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Súhrn 

Opisuje sa nezvyčajný obraz a priebeh alkoholickej halucinózy a poukazuj e sa na klasi · 
fikačné problémy v oblasti alkoholických psychóz. U 40-ročnej pacientky v klinickom 
obraze dominovali spolu so sluchovými verbálnymi halucináciami aj halucinácie scénické 
zrakové s erotickými obsahmi, a halucinácie taktilné. Pacientka bola orientovaná, kohe
rentná a bola ľahko expanzívna. Boli naznačené neurologické príznaky ako pri deliriu tre
mens. Nezvyčajný bol aj priebeh. Reziduálny blud len veľmi pomaly strácal afektívny 
náboj . Diferenciálne diagnosticky sa uvažovalo o endogénnej psychóze. 

K r ú č o v é s lov á : Alkoholické psychózy - akútna alkoholická halucinóza - reziduálny 
blud 

J. Beniaková, J. Fleischer: UNUSUAL PICTURE AND COURSE OF 
AN ACUTE ALCOHOLIC PSYCHOSIS IN A WOMAN 

Summary 

An unusual picture and course of alcoholic hallucinosis is described . Attention is 
drawn to classification problems in the sphere of alcoholic psychoses. In the clinical pic
ture of a 40 year old lady patient domina ted together with auditory verbal hallucinations 
scenic, optic hallucination with erotic content and taetile hallucinations. The patient was 
orientated, eoherent and slightly expansive. Neurologie symptoms similar to that at delir
ium tremens were indieated. The course was also unusual. Residual delu sion was losing 
its affective strength only very slowly. In the differential diagnosis endogen psyehosis was 
also taken into eonsideration. 

Key w O r d s: Alcoholie psychosis - aeute aleoholic hallucination - residual delusion 

U 40-ročnej slobodnej ženy, bývalej zdravotnej sestry, závislej od alkoholu , 
náhle prepukla akútna psychóza bez dezorientácie s halucináciami a bludnou in
terpretáciou s bohatými erotickými obsahmi. Po zvládnutí akútneho štádia psy-
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chózy perzistoval reziduálny blud, ktorého ovládavosť sa zmierňovala počas šty· 
roch týždňov. 

Obraz i priebeh vyvolali podozrenie na endogénnu psychózu, ktoré sa nedalo 
potvrdiť. Je potrebné ďalšie sledovanie pacientky. Neobvyklý klinický obraz psy· 
chózy spôsoboval problém pri diagnostickom zatriedení. V obraze dominovali 
halucinácie vo viacerých zmyslových modalitách. V definíciách alkoholickej ha· 
lucinózy sa najčastejšie opisujú len sluchové halucinácie. V klinickom obraze sa 
pozorovali aj ďalšie diferencie proti definíciám alkoholickej halucinózy. 

Kazuistika 

Pacientka bola prijatá na Kožnú kliniku FN v Bratislave 5. IV. 1994 pre ložisko alopé· 
cie celkosti 10 x 8 cm v parietookcipitálnej oblasti, ktoré vzniklo v januári 1994 a postupne 
sa rozširovalo. V priebehu prvého dňa pobytu na Kožnej klinike bola liečená lokálne (3 % 
salicylový lieh, zinkový prášok). Vo večerných hodinách náhle prepukla psychická porucha, 
pre ktorú bola 6 . IV. 1994 06,30 h preložená na Psychiatrickú kliniku FN. 

Pri prijatí na Psychiatrickú kliniku bola nepokojná , hostilná . Bol naznačený hrubý 
tras celého tela , chôdza bola neistá, nebolo pozorované potenie. Bola naliehavá, sténická, 
odmietavá, zvýšene aktívna, verbálne agresívna. Energicky žiadala, aby sa jej umožnilo 
sťažovať sa na riaditeľstve. 

