyplynulo, že pravidelní uživatelé benzodiazepinů mají větší pravděpodobnost, že se u 

nich projeví abstinenční příznaky než u lidí, kteří tato léčiva zneužívají jen v případě 

nedostatku primární drogy. (21) 

 

h) Shrnutí problematiky zneužívání benzodiazepinů 

Snahy zredukovat nepřiměřené předepisování benzodiazepinů jak u praktických lékařů, tak v 

nemocnicích by mohly pomoci snížit množství těchto léčiv, které se pomalu dostávají do 

oběhu mezi uživateli drog. (21) 

 

 

2.10 Možná opatření vedoucí k redukci 

nadměrného předepisování benzodiazepinů 

 

Mezi lékaři by se měl pozměnit přístup k předepisování léků pro psychiatrická onemocnění. 

V obecném povědomí lidí přetrvává domněnka, že existuje lék na každou nemoc a že každý 
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zdravotní problém by měl být proto řešen medikamentózní léčbou. Tento přístup byl započat 

s nástupem benzodiazepinů, v době, kdy se ještě věřilo, že jsou to bezpečné léky, které 

nevyvolávají závislost. Staly se proto rychle velmi používanými léky, které měl téměř každý 

k dispozici, neboť se doufalo, že  mohou pozitivně ovlivnit řadu zdravotních potíží, které jsou 

v populaci tak běžné. (23)  

 

Jisté je, že by se vedle rozvoje léků na psychiatrická onemocnění měla pozornost zaměřit na 

výzkum možných příčin a prevence všech těchto stavů. 

Prospěšné by bylo rozšířit řadu klinických psychologů, aby byly více dostupné všechny 

nemedikamentózní postupy léčby založené na psychologických principech, zejména v oblasti 

terapie depresí a úzkostných poruch. 

Měly by se oddělit zájmy farmaceutického průmyslu a politiky zdravotnických systémů, které 

nejsou shodné. Ukazuje se, že v současnosti jsou to hlavně peníze a nikoli věda, které řídí 

farmakologický výzkum. Klinické zkoušky na léčiva, sponzorované farmaceutickým 

průmyslem, zveřejňují především pozitivní fakta a ukazují nová léčiva jen v tom nejlepším 

světle, přičemž informace o vedlejších účincích a dalších negativech léčiv jsou záměrně 

potlačovány. Z poslední doby jsou toho dokladem například protizánětlivá léčivá ze skupiny 

koxibů, známé pod názvy přípravků Vioxx a Celebrex, které při delším užívání vedly ke 

zhoršení srdečních onemocnění až k případné manifestaci IM. Dále to jsou některá 

antidepresiva ze skupiny SSRI, která jsou zase spojena s manifestací sebevraždy. 

Měly by se proto vytvořit takové koncepce, které přinesou prospěch současně průmyslu a 

především zdraví obyvatelstva. 

 

Pozornost by se měla zaměřit na kontinuální vzdělávání lékařů, farmaceutů, sester, ostatních 

zdravotnických pracovníků stejně tak jako široké veřejnosti, aby se dodržovaly mezinárodně 

uznávané guideliny určené pro krátkodobé užívání benzodiazepinů.  

V neposlední řadě by měl být zájem o vytvoření různých podpůrných skupin a 

specializovaných center pro odvykání na lékových závislostech pro mnoho lidí, kteří již byly 

poškozeni nerozvážným předepisováním benzodiazepinů. (23) 
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2.11 Přehled nejčastěji předepisovaných 

benzodiazepinů  (25) 

 

a)  Benzodiazepiny používané jako hypnotika 

 

FLUNITRAZEPAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové hypnotikum s podobnými vlastnostmi jako nitrazepam, s nižším 

antikonvulzivním účinkem; jeho hypnotický účinek nastupuje 30-60 minut po podání a 

přetrvává 6-10 hodin (biologický poločas je kolem 18 hodin); nenarušuje REM fázi spánku. 

 

Indikace 

Závažná nespavost různé etiologie; použití v anesteziologii- perorálně: premedikace před 

celkovou anestezií; nitrožilně: bazální útlum v intenzivní a v resuscitační péči, premedikace 

před celkovou anestezií, součást nitrožilní anestezie u rizikových nemocných při delších 

operačních výkonech 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na flunitrazepam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, současné požívání alkoholu, 

myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, podání dětem 

mladším 15 let (s výjimkou injekční aplikace v anesteziologii), gravidita, laktace; opatrnosti 

je třeba u závažného respiračního onemocnění a u těžší poruchy funkce jater. 

 

Nežádoucí účinky 

Únava, ospalost, bolesti hlavy, závratě, svalová slabost, ataxie, nechutenství, zácpa, 

anterográdní amnézie, především u starších osob riziko rozvoje tzv. paradoxní reakce (neklid, 

agitovanost, zmatenost, živé sny, psychóza), po dlouhodobém podávání riziko vzniku lékové 

závislosti; možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla, ovládat stroje či 

pracovat ve výškách. 
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Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS, centrálních myorelaxancií a anestetik; jeho plazmatické 

hladiny, délku působení a toxicitu zvyšuje theophyllin. 

 

Dávkování 

0,5-2 mg večer před spaním. 

 

Upozornění 

Současné požívání alkoholu může vést k těžké hypotenzi, deliriu a amnézii. 

 

Poznámka 

Flunitrazepam byl ke dni 1.9.2003 vyňat ze seznamu III psychotropních látek (příloha č.6 

k zákonu č.167/1998 Sb.) a byl zařazen do seznamu II psychotropních látek (příloha č.5 

zákona č.167/1998 Sb.; ÚZ zk. č. 466/2004 Sb.). Přípravky obsahující flunitrazepam je možné 

předepisovat pouze na tzv. opiátový recept označený modrým pruhem. Tyto přípravky a 

recepturní tiskoviny podléhají zvláštní evidenci a uchovávání uvedeném v zákoně o 

návykových látkách (zk.č. 466/2004). Tímto legislativním omezením významně poklesla 

preskripce přípravku.  Podle informací z ledna 2006 byla ukončena výroba léku Rohypnol. 

 

Přípravky 

Rohypnol tbl. (1mg), Rohypnol inj. (1ml/2mg) 

 

 

Obr.5: Flunitrazepam 
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NITRAZEPAM 

Charakteristika 

Benzodiazepinové hypnotikum s výraznými antikonvulzivními účinky; jeho hypnotický 

účinek nastupuje 30-60 minut po podání a přetrvává 6-8 hodin (biologický poločas je kolem 

24 hodin); nenarušuje REM fázi spánku. 

Indikace 

Nespavost různé etiologie; jako antiepileptikum- léčivo druhé volby u bleskových křečí 

(Westův syndrom) 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na nitrazepam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, současné požívání alkoholu, 

myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, podání dětem 

mladším 15 let (s výjimkou terapie epilepsie), gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u 

závažného respiračního onemocnění. 

