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Súhrn 

V práci sa zaoberáme problematikou život ohrozujúcej komplikácie alkoholového 
abstinenčného syndrómu - delíriom tremens. Cieľom práce bolo analyzovať poten
ciálne rizikové faktory a prediktory delíria tremens (DT) u pacientov hospitalizo
vaných pre alkoholový abstinenčný syndróm (AAS). Realizovali sme retrospektívnu 
štúdiu s použitím medicínskeho informačného systému a dokumentácie pacientov 
hospitalizovaných pre AAS na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB v rokoch 2010 
a 2011. V súbore 165 pacientov sme identifikovali 45 pacientov, ktorí v priebehu 
hospitalizácie prekonali DT (30 pacientov bolo prijatých ako DT, u 15 pacientov sa 
DT rozvinulo "de novo"). Pacienti, ktorí prekonali DT, mali oproti ostatným pri pri
jatí vyššie hodnoty ABT i GMT a nižšie hodnoty kaliémie, vyššiu úvodnú dávku ben
zodiazepínovej i antipsychotickej liečby (v prvých 24 hodinách hospitalizácie), čas
tejšiu potrebu antibiotickej liečby (kedykoľvek v priebehu hospitalizácie), ich hospi
talizácie trvali dlhšie a boli častejšie prekladaní na somatické oddelenia. Odha
ľovanie kauzality v týchto súvislostiach si však vyžaduje prospektívne zameranú 
štúdiu. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkoholový abstinenčný syndróm - delírium tremens - rizi
kové faktory - prediktory 
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M. Turček, P. Janík, Z. Hapalová: ALCOHOL WITHDRAWAL 
DELIRIUM - RISK FACTORS AND PREDICTORS 

Summary 

In the present paper we deal with delirium tremens - the life threatening com
plication of alcohol withdrawal syndrome. The aim of our study was to analyze the 
potential risk factors and predictors of alcohol withdrawal delirium (AWD) in pa
tients hospitalized for alcohol withdrawal syndrome (AWS). We have performed 
a retrospective study in patients hospitalized for AWS at the Department of Psy
chiatry MSCU within 2010 & 2011, using their printed documentation and electro
nic records. In sample of 165 inpatients with AWS we have identified 45 patients 
that underwent AWD during their hospitalization (30 patients were admitted with 
AWD and 15 patients developed AWD during their hospitalization). Patients that 
suffered from AWD had higher AST & GMT levels and lower potassium levels (at 
admission), higher benzodiazepine and antipsychotie treatment levels (during the 
first 24 hours of hospitalization), more frequent antibiotie therapy (anytime during 
hospitalization), their hospitalizations were longer and they were more frequently 
discharged to somatic departments than patients with noncomplicated AWS. The 
confirmation of causality consequences would request a prospective study. 

Key w o r ds: alcohol withdrawal syndrome - alcohol withdrawal delirium -
risk factors - predictors 

Úvod 

Delírium tremens (DT) je ťažká kvalitatívna porucha vedomia etiopato
geneticky spätá s prerušením nadužívania alkoholu (Kolibáš a Novotný, 
2007), resp. iných psychoaktívnych GABA-ergických látok, napr. benzodia
zepínov (Bosshart, 2011). Typicky predstavuje komplikáciu alkoholového 
abstinenčného syndrómu (AAS) a rozvíja sa asi u 10 - 30 % pacientov so zá
vislosťou od alkoholu hospitalizovaných pre abstinenčný syndróm. Podľa 
údajov z literatúry viac ako 20 % pacientov bez liečby zomiera, mortalita 
napriek adekvátnej terapii je okolo 5 % (Kolibáš a Novotný, 2007). 

Pri vývoji DT dochádza po odňatí alkoholu na neurobiologickej úrovni 
predovšetkým k relatívnej hypoaktivite GABA-ergického systému a hyper
aktivite glutamátergického a noradrenergického systému (Maidonado, 
2008), tieto zmeny vedú následne k dysfunkcii dopamínergickej neurotrans
misie. Zmeny v GABA-ergickej neurotransmisii korelujú s pohotovosťou 
k záchvatom a iritabilitou; dysfunkcia noradrenergickej neurotransmisie 
súvisí najmä s poruchou pozornosti a vegetatívnymi prejavmi abstinenčné-
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ho stavu; porucha na úrovni glutamátergickej neurotransmisie koreluje 
s nadmernou excitabilitou a mnestickým deficitom; dysfunkcia dopamíner
gickej neurotransmisie sa prejavuje najmä pozitívnymi psychotickými prí
znakmi. 

