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Pozytywne oznaczenia benzodiazepin w materiale
Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii
Monitorowanej Katedry Toksykologii i Chorób
rodowiskowych UJ CM w Krakowie. Analiza trendów
W pracy opisano zjawisko zatruæ lekami z grupy benzodiazepin (BZD). W oparciu o dane Zak³adu Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej w Krakowie z
lat 2002-2005 przeprowadzono analizê czêstoci potwierdzonych zatruæ BZD, zbadano problem powtarzaj¹cych siê zatruæ BZD oraz przedstawiono, z jakimi innymi
substancjami (lekami, alkoholem) s¹ one nadu¿ywane. Wykazano, ¿e BZD stanowi³y istotny czynnik zatruæ wród pacjentów leczonych wielokrotnie. Wród zatruæ
mieszanych najczêstszymi substancjami towarzysz¹cymi w zatruciu benzodiazepinami by³y: etanol (6,9% zatruæ BZD), fenotiazyny (5,8%), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (3,8%) oraz barbiturany (2,5%). rednia dzienna liczba zatruæ BZD waha³a siê (w ró¿nych okresach) wród kobiet miêdzy 0,5 a 0,8, za u mê¿czyzn od 0,4
do 0,6. Stwierdzono, ¿e rozk³ad wspó³czynnika zatruæ BZD w 5 letnich grupach
wiekowych wykazywa³ dwa maksima: dla osób w wieku 35-49 lat oraz 85-89 lat.

Positive determinations of benzodiazepines in research material
in the Analytical Toxicology and Drug Monitoring of the Chair
of Toxicology and Environmental Diseases Jagiellonian University
Medical College in Krakow. Analysis of trends
We tried to present the problem of benzodiazepine (BZD) intoxications. The analysis of frequency of BZD poisonings was based on the data from the Department of
Analytical Toxicology and Drug Monitoring CM UJ in Krakow from the period 20022005. The problems of repeated BZD intoxications and mixed with other substances
(ethanol, drugs) were examined. We demonstrated that BZD were significant factors among patients treated for repeated intoxications. In the mixed poisonings,
BZD accompanied ethanol (6.9%), phenotiazines (5.8%), tricycles antidepressants
(3.8%) and barbiturates (2,5%). The average daily frequency of BZD intoxications in
various periods was 0.5-0.8 for women and 0.4-0.6 for men. We showed the frequency of BZD poisoning in 5 year interval populations showed two maximums:
age 35-49 and 85-89.
Wstêp
Benzodiazepiny (BZD) to popularne leki o dzia³aniu nasennym, uspokajaj¹cym, przeciwlêkowym i przeciwdrgawkowym. S¹
to leki uwa¿ane za bezpieczne ze wzglêdu na szeroki wskanik
terapeutyczny je¿eli nie s¹ ³¹czone z innymi substancjami. Od lat
90 ubieg³ego wieku obserwuje siê sta³y wzrost liczby potwierdzonych zatruæ BZD w Klinice Toksykologii w Krakowie [1-3]. Benzodiazepiny obok etanolu nale¿a³y do najczêciej stosowanych i
nadu¿ywanych substancji psychoaktywnych, które oznaczano w
Pracowni Kliniki Toksykologii CM UJ w Krakowie w latach 20012004 [1]. Benzodiazepiny by³y te¿ na pocz¹tku XXI wieku najczêciej nadu¿ywanymi lekami w innych krajach, np. w USA oraz na
S³owacji [4,5]. Inne prace potwierdza³y, ¿e by³y one najczêciej
stosowanym czynnikiem stosowanym próbach samobójczych
wród m³odzie¿y i m³odych doros³ych oraz u osób w wieku starszym [6-9].
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Zatrucia BZD, zw³aszcza w po³¹czeniu z innymi lekami i/lub
alkoholem cechuje ciê¿ki przebieg kliniczny, ryzyko powik³añ, du¿y
wskanik miertelnoci [10,11].
Celem pracy jest opis zjawiska zatruæ BZD. W szczególnoci,
zostanie omówione zjawisko powtarzaj¹cych siê zatruæ benzodiazepinami u tych samych pacjentów, problem wspó³wystêpowania BZD z innymi substancjami w zatruciach mieszanych, dynamika liczby zatruæ BZD oraz dynamika zmian redniego wieku
zatrutych. Podane te¿ bêd¹ oszacowania wspó³czynnika czêstoci zatruæ BZD w poszczególnych grupach wiekowych.
Materia³y i metody