 

Nežádoucí účinky 

Únava, ospalost, bolesti hlavy po probuzení, svalová slabost, ataxie, nechutenství, zácpa, 

anterográdní amnézie, především u starších osob riziko rozvoje tzv. paradoxní reakce (neklid, 

agitovanost, zmatenost, poruchy koncentrace, živé sny, psychóza), po dlouhodobém podávání 

riziko vzniku lékové závislosti; možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová 

vozidla, ovládat stroje či pracovat ve výškách.    

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS a centrálních myorelaxancií; snižuje účinek perorálních 

antikoagulancií; jeho plazmatické hladiny, délku působení a toxicitu zvyšuje theophyllin. 

 

Dávkování 

Individuální, 5-30 mg večer před spaním. 

 

Upozornění 

Současné požívání alkoholu může vést k těžké hypotenzi, deliriu a amnézii. 
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Přípravky 

Nitrazepam Slovakofarma (5mg), Nitrazepam Slovakofarma forte (10mg) 

 

Poznámka 

U přípravků byla ukončena registrace, takže již nejsou dostupné! 

 

 

 

Obr.6: Nitrazepam 

 

MIDAZOLAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové krátce působící hypnotikum s podobnými vlastnostmi jako nitrazepam, s 

výrazně nižším antikonvulzivním účinkem; jeho hypnotický účinek nastupuje 15-30 minut po 

podání a přetrvává 4 hodiny (biologický poločas je kolem 2 hodin); nenarušuje REM fázi 

spánku. 

 

Indikace 

Nespavost různé etiologie; použití v anesteziologii- perorálně: premedikace před 

stomatologickými, drobnými chirurgickými a diagnostickými výkony; nitrožilně nebo 

nitrosvalově: premedikace před celkovou anestezií, úvod do celkové anestezie, sedace při 

menších chirurgických zákrocích nebo endoskopii, bazální sedace při lokální anestezii a v 

intenzivní či resuscitační péči. 
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Kontraindikace 

Přecitlivělost na midazolam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, současné požívání alkoholu, 

myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, podání dětem 

mladším 15 let (s výjimkou injekční aplikace v anesteziologii), gravidita, laktace; opatrnosti 

je třeba u závažného respiračního onemocnění. 

 

Nežádoucí účinky 

Únava, ospalost, svalová slabost, snížení duševní pohotovosti, anterográdní amnézie; vzácně 

podrážděnost, stavy náhlé úzkosti, halucinace, po opakovaném podávání riziko vzniku 

závislosti; možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla, ovládat stroje či 

pracovat ve výškách.  

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS, centrálních myorelaxancií a anestetik; jeho plazmatické 

hladiny, délku působení a toxicitu zvyšují inhibitory retrovirových proteáz, efavirenz, 

erythromycin, roxithromycin, clarithromycin, ketoconazol, itraconazol, thiopental, phenytoin, 

carbamazepin, cimetidin, omeprazol, diltiazem, fentanyl, fluvoxamin a theophyllin. 

 

Dávkování 

7,5-15 mg večer před spaním, osoby starší 65 let 7,5 mg. 

 

Upozornění 

Současné požívání alkoholu může vést k těžké hypotenzi, deliriu a amnézii. Flavonoidy 

(naringin) obsažené v grapefruitové šťávě zvyšují biologickou dostupnost, plazmatické 

hladiny a výskyt některých nežádoucích účinků midazolamu. 

 

Přípravky 

Dormicum tbl. (7,5mg; 15 mg), Dormicum inj. (5mg/1ml), Midazolam Synthon inj.(1 mg/ml; 

5mg/ml), Midazolam Torrex inj. (1 mg/ml; 2mg/ml; 5mg/ml) 
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Obr. 7: Midazolam 

 

TRIAZOLAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové hypnotikum s podobnými vlastnostmi jako nitrazepam, s výrazně nižším 

antikonvulzivním účinkem, s rizikem závažných nežádoucích účinků u starších pacientů po 

podávání vyšších dávek nebo při kombinaci s jinými psychofarmaky či alkoholem; jeho 

hypnotický účinek nastupuje do 30 minut po podání a přetrvává 4 hodiny (biologický poločas 

je kolem 2-3 hodin); nenarušuje REM fázi spánku; je určen pouze pro krátkodobé podávání 

nepřesahující bez velmi vážných důvodů 10 dnů. 

 

Indikace 

Nespavost různé etiologie, vzhledem ke krátkému poločasu je vhodný zvláště při nesnadném 

usínání. 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na triazolam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, současné požívání alkoholu, 

myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, těžká porucha 

funkce jater nebo ledvin, podání osobám mladším 18 let, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba 

u závažného respiračního onemocnění. 
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Nežádoucí účinky 

Únava, ospalost, bolesti hlavy, závratě, svalová slabost, nechutenství, bolesti v nadbřišku, 

zácpa nebo naopak průjem, ataxie, anterográdní amnézie, především u starších osob riziko 

rozvoje tzv. paradoxní reakce (neklid, agitovanost, zmatenost, živé sny, psychóza), po 

dlouhodobém podávání riziko vzniku lékové závislosti, vzácně alergické kožní reakce; 

možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla, ovládat stroje či pracovat 

ve výškách.    

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS a centrálních myorelaxancií; jeho plazmatické hladiny, 

délku působení a toxicitu zvyšují inhibitory retrovirových proteáz, efavirenz, fluconazol, 

ketoconazol, itraconazol, erythromycin, roxithromycin, clarithromycin, theophyllin, diltiazem, 

omeprazol, nefazodon, fluvoxamin; jeho účinek snižuje rifampicin. 

 

Dávkování 

0,125-0,25 mg večer před spaním, výjimečně lze dávku zvýšit na 0,5 mg. 

 

Upozornění 

Současné požívání alkoholu může vést k těžké hypotenzi, deliriu a amnézii. Flavonoidy 

(naringin) obsažené v grapefruitové šťávě zvyšují biologickou dostupnost, plazmatické 

hladiny a výskyt některých nežádoucích účinků triazolamu. 

 

Přípravky 

Halcion tbl. (0,125 mg) 

 

Obr.8: Triazolam 
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 b)  Benzodiazepiny používané jako anxiolytika 

 

ALPRAZOLAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové anxiolytikum se zvláštním postavením v této skupině léčiv. Kromě svého 

spolehlivého anxiolytického účinku při generalizované úzkostné poruše působí ve vyšších 

dávkách na krystalizované formy úzkosti, kterými jsou fobie a obsese. Ve vysokých dávkách 

má své místo i při terapii panické úzkostné poruchy a u depresí, u kterých je však třeba počítat 

s latencí před projevením se terapeutického efektu (1-6 týdnů) podobně jako při léčbě 

antidepresivy. Už to samo ukazuje na jiný mechanismus účinku než při ovlivnění 

generalizované úzkostné poruchy, u které dochází k účinku do 20 minut. 

