
fíb\ PROTIALKOHOLICKÝ 
~OBZOR 2.'i. llJYO. I. s. 3.'i-41 

DIAGNOSTIKA A TERAPIE DELIRIA TREMENS V POD
MÍNKÁCH JIPP 

J. PRAŠKO . J. HAVLŮJ , Z. BAŠNÝ. D . SEIFERTOVÁ 

Výzkumný ústav psychiatrický. Praha R. Bohnice 
ředitel doc. MUDr. J. Gehhart. CSc. 

De li rium tremens jako klinická jednotka poprvé popsal Pearson v roce IHI3. Te nto 
termín oJ té doby pokrývá více-ménč stejný klinický obraz- krátce přetrvávaj ící psy
chot ickou porucho u , která je ve vztahu k abusu alkoholu a může být od lišná od jiných 
delirantních stavů typickým klini ckým obrazem . Po prodromálním stadiu se spánkový
mi poruchami. strachem , neklidem a častou na useou ne bo vomi te m se pac ie nt stává 
stále agitovan čjším . výrazné se potí , má intenzívní tremor , tachykardii a často zvýše
nou tep lotu. Rozvíjejí se zrakové halucinace, taktilní haluci nace , často hrozivé ho cha
rakteru , pacie nt je deso rie ntován a má zvýšenou sugestibilitu . Často se zabývá imagi
nárními aktivitami a mluví s imaginárními -osobami . Nemocní jsou vyčerpá ni , hořeč
natí a mohou um írat za příznaků ka rdi a lního se lhán í. Dé lka ak utního stavu se pohy
buje kolem 72 hodin a podle n ě kt e rých a utorů se nezkracuje ani mode rními medik a
me nty . symptomy jsou pouze kupírová ny ( Kramp, He mmingse n , 1979) . Prav idelné se 
objevují paranoidně persekuční bludy prchavého charakteru a přízn a k y vegeta tivní 
d isregulace: tachykardie, ťebri li e, nadměrné pocení , t re mor. Nčkdy v úvodu ep ilep
tický paroxysmus . Někteří a utoři udávají změnu klasického obrazu de liria tremens 
v posled ních le tech a jako obvyklý popisují o braz s poruchou včdom í. ale je n minimá l
ními porucham i vnímání a s nevýrazným neklidem - psychóza probíhá ~píše pod 
amentiformním obrazem s přidruže nou symptomatologií (Chv íl a, Sedláček , 19H2; Ju
nasová a spol., 1976; Kramp . Hem mingse n , 1979) . Častéji se rovnčž objevují smíšené 
obrazy s přechodem do alkoho lické halucinózy. 

Uvádí se . že z chronických al ko ho likli onemocní de liriem tremens 3- 15 '1o (Bec
kma nn . A then , 197H: Bouček, 1980; Kra mp , Hemmingsen, 1979 ; Spiva k a spol. , 
1977). Lcta lita se sice v posledních letech snížil a na 2- 10 °/r, (Rosenbloom , 1988), ale 
ve svčtle vzrůstu onemocně ní moho u být absolutní č ísla a larmující. Každá epizoda 
abstinenčního syndro mu zvyšuje se nzi tiv itu k jeho novému objevení i k rozvoji deliri a 
tremens po krátkych periouách pití. Tento jev, nazýva ný .. kindling". je možné snížit 
adekvá tní l éčbou každého absti nenéího syndromu (Rosenbloom. 19HH) . 

Delirium tremens bývá často ko mpli kováno somat ickým onemocněním , jinuy soma
tické onemocně ní bývá spouštěčem pro delirium tremens . Psychopatologický obraz 
bývá proto často mouifiková n ne bo dokonce překryt somatick ými poruchami (Chvíl a, 
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Sedláček , 1982; Kielholz , Ladewig , 1982). Jde jednak o poruchy vyplývající z dlouho
dobé závislosti na alkoholu , jednak jsou to poruchy objevující se až v průběhu samého 
deliria (Chvíla, Sedláček , 1982; Kielholz , Ladewig, 1982; KliÍnent , Ryšánek , 198 1; 
Kolibáš, Novotný, 1982; Kramp, Hemmingsen , 1979, 1984; Lopuchin , 198 1; Lužní
kov , 198 1; Praško a spol. 1989; Rosenbloom, 1988; Rýznar, 1983; Spivak a spol., 
1977) , či jsou komplikací samé l éčby (Praško a spol., 1989). 