V literatúre nájdeme rôzne ukazovatele asociované s delíriom tremens. 
Ako rizikové faktory DT môžeme vo všeobecnosti označiť parametre signifi
kantne častejšie objavujúce sa u pacientov s DT (oproti tým pacientom 
s AAS, u ktorých sa DT nerozvinie) - môže ísť o faktory, ktoré predpoveda
jú určitú dispozíciu k DT, alebo faktory, ktoré odrážajú ťažší priebeh DT 
oproti nekomplikovanému AAS. Za prediktory DT považujeme tie (dyna
mické) parametre, ktoré nám umožňujú predpovedať vznik DT u pacientov 
s rozvinutým AAS. Viac štúdií sa doposiaľ venovalo rizikovým faktorom, ho
ci potenciálny klinický význam prediktívnych faktorov je väčší. Prehľad 
známych rizikových faktorov a prediktorov podávame v tab. 1 (Wetterling 
a kol., 1994; Ferguson a kol., 1996; Palmstierna, 2001; Wright a kol., 2006; 
Van Munster a kol., 2007; Berggren a kol., 2009; Monte a kol., 2009; Huang 
a kol., 2011). Existujú však nezrovnalosti v metodike štúdií, v niektorých 
prípadoch sú výsledky dokonca protirečivé (Thiercelin a kol., 2012). Meto
dické problémy sa týkajú najmä rizikových faktorov, protirečivé výsledky 
skôr laboratórnych nálezov. 

Tabuľka 1. Rizikové faktory a prediktory delíria tremens v literatúre 

Rizikové faktory Prediktory 

anamnézaDT l' kreatinín * 
vysoké množstvá denne konzumovaného alkoholu l' urea * 
rýchly rozvoj AAS po odňatí alkoholu l' ALT * 
rozvoj AAS pri súčasnej alkoholémii nad 1 %0 l' GMT * 
viac ako 2 dni od posledného alkoholického nápoja -.II K+ * 
neskoré začatie liečby AAS trombocytopénia 

predelirantný abstinenčný syndróm s epileptickým paroxyzmom 

akútna somatická komorbidita (systémová infekcia) 

telesná teplota> 38 °e 
tachykardia > 120 / min. 

systolický TK > 150 mm Hg 

polymorfizmus génov pre dopamínergickú neurotransmisiu 

-.II BDNF 

* Existujú rôzne štúdie s navzájom inkonzistentnými údajmi 
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Aj vzľadom na niektoré nezrovnalosti v literatúre bolo cieľom našej práce 
analyzovať vo vzorke pacientov prijatých pre AAS vybrané rizikové faktory 
asociované s rozvojom DT a jeho potenciálne prediktory. 

Metodika 

Naša práca má charakter retrospektívnej štúdie. Pomocou medicínskeho 
informačného systému Medea a archivovanej dokumentácie sme získavali 
údaje o pacientoch hospitalizovaných pre alkoholový abstinenčný syndróm 
na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB v rokoch 2010 a 2011. Základnými 
vstupnými kritériami na zaradenie pacientov do štúdie bol vek nad 18 rokov 
a diagnóza pri prijatí stanovená ako alkoholový abstinenčný syndróm alebo 
(alkoholové) delírium tremens. Vylučovacími kritériami boli nejasná 
diagnóza pri prijatí a príjem pacientov z iného zdravotníckeho zariadenia! 
kliniky/oddelenia (tzv. preklady). 