 

Indikace 

Generalizovaná úzkostná porucha, panická úzkostná porucha spojená s fobií nebo i bez ní, 

anxiózně depresivní syndrom, úzkost provázející jiné duševní poruchy, somatické nemoci 

nebo stresové životní situace, psychogenní poruchy spánku, předmenstruační dysforická 

porucha, tlumení příznaků abstinenčního syndromu po odnětí alkoholu. 

 

 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na alprazolam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v průběhu 

terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, podání 

pacientům mladším 18 let (pro nedostatek zkušeností), gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u 

závažného respiračního onemocnění. 

 

Nežádoucí účinky 

Únava, ospalost, pocit lehkosti v hlavě, rozmazané vidění, poruchy koordinace, nauzea, 

zvracení, průjem nebo naopak zácpa, sucho v ústech, hypotenze, třes, nazální vazokonstrikce, 

retence moči, snížení libida, poruchy sexuálních funkcí, alergické kožní reakce; vzácně 

stimulace, neklid, obtížné soustředění, zmatenost; riziko vzniku lékové závislosti (po náhlém 
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přerušení terapie riziko vzniku abstinenčního syndromu); možnost nepříznivého ovlivnění 

schopnosti řídit motorová vozidla, ovládat stroje či pracovat ve výškách. 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS a centrálních myorelaxancií; jeho účinek zvyšuje 

cimetidin; jeho plazmatické hladiny a toxicitu zvyšují theophyllin, některá SSRI, nefazodon, 

erythromycin, roxithromycin, clarithromycin, ritonavir a indinavir; jeho plazmatické hladiny 

snižují barbituráty a carbamazepin. 

 

Dávkování 

V závislosti na indikaci se dávky alprazolamu pohybují mezi 0,5-6 mg denně, výjimečně až 

10 mg denně; stavy strachu a úzkosti: 0,5-4 mg denně; stavy panické úzkosti: 4-6 mg denně 

(výjimečně až 10 mg denně); anxiózně depresivní syndrom: 2,5-4 mg denně; psychogenní 

poruchy spánku: 0,25-1 mg na noc; tlumení příznaků abstinenčního syndromu po odnětí 

alkoholu: 1 mg denně; denní dávky se u retardovaných lékových forem podávají ve 2 dílčích 

dávkách, u neretardovaných lékových forem obvykle ve 3-4 dílčích dávkách. 

 

Upozornění 

Požívání alkoholu v průběhu terapie může vést k těžké hypotenzi, deliriu a amnézii. 

 

Indikační omezení 

Léčbu lékovými formami s obsahem 1 mg a více alprazolamu v jedné tabletě ordinuje PSY, 

NEU nebo INT v indikaci: terapie panické úzkosti. 

 

Přípravky 

Frontin tbl. (0,25; 0,5; 1mg), Neurol tbl.(0,25; 0,5; 1mg), Xanax tbl.(0,25; 0,5; 1; 2mg), 

Xanax SR tbl.ret. (0,5; 1; 2; 3mg) 
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Obr. 9:  Alprazolam 

 

BROMAZEPAM  

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové anxiolytikum s podobnými vlastnostmi (avšak výraznějšími tlumivými 

účinky) jako chlordiazepoxid, s intezivnějším anxiolytický účinkem. 

 

Indikace 

Úzkostná tenze, úzkost provázející jiné duševní poruchy nebo somatické nemoci, 

psychogenní poruchy spánku, stavy vzrušenosti, endogenní deprese spojené s úzkostí a 

neklidem. 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na bromazepam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v průběhu 

terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, podání 

dětem mladším 6 let (pro nedostatek zkušeností), gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u těžší 

poruchy funkce jater nebo ledvin. 

 

Nežádoucí účinky 

Viz chlordiazepoxid 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS; jeho sedativní účinek zvyšuje theophyllin. 
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Dávkování 

Dospělí: obvykle 3-9 mg denně v dílčích dávkách (s maximem dávky na noc); děti starší 6 let: 

1,5-3 mg denně. 

 

Upozornění 

Nepodávat déle než 2 měsíce. Požívání alkoholu v průběhu terapie může vést k těžké 

hypotenzi, deliriu a amnézii. 

 

Přípravky 

Lexaurin tbl.(1,5; 3mg) 

 

Obr. 10: Bromazepam 

 

CHLORDIAZEPOXID 

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové anxiolytikum; jeho působení je často tak spolehlivé, že odpadnutí 

neurotických zábran na začátku léčby vede k paradoxním projevům agresivity, patrným i u 

laboratorních zvířat. 

 

Indikace 

Úzkost provázející jiné duševní poruchy, somatické nemoci nebo stresové životní situace, 

fobie vzniklé na podkladě úzkosti, psychogenní poruchy spánku, psychogenní a neurogenní 

svalové spasmy, spasticita cerebrálního původu u dětí; tlumení příznaků abstinenčního 

syndromu po odnětí alkoholu. 

 

 

N
H

N

O

N

Br



 69 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na chlordiazepoxid, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v 

průběhu terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, 

těžší porucha funkce jater nebo ledvin, podání dětem mladším 6 let (pro nedostatek 

zkušeností), gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u závažného respiračního onemocnění. 

 

Nežádoucí účinky 

Únava, ospalost, závratě, zmatenost, pocit zaujatosti v hlavě; ojediněle předrážděnost, 

poruchy libida, poruchy menstruace, anterográdní amnézie, alergické kožní reakce; riziko 

vzniku lékové závislosti (po náhlém přerušení terapie riziko vzniku abstinenčního syndromu); 

možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla, ovládat stroje či pracovat 

ve výškách. 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS, centrálních myorelaxancií a levodopy; snižuje účinek 

perorálních antikoagulancií; snižuje plazmatické hladiny phenytoinu; jeho sedativní účinek 

zvyšuje theophyllin. 

 

Dávkování 

Dospělí: 20-50 mg denně v dílčích dávkách (a maximem dávky na noc); děti starší 6 let: u 

spasticity cerebrálního původu 10 mg 1-3x denně. 

 

Upozornění 

Nepodávat déle než 2 měsíce. Požívání alkoholu v průběhu terapie může vést k těžké 

hypotenzi, deliriu a amnézii. 

 

Přípravky 

Defobin drg. (10mg), Elenium drg. (10mg) 
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Obr.11: Chlordiazepoxid 

 

DIAZEPAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové anxiolytikum; má výrazné účinky tlumivé, myorelaxační a 

antikonvulzivní; často se aplikuje nitrožilně nebo rektálně, což je však oprávněné pouze 

tehdy, není-li možné perorální podání. 

