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Súhrn 

Účinky alkaloidov poznali rudia už pred nasun letopočtom, v stredoveku sa používali 
v kúzelníctve. V psychiatrickej praxi sa stretávame čoraz častejšie s toxicky podmienenými 
psychotickýmí stavmi. Pravdepodobne to súvisí s experimentovaním detí a adolescentov 
s psychotropnými látkami. Datura stramonium - z čerade Solanaceí - je jednoročná rastlina, 
ktorej semienka sa stali predmetom záujmu mladých rudi pre ich halucinogénne účinky. Po 
požití semien rahko dochádza k intoxikácii a k rozvoju anticholinergného delíria. Uvádzame 
tri kazuístiky anticholinergných delírii po intoxikácii Datura stramonium, upozorňujeme najmä 
na psychopatologické a vegetatívne priznaky, diferenciálnu diagnostiku a na potrebu výberu 
vhodných liekov na pacifikáciu a na fyzostigm.in ako antidotum. 

K r ú č o v é s lov á : Datura stramoníum - anticholinergné delírium 

L. Vavrušová, D. Alakša: DATURA STRAMONIUM - NEWLY 
REVEALED HALLUCINOGEN? 

Summary 

Psychotropic etTects of alcaloids have been well known since ancient times. In the middle 
ages they were used for magic. In our everyday psychiatrie practice we have to deal even with 
psychotic disorders of toxic origin. Nowadays it may have something to do with child and ado
lescent experimenting with psychotropic substances. Datura stramonium - of the Solanaceae 
family - is a plant which seeds have halucinogenic properties. Poisoning with anticholinergic 
delírium may follow after ingestion of those seeds. We present three cases of Datura stramoni
um poisoning induced anticholinergic delírium. We point out psychopathological features, ditTe
rential diagnosis of this delírium and the necessity of the right choice ofmedication for pacifica
tion and fyzostigm.in as an antidotum. 

Key w o r ds : Datura stramonium - anticholinergic delírium 
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V našich krajinách rastie zaujímavá čelaď rastlin luIkovitých - Solanaceae, kto
ré sú zväčša prudko jedovaté obsahom svojich alkaloidov. Solanaceae sa tešili od 
pradávna veIkej pozornosti. Používali sa na čarovanie a na zmenu psychického 
stavu. Už kňažné v Hekatininom chráme používali Mandragoru, Belladonnu 
a Scopolin atropoides na vyvolanie spánku a opojenia. Rimania na svojich výpra
vách spoznali rôzne jedovaté rastliny, ktoré spôsobovali poblúznenie a šialenstvo. 
V roku 238 pr. n . l. našli na Korzike a Sardínii rastlinu, ktorá sťahovala ústa do 
úsmevu a vyvolávala duševnú poruchu. Botanik Lewin bol presvedčený, že išlo 
o Belladonnu. V stredovekom kúzelníctve mali Solanaceae dôležitú úlohu a boli sú
časťou čarodejníckych mastí, ktorými sa natierali čarodejnice pred odletom na sa
bat, t . j . aby upadli do zvláštneho mrákotného stavu s bohatými halucináciami 
a snami. (Vondráček, 1935) Slúžili aj na výrobu .. nápojov lásky" (Vondráček, 1993). 
Nemčina má pre IuIkovité zaujímavý a prihodný názov Pflanzen der Nachtschat
tenfamilie . 

Aj v našej klinickej praxi sme sa začíname čím ďalej, tým viac v rámci akútnej 
psychiatrie stretať s toxicky-podmienenými psychotickými stavmi. Pravdepodobne 
to súvisí s experimentovaním, najmä detí a adolescentov s psychotropnými lát
kami či už pod vplyvom kamarátov alebo literatúry (Castaneda, 1992). V tomto ro
ku, podla ústnej informácie v DFN na Kramároch boli hospitalizované 4 deti po in
toxikácii Datura stramonium. My by sme radi uviedli tri kazuistiky tejto into
xikácie. Chceme poukázať na nutnosť diferenciálnej diagnostiky tejto toxickej psy
chózy s inými psychózami, pripadne upozorniť na tieto nebezpečné intoxikácie, kto
ré sa pri rozmáhajúcich sa toxikomániách môžu vyskytnúť v ambulanciách a na 
oddeleniach. Pri intoxikácii Datura stramonium ide vlastne o kombinovanú into
xikáciu atropínom a skopolamínom - anticholinergne pôsobiacimi látkami. 