V priebehu prvého dňa pobytu na psychiatrickej klinike počula "hlasy" , tvrdila, že idú 
z rádia , tieto hlasy ju osočovali , že je k ... , obviňovali ju , hovorili o nej. "Hlas" psychiatra ju 
obhajoval. Počula "hnusnú pesničku " a hlas "tých k ... " Bola orientová, rečová produkcia 
bola bohatá, mierne zrýchlená, pritom s úvis lá. Bola nasadená pacifikačná terapia. 

Od 7. IV. 1994 bola pokojnejšia, usmerniteľná, "hlasy" u ž nepočula. Trvala však na 
tom, že všetko, čo predtým zažila na Kožnej klinike bolo skutočnosťou. Až do prepustenia 
10. V. 1994 bola nekritická, bez korekcie a len postupne sa strácal afektívny náboj 
bludných tvrdení. 

Z anamnézy 

TO: Trvala na tom, že na Kožnej klinike ju dali zámerne medzi k .. . a homosexuálov. 
Vie, kto to zariadil (naznačuje tým urči té súvislosti, pozná zamestnancov nemocnice, preto· 
že v minulosti pracovala na inej klinike v tej istej nemocnici). 

Na izbe na Kožnej klinike počula "hlasy", ktoré ju osočovali , že je k ... , obviňovali ju, 
vyhrážali sa jej, vyzývali ju, aby sa zúčastnila na orgiách, ktoré v izbe videla. Popisovala 
bez zábran "perverznosti" na susedných posteliach , na ktoré sa musela pozerať. "Kurvy" na 
izbe nahé tancovali, onanovali, hladkali sa. Ženy "to robili" medzi sebou. Jedna učila 
ďalšiu, ako "to má robiť" s mužom. Počula spievať "svinské" pesničky. Pociťovala odpor, 
odmietala to, žiadala ich, aby prestali . Tvrdí, že v izbe boli namontované kamery, ktoré to 
natáčali na video. Tvrdila, že na Kožnej klinike mala vo vlasoch a v obočí vši a z mihalnic 
jej padali mole. 

Údaje z ostatnej anamnézy (sk rátene): V rodine nebola zistená psychiatrická záťaž. 
Vyrastala v harmonickom rodinnom prostredí. V r . 1972 ukončila SZŠ s vyznamenaním, 
nastúpila na chirurgickú kliniku ako zdravotná sestra. V r . 1985 jej umrela matka, 
odvtedy sa musela sama starať o invalidného otca po NCMP a obojstrannej amputácii DK. 

V tom čase sa rozišla s priateľom . S ďalším partnerom žila asi 8 rokov, bol od nej 
mladší asi o 7 rokov. Využival ju, niekolko týždňov pred prijatím sa s ňou rozišiel , pretože 
si našiel inú . V r . ] 991 stratila zamestnanie vo FN, vraj z disciplinárnych dôvodov, ale 
nechce o tom hovoriť. Odvtedy vystriedala niekolko zamestnaní, pracovala v bistre Medik 
v kuchyni, ako šatniarka na TV veži , toaletárka v reštaurácii. Vážnejšie chorá nebola, len 
r. 1984 utrpela úraz kolena. V r . 1993 sa po prvýkrát objavilo na temene hlavy lysé 
ložisko . Bola liečená ambulantne na Kožnej klinike pre alopecia areata . Popiera, že by 
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niekedy v minulosti bola liečená na psychiatrii . Fajčí približne 20 cigariet denne, požívanie 
alkoholu neguje. 