 

Indikace 

Úzkostná tenze, panická úzkostná porucha spojená s fobií nebo i bez ní, obsedantně 

kompulzivní porucha, úzkost provázející jiné duševní poruchy nebo somatické nemoci, 

psychogenní poruchy spánku, stavy vzrušenosti, delirium tremens a tlumení příznaků 

abstinenčního syndromu po odnětí alkoholu; jako antiepileptikum; jako myorelaxans; 

v anesteziologii- premedikace, úvod do anestezie, kardioverze, sedace při menších 

chirurgických zákrocích nebo endoskopii 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na diazepam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v průběhu 

terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, gravidita, 

laktace; opatrnosti je u třeba u závažné deprese, závažného respiračního onemocnění nebo u 

těžší poruchy funkce jater či ledvin. 
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Nežádoucí účinky 

Viz chlordiazepoxid; jeho podávání je spojeno s největším rizikem vzniku závislosti ve 

srovnání s ostatními benzodiazepiny. 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS a digoxinu; snižuje plazmatické hladiny phenytoinu; jeho 

plazmatické hladiny a toxicitu zvyšují fluvoxamin, erythromycin, roxithromycin, 

clarithromycin, itraconazol, ritonavir a disulfiram; jeho sedativní účinek zvyšuje theophyllin; 

současné podávání buprenorphinu může vést k útlumu dechového centra a 

kardiovaskulárnímu kolapsu. 

 

Dávkování 

Injekčně: akutní stavy úzkosti nebo vzrušenosti: dospělí 5-10 mg nitrožilně nebo nitrosvalově 

(v případě potřeby lze dávku opakovat o odstupu 4 hodin), děti starší 5 let 1 mg pomalou 

nitrožilní injekcí; delirium tremens: dospělí 10-20 mg nitrožilně nebo nitrosvalově (v případě 

potřeby lze každé 4 hodiny aplikovat další dávky po 5-10 mg). Perorálně: dospělí 2-10 mg 2-

4x denně, při tlumení příznaků abstinenčního syndromu po odnětí alkoholu první den 10 mg 

3-4x denně, poté se dávka snižuje na 5 mg 3-4x denně; děti starší 3 let 0,2-0,4 mg/kg/den. 

Rektálně: u akutních stavů úzkosti dospělí i děti starší 3 let 5-10 mg, v případě potřeby lze 

aplikaci opakovat v odstupu 3-4 hodin. 

 

Upozornění 

Nepodávat déle než 2 měsíce (s výjimkou terapie epilepsie). Požívání alkoholu v průběhu  

terapie může vést k těžké hypotenzi, deliriu a amnézii. 

 

 

Přípravky 

Apaurin inj. (10mg/2ml), APO-Diazepam tbl.(2; 5; 10mg), Diazepam Desitin rectal tube (5; 

10mg), Diazepam Slovakofarma (5; 10mg), Seduxen (10mg/2ml), Stesolid rct.sol.(5; 10mg) 
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Obr. 12: Diazepam 

 

OXAZEPAM 

 

Charakteristika 

benzodiazepinové anxiolytikum; má intenzivnější anxiolytický účinek a nižší účinek tlumivý 

než chlordiazepoxid. 

 

Indikace 

Úzkostná tenze, úzkost provázející jiné duševní poruchy nebo somatické nemoci, 

psychogenní poruchy spánku, stavy vzrušenosti, tlumení příznaků abstinenčního syndromu po 

odnětí alkoholu. 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na oxazepam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v průběhu 

terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, podání 

dětem (pro nedostatek zkušeností), gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u závažného 

respiračního onemocnění. 

 

Nežádoucí účinky 

viz chlordiazepoxid 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS; jeho sedativní účinek zvyšuje theophyllin. 
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Dávkování 

Obvykle 10-30 mg denně, u stavů nespavosti spojených s úzkostí 15-25 mg na noc, při 

tlumení příznaků abstinenčního syndromu po odnětí alkoholu 10-30 mg 3-4x denně. 

 

Upozornění 

Nepodávat déle než 2 měsíce. Požívání alkoholu v průběhu terapie může vést k těžké 

hypotenzi, deliriu a amnézii. 

 

Přípravky 

Oxazepam Léčiva tbl. (10mg) 

 

 

 

Obr. 13: Oxazepam 

 

 c) Benzodiazepiny používané jako antikonvulziva 

 

DIAZEPAM  

 

Charakteristika 

Benzodiazepin s výrazným antikonvulzivním a anxiolytickým účinkem, s dlouhým 

biologickým poločasem. 

 

Indikace 

Léčivo první volby u akutních stavů (generalizované tonicko-klonické záchvaty, status 

epilepticus, febrilní křeče); jako myorelaxans ; jako anxiolytikum ; využití v anesteziologii  
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Kontraindikace 

Viz článek u anxiolytik 

 

Nežádoucí účinky 

Viz článek u anxiolytik 

 

Lékové interakce 

Viz článek u anxiolytik 

 

Dávkování 

Nitrožilní injekcí: dospělí 0,15-0,25 mg/kg, v případě potřeby lze aplikaci po 30-60 minutách 

opakovat, případně přejít na kontinuální nitrožilní infuzi o rychlosti 0,125 mg/kg/hod; děti 

starší 5 let: 1 mg každých 2-5 minut do celkové dávky 10 mg, v případě potřeby lze aplikaci 

opakovat za 2-4 hodiny; děti ve věku 1 měsíc až 5 let: 0,2-0,5 mg každých 2-5 minut do 

celkové dávky 5 mg. Rektálně: dospělí 0,15-0,5 mg/kg, děti starší 6 měsíců 0,25-0,5 mg/kg, v 

případě nedostatečného účinku lze v odstupu 10 minut aplikaci opakovat. Perorálně: dospělí 

jednotlivá dávka 2-5 mg, celková denní dávka je individuální (až 30 mg), děti starší 6 měsíců 

obvykle 0,5-1 mg/kg/den ve 3-4 dílčích dávkách. 

 

Upozornění 

Dlouhodobou terapii nelze náhle přerušit, dávky léčiva je třeba při ukončování terapie 

snižovat postupně! 

 

Přípravky 

Viz článek u anxiolytik 

 

 

CLONAZEPAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepin s antikonvulzivním, sedativním a anxiolytickým účinkem. 
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Indikace 

Status epilepticus (pouze nitrožilní aplikace), epilepsie se záchvaty myoklonického nebo 

atonického charakteru, epilepsie se záchvaty typu pravých (věkově vázaných) absencí, 

atypické absence (Lennoxův-Gastautův syndrom). 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na clonazepam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v průběhu 

terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, těžká 

porucha funkce jater, injekční aplikace novorozencům (vzhledem k obsahu benzylalkoholu), 

gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u závažného respiračního onemocnění. 