Léčba deliria tremens 

U deliria tremens dochází jak k těžké psychické alteraci , tak k rozvoji život ohrožu
jícího závažného somatického stavu. Optimální l éčba, prováděná nejlépe na jednot
kách intenzívní psychiatrické péče, by mě l a zahrnovat zásah do tří okruhů ohrožení 
ne mocného : 
a) tišení akutního neklidu , 
b) udržování homeostázy vnitřního prostředí, 

c) prevenci a l éčbu somatických kompikací. 

K tišení akutního neklidu se v současné době nejčastěj i používají benzodiazepiny 
a clomethiazol. Z benzodiazepinu se nejčastěji po užívají tyto : chlordiazepoxid (Ro
senbloom, 1988), diazepam (Bcckmann , Athen, 1978; Gorelick, 1983). oxazepam 
(Gorelick, 1983). flunitrazepam (Praško a spol. , 1989; Rydzytíski a spol., 1979; Sta
chowiak a spol., 1981), nověj i lorazepani (Rosenbloom , 1988), midazo lam (Rosen
bloom, 1988) a clorazepat (Vencovský a spol., 1984). Výběr benzodiazepin ů podle 
jeho farmakokinetických vlastnost í by mě l být zvažován k maximalizaci účinku a mini
malizace rizika, zej ména z nadměrné sedace při kumulaci preparátu nebo z deprese 
dýchacího centra. Další nevýhodou podávání t éměř všech benzodiazepinů je inhibice 
pohybu řasinkového epitelu (Rosenbloom, 1988). V evropských zemích bývá nejčastě 
ji užíván clomethiazol (Beckmann , Athen , 1978; Bouček, 1980; Kie lholt , Ladewig, 
1982; Ritola, Malinen, 1981) . Podobně jako benzodiazepiny se ideálně podává v infuzi 
s titrací dávky podle akt uáln ího stavu. Výhodou je , že se nekumuluje. Nicméně ri ziko 
deprese respiračního centra je u něj rovněž vyjádřeno. Poměrně čas to se ještě užívají 
barbituráty (Gorelick, 1983 ; Kie lho lz, Ladewig, 1982; Kramp , Hemmingsen 1979. 
1984), para ldehyd (Gorelick, 1983: Spivak a spol., 1977) a neurolcptika, i když posled
ně jmenované řada autorů považuje za kontraindikované pro sni žování prahu pro epi
leptické paroxysmy. Zdá se, že to platí zejména pro tlumivá ne uroleptika; incizívní, 
zej ména Haloperidol , jsou často považována za plně indikována (Beckmann, Athen 
1978; Kielholz , Ladewig, 1982). Objevují se rovněž refere nce o kombinacích psycho
fa rmak. Kie lholz a spolupracovníci doporučují kombinovat clomethiazol s fenobar
bitalem (1982) , Beckmann a spolupracovníci diazepam s haloperidolem (1978), Ro
senbloom ( 1988) lorazepam s haloperidolem nebo s bromeperidolcm. Důvodem pro 
kombinování léčby je snaha snížit vedlejší účinky. zejména u komplikovaných stavů. 
K supresi predelirantního stavu se pak účinně používají i další léky: clo nidin (Rosen
bloom , 1988) , carbamazepin (Ballenger, Post , 1984; Rito la, Malinen , 1981) ; na kon
gresu CJNP v Mnichově v roce 19X8 referovala Dietzelová o úspěšné supresi abstinen
čního syndromu fototerapií. O úspěšné léčbě deliria tremens hemabsorpcí referují so
větší autoři (Lopuchin, 1981 ; LužnikO\. 1981 ). 