Dane
Dane do pracy zaczerpniêto z prowadzonej w Zak³adzie Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Kliniki Toksykologii CM UJ w Krakowie bazy danych "Duch"
z lat 2002 - 2005. W tym okresie odnotowano ponad 1600 przypadków pozytywnych
oznaczeñ benzodiazepin. Na potrzeby pracy przyjêto, ¿e nast¹pi³o zatrucie benzodiazepinami, gdy wynik oznaczenia tych substancji w moczu wskazywa³ na ich obecnoæ. Tak zdefiniowane zatrucia stanowi³y oko³o 16,5% ogó³u pozytywnych oznaczeñ. Tym samym, benzodiazepiny by³y drugim najczêciej potwierdzanym ksenobiotykiem, który by³ oznaczany w Zak³adzie.
Benzodiazepiny oznaczane by³y dwoma metodami pó³ilociowymi: metod¹ EMIT
na aparacie Viva firmy Dade Behring oraz metod¹ FPIA na aparacie firmy AxSym
firmy Abbott.
B. Jenner i wsp.

Dane o strukturze wiekowej mieszkañców Ma³opolski pobrano ze strony internetowej G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Analiza statystyczna
Do oceny prawdopodobieñstwa potwierdzenia benzodiazepin w kolejnych epizodach zatruæ u tej samej osoby u¿yto procedury NLMIXED w programie SAS. Parametryzowano nastêpuj¹cy model:
ln(p/(1-p)=b0+b1*rec+b2*sex+osoba, gdzie:
p - prawdopodobieñstwo zatrucia BZD,
rec - kolejny (1, 2, 3... itd.) incydent zatrucia,
sex - p³eæ,
osoba - czynnik o charakterze losowym o rozk³adzie normalnym
ze redni¹ równ¹ 0 i estymowanym w modelu odchyleniu standardowym.
Dynamikê liczby zatruæ badano za pomoc¹ regresji Poissona z logartymiczn¹
funkcj¹ wi¹¿¹c¹. Parametryzowano nastêpuj¹cy model:
ln(dzienna liczba zatruæ) = sta³a + okres + p³eæ + dzieñ_tygodnia + miesi¹c +
okres*data + p³eæ*okres + p³eæ*dzieñ_tygodnia.
Zmienna okres wskazuje, czy dane pochodzi³y z pierwszych 120 tygodni od
daty rozpoczêcia obserwacji (w tym okresie odnotowywano wzrost liczby zatruæ), czy
te¿ dane pochodz¹ z póniejszego okresu kiedy odnotowano tendencjê spadkow¹.
redni wiek zatrutych benzodiazepinami analizowano parametryzuj¹c nastêpuj¹cy model ANCOVA:
redni wiek = sta³a + data + recydywizm + p³eæ + dzieñ_tygodnia + miesi¹c +
zatrucie_mieszane.
Zmienna recydywizm zawiera³a wskanik mówi¹cy o tym czy pacjent by³ leczony w Klinice Toksykologii wiêcej ni¿ jeden raz. Dzieñ_tygodnia i miesi¹c traktowano
jako zmienne jakociowe. Zatrucie_mieszane to zmienna wskazuj¹ca, czy w materiale biologicznym pacjenta w danym epizodzie zatrucia zidentyfikowano tylko benzodiazepiny, czy te¿ jeszcze jakie inne substancje.
Oszacowania wartoci rocznych wspó³czynników zatruæ uzyskano dziel¹c zaobserwowan¹ liczbê zatruæ w danej klasie wiekowej przez 3,75 (1369 dni to 3,75
roku) a nastêpnie dziel¹c uzyskany wynik przez podan¹ przez GUS liczbê ludnoci
Ma³opolski w danej klasie wiekowej, w dniu 31 grudnia 2003. Otrzymane wartoci
nale¿y wiêc traktowaæ jedynie jako przybli¿enie. Podanie wspó³czynnika zatruæ ma
na celu jakociowe zaprezentowanie pewnych tendencji, nie za podanie wartoci
dok³adnych.
W pracy przyjêto konwencjê przedstawiania na wykresach wartoci rednich
wraz z 95% przedzia³em ufnoci.
Baza danych Duch prowadzona jest za pomoc¹ programu Excel. Analizê statystyczn¹ przeprowadzono za pomoc¹ programów STATISTICA i SAS.