U pacientov sme sledovali vybrané údaje: 
1) základné demografické - vek, pohlavie; 
2) anamnestické - anamnéza DT v minulosti, posledný konzum alkoholu 

pred prijatím; 
3) klinické parametre - dÍžka aktuálnej hospitalizácie a spôsob jej ukon

čenia, telesná výška a hmotnosť pacientov pri prijatí; 
4) laboratórne parametre - prvé hodnoty namerané v priebehu prvých 

24 hodín hospitalizácie - AST, ALT, GMT, K+ (vrátane analýzy De Ritisov
ho kvocientu (De Ritis, Coltorti a Giusti, 1957) - pomeru AST : ALT, ktorý 
ak je vyšší ako 2, poukazuje na možnú alkoholickú hepatitídu); 

5) terapeutické ukazovatele - úhrnná dávka benzodiazepínov podaných 
v priebehu prvých 24 hodín prepočítaná na diazeparnový ekvivalent 
(Ashton, 2007), úhrnná dávka antipsychotík podaných v priebehu prvých 
24 hodín prepočítaná na chlórpromazínový ekvivalent (Gardner a kol., 
2010), potreba akejkoľvek antibiotickej liečby v priebehu celej hospita
lizácie, preloženie pacienta na somatické oddelenielkliniku (počet dní hospi
talizácie bol počítaný ako súčet čiastkových). 

Získané údaje sme spracovali v programe Microsoft Excel 2003 a násled
ne sme ich analyzovali pomocou štatistického programu SPSS 15.0. 

Výsledky 

Na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB sme v rokoch 2010 a 2011 iden
tifikovali 165 pacientov (z toho 140 mužov; priemerný vek pacientov v celom 
súbore = 47,7 rokov), ktorí boli hospitalizovaní pre alkoholový odvykací 
stav. Z nich počas hospitalizácie 120 pacientov prekonalo nekomplikovaný 
abstinenčný syndróm a 45 prekonalo delírium tremens; 30 prípadov DT sa 
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V tab. 3 a 4 analyzujeme vybrané potenciálne rizikové faktory, resp. pre
diktory DT. 

Tabuľka 3. Analýza rizikových faktorov DT 

Parameter ibaAAS všetky DT signifikancia 
(N= 120) (N= 45) rozdielov 

Pohlavie (M:Ž) 4,7:1 10,3:1 n.s. 

Vek (roky) 48,4 (± 12,5) 45,9 (± 11,5) n.s. 

Anamnéza DT * 8,7% 15,6 % n.s. 

BMI (kg/m2) * 24,6 (± 4,1) 25,6 (± 4,4) n.s. 

DÍžka hospitalizácie (dni) 13,3 16,7 p < 0,05 
(F = 4,35; df = 1) 

Preloženie na somatické 4,2% 17,8 % p < 0,01 
oddelenie (X2 = 8,35; df = 1) 

ATB liečba 6,7% 24,4% p < 0,01 
(X2 = 10,01; df = 1) 

BZD /24 hodín (mg DE) 63,2 (± 27,7) 79,1 (± 22,7) p < 0,001 
(F = 11,81; df = 1) 

AP / 24 hodín (mg CHE) 66,8 (± 151,9) 378,6 (± 367,3) p < 0,001 
(F = 58,33; df = 1) 

* Nekompletné údaje z dokumentácie 
BZD - benzodiazepíny 
AP - antipsychotiká 

DE - diazepamový ekvivalent 
CHE - chlórpromazínový ekvivalent 

Pre rizikové faktory sme porovnávali pacientov s nekomplikovaným AAS 
so všetkými pacientmi, ktorí prekonali DT (tab. 3). V podskupinách sme ne
našli signifikantné rozdiely v pohlaví a veku (taktiež ani v BMI pri prijatí 
a v anamnéze prekonaného DT, avšak tu sme mali k dispozícii obmedzený 
počet údajov). Na druhej strane, pacienti s DT mali signifikantne dlhšiu 
hospitalizáciu, častejšiu potrebu preloženia i (akejkoľvek) antibiotickej lieč
by, ako aj vyššie dávky benzodiazepínov a antipsychotík v prvých 24 hodi
nách oproti pacientom, ktorí prekonali nekomplikovaný AAS. 
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Tabuľka 4. Analýza prediktorov DT 

Parameter ibaAAS DTde novo signifikancia 
(N = 120) (N = 15) rozdielov 

konzum alkoholu> 3 dni 8,9% 18,2 % n.s. 
pred prijatím 

AST (pkatIL) 2,04 (± 2,1) 3,28 (± 1,6) p < 0,05 
(F = 4,99; df = 1) 

ALT (pkatIL) 1,26 (± 1,1) 1,61 (± 0,7) n.s. 