Udržování homeostázy vnitřního prostředí a l éčba i prevence somatických kompli
kací jsou nedílnou součástí léčby deliria tremens. Toto téma bude rozvedeno v dalším 
našem sdě lení. 
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Metoda 

Do studie byli zařaze ní nemocní přijatí na jednotku intenzív ní psychiatrické péče ve 
Výzkumném ústavu psychiatrickém. splňující tyto krité ria: 

Výbeř nemocných 

a) Diagnost ická kritéria DSM- III pro de lirium (A merican Psychiatrie Association . l lJXO): 

A . Zastí·ené včdom í s neschopno-,tí pos tarat se o sebe. sou~tředi t se. udrže t pozornost na 
o kol ní stimuly . 

8. Přinejmenším dvč z t čc ht o: 
I . poruchy vnímání : misinterpretace . iluze nobo ha lucinace . 
2 . občasné nebo stá lé inkohe rence v řeči . 

3. poruchy cyklu spá nek- bdč rií s insomnií v noci a denn ím usíná ním . 
-1. vzestup nebo pokles psychomotorické a kt ivity. 

C. Desorie nt ace nebo zhoršení pamě ti . 

b) Spec iťick<í kri té ria DSM - III pro delirium tremens: 

A . De lirium se objevuj e bčhem jednoho týd ne po vysazení. redukcí nebo zvýše ní příjmu al
koho lu (výjimka pro ti OSM - III ). 

8. Hype raktivita auto no mního nervstva. jako je tachykardie. zmč n y krevního tlaku . pocení . 
C. Není nás ledkem t člcsné nebo duševní ne rnoci. 

Stav nemocných byl frekventovaně hodnocen podle jednotných krité rií. která jsme 
pod robněji uvedli ve svém posled ním sdě l e ní (Praško a spo l. . 1989). Pacie nti byli ná
hodně rozděleni do tří skupin a l éče ní buď flunitraze pamem. clomethiazolcm. ne bo di 
kalium clorazepatem: 

A lternativní terapewické přístupy u deliria tremens 

A lt e rn a ti va I : c l o m e th iazo l (H e minevrin ) 

Pa rcnte rá ln č Hcm incvri n inj ekce O.X % (8 g/1) infúzní roztok 100 -200 ml rychlos tí 150 kapek 
za minutu 10 minut. 60 kapek (min . a.i. do dosažení le hkého spá nku. z kte rého lze probudit. Po
tom 15 kape k za minutu. Bě hem prvních 2-1 hodin 12- 20 g. pak podle potřeby do 20 g denně . 
Ihned . když to je možné . přejít na perorální dávku clo methiazolu 8 x 2 kapsle po 300 mg na den. 

Alternativa 2: flunitr azepa m (Rohypno l) 

Parenterá lně Ro hypnol 2 mg i.v .. možno opakovat za půl hodiny. dále v hodinových interva
lech až do nástupu lehkého spánku . z kt erého lze probudit. Maxim ální dávky 16 mg/de n . Po dosa
žené m zklidně ní pokračovat 2-3 dny denně I amp . á 2 mg i. m. Do týdne k udržování stavu 2 tbl 
á I mg na noc. 

A lt er n a ti va 3: di k a lium c l o r aze p a t (Tranxe ne) 

Pa re nte rá ln ě Tranxene (Tranxilium) 100 mg i. v .. možno opakovat za půl hodiny. dá le v hodi
nových intervalech 100 mg i. v. až do nústupu lehké ho spánku . z které ho lze probudit . nebo do pa
cientova zklidnění. Maximální dávka na den 1000 mg. Po dosažení zklidnění pokračovat třikrát 
denně 100 mg i.m . do týdne k udrže ní stavu Tranxilium třikrát denně 2 tbl á 20 mg . 
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K zaj i š t ě ní ho meostázy vn itřn ího pros t ředí a k prevenci i l éčbč somatick ých kompli
kac í jsme postupovali podle jednotného sché matu. které jsme uvedli ve své m posled
ním sdč le ní (Praško a spol. . 191N). Toto schéma umožňova lo úpravy v individuálně 
od li šnýc h stavech a dlouhodobé s~ nám osvědči l o. Úpravy terapie závise ly jednak na 
klinické m hodnoce ní nemocné ho. jednak na laboratorních nálezech. U každého pa
cie nta byl až do úpravy stavu monitorován puls. krevní tl ak. poče t dechů. tčlesn á tcp
lo ta a EKG. 