Wyniki
Czêstoæ potwierdzenia zatrucia benzodiazepinami by³a wy¿sza wród pacjentów leczonych w Klinice Toksykologii wiêcej
ni¿ jeden raz w porównaniu z pacjentami leczonymi po raz pierwszy (22,0% vs. 16,7%). Nie wydaje siê, by u osoby nale¿¹cej do
grupy recydywistów prawdopodobieñstwo potwierdzenia benzodiazepin zmienia³o siê w miarê kolejnych epizodów zatruæ
(t965=0,77; p=0,4439), prawdopodobnie nie zale¿a³o tak¿e od p³ci
danej osoby (t965=1,37; p=0,1710). Prawdopodobieñstwo to utrzymywa³o siê na charakterystycznym dla danej osoby poziomie
(oszacowanie wariancji logitu wynosi 0,81; SEE=0,22; t965=3,71;
p=0,0002). W kolejnych pierwszych omiu wizytach proporcje te
wynosi³y (Npacjentów z potwierdzonymi benzodiazepinami/Npacjentów recydywistów razem): 216/966=0,224; 205/966=0,212; 72/
310=0,232; 30/150=0,200; 24/84=0,286; 10/49=0,204; 10/
29=0,345; 3/19=0,158.
Tabela I wskazuje na najczêstsze kombinacje zatruæ mieszanych z udzia³em benzodiazepin. W badanym okresie odnotowano wystêpowanie BZD w 126 ró¿nych kombinacjach z innymi substancjami. Mieszane zatrucia benzodiazepinami czêciej wystêpowa³y u mê¿czyzn ni¿ u kobiet (m. 46,1 vs. k. 37,3%, chi2=11,6;
p=0,0007). Najbardziej typowe zatrucia mieszane z udzia³em BZD
obejmowa³y przypadki zatruæ dwoma ksenobiotykami (485 przypadków), zdarza³y siê jednak tak¿e zatrucia trzema (137), czterema (41) a nawet piêcioma substancjami (3) jednoczenie.
Tabela II prezentuje substancje, które najczêciej towarzyszy³y
benzodiazepinom w zatruciach mieszanych. Do najczêciej wspó³wystêpuj¹cych z benzodiazepinami substancji w zatruciach mieszanych nale¿a³y fenotiazyny, etanol, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i barbiturany.
Tabela II zawiera testy istotnoci modelu dziennej liczby zatruæ. Rycina 1 przedstawia dynamikê dziennej liczby zatruæ z
uwzglêdnieniem p³ci. Na tym wykresie, w celu poprawy jego czytelnoci usuniêto odchylenia wynikaj¹ce z wp³ywu dnia tygodnia i
miesiêcy. Wyniki analizy wskaza³y, ¿e do pocz¹tku roku 2004
dzienna liczba zatruæ BZD wzrasta³a wyk³adniczo z poziomu oko³o 0,43 przypadków/dzieñ do poziomu 0,72 w okresie szczytowym. W okresie wzrostu szybciej wzrasta³a liczba zatruæ wród
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Tabela I
Wystêpowanie benzodiazepin wraz z innymi substancjami z uwzglêdnieniem
p³ci w najczêstszych kombinacjach (tylko dla zespo³ów, gdzie liczba
przypadków >10).
The most popular sets of substances ingested together with benzodiazepines
(only for sets where number of patients was >10).
zespó³

Kobiety
(% kobiet)

m ê¿czy ni
(% m ê¿czy zn)

Razem
(% zatruæ)

benzodiazepiny

568 (62,7)

383 (53,9)

951 (58,8)

benzodiazepiny, etanol

63 (7,0)

49 (6,9)

112 (6,9)

benzodiazepiny, fenotiazy ny

53 (5,8)

54 (7,6)

107 (6,6)

benzodiazepiny, TCA*

34 (3,8)

15 (2,1)

49 (3,0)

barbiturany, benzodiazepiny

23 (2,5)

21 (3,0)

44 (2,7)

benzodiazepiny,
karbam azepina

17 (1,9)

23 (3,2)

40 (2,5)

benzodiazepiny, opiaty

8 (0,9)