 

Nežádoucí účinky 

Únava, ospalost nebo naopak nespavost, bronchiální hypersekrece, hypersalivace, svalová 

slabost, ataxie, poruchy chování (erotické projevy až agresivita), riziko vzniku lékové 

závislosti (po náhlém přerušení terapie riziko vzniku abstinenčního syndromu); vzácně 

trombocytopenie; možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla, ovládat 

stroje či pracovat ve výškách. 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS; jeho sedativní účinek zvyšuje theophyllin; jeho 

plazmatické hladiny a toxicitu zvyšují amiodaron a ritonavir; jeho plazmatické hladiny snižují 

barbituráty, carbamazepin, phenytoin a rifabutin. 

 

Dávkování 

Perorálně: dospělí: počáteční dávka 1,5 mg denně ve 2-3 dílčích dávkách se každý třetí 

zvyšuje o 0,5 mg denně do obvyklé udržovací dávky 3-6 mg denně (maximální denní dávka je 

20 mg); děti ve věku 10-16 let: počáteční dávka 1-1,5 mg denně ve 2-3 dílčích dávkách se 

každý třetí den zvyšuje o 0,25-0,5 mg denně do obvyklé udržovací dávky 3-6 mg denně 

(maximální denní dávka je 6 mg); kojenci a děti mladší 10 let (nebo s tělesnou hmotností nižší 

než 30 kg): počáteční dávka 0,01-0,03 mg/kg/den ve 3 dílčích dávkách se každý třetí den 

zvyšuje 0,015 mg/kg/den až do obvyklé udržovací dávky 0,1 mg/kg/den (maximální denní 

dávka je 0,2 mg/kg/den). Pomalou nitrožilní injekcí nebo nitrožilní infuzí: u status epilepticus 

dospělí 1 mg, kojenci a děti 0,5 mg, v případě potřeby lze aplikaci opakovat, maximální denní 

dávka pro dospělé je 10 mg. 
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Upozornění 

Terapii nelze náhle přerušit, dávky léčiva je třeba při ukončování terapie snižovat postupně! 

Výše uvedené dávkování je vhodné individualizovat podle plazmatických hladin, které by 

měly činit 25-30 ng/ml (v krvi odebrané před dalším perorálním podáním nebo nejméně jednu 

hodinu po ukončení injekční aplikace).  

 

Přípravky 

Rivotril tbl.(0,5; 2mg), Rivotril inj.(1mg/1ml), Rivotril gtt. (2,5mg/1ml), Antelepsin tbl.(0,25; 

1mg) 

 

 

0br. 14: Klonazepam 

 

CLOBAZAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepin s výrazným antikonvulzivním a anxiolytickým účinkem. 

 

Indikace 

Status epilepticus nonconvulsivus, doplňková terapie u některých věkově vázaných epilepsií; 

jako anxiolytikum  

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na clobazam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v průběhu 

terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, těžká 

porucha funkce jater, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u závažného respiračního 

onemocnění 
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Nežádoucí účinky 

Sucho v ústech, únava, závratě, třes, bolesti hlavy, ortostatická hypotenze, poruchy paměti, 

riziko vzniku lékové závislosti (po náhlém přerušení terapie riziko vzniku abstinenčního 

syndromu); možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla, ovládat stroje 

či pracovat ve výškách. 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS; jeho sedativní účinek zvyšuje theophyllin. 

 

Dávkování 

Dospělí: počáteční dávka 5-10 mg denně se postupně zvyšuje až na obvyklou udržovací 

dávku 20 mg denně ve 2 dílčích dávkách (maximální denní dávka je 80 mg); děti starší 3 let: 

počáteční dávka 5 mg denně se postupně zvyšuje až na obvyklou udržovací dávku 0,5 

mg/kg/den ve 2-3 dílčích dávkách. 

 

Upozornění 

Terapii nelze náhle přerušit, dávky léčiva je třeba při ukončování terapie snižovat postupně! 

Výše uvedené dávkování je vhodné individualizovat podle plazmatických hladin metabolitu 

desmethylclobazamu, které by měly činit 0,1-0,4 µg/ml (v krvi odebrané před dalším 

perorálním podáním).  

 

Přípravky 

Frisium tbl.(10mg) 

 

 

 d) Benzodiazepiny používané jako myorelaxancia 

 

TETRAZEPAM 

 

Charakteristika 

Benzodiazepinové myorelaxans s velmi dobrou tolerancí. 
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Indikace 

Spastické stavy kosterního svalstva (např. po cévních mozkových příhodách, při chronických 

myelopatiích, po úrazech páteře či hlavy), akutní nebo subakutní spasmy kosterního svalstva 

různého původu (především lumbago, vertebrogenní syndrom, ischias, torticollis, při artróze 

nebo artritidě, po operacích páteře či kyčelního kloubu), svalová relaxace umožňující nebo 

usnadňující provedení repozice nebo pohybovou rehabilitaci. 

 

Kontraindikace 

Přecitlivělost na tetrazepam, intoxikace léčivy tlumícími CNS, požívání alkoholu v průběhu 

terapie, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem, syndrom spánkové apnoe, podání 

dětem mladším 1 roku, gravidita, laktace; opatrnosti je třeba u závažného respiračního 

onemocnění, těžší poruchy funkce jater nebo ledvin a u dětí ve věku 1-15 let. 

 

Nežádoucí účinky 

Nauzea, zvracení, únava, ospalost, svalová hypotonie, závratě, alergické kožní reakce; vzácně 

riziko respirační insuficience, excitace, halucinace, anterográdní amnézie; po dlouhodobém 

podávání riziko vzniku lékové závislosti (po náhlém přerušení terapie riziko vzniku 

abstinenčního syndromu); možnost nepříznivého ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla, 

ovládat stroje či pracovat ve výškách. 

 

Lékové interakce 

Zvyšuje účinek léčiv tlumících CNS. 

 

Dávkování 

Dospělí: počáteční dávku 25-50 mg denně na noc lze v případě potřeby postupně zvýšit u 

ambulantních pacientů na 100 mg denně ve 2-3 dílčích dávkách (s maximem dávky na noc), u 

hospitalizovaných pacientů na 150 mg denně ve 2-3 dílčích dávkách (s maximem dávky na 

noc); děti ve věku 1-15 let: pouze výjimečně u závažných stavů, nepřekračovat dávku 4 

mg/kg/den. 

 

Upozornění 

Dlouhodobou terapii nelze náhle přerušit, dávky léčiva je třeba při ukončování terapie 

snižovat postupně! 
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Přípravky 

Myolastan tbl (50mg) 
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Obr. 15: Tetrazepam 
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3. DISKUSE 

 

Benzodiazepiny jsou vysoce účinné léky, které mají široké terapeutické použití, jež vychází 

z jejich účinků. Cílovými symptomy jsou strach, vnitřní neklid, podrážděnost, poruchy 

spánku, ale takové svalové napětí, spasmy až epileptické záchvaty. U některých byl prokázán 

i účinek antidepresivní (alprazolam). Pro dobrou účinnost a snášenlivost, ale především pro 

rozsáhlý výskyt symptomů, které jsou jimi léčeny, se staly velmi předepisovanými a 

používanými léčivy. Nejsou vázány preskripčním omezením, takže je může předepsat 

praktický lékař stejně jako neurolog či psychiatr. To vytváří vhodné podmínky, jak se 

nemocní mohou ke svému léku dostat. Přestože by měla fungovat provázanost lékařské péče, 

v praxi se tomu tak často neděje a nebývá vzácným jevem, že si pacient své léky získá na 

předpis od několika lékařů najednou. 