Clwraklerislika souhom 

Celkem bylo až do so učas n..! doby zařazeno do studie 35 pac ie ntu s pinč rozvinutým 
deliriem trcmens. Prcdelirantní sta vy jsme sice léč ili obdobné. a le do n yn ějš ího soubo
ru je nezařazuj eme. Průmč rn ý včk ncmocných byl -12 .69 let (flunitrazcpam: -13 .75 let. 
clorazepat : -10 .13 roku a clomcthiazol : -12.69 le t). Skupiny l éče né jednotlivými prcpa
ráty se sta ti stick y významné od sebe ne líšily . Celkem 29 % pacien t ů bylo svobodných. 
34 % rozveden ých - výrazné převažova li nemocní bez rodinné ho zázemí. Základní 
vzdčlání mč lo 23 % pacientll . -19 % by lo vyučeno a středoško l ské a vysokoško lské 
vzdč l á n í mč l o po l.t % pacie ntu . Před zahájením léčby mčla čás t nemocn ýc h patolo
gické nálezy ( tyto nálezy jsou rovnčž preze ntová ny v dal ším naše m sdč l cní). 

Tachykardic - ÓtJ oo acidóza - 25 'X.l 
Hype rtenze - 2lJ 0 /o alkalóza - ') ~ ~, 

Tachypnoe -5X 'X, hematokrit pod 0.]5 - 17 'Yu 
Teplo ta přes ]7" - .fO 'Yc, hemoglobin pod 12 -20 'Yo 
Teplo ta přes ]8" - lJ ' ifu erytrocyty pod ] mil. -29 '}';, 
K+ pod].) -ólJ% leukocyty přes 10 t. -2] % 
K • pod 3.0 - 2lJ 0f..1 urea přes 8.3 - ] % 
Na T · pod I]) - 26 'X1 kreatinin přes 11 5 - l) % 
Ca T + pod 2.05 - -1- ·x ~ ALT vyšš í 1.1 -77 % 
Mo '" e pod 0.7 - 15 % AST vyšší 1.1 -lB"/., 
Bi lirubin přes 17 - ó6 % GMT vyšší 1.8 -7 1 % 
Amylázy v krvi pi·es 300 -25 ~~, ALP vyšší 2.8 - 27 % 
Amylázy v moči přes 2000 - ll % bílkoviny pod ó.f -.f l "'o 
o -pod l)5 - ll % FW vyšší 15 -52 (}'o 

G lykémie nad ó.O -].f % 

Zde uvádím pouze výrazné ná lezy . kte ré jsme v idč li u více než poloviny ne moc
ných . Jsou to: taeh ykardie. tachypnoe. tep lo ta přes 37 stupn ll Celsia. hypoka lemie. 
vysoké hodnoty bilirubinu , ALT. AST. GMT a zvýšená sedimentace . 

Ve flunitrazepamové s kupině bylo cel kem l éče no 17 ncmocných. jejich pr llmčrn ý 
vě k byl 42.69 let . prllměrn á denní dávka flunitrazepamu byla 8 mg na den v rozmezí 
4- 18 mg na den v prvních 24 hodinách po přijetí. Delirium trva lo průměrně 60 .1 ho
din y s rozmezím od 2 do 154 hodin. směroda tnou odchylkou 41.76. Zemřel I pacie nt 
ve věku 391ct za 10 hodin po přijetí na aku tní bronchopneumonii . Již přijat ý byl ve ve
lice vážném stavu. Komplikací sa mot né l éčby bylo v jednom případě za padá ní jazyka 
po první a druhé aplikaci dvo u miligramll flunitrazepamu (bylo nutné zavé t T tubus) 
a v dalších dvou případech lehká deprese dechové ho centra-ventilace se uprav ila změ
nou polohy nemocných do polo cdu. Poměrně častou ko mplikací v této skupi ně byla 
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V ý s I e d k y l éčby deliria tremens různými preparáty 

Flunitrazepam Clorazepat Clomethiazol 
N 17 l) l) 