Objektívna anamnéza od bývalej spolupracovníčky: Pacientku hodnotí ako vynikajúcu 
zdravotnú sestru, ktorú dávali za vzor ostatným. Mala veľmi pekný a obetavý vzťah k pa
cientom, vždy korektný, zodpovedný prístup a ambície. Veľmi dbala aj o svoj vzhľad , za 
každých okolností bola elegantne upravená podľa poslednej módy, vždy s vynikajúcim vku
som. Pomerne skoro si však u nej všimli problémy s alkoholom. Zhoršenie nastalo po smrti 
matky, ktorej predchádzali problémy s partnerom . V dňoch , keď sa jej matka cíti la najhor
šie, si vyžiadala voľno. domov však neprišla. Matka zomrela. Vyčítala si , že matka umrela 
bez jej pomoci. Odvtedy sa starala aj o invalidného otca . Viackrát mala absencie v práci , 
zanedbávala svoj zovňajšok , čoraz častejšie sa zjavovala s modrinami a v tmavých okulia 
roch. Začala zanedbávať prácu, pila aj na oddelení. Keď jej to niekto vyčítal, urazi la sa a 
neprišla do práce aj celý týždeň. Fľaše schovávala po kútoch , aj u pacientov. Keďže nemoh
li ďalej tolerovať jej priestupky, r . 1991 dostala výpoveď. Odvtedy o nej nič nevie. 

Vyšetrenia 

Záver psychodiagnostického vyšetrenia poukázal na aktuálne prítomné známky orga
nicity, poruchy úsudkových schopností, zvýraznenie symbolických obsahov, podobne aj 
vzdialených asociácií, kontakt s realitou suspektne znížený. Emotivita labilná, imponuje 
skôr ako introverzívny zážitkový typ. V prežívaní výrazné paranoidné tendencie, emočné 

bloky, ktoré môžu mať disimulačný charakter. Sociálny kontakt je kvantitatívne zachova
ný, kvalitatívne zmenený prežívaním. Suspektné zmeny osobnosti na báze organickej v 
súvislosti s etylom, alebo na báze psychotického ochorenia (PhDr. A. Beňušková) . 

Laboratórne vyšetrenia: FW 4/11, KO normogram, ALT 1,11 , AST 1,75, GMT, 1,98, po 
odstupe ku koncu hospitalizácie 0,45. BWR negatívne, HBsAg negatívne, v toxikologickom 
vyšetrení moča stopy benzodiazepínov. Interné vyšetrenie: Kardiopulmonálne kompenzo
vaná, hepatopatia. USG: Známky zmeny štruktúry parenehýmu heparu ako pri cirhóze. 
Kožné vyšetrenia: alopecia areata capilicii, ORL: eczema meati ac. ext. Očné vyšetrenie : 
angiopatia sclerotica retinae. Hypermetropia l. oculi. Neurologické vyšetrenie: Spazmo
filná neuropathia. Terapia: infúzia glukózy s vitamínmi, Diazepam, MgS04 , Hepabene, 
Lipovitan, zinkové prášky lokálne, neskôr pri pretrvávaní bludu prochlorpenazin, 
fluphenazine , prothazin, Panthenol, vitamíny BI, B6, B12. 

Z chorobopisu prvej hospitalizácie: Pacientka bola prvý raz hospitalizovaná na Psy
chiatrickej klinike FN v roku 1989 počas dvoch týždňov. Stanovila sa diagnóza incipientného 
delíria tremens. Vyhľadala lekára pre ťažkosti so žalúdkom, ten ju odporučil k psychiatrovi. 

Pri prijatí bola v klinickom obraze prítomná afektívna labilita, hostilita , negatívny pos
toj k hospitalizácii, racionalizácia a bagatelizácia abúzu alkoholu, nechutenstvo, vomitus, akrál
ny tremor, hyperhydróza, vo vnímaní simplexné akustické a verbálne halucinácie. 

Disimulácia. V správaní nekritickosť, negativizmus, kverulantské tendencie. Psycho
motoricky bola nepokojná. Po terapii Diazepamom promtne odo znela vegetatívna sympto
matológia aj poruchy vnímania. Prepustená bola v sprievode druha. Psychodiagnostické 
vyšetrenie svedčilo pre organické poškodenie eNS (PhDr. Z. Zacharová). K pokusu o dis
penzarizáciu má pacientka odmietavý postoj, na opakované predvolávanie na kontroly 
nereaguje. 