 

Platí obecné zásady pro racionální užívání benzodiazepinů (27), které by měly zabránit 

pozdějším komplikacím jako je právě vznik lékové závislosti. Jednou ze základních zásad 

terapie benzodiazepiny je jasná  indikace, neboť neuvážené předepisování je spojeno s řadou 

rizik. Především by se měly používat jen po omezeně dlouhou dobu; zpravidla se uvádí 

interval 4-6 týdnů u úzkostných stavů či poruch spánku; u užívání hypnotik jsou tato pravidla 

přijímána i při terapii novými, relativně bezpečnými léčivy z hlediska vzniku lékové 

závislosti, tzv. Z-léčivy (zolpidem, zopiklon), i když i zde je to pouze relativní, neboť zatím 

nebyly dostatečně prověřeny. Dále platí, že by se neměly podávat vysoké dávky, přednost se 

dává spíše léčivům s delším biologickým poločasem, u nichž je riziko závislosti nižší. Zde 

vzniká rozpor názorů, neboť u starých lidí, a ti představují velkou část pacientů užívajících 

benzodiazepiny, je zvýšeno riziko kumulace (v souvislosti s farmakokinetickými a 

farmakodynamickými změnami) a následně jsou více vystaveni nežádoucím účinkům, 

zejména únavě, sedaci a ataxii s nebezpečím pádů a následných fraktur (nejčastěji krčku 

stehenní kosti). Vlastní dávkování se řídí požadovaným stupněm anxiolytického a sedativního 

účinku; měly by se však podávat co nejnižší účinné dávky. Benzodiazepiny s dlouhodobým 

účinkem stačí podávat jednou denně; u látek s kratším biologickým poločasem se podávají 2-

4x denně, hlavní dávka se sedativním účinkem se doporučuje na noc. U starších pacientů se 

mají dávky úměrně snižovat (z již zmíněných důvodů zpomalené metabolizace a většího 

rizika kumulace) a jejich stav by se měl pravidelně sledovat s vyhodnocením poměru 

prospěšnosti a rizik terapie.  
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Jedním z největších rizik terapie benzodiazepiny je vznik závislosti, která se projevuje při 

náhlém vysazení léku či výraznější redukci dávky abstinenčními příznaky. Vznik 

abstinenčních příznaků (26) je tím pravděpodobnější, čím bylo delší užívaní, čím vyšší byly 

denní dávky, čím kratší byl biologický poločas použitých preparátů a čím rychlejší bylo 

vysazení. 

 

Roli zde hrají i určité predispoziční faktory (26), které usnadňují stát se závislými na lécích. 

Jsou to určité typy osobností- neurotické, pasivní, zranitelné, závislé (myšleno citově). Roli 

může hrát i povolání, které usnadňuje přístup k lékům, popřípadě jeho výkon je spojen se 

stresovými situacemi, které jsou téměř předurčené k terapii anxiolyticky působícími 

benzodiazepiny. Jsou to především lékaři. Z klinické praxe jsou známé případy lékařů, jejichž 

závislost byla natolik nekontrolovatelná, že byly nuceni podstoupit detoxikační léčbu.  

 

Zatím není dostatek přesvědčivých výsledků z odborných epidemiologických studií o častosti 

výskytu závislosti při užívání benzodiazepinů, ale přece jen byly vytipovány skupiny zvláště 

ohrožených jedinců (27): jedinci závislí na alkoholu a jiných psychotropních látkách; pacienti 

s poruchami osobnosti (pasivní, závislí); pacienti s chronickou somatickou nemocí (spojenou 

zejména s bolestmi). 

 

Podle obecně platných kritérií pro vznik závislosti se udává (26), že benzodiazepiny 

s dlouhým biologickým poločasem vyvolávají závislost u 1-3% nemocných dlouhodobě 

léčených, zatímco benzodiazepiny s krátkým poločasem u 2-5% nemocných, jiné zdroje (27) 

udávají dokonce rozmezí 5-10% nemocných dlouhodobě užívajících benzodiazepiny. Riziko 

vzniku závislosti je tedy vyšší u krátkodobě působících léčiv, což souvisí s rychlostí nástupu a 

sílou jejich účinku (příkladem těchto léčiv jsou alprazolam, lorazepam, triazolam).  

 

Závislost na benzodiazepinech má psychickou i fyzickou složku (26) a projevuje se vznikem 

abstinenčního syndromu při náhlém vysazení po dlouhodobém užívání. Psychická složka, 

která se projevuje touhou po opětovném užití léku a jeho účincích, je relativně slabě 

zastoupena. Fyzická závislost se rozvíjí až po delším užívání, zpravidla po několika měsících, 

i když roli hrají individuální faktory (velikost užívané dávky- terapeutická či v průběhu 

užívání zvýšená; predispoziční typ osobnosti apod.). Abstinenční syndrom se objeví po 

náhlém vysazení či výraznější redukci dávek užívaných benzodiazepinů po dlouhodobém 

užívání. Rychlost jeho nástupu a závažnost účinků souvisí s biologickým poločasem 
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užívaného benzodiazepinu. Byly zaznamenány i případy, kdy se po dlouhodobém užívaní 

neprojevila závislost manifestovaná abstinenčními příznaky. Vlastní tolerance (to znamená 

postupné zvyšování dávky k dosažení žádaného účinku) se nemusí projevit. V praxi je mnoho 

lidí, kteří pravidelně užívají benzodiazepiny, ale své dávky nezvyšují. Z hlediska vzniku 

závislosti tak nesplňují jedno ze základních kritérií, a tak se stává relativně spekulativním 

problémem, zda je lze považovat za lékově závislé.  

 

Po náhlém vysazení se mohou vyskytnout 3 druhy abstinenčních příznaků(27): vlastní návrat 

příznaků, pro které byly preparáty původně aplikovány (nejčastěji úzkost a jiné psychotické 

poruchy); o příznaky z vysazení se jedná jen tehdy, když potíže zmizí za krátký čas po 

vysazení benzodiazepinů. Dále jsou to tzv. rebound příznaky, které představují zrcadlový 

obraz zamýšlených účinků (neklid, úzkost, nespavost); tyto rychle nastupují, ale za několik 

dní obvykle zmizí. Vlastní abstinenční symptomy se vyznačují tím, před podáváním 

benzodiazepinů nebyly přítomny. Rychlost nástupu účinku souvisí s biologickým poločasem 

benzodiazepinu, nejčastěji v rozmezí 24hod až několik dnů po vysazení medikace; rychle 

dosahují maxima  a trvají obvykle 5-15 dnů. 