12 (1,7)

20 (1,2)

acetam inofen,
benzodiazepiny

12 (1,3)

5 (0,7)

17 (1,1)

benzodiazepiny, tram al

8 (0,9)

7 (1,0)

15 (0,9)

benzodiazepiny,
fenotiazy ny, TCA*

9 (1,0)

5 (0,7)

14 (0,9)

am fetam ina,
benzodiazepiny, opiaty

5 (0,6)

8 (1,1)

13 (0,8)

benzodiazepiny,
chlorprotiksen

9 (1,0)

4 (0,6)

13 (0,8)

barbiturany, benzodiazepiny,
fenotiazy ny

7 (0,8)

4 (0,6)

11 (0,7)

benzodiazepiny, etanol,
fenotiazy ny

5 (0,6)

5 (0,7)

10 (0,6)

TCA - trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
Tabela II
Najczêciej wystêpuj¹ce substancje w zatruciach benzodiazepinami. Listê
ograniczono do tych substancji, które wyst¹pi³y wiêcej ni¿ 5 razy.
The commonest substances ingested together with benzodiazepines. The list
refers only to those substances that were present more than 5 times.
substancja

liczba przy padków

% z zatruæ m ieszany ch

fenotiazy ny

184

27,6

etanol

166

24,9

TC A *

102

15,3

barbiturany

94

14,1

karbam azepina

60

9,0

opiaty

44

6,6

am fetam ina

37

5,6

acetam inofen

29

4,4

chlorprotiksen

26

3,9

THC**

22

3,3

tram al

22

3,3

hy droksy zy na

14

2,1

salicy lany

12

1,8

fenobarbital

12

1,8

haloperidol

10

1,5

kw as w alproinow y

9

1,4

pram olan

7

1,1

TCA* - trójcykliczne leki przeciwdepresyjne;
THC** - tetrachydrokanabinole (marihuana)

kobiet, dziêki temu przewaga kobiet z pocz¹tku tego okresu
(1:1,15) w okresie maksymalnej czêstoci zatruæ jeszcze bardziej
siê powiêkszy³a (1:1,8).
Na dynamikê dziennej liczby zatruæ BZD mia³ wp³yw miesi¹c

21

Tabela III
Testy istotnoci modelu dziennej liczby zatruæ. Dopasowanie modelu mierzone
ilorazem df i chi2 Pearsona 2700/2767,16=1,02.
Tests of significance of factors shaping daily number of poisonings. The fit of
the model measured as df and Pearson chi2 ratio equals 2700/2767,16=1,02. .

czy nnik

df

chi2

p

data

1

0,74

0,3909

okres

1

18,60

0,0000

p³eæ

1

27,00

0,0000

dzieñ ty godnia

6

11,56

0,0725

m iesi¹c

11

39,26

0,0000

okres*data

1

18,55

0,0000

p³eæ*okres

1

4,73

0,0296

p³eæ*dzieñ ty godnia

6

8,04

0,2349

m iesi¹c*okres

11

15,36

0,1664

Tabela IV
Testy istotnoci czynników kszta³tuj¹cych redni wiek osób zatrutych
benzodiazepinami. Ogólne dopasowanie modelu R2=0,03; F21, 1446=2,24;
p=0,0012.
Significance tests of factors influencing average age of patients poisoned with
benzodiazepines. The overall fit of the model: R2=0,03; F21, 1446=2,24; p=0,0012.
p

data

814,1

1

814,1

3,51

0,0610

recy dy w izm

350,8

1

350,8

1,51

0,2186

p³eæ

1023,8

1

1023,8

4,42

0,0357

dzieñ_ty godnia

1622,6

6

270,4

1,17

0,3210

m iesi¹c

6220,0

11

565,5

2,44

0,0051

1,03

0,3096

239,3

1

239,3

b³¹d

334917,2

1446

231,6

przewidywana dzienna liczba zatruæ

rednia dzienna liczba zatruæ

F

1,3

1,0
kobiety

0,8
0,6

mê¿czyni

0,4
0,2

0,0
Kwi-2001
Maj-2002
Cze-2003
Sie-2004
Wrz-2005
Lis-2001
Gru-2002
Sty-2004
Lut-2005
Mar-2006

Rycina 1
Dynamika dziennej liczby zatruæ benzodiazepinami z uwzglêdnieniem p³ci. Linie
trendów uzyskano stosuj¹c wyg³adzenie najmniejszych kwadratów wa¿one
odleg³ociami do wartoci przewidywanych przez model.
Dynamics of daily number of benzodiazepines poisonings for both sexes. The
trend lines were obtained using weighted least squares to values predicted
from the Poisson regression model.
54
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1,4
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Rycina 3
rednie skorygowane wieku zatrutych benzodiazepinami w poszczególnych
miesi¹cach.
Adjusted means of age of patients poisoned with benzodiazepines in months.