Diskusia 

Akútna alkoholická psychóza u 40-ročnej ženy, závislej od alkoholu, so zjav
nou depriváciou osobnosti, prepukla náhle prvú noc v nemocnici. Somatický vyvo
lávajúci podnet sa dá vylúčiť. Pacientka bola prijatá do nemocnice pre ložisko 
alopécie a bola ošetrená iba lokálne. Je možné, ze pacientka abstinovala nielen v 
deň prijatia do nemocnice, ale už pred hospitalizáciou. 
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Floridné štádium akútnej psychózy trvalo necelé dva dni. Prvú noc boli mani· 
festné len oslabujúce sa sluchové verbálne halucinácie. Bohatý halucinačný syn
dróm s halucináciami sluchovými verbálnymi, scénickými zrakovými a s taktil
nými halucináciami trval len jednu noc . Neobvykle dlho trval reziduálny blud, 
ktorého efektívny náboj sa oslaboval len veľmi pomaly. Išlo o recidívu alkoholickej 
psychózy. Kratší atak pacientka prekonala v roku 1989. 

Akútna psychóza po mnohých stránkach zodpovedala svojím charakterom 
akútnej alkoholovej psychóze. Sluchové verbálne halucinácie boli intenzívne a 
typickým spôsobom - na rozdiel od halucinácií pri schizofrénnych psychózach -
boli obsahy patických vnemov dôsledne zakomponované do reálneho prostredia a 
jednoznačne boli spracované ako reálne. Obsahy halucinácií prijímala s odporom, 
odmietaním . Išlo o antagonistické sluchové verbálne halucinácie. 

Diagnózu alkoholickej psychózy podporoval nález tremoru akier a celého tela 
spolu so zneistením chôdze. Vedomie imponovalo ako lucídne, neporušené. Pa
cientka bola orientovaná, koherentná a ani dodatočne si nesťažovala na amnéziu, 
resp. nevzniklo podozrenie na amnéziu. Z toho dôvodu bolo možné usudzovať na 
akútnu alkoholickú halucinózu (vzhľadom na stav vedomia nie na predelirantný 
stav). Akútna alkoholická halucinóza sa neopisuje celkom jednotným spôsobom, 
predsa sa však zachováva pomerne jednotne určitý rámec (MKCH 10, 1992). Ide o 
psychózu bez kvalitatívnej poruchy vedomia (niekedy sa usudzuje naopak na hy
pervigilitu, Hartmann, 1986), bez vegetatívnych a neurologických príznakov a 
obraz tvoria halucinácie sluchové verbálne so sekundárnou paranoidnou inter
pretáciou. Niekedy sa pripustia aj iné halucinácie. ale halucinácie sluchové v 
obraze dominujú . Inokedy sa pripustia namiesto sluchových halucinácií - často 
sa uvádza, že sú v spojení s elementárnymi halucináciami - aj iné halucinácie 
(Bleuler, 1960), ale zdôrazňuje sa, že sú jednej zmyslovej modality. 

Prezentovaný prípad sa odlišuje od opisov v učebniciach a príručkách. V po
predí boli halucinácie sluchové verbálne, scénické zrakové, navyše taktilné. Pre
chodne sa pozorovali neurologické príznaky. Nezvyčajný je erotický obsah slu
chových i zrakových halucináci í. Junasová a kol. (1976) poukázali na meniaci sa 
obraz alkoholických psychóz a na potrebu modifikácie ich zaradenia. Podľa ich 
klasifikácie, ktorá je na klinike akceptovaná, by bolo možné u pacientky diagno
stikovať zmiešanú alebo atypickú formu alkoholickej halucinózy, resp. psychózy. 

Uvedení autori pri atypickej alkoholickej halucinóze nachádzali bohaté 
početné halucinácie v rôznych zmyslových modalitách a aj ďaľšie príznaky, medzi 
nimi expanzívne, pre ktoré obraz pripomína parafréniu. Pri zmiešanej forme 
alkoholovej psychózy navyše nachádzajú aj príznaky alkoholického delíria. 