Najvýznamnejší zástupcovia solanaceí sú rulík zlomocný, jedovatý - Atropa bel
ladonna, blen čierny - Hyoscyamus niger a durman, inak panenská uhorka - Datu
ra stramonium (RiedI a kol., 1971). 

Nepriamo z toxikologického hladiska k uvedeným rastlinám možno priradiť 
huby obsahujúce mykoatropín, muchotrávku tigrovanú (Amanita pantherina) 
a muchotrávku červenú (Amanita muscaria). 

Durman obyčajný (Datura stramonium) 

Je to jednoročný ker s rozkonárenou stonkou a striedavými, zúbkatými a vo
ňavými listami. V pazuchách konárov alebo na koncoch stoniek rastú veIké biele 
alebo fialové rúrkovité kvety. Plod je tobolka s čiernymí semenami. Celá rastlina 
je silne jedovatá. Pravdepodobne pochádza zo Severnej Ameriky a v prirode rastie 
najmä na rumoviskách. 

Drogy obsahujú jedovaté tropánové alkaloidy hyoscyamín, atropín a skopo
lamín. Dané látky uvolňujú kŕče, brzdia sekréciu, rozširujú priedušky, preto sa 
používajú na liečenie astmy a ťažkých bronchiálnych katarov ako spazmolytiká. 
Často sa vyskytujú otravy semenamí durmana obyčajného najmä u detí. Smrtelná 
dávka môže byť 20 semien. 

Datura metel (juhoamerický druh) a Datura inermis (etiópsky druh) majú vyšší 
obsah alkaloidov. (Volák a kol., 1987), Datura suaveloens - sa pestuje na okrasné 
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účely (Jaspersen-Schib, 1996), ďalej poznáme Datura arborea, Datura tatula, Da
tura fastuosa L (Vondráček, 1935), tiež sa v rôznych častiach sveta používajú 
práve pre svoje psychotropné účinky. 

Atropín 

Akútna otrava atropínom 
Prejavuje sa suchosťou v hrdle, tachykardiou, palpitáciami, excitovanosťou, 10-

gorhoe, bohatou gestikuláciou, častými zmenami polohy, sčervenaním v tvári, su
chosťou kože, mydriázou, retenciou moča, obstipáciou. Objavuje sa nemotivovaný 
smiech (zriedka plač) . Suchosť v hrdle môže byt taká veIká, že prehltaníe níe je 
možné, hlas sa zmení na chraplavý, excitovanosť prerastá v agresivitu a zúrivosť 
s maximom motorického nepokoja a s úplnou dezorientovanosťou. Sťaží sa dýcha
nie. Ďalej sa objavujú závrate, nezrozumiteIná reč, zvýši sa telesná teplota, halu
cinácie: zrakové, sluchové, čuchové, hmatové, pohyblivé, mnohoraké. Vplyv my
driázy a akomodačnej parézy na zrakové halucinácie je spravidla menší, než by sme 
očakávali . Vyskytlo sa, že pacient udával halucinácie rovnaké v zdravom ako aj 
v enukleovanom oku. Otráveným sa zdá, že ich níečo pichá do nôh, alebo ich tam 
niečo páli (napriklad tŕne) . Často sa objavujú mikrozoopsie (mravci, muchy, chro
báky, ktoré behajú po nohách). Môže ísť o vazomotorický pôvod halucinácií. Slu
chové vnímaníe je zostrené, volaníe vo vedlajšej miestnosti chorý vníma ako rev. 
Často býva halucinovaný hluk. (Vonráček, 1935; van Meurs a kol., 1992). Po vybití 
síl dochádza k vyčerpaní U, spavosti, telesná teplota klesá . Celá intoxikácia prebie
ha pod obrazom delíria . Po atropíne sa vyskytuje ianthinopsia, čiže fialové videníe . 
Na EEG sa objavia delta a theta vlny. Predpokladá sa edém diencefala a telencefa
la. Patologicko - anatomický nález je negatívny. 

Skopolamín 

Prudká otrava skopolamínom 
Podobá sa atropínovej otrave, excitačné štádium je velmi krátke a miernejšie, 

k paralýze centrálneho nervstva môže dôjsť už pri terapeutickej dávke (napr. Bus
cop anu), tachykardia je miernejšia, níekedy môže dôjsť aj k spomaleníu pulzovej 
frekvencie, chýba sčervenaníe a zvýšená teplota, objavuje sa mydriáza a suchosť 
slizníc. Vždy treba dávať pozor na zámenu so psychózou. 