(tabela III). Zale¿noæ tê mo¿na odczytaæ z ryciny 2. Najwiêksza
czêstoæ zatruæ BZD charakterystyczna by³a dla lutego. W pozosta³ych miesi¹cach roku czêstoæ zatruæ benzodiazepinami spada³a i do sierpnia utrzymywa³a siê na wyrównanym poziomie z
wyj¹tkiem wrzenia, kiedy osi¹ga³a wartoci najni¿sze.
Analiza kowariancji ujawnia³a dwa czynniki (p³eæ i miesi¹c)
maj¹ce statystycznie istotny wp³yw na redni wiek pacjentów zatrutych benzodiazepinami (tabela IV). Zebrany materia³ pozwoli³
na stwierdzenie, ¿e w grupie osób zatrutych benzodiazepinami
22

df

zatrucie_m ieszane

1,4

32

SS

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
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w rz
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Rycina 2
Liczba zatruæ w poszczególnych miesi¹cach. S¹ to rednie uzyskane przez
parametryzacjê modelu.
Adjusted means of daily number of patients poisoned with BZT in months.

kobiety by³y nieco starsze od mê¿czyzn (39,8 vs. 41,7). Rycina 3
ilustruje sposób, w jaki redni wiek zmienia³ siê wraz z miesi¹cem
roku. redni wiek pacjentów utrzymywa³ siê na sta³ym poziomie
od stycznia do kwietnia. Nastêpnie, od maja powoli rós³ do wrzenia, kiedy osi¹ga³ wartoæ maksymaln¹. Od wrzenia do listopada szybko opada³. W ostatnich dwóch miesi¹cach roku utrzymywa³ siê na sta³ym, najni¿szym w ci¹gu roku poziomie.
Przeprowadzona analiza ujawni³a tak¿e tendencjê, wzrostu
redniego wieku pacjentów wraz z czasem. rednie tempo starzenia siê populacji zatrutych benzodiazepinami oszacowano na
oko³o 0,73 lat/rok (SEE = 0,39). Nie prezentowany czytelnikowi
model GAM nie wykaza³, aby zmiana redniego wieku mia³a charakter nieliniowy (pefektu nieliniowego=0,2130).
Roczne wspó³czynniki zatruæ obliczone dla badanego okresu, dla 20 grup wiekowych przedstawione s¹ na rycinie 4. Najwiêksze wartoci wspó³czynnik zatruæ BZD osi¹ga³ dla kobiet w
grupach wiekowych 45-49, za dla mê¿czyzn 35-39 lat. Analiza
rozk³adu wspó³czynnika zatruæ w poszczególnych grupach wiekowych ujawni³a dwumodalnoæ tego rozk³adu dla obu p³ci. Poza
wymienionymi klasami wiekowymi charakterystyczny by³ te¿
wzrost ryzyka zatruæ benzodiazepinami dla starszych klas wiekowych 85-89 lat.
Dyskusja
U pacjentów leczonych wielokrotnie w Klinice Toksykologii
czêciej potwierdzano w badaniach moczu obecnoæ benzodiazepin ni¿ u tych, którzy byli leczeni z powodu zatrucia po raz pierwszy. Jest tak przypuszczalnie dlatego, ¿e leki te stosowane s¹
m.in. przez pacjentów uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych (np. etanolu, narkotyków) i same tak¿e posiadaj¹ potencja³
uzale¿niaj¹cy. To mo¿e t³umaczyæ, dlaczego ponowne hospitaliB. Jenner i wsp.
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Rycina 4
Rozk³ad rocznych wspó³czynników zatruæ
benzodiazepinami w ró¿nych klasach
wiekowych. Poziome linie odzwierciedlaj¹
ogólny roczny wskanik zatruæ od góry: dla
kobiet - 1,47 zatruæ/ 10 000 mieszkañców
woj. Ma³opolskiego, obie p³cie - 1,34;
mê¿czyni - 1,22.
Distribution of annual coefficients of
poisonings with benzodiazepines in age
categories. Horizontal lines represent the
