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Súhrn 

Autor sa v práci zaoberá problematikou halucinácií u pacientov s alkoholickými psychózami, 
ich modalitou a d1žkou trvania. U pacientov s delíriom tremens boli najčastejšie pozorova né 
zrakové halucinácie, naproti tomu u pacientov s alkoholickou halucinózou boli najčastejšie pozo
rova né sluchové halucinácie. Výskyt telových halucinácií u oboch diagnóz bol veTmi nizky. Ču
chové a chuťové halucinácie neboli zaznamenané u žiadneho z probandov. 

K r ú č o v é s lov á : halucinácie - delírium tremens - alkoholická halucinóza 

K. Turček: SOME NOTIONS ON OCCURENCE AND COURSE OF 
HALLUCINATIONS IN PATIENTS WITH ALCOHOL PSYCHOSIS 

Summary 

The paper deals with the problem of hallucinations in patients with alcoholic psychoses des
cribing their modality and duration. Patients with delirium tremens mostly manifested visual 
hallucinattions whereas in patients with alcoholic hallucinosis the most frequently observed we
re hallucinations of hearing. The occurrence of physical hallucinations in both diagnoses was 
very low. Smeli and taste hallucillations have not been recorded in any of the proba nds. 

Key w o r ds : Hallucinations - delirium tremens - alcoholic hallucinosis 

Halucinácie patria k dôležitým symptómom, vyskytujúcim sa u alkoholických 
psychóz. Viacerí autori sa už dávnejšie zaoberali ich formami a priebehom u týchto 
stavov. 
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U predelirantných stavov popísal Geréby (1969) výskyt hypnagogických halu
cinácií . U stavov delíria tremens sa klasicky popisujú mikrozoopsie (Janík a Dušek, 
1974; Vojtechovský, 1985 a iní), a ďalej halucinácie scénícké (Wyss, 1960). Škop
ková (1975) udávala priebeh delíria ohrozenía s akustickými halucináciami u 1/4 
pacientov, pritom objavenie sa zrakových halucinácií dala do súvislosti s rôznym 
stupňom dezorientácie pacienta. Kolibáš aspoluprac. (1974) popísali ako najča
stejšie halucinácie zrakové, potom sluchové, až ďalej taktilné a telové, nakoniec ču
chové a chuťové . Škopková (1985) konštatovala, že výrazne klesá počet typických 
delírií s prevahou zrakových halucinácií, stále častejšie sú halucinácie sluchové a aj 
iných zmyslov. Auersperg a Cid-Arenada (1970) a s nimi zhodne Kolibáš a spolu
prac. (1974) prikladajú výskytu čuchových a chuťových halucinácií nepriaznivý pro
gnostický význam. 

Podla Janíka a Duška (1974) patria k prvým príznakom alkoholickej halucinózy 
bolesti hlavy, nekIud, nespavosť, mrzutosť a nervozita, až potom sa objavujú slu
chové ilúzie, meniace sa na sluchové antagonistické halucinácie, ale môžu sa vys
kytnúť aj halucinácie iných zmyslových modalít, tie však majú podružný charakter. 
Pri odoznievaní choroby najdlhšie pretrvávajú sluchové halucinácie. Junasová a 
spoluprac. (1976) rozoznávajú: 

al klasický obraz alkoholickej halucinózy (akútne vznikajúce halucinácie jednej 
zmyslovej modality, obvykle akustické, s nepriateIským antagonistickým obsahom, 
bludy ohrozenia, minimálne vegetatívne príznaky, chýbanie poruchy vedomia); 

bI atypické halucinózy (bohaté početné halucinácie v rôznych zmyslových moda
litách, početné bludy, pripominajúce parafréniu); 

cl abortívne halucinózy (abortívnosť sa netýka časového faktora ale prítomnosti 
minimálnej symptomatológie). Beniaková a Fleischer (1995) popísali kazuistiku 
neobvyklého priebehu halucinózy u alkoholičky s bohatými sluchovými verbálnymi, 
scénickými zrakovými a taktilnými halucináciami, pričom zrakové a sluchové halu
cinácie mali erotický obsah. 

Problematiku halucinácií u alkoholických psychóz vo vyššie uvádzaných súvis
lostiach, ako aj vo vzťahu k ďalšej klinickej syptomatológii a k laboratórnym nále
zom, týkajúcim sa metabolizmu niektorých minerálov, sme popísali podrobnejšie 
inde. (Turček, K., 1992). 