AST / ALT> 2 25,0 % 53,3 % p < 0,05 
(X2 = 5,19; df = 1) 

GMT (pkatlL) 5,74 (± 8,8) 17,28 (± 19,5) p < 0,001 
(F = 11,11; df = 1) 

L AST+ALT+GMT > 10 29,2 % 81,8% p < 0,001 
(X2 = 11,46; df = 1) 

K+ (mmollL) 4,07 (± 0,5) 4,01 (± 0,4) n.s. 

Pri analýze prediktorov sme porovnávali pacientov s nekomplikovaným 
AAS s pacientmi, u ktorých sa DT objavilo až počas hospitalizácie - "de no
vo" delíriá (tab. 4). V podskupinách sme nenašli signifikantné rozdiely podľa 
anamnézy posledného konzumu alkoholu, vstupných hodnôt ALT ani K+. 
Na druhej strane, pri dodatočnej analýze hodnôt kaliémie sme zistili, že ho
ci stále nie signifikantný (kvôli malému počtu pacientov v podsúbore), ale 
výraznejší (o 0,33 mmolJL) rozdiel bol v kaliémii u pacientov prijatých s DT 
(priemerná hodnota K+ pri prijatí 3,74 mmolJL) oproti pacientom s de novo 
vzniknutým DT počas hospitalizácie (priemerná hodnota K+ pri prijatí 
4,01 mmolJL). Porovnanie kaliémií pacientov s nekomplikovaným priebe
hom AAS oproti všetkým pacientom s DT ukázalo signifikantný rozdiel 
(4,07 vs. 3,83 mmolJL; F = 6,91; df = 1, p < 0,01). Ďalej, aj keď v ALT sme 
nenašli štatisticky významný rozdiel (hoci trend vyšších hodnôt u DT de no
vo bol zachytený), pacienti s DT de novo mali vyššie hodnoty AST i GMT pri 
prijatí. Významne vyššie hodnoty transamináz u pacientov s de novo DT 
sme zistili aj pri ich konvertovaní na De Ritisov kvocient. Napokon sme po
rovnali súčty hodnôt všetkých transamináz v oboch podsúboroch. Zistili 
sme, že ak mali pacienti túto hodnotu vyššiu ako 10 (Jlkat!L), signifikantne 
častejšie sa u nich rozvinulo DT v priebehu hospitalizácie ako u ostatných 
pacientov prijatých pre AAS. 
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Diskusia 

v literatúre nachádzame mierne inkonzistentné údaje o rôznych fakto
roch asociovaných s DT (Thiercelin a kol., 2012), v našej štúdii sa vek ne
ukázal ako asociovaný faktor s DT (hoci sme zachytili trend nižšieho veku 
u pacientov, ktorí DT prekonali). Nenašli sme ani signifikantné rodové roz
diely (hoci sme v podskupine pacientov s DT zachytili trend vyššieho podie
lu mužov), podobné výsledky boli aj v iných štúdiách (Palmstierna, 2001; 
Monte a kol., 2009). 

Ťažší klinický stav u pacientov s DT oproti nekomplikovanému AAS je 
v našej štúdii dokumentovaný už vyššou iniciálnou dávkou benzodiazepínov 
(priemerne 80 vs. 63 mg diazeparnového ekvivalentu) i antipsychotík (379 
vs. 67 mg chlórpromazínového ekvivalentu), dlhšou hospitalizáciou (17 vs. 
13 dní), početnejšími preloženiarni (18 % vs. 4 % pacientov) i častejšou po
trebou antibiotickej liečby (24 % vs. 7 % pacientov). Tieto údaje sú v súlade 
s inými štúdiami dokumentujúcimi závažnosť DT (Wright a kol., 2006; 
Monte a kol., 2009). 

Zachytili sme trend neskorého začatia liečby (viac dní od posledného al
koholického nápoja) ako prediktora DT, ale nie na signifikantnej hladine, 
hoci v literatúre je tento nález jednoznačnejšie dokumentovaný (Ferguson 
a kol., 1996; Monte a kol., 2009). 