overall coefficients. Lines from top to
bottom were calculated for women - 1,47
poissonings / 10 000 inhabitants of the
Ma³opolska region, men and women pulled
- 1,34, men - 1,22.
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zacje w Klinice Toksykologii potwierdza³y czêsto te same - stosowane wczeniej przez pacjentów leki z grupy benzodiazepin. Z
tego samego powodu BZD tak czêsto by³y przyczyn¹ zatruæ mieszanych i wspó³wystêpowa³y g³ównie z etanolem, innymi lekami
psychoaktywnymi oraz narkotykami (tabela I, II).
Dzienna liczba pozytywnych oznaczeñ BZD wynosi³a u mê¿czyzn 0,4-0,6, a u kobiet 0,5-0,8 przypadków (rycina 1). W praktyce oznacza³o to u mê¿czyzn 2 do 4, a u kobiet 3 do 5 przypadków zatruæ benzodiazepinami tygodniowo.
Przedstawiony na rycinie 4 rozk³ad wspó³czynnika zatruæ w
poszczególnych grupach wiekowych pozwala lepiej zrozumieæ
przewagê liczebn¹ kobiet ujawnion¹ w modelu regresji Poissona.
Przewaga ta nie by³a wynikiem szczególnie licznej reprezentacji
kobiet tylko w jednej specyficznej klasie wieku, lecz by³a wynikiem wy¿szych wartoci wspó³czynnika zatruæ w wiêkszoci grup
wiekowych. Rycina 4 pozwala tak¿e na lepsze zrozumienie dynamiki redniego wieku pacjentów zatrutych benzodiazepinami.
Dokonane obserwacje pozwoli³y na oszacowanie redniego wieku pacjentów leczonych z powodu zatrucia lub nadu¿ycia leków z
grupy benzodiazepin. Wspó³czynnik zmian dynamiki redniego
wieku ujawni³ s³ab¹ (nie istotn¹ statystycznie) tendencjê starzenia siê populacji pacjentów zatrutych benzodiazepinami. Rozk³ad
wspó³czynników zatruæ wskazuje, ¿e redni wiek pacjentów zale¿a³ nie tylko od najbardziej dominuj¹cej grupy wiekowej (ludzi w
sile wieku  35-49 lat), lecz od grupy pacjentów starszych 85-89.
Zaistnienie tych dwóch maksimów badanego rozk³adu pozwoli³o
domniemywaæ, ¿e grupa zatrutych benzodiazepinami nie by³a
grup¹ jednorodn¹. Z jednej strony istotny wzrost liczby zatruæ BZD
w grupie wiekowej 15-19 lat osi¹gaj¹ce maksimum przypadaj¹ce
na 35-49 lat potwierdzi³o zjawisko wzrostu czêstoci zatruæ samobójczych z zastosowaniem benzodiazepin wród m³odzie¿y i
doros³ych [7, 12]. Kolejne maksimum przypadaj¹ce na grupê wiekow¹ 85-89 lat potwierdzi³o obserwacje innych autorów opisuj¹cych du¿y odsetek samobójstw i prób samobójczych dokonywanych przez osoby w wieku podesz³ym [9]. Pacjenci leczeni benzodiazepinami (w tym te¿ z powodu ich nadu¿ycia lub przedawkowania) to czêsto osoby leczone psychiatrycznie, uzale¿nione od
substancji psychoaktywnych a tak¿e pacjenci geriatryczni [6,11].
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Wnioski
Mo¿na siê spodziewaæ wzrostu odsetka osób wielokrotnie leczonych z powodu zatrucia benzodiazepinami. BZD nale¿¹ do
substancji bardzo czêsto nadu¿ywanych z innymi ksenobiotykami, w tym najczêciej z etanolem, fenotiazynami, trójcyklicznymi
antydepresantami i barbituranami. Starzenie spo³eczeñstwa mo¿e
spowodowaæ wzrost redniego wieku populacji nadu¿ywaj¹cej leki
z grupy benzodiazepin i/lub stosuj¹cej je jako czynnik do pope³nienia próby samobójczej.
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