  

Údaje o výskytu abstinenčních příznaků se liší; nejčastěji se uvádí u 30-40% pacientů (22), 

kteří užívali preparáty alespoň rok či déle; jindy se čísla blíží 50%. U těch jedinců, kde délka 

podávání benzodiazepinů nepřesáhla 3 měsíce, se abstinenční příznaky vyskytují v 5% 

případů. (27) 

 

Vlastní příznaky z vysazení lze dle závažnosti rozdělit na lehké a těžké (27). Mezi lehčí 

symptomy se řadí neklid, úzkost, podrážděnost, nespavost, nauzea, třes, pocení. Těžké 

odvykací příznaky jsou pak psychotické stavy, křeče až epileptické konvulze, delirium a 

mohou končit i fatálně. U starých pacientů nebývá odvykací syndrom tak výrazný, neboť 

mediátorové systémy zodpovědné za odvykací příznaky jsou méně aktivní, navíc se 

benzodiazepiny zpomaleně vylučují, takže redukce dávky není tak náhlá a výrazná. Vzniklý 

abstinenční syndrom se léčí buď opětovným  nasazením léků nebo mírněním příznaků pomocí 

antikonvulziv (karbamazepin), betablokátorů (propranolol) či klonidinu (centrálně působící 

antihypertenzivum).  

 

Při dlouhodobém užívání benzodiazepinů je nutné předcházet vzniku abstinenčních příznaků 

(26, 27) a to postupným snižováním dávek, především u léčiv s krátkodobým účinkem, anebo 
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je nejprve nahradit preparáty dlouhodobě působícími a teprve tyto postupně vysazovat. 

Redukce dávek se provádí individuálně podle snášenlivosti pacienta; nutné je ale postupné 

snižování po dobu několika týdnů (zpravidla se udává o 10-20% dávky týdně; někdy je 

počáteční redukce výraznější- o 25% v prvních dvou týdnech a zbylých 50% pak snižovat 

postupně po 12,5%).  

 

Pro diagnostiku lékové závislosti (ale i obecně pro závislost na jiných látkách, na drogách) 

platí několik kritérií, která by měla být splněna. Jedny z nejpodstatnějších kriterií, která 

vypovídají o fyzické závislosti, je právě projev tolerance a výskyt abstinenčních příznaků po 

vysazení léků.  

 

Benzodiazepiny jsou relativně málo toxické (mají velký rozsah mezi terapeutickou a toxickou 

dávkou), a jsou proto relativně bezpečné i při předávkování. Klinicky se projevují intoxikace 

ospalostí, ataxií, svalovou hypotonií, poklesem tlaku krve, v závažných případech pak 

útlumem dýchacího centra. Pro tyto případy je k dispozici antagonista benzodiazepinových 

receptorů flumazenil, který se aplikuje intravenózně. Nebezpečí ohrožení života narůstá při 

kombinaci s jinými látkami tlumící CNS, zejména s alkoholem; pak je výrazně zvýšeno riziko 

útlumu dýchacího centra. Na základě soudních pitev byly zjištěny případy, kdy se 

v organismu zemřelých vyskytovaly rezidua benzodiazepinů, ale zpravidla nebyly 

bezprostřední příčinou úmrtí. Vysoké dávky benzodiazepinů zvyšují riziko celkového útlumu 

a ataxie, v důsledku kterých může dojít k pádu a k případných vnitřním zraněním s následkem 

smrti.  

 

Kromě rizika závislosti existují i další nežádoucí účinky léčby benzodiazepiny (27). Při 

chronickém podávání, zejména vysokých dávek, se mohou projevit zhoršení paměti a učení, 

snížení výkonu, nechutenství, svalová slabost; zejména u starších jedinců může vzrůstat apatie 

a vyvinout se tzv. amotivační syndrom (nechuť k samostatnému řešení problémů).   U rychlé 

i.v. aplikace může dojít k přechodné dechové nedostatečnosti, k poklesu krevního tlaku  a 

dokonce i k srdeční zástavě. Benzodiazepiny vykazují výraznou dráždivost při i.v. aplikaci; 

kromě lokálního podráždění cév se mohou manifestovat až tromboflebitidy. Obávaným 

nežádoucím účinkem je také anterográdní amnézie bezprostředně po aplikaci léčiva, 

především intravenózní cestou. Pro tento účinek se často zneužívají v souvislosti s trestnými 

činy, kdy si oběť nepamatuje události od okamžiku podání léčiva. Nejvíce zneužívaným 

léčivem pro tyto účely byl flunitrazepam (přípravek Rohypnol), jehož preskripce byla ovšem 
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výrazně omezena legislativními předpisy (byl zařazen do přílohy č.5 zákona o návykových 

látkách, což znamená, že lze předepsat pouze na opiátový recept). Dle posledních dostupných 

informací byla jeho  výroba ukončena. 

 

Benzodiazepiny jsou široce užívaná léčiva, čemuž napomáhá obecná rozšířenost symptomů, 

pro které jsou indikovány, ale zejména jejich velmi snadná dostupnost. Údaje o počtu lidí 

užívajících benzodiazepiny nejsou jednotné, ale je zřejmě, že jejich užívání je velmi vysoké a 

stále se nepatrně zvyšuje. Podle jistých zahraničních zdrojů (22) kolem 2% dospělé populace 

vyspělých zemí užívalo  benzodiazepinová hypnotika či anxiolytika v průběhu jednoho roku. 

Velká část těchto lidí (až několik desítek %) pak užívala léčiva i více let. Pokud uvážíme 

všechny rizikové faktory pro vznik závislosti, tak potom hodně lidí z této početné skupiny je 

ve velkém riziku závislosti na benzodiazepinech. 

 

Podle hrubých odhadů představují benzodiazepiny 8-10% celkového počtu receptů (16), 

číselné údaje se liší u jednotlivých lékáren, nicméně pohybují se kolem tohoto intervalu 

(informace o situaci v České republice). Nejvíce jsou vydávány přípravky anxiolytické 

(Neurol, Xanax s obsahem alprazolamu; v menší míře Lexaurin s obsahem bromazepamu; 

Diazepam; Oxazepam), myorelaxační (Myolastan s obsahem tetrazolamu) a hypnotické 

(Dormicum s obsahem midazolamu). U benzodiazepinových hypnotik byl zaznamenán 

celkový pokles, neboť Nitrazepam již není registrován a Rohypnol (flunitrazepam) byl 

legislativně omezen (viz výše). V terapii nespavosti se nyní upřednostňují tzv. Z-hypnotika 

(zolpidem, zopiclon).  