V minulosti sa skopolamín používal ako sedatívum motorického nepokoja pri 
duševných ochoreníach. Aj pri otrave skopolamínom sa objavuje ianthinopsia 
(fialové videníe) alebo kyanopsia (modré videníe). 

Diagnóza: Delírium spôsobené durmanom radíme medzi poruchy spôsobené 
užívaním halucinogénov - F 16 - akútna intoxikácia halucinogénom podla lCD 10. 

Diferenciálna diagrwstika: Okrem inými látkami podmienených anticholi
nergných delírií prichádzajú do úvahy delírium tremens, alkoholická ebrieta, lyssa 
(besnota), botulizmus (v kliníckom obraze chýba manícké vzrušeníe a červená 
koža), encefalitída a iné psychotické stavy. 

Terapia: Výplach (pozor na suchosť slizníc), tlmeníe thiopentalom, neurolepti
kami (vyhnúť sa bazálnym neuroleptikám), zábaly, podávaníe fyziologického rozto
ku i.v., fyzostigmín - pareterálne a pri očných ťažkostiach lokálne. 
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Jaspersen-Schib (1996) uvádza 29-ročné skúsenosti s intoxikáciami rastlinami 
vo Švajčiarsku. Zaznamenali 24 950 pripadov. Register obsahoval 24 rastlín. 
Z uvedeného sme vybrali tie intoxikácie, ktoré boli sprevádzané akútnym psycho
tickým stavom: 

Atropa belladonna (42 pripadov): 

Datura stramonium (17 pripadov): 

anticholinergný syndróm (42), 
akútna psychóza (33), 
konvulzie (2), 
kóma (2). 
anticholinergný syndróm (17), 
psychóza (12), 
kóma (2). 

Typické ročné obdobia, kedy sa intoxikácie rastlinami objavujú najčastejšie sú: 
jar (april - jún), leto (júl) a jeseň (september - november) . Muži sa na intoxikáciách 
podieIajú 75 %, ženy tvoria zvyšných 25 %. 

Pričiny intoxikácií: neznámy dôvod (3 %), 
suicidálne konanie (6 %), 
liečivé rastliny (21 %), 
zvedavosť alebo dosiahnutie zmeny psychického stavu 
(30 %), 
omylom (40 %). 

Najčastejšie dochádza k intoxikácii priamo per orálnym požitím častí rastliny 
(84 %). 

Jaspersen-Schib (1996) uvádza, že anticholinergný syndróm u 22 pacientov 
(35 % všetkých intoxikácií rastlinami obsahujúcimi tropánové alkaloidy) sa podari
lo zvládnuť podávaním antidota fyzostigmínu. Psychotickým pacientom podávali 
chlorpromazín, haloperidol, levopromazín, ako pridavnú liečbu používali diazepam. 
Všetkým pacientom sa psychický stav upravil počas 2 až 4 dní . 

Kazuistiky 

J. N., narodený v roku 1981. Mladík sa 15. mája 1997 o 20,00 hod. vrátil z brigády, na kto
rej bol s chlapcom, ktorý je liečený na Hraničnej. Okolo 21,00 hod. sa začal jeho psychický stsv 
meniť, bol nepokojný, mal halucinácie, robil nezmyslené veci, vystúpila mu teplota. pri vyše
treni na CPO NsP Ružinov o 02,43 hod. 16. mája 1997 stav hodnotený ako kvalitatívna porucha 
vedomia - delírium, pacient psychomotoricky nepokojný až miestami agresívny. Zbiera neexi
stujúce predmety, mravce, chrobáky, stiera si z nôh pavučiny, niečomu sa bráni, príkazy neu
poslúchne, nespolupracuje. Eupnoický, koža teplá, bez ikteru a cyanózy, mydriáza, izokória, bez 
známok meningeálneho dráždenia, tachykardia, febrilný stav. TK: 150190 torr, P : 1201minútu. 
Stav imponoval ako intoxikácia. Neurológ stav hodnotí ako halucinatórny stav v.s. po použití 
drog. Psychiater ako intoxikáciu psychotropnou látkou (heroín, kokaín?). ARO konzílium bez 
diagnostického záveru, odmietnutie hospitalizácie a opäť odporučené psychiatrické vyšetrenie