Jednotne sa pri alkoholickej halucinóze popisuje úzkosť, strach, ktorý je kom
formný s obsahmi halucinovaného a so sekundárnou bludnou interpretáciou. V 
tom je klinický obraz u pacientky tiež menej zvyčajný. Nejde o ne konformnosť, diso
ciáciu, halucinované prežívala s odporom, reagovala jednoznačne odmietavo, ale 
klinicky nebola pozorovaná úzkosť ani strach. Išlo skôr o hosti Inú odmietavosť 
spojenú s verbálnou agresiou. Celkový prejav imponoval viac expanzívne, kon
formne s premorbídnou, aspoň ľahko hypertýmnou osobnostnou štruktúrou u 
pacientky s pyknickou telesnou konštitúciou . O možnosti expanzívnych prejavov 
v ráímci alkoholickej halucinózy s nie typickým obrazom psychózy nachádzame 
zmienku u Junasovej a kol. (1976) tiež uBIeulera (1960). 

V súvislosti s tendenciou klasifikovať a presne zatrieďovať psychické poruchy 
v určitej oblasti sa často naráža na prechodné formy. Problém sa stáva naliehavejším, 
keď sa menia z rôznych dôvodov klinické prejavy. Stalo sa tak v minulosti v 
oblasti somatogénnych, resp. symptomatických psychóz. Vďaka úspechom modernej 
somatickej terapie sa objavovali viac ľahšie formy sekundárnych psychických 
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porúch. Reakciou na otázku , vakom vzťahu sú ťažké kvalitatívne poruchy vc
domia s endoformnými a inými somatogénnými psychickými poruchami, bola 
Wieckova koncepcia funkčnej psychózy, z ktorej vyplýva definícia prechodových 
syndrómov. Aplikáciu na alkoholické psychózy formuloval Scheid (1967), ktorý 
definoval pojem "Alkoholdelir" ako strešný. K nemu patria delírium tremens ako 
najťažšia porucha vedomia a rôzne ďaľšie formy, ktorých spoločným základom je 
prechodový syndróm. Všetky formy bez plno vyvinutej kvalitatívnej poruchy ve 
domia s dezorientáciou patria k tej istej genéze, ktorej vystupňovaním je plne 
rozvinutá kvalitatívna porucha vedomia, delírium. 

Iným problémom je vzťah alkoholickej halucinózy ku schizonfrénii. V liter atú
re sa problém rieši najčastejšie štatisticky. Pripúšťa sa, naj častejšie s odvolaním 
sa na staršiu prácu Benedettiho, v ktorej sa na základe vyšetr ení vyše sto pacien
tov ráta s tým, že u časti chorých s chronickým priebehom alkoholickej halucinó
zy, t. j. nad 6 mesiacov trvania, sa objavuje buď organický psychosyndróm až 
demencia, alebo menej často schizofrénia, resp. prechod do schizofrénie (Haring, 
1991; Hoff, 1956; Kunda, 1988; Schulte, 1971; Wyss, 1960). Hartman patrí k a u 
torom, ktorí na základe precíznej psychopatologickej analýzy veľmi jasne odlišujú 
alkoholickú halucinózu a schizofréniu. U prezentovanej pacientky n aj m ä 
vzhľadom na priebeh, t. j. na len pomalé oslabovanie afektívneho náboja dlhši e 
pretrvávajúceho reziduálneho bludu , sa diferenciá lne diagnosticky uvažova lo o 
endogénnej psychickej poruche. Neurčitý bol aj psychodiagnostický nál ez . Pre
chod ku schizofrénii, resp. parafrénii , sa však počas hospitalizácie nedal 
spoľahlivo verifikovať. Definitívne by bolo možné túto otázku vyriešiť až po dlhšej 
dispenzarizácii pacientky, ktorej sa však sama vyhýba. Podľa doteraj š ích klini ckých 
nálezov je možné potvrdiť len alkoholickú psychózu , a to zmi ešanú a lkoholickú 
psychózu , alebo akútnu alkoholickú halucinózu ponímanú ši rši e než v pôvodnom 
poňatí. 
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