Průmčrný vč k 43.7 40.1 43.6 
Průměrní trvání deliria v hodinách 60.1 153.3 61.7 
Prumčrnt: Llt.:nní dávky v mg R 150 2 300 
Maximální denní dávka v mg IR 500 12 000 
Prumčrná doba k zklidnění nebo navorení 
spánku-hodiny l) 17 5 
Akutnč komplikovaných případú bčhcm 
léčby: 

re~piračních l) 2 
obéhových 2 2 2 
jaterních I I I 

Úmrtí I r I ~ • o 

Úmrtí 39-lctého pacienta za JO hodin po přijetí na akutní bronchopneumonii. známky respi
rační insuficience. těžká hypokalemie 

+ r Úmrtí 42-letého pacienta za 17 hodin po přijetí na embolizaci do plícmce 

bronchopneumonie- objevi la se v 29% léčených. je však obtížné posoudit, zda mohla 
souviset s l éčbou flunitrazcpamem . 

Ve s kupině léčené clorazepatem bylo celkem 9 ncmocn ých . Jejich průměrný věk byl 
40.13 let , průměrná denní dávka clorazepatu byla ISO mg, v rozmezí 50 až 500 mg 
v první den hospitali zace. Delirium trvalo průmčrnč 153 .25 hodiny. s rozmezím od 20 
do 720 hodin. směrodatnou odchylkou 217.5 hodiny. Poměrně vysoký průměrný čas 
trvání deliria zpúsobil z velké části jediný pacient. který dcliroval bez přcstání 720 ho
din; pokud by tento pacient byl ze skupiny vyjmut, délka průměrného deliria by se vý
znamněji nelíši la od skupiny předešlé. Jeden pacient zemřel za 17 hodin po přijetí na 
cmbolizaci do plicnicc. Bylo mu 42 let. Ze skupiny léčené clomethiazolem nedošlo 
k vážnější depresi dechového centra v žádném případě, ale lehčí deprese vyžadující 
změnu pacientovy polohy do polosedu se vyskytovaly častěji. Ve 22% byl průběh léč
by komplikován bronchopneumonií. 

Ve s kupině l éčené clomethiazolcm bylo léčeno celkem 9 nemocných. Průměrný věk 
byl43.55 let , prúmč rná délka trvání deliria 61,67 hodiny s rozmezím 24 až 145 hodiny . 
Průměrn á denní dávka prepa rátu byla 2300 mg s rozmezím 1200 až 12 000 mg v první 
den l éčby. Při léčbč této skupiny pacientů došlo k relativně nejméně komplikacím, ani 
jeden pacient nezemřel. Faktem je, že při porovnávání nálezů při přijetí mčla tato 
sk upina nejmé ně patologick ých odchylek. Celkové se s clomcthiazolem pracovalo nej
lépe, delirium bylo po celou dobu dobře kontrolovatelné zrychlováním nebo zpomalo
vá ním infúze . 

Závěr 

V tomto sdě lení jsme ukázali část výsledků z dlouhodobé studie Diagnost ika a léčba 
deliria trc mens. Dosavadní zkušenosti ukazují na potřebu komplexní péče o pacienty 
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s deliriem tremens, na rel a tivně ve lké množství somatických komplikací jak již při při
jetí , tak obj evujících se v průběhu léčby. 

Bronchopneumo nie -20 % hepato patie -66 % 
Epi paroxysmus - 9 % cirrhoza jaterní - ll % 
A kutn í pan krea titida -17 % dekompenzace IC HS - ll % 
Anemie -31 % krvácivé stavy - 6 % 
Respiračn í insuficie nce - ll % embolizace plícnice - 6% 
Kardiopa tie - 9 % polyneuropatie - 3 % 
Cyst itida - 6 % exace rbace bronchititidy - 9 % 

Z porovnávání úči nnosti tř í zkoušených prepa rá tů k ti šení akutního neklidu zatím 
nelze činit vě tš í závěry. Vzorky pac ie nt ů jsou zatím malé a i přes věkovou a sociální 
vyrovnanost skupin jsou rozdíly v biochemických nálezech při p řij e t í. Zdá se, že se 
preparáty ne li ší v účinnost"i na délku přetrváván í deliria, medzi skupinami nebyl nale
zen statisticky signifikantn í rozdíl. Nicméně rozdíly se objevují v množství respirač
ních komplikací, kte ré jsou při l éčbě benzodiazepiny častej š í než při l éčbě clomethia
zolem. 
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