Materiál a metodika 

Do našej štúdie sme zaradili 46 pacientov s delíriom tremens (priemerný vek 
45,17 rokov), a 45 pacientov s alkoholickou halucinózou (priemerný vek 41,22 ro
kov) . Na štatistické spracovanie získaného materiálu bol použitý Studentov t-test. 

Výsledky 

V súbore pacientov s delíriom tremens sa vyskytli halucinácie u 95,7 % proban
dov, v súbore pacientov s alkoholickou halucinózou, pochopitelne, u 100 % proban
dov. 

Zrakové halucinácie sa v súbore delirujúcich pacientov vyskytli vysoko signifi
kantne častejšie (u 89,1 % probadnov), ako u pacientov s halucinózou (u 84,4 % pro-
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bandov) - na hladine významnosti p < 0,001. Sluchové halucinácie sa naopak v sú
bore pacientov s delíriom tremens vyskytlí vysoko signifikantne zriedkavejšie (u 
71,7 % probandov), než v súbore pacientov s halucinózou (u 84,4 % probandov), tak
tiež na hladine významnosti p < 0,001. Telové halucinácie sme pozorovalí u 6,5 % 
pacientov s delíriom tremens a u 6,7 % pacientov s halucinózou. Čuchové a chuťové 
halucinácie sme u našich probandov nezistili vôbec. 

Dížka trvania halucinácií (bez rozdielu ich zmyslovej modalíty) bola v súbore de
lirujúcich pacientov 4,2 :t 2,28 dní, v rozmedzí 1 - 10 dní; v súbore pacientov s halu
cinózou to bolo 7,96 :t 5,31 dní, v rozmedzí 2 - 30 dní . 

Keď sme analyzovalí dlžku trvania halucinácií podla zmyslovej modality, zistili 
sme, že vizuálne halucinácie trvali u pacientov s delíriom tremens priemerne 4,27 :t 
2,24 dní, v rozmedzí 1 - 10 dní, čo je vysoko signifikantne kratšie, než v súbore pa
cientov s halucinózou (p < 0,001), kde trvali priemerne 7,87 :t 5,77 dní, v rozmedzí 
2 - 30 dní . 

Sluchové halucinácie trvali u pacientov s delíriom tremens priemerne 4,18 :!: 

2,19 dní, v rozmedzí 1 - 10 dní, čo je taktiež vysoko signifikantne kratšie, než u pa
cientov s alkoholickou halucinózou (p < 0,001), kde trvali priemerne 8,32 :!: 5,54 
dní, v rozmedzí 2 - 30 dní . 

Telové halucinácie trvali u delirujúcich pacientov priemerne 5,0 :!: 2,0 dní, v roz
medzí 3 - 7 dní; u pacientov s halucinózou trvali priemerne 11,0 :!: 7,55 dní, v roz
medzí 3 - 18 dní . V tomto prípade nie je možné hodnotiť štatistickú významnosť 
rozdielov v dížke trvania halucinácií pre nízky počet pozorovaní (v oboch súboroch 
len u troch probandov). 

Medzi dížkou trvania zrakových halucinácií a sluchových halucinácií u oboch 
súborov nie sú štatisticky významné rozdiely, porovnanie s dížkou trvania telových 
halucinácií nebolo možné pre už zmienený nízky počet pozorovaných pacientov s te
lovými halucináciami. 

Diskusia 

V našom materiále sme zistili v súlade s poznatkami Kolibáša aspoluprac. 
(1974) u delírií tremens ako najčastejšie zrakové hallucinácie, čo je naopak v rozpo
re s nálezmi iných autorov (Pogády a Tibenský, 1965; Škopková, 1975). 

Sluchové halucinácie boli v našom súbore pacientov s alkoholickými halucinóza
mi najčastejou formou halucinácií (podobne, ako uvádzajú Dietrich, 1984; Junasová 
aspoluprac., 1976). 

Zrakové a sluchové halucinácie trvali u probandov s delíriom tremens signifi
kantne kratšie, než u probandov s alkoholickými halucinózami. Výskyt telových ha
lucinácií bol v oboch súboroch rovnako nízky. 
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