 

Rizikovou skupinu představují staří pacienti, neboť v souvislosti se stárnutím se ve větší míře 

vyskytuje nespavost, úzkost a celkově menší psychická odolnost; díky změnám 

v metabolizaci léčiv jsou zvýšeně vystaveni nežádoucím účinkům; často užívají více léčiv 

najednou, takže snáze mohou vzniknout interakce, které mohou negativně ovlivnit zdraví; 

mají tendenci užívat  léky dlouhodobě, což je jeden z dalších faktorů, který přispívá k rozvoji 

závislosti. Výskyt závislosti u starých lidí se v literatuře různí (11), pohybuje se od několika 

procent až po několik desítek procent. Široké rozmezí je dáno různorodostí sledovaných 

skupin a tím, zda byl jako závislost posuzován pouze odvykací stav, nebo zda byla brána 

v úvahu všechna kritéria nutná pro diagnózu závislosti. 
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K tomu, aby se dala léková závislost diagnostikovat, se  musí projevit klinické příznaky, což 

bývá těžké odhalit a zaznamenat, hlavně ve velkém měřítku, aby se mohly statisticky 

postihnout všichni lékově závislí jedinci. Všeobecně je známo, že riziko vzniku závislosti u 

této skupiny léčiv existuje a ví se, které faktory k jejímu vzniku  přispívají. Čím více se jich u 

daného jedince projeví, tím více bývá ohrožen.  

 

Benzodiazepiny jsou účinné léky, které mají také svá rizika. Jejich role v terapii řady nemocí 

je nezastupitelná, ale vždy by měla být vedena s opatrností a se stálou kontrolou stavu 

pacienta. Je třeba omezovat jejich hromadné předepisování bez možné kontroly. 
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4. ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo zhodnotit situaci týkající se terapie benzodiazepiny na základě 

informací o šíři jejich užívání a o důsledcích z toho plynoucích.    

 

Studie, které jsou prováděny ve společnosti, nejsou vedeny jednotným způsobem, a proto 

jejich výsledky nejsou úplně shodné. Odlišnosti jsou ve velikosti zkoumané populace, 

zastoupení jednotlivých věkových kategorií či ve spektru užívaných léčivých přípravků. 

Nicméně, všechny poukazují na skutečnost, že množství lidí, jež pravidelně užívají 

benzodiazepiny, je relativně velké (v hrubém odhadu jsou to asi 2% dospělé populace 

vyspělých zemí). Velká část těchto lidí užívá benzodiazepiny i několik let, a proto je u nich 

vysoká pravděpodobnost projevu lékové závislosti. 

 

Užívány jsou zejména anxiolytické přípravky s obsahem alprazolamu, bromazepamu, 

diazepamu, chlordiazepoxidu a oxazepamu. Užívání benzodiazepinových hypnotik je 

relativně na ústupu, neboť některá z těchto léčiv již nejsou vyráběna, popřípadě  jejich užívání 

bylo legislativně omezeno (v ČR je to flunitrazepam, jehož užívaní výrazně pokleslo 

zařazením na seznam II. psychotropních látek zk. č. 167/1998 Sb. a vyžaduje předepsání na 

recept s modrým pruhem; podle posledních dostupných informací z ledna 2006 byla jeho 

výroba zastavena). Z dalších hypnotik je to například triazolam, který byl stažen z distribuce 

v některých zemích pro výskyt NÚ (například ve Velké Británii). V terapii nespavosti je 

pozorován trend k přestupu na nebenzodiazepinová hypnotika, tzv. Z-léčiva (zolpidem, 

zopiclon, zaleplon).  

 

Obecné platí, že s věkem stoupá míra užívání benzodiazepinů a častěji je užívají ženy. 

Nejvíce ohroženou skupinou a současně nejpočetnější skupinou jsou staří lidé (zpravidla se 

jako hranice bere věk 65 a více let, i když neplatí zcela striktně). Vzhledem ke změnám, které 

jsou přirozenými důsledky stárnutí, ale také časté polypragmázii, jsou staří lidé více náchylní 

k jejich nežádoucím účinkům a rovněž k rozvoji lékové závislosti. Problematickou záležitostí 

se u nich stává zejména detekce abstinenčních příznaků, které jsou projevem závislosti, neboť 

není lehké je odlišit od přirozených známek stárnutí organismu.  
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Nejvíce lidí, kteří se stali závislými na užívání benzodiazepinových přípravků, je ve středním 

a vyšším věku. Jako nejčastější příčina se zde uvádí neadekvátní předepisování lékařem, tzv. 

iatrogenní poškození pacienta.  

 

Rizikovými faktory pro vznik závislosti jsou velikost dávky léčiva, doba, po kterou pacient 

lék užívá,  podávání rychle se eliminujícího léčiva a  náhlé vysazení léku. U některých jedinců 

k tomu ještě přistupují určité osobnostní předpoklady stát se závislými na léčivech (tzv. 

disponované osobnosti). Zpravidla jsou to lidé s nějakou poruchou osobnosti nebo s již 

prodělanou závislostí na drogách či alkoholu.  

 

Benzodiazepiny jsou také předmětem zneužívání, a to u jedinců drogově závislých. Sem 

spadají lidé mladší věkové kategorie. Zneužívány jsou z mnoha důvodů- od úlevy od 

abstinenčního syndromu až po posílení účinků primární drogy. Způsoby, jimiž si léky 

získávají, jsou ilegální. Prostupu benzodiazepinů na ilegální scénu napomáhá skutečnost, že 

jsou celkem snadno dostupné (každý praktický lékař je bez problému předepíše) a finančně 

nenáročné.  Odhaduje se, že počet těchto příležitostných uživatelů může být až 1/10 

z celkového počtu lidí, kteří benzodiazepiny užívají pravidelně.  

 

V mnoha zemích existují směrnice, podle kterých by se mělo řídit předepisování 

benzodiazepinových přípravků. Zpravidla všechny se shodují v tom, že jejich podávání by 

mělo být jen dočasné, řadově několik týdnů jak v užívání anxiolytik, tak hypnotik. Pokud se 

tato doba překročí, je to považováno za nebezpečné a pro pacienta riskantní z hlediska vzniku 

lékové závislosti. Navzdory tomu se tato opatření v praxi neuplatňují a problematika 

závislosti na benzodiazepinech se stává stále aktuálnější. 

 

Závislost na benzodiazepinech je prokázaná, přestože se nemusí projevit u všech jedinců 

užívajících tato léčiva. Roli hraje několik faktorů a čím více se jich uplatní, tím víc stoupá 

riziko vzniku závislosti. Všechny rizikové faktory by měl brát v úvahu lékař při vedení 

terapie, pacienta náležité poučit a řídit se již zmíněnými směrnicemi pro krátkodobé použití 

těchto léčiv ve vybraných indikacích.  

 

Snaha o aktivní řešení této problematiky by měla vzejít zejména od zdravotnických 

odborníků, pomocí nichž by se terapie racionalizovala a umožnila větší kontrolu nad 

stávajícím stavem. 
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