V našej práci sme čiastočne potvrdili výsledky iných štúdií analyzujúce 
transaminázy ako prediktory DT (Thiercelin a kol., 2012). Prediktívnu hod
notu u našich pacientov má hladina GMT (nie však ALT), pričom aj AST 
v našom súbore poskytlo signifikantné výsledky (v iných štúdiách sme tento 
parameter nenašli hodnotený). Ďalej sme identifikovali 2 nové potenciálne 
prediktory DT. Prvým je De Ritisov kvocient (pomer AST : ALT > 2), dru
hým je suma transamináz (jednoduchý súčet hodnôt AST+ALT+GMT > 10). 
Ide o pomerne jednoduché parametre, ktoré sa v našej štúdii ukázali ako 
senzitívnejšie než samostatné hodnoty transamináz. 

Zaujímavý výsledok podľa nášho názoru poskytujú hodnoty kaliémií. 
Priemerné hodnoty K+ pri prijatí bolo možné zoradiť takto: pacienti 
s nekomplikovaným AAS > DT de novo> pacienti prijatí s DT. Na základe 
toho môžeme usúdiť, že prípadná hypokaliémia sa vyvíja u pacientov s AAS 
smerujúcich do DT až neskôr. Vysvetlením môže byť napr. relatívna normo
kaliémia kvôli dehydratácii, ale aj vývoj hypokaliémie v rámci metabolic
kých zmien pri rozvíjajúcom sa delíriu. Netreba pritom opomenúť, že samot
ná hypokaliémia môže byť iniciátorom vyplavenia katecholamínov v rámci 
stresovej reakcie pri prebiehajúcom DT (čiže môže priebeh DT ešte dramati
zovať) a má arytmogénny potenciál (Martín, González Buitrago a Laso, 
1992). Tento nález má potenciálne veľký klinický význam. Domnievame sa, 
že u pacientov s AAS je potrebné hodnoty kaliémie opakovane premeriavať, 
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keďže proarytmogénna hypokaliémia sa môže rozvinúť až v priebehu DT. 
Základnou limitáciou štúdie je jej retrospektívny charakter. To nám ne

dovoľovalo hodnotiť napríklad závažnosť odvykacieho syndrómu podľa nie
ktorej z dostupných škál (Novotný a Kolibáš, 2012). Opierali sme sa o doku
mentáciu pacientov, v ktorej sme však našli aj nekompletné údaje (vôbec 
sme napríklad nemohli realizovať náš zámer analýzy sérového amoniaku). 
Napokon limitáciou bol aj malý podsúbor de novo vzniknutých DT (iba 15 
pacientov), čo obmedzuje spoľahlivosť našich zistenÍ. Našu štúdiu preto 
v kontexte týchto obmedzení vnímame ako pilotnú. 

Záver 

Delírium tremens je ťažká kvalitatívna porucha vedomia, ktorá sa oproti 
nekomplikovanému alkoholovému abstinenčnému syndrómu odlišuje kli
nickými a laboratórnymi ukazovateľmi, ako aj anamnestickými údajmi. Na
priek potenciálnej klinickej významnosti rizikových faktorov a prediktorov 
DT nachádzame v literatúre určité nezrovnalosti, ktoré nám komplikujú de
finitívne vyjadrovať sa o ich spoľahlivosti. 

V našej retrospektívnej štúdii sme potvrdili, že existujú identifikovateľné 
rizikové faktory aj prediktory rozvoja DT pri AAS. Ťažší priebeh DT oproti 
AAS má svoj odraz v rôznych klinických parametroch (potreba intenzívnej
šej benzodiazepínovej substitúcie a antipsychotickej liečby, dlhšia hospita
lizácia, početnejšie preklady na somatické oddelenia, častejšia potreba anti
biotickej liečby). Zistili sme možnosť predikcie DT novými parametrami (De 
Ritisovým kvocientom, resp. sumou troch základných transamináz), ktoré je 
potrebné overiť v prospektívnych štúdiách. 

Aj napriek určitým obmedzeniam považujeme dostupné literárne údaje 
a naše výsledky za využiteľné v každodennej praxi pri starostlivosti o pa
cientov s alkoholovým odvykacím stavom. 

Poznámka 

Práca bola ako prednáška prezentovaná na X. Slovenskom psychiatrickom zjazde 
v Martine dňa 22. júna 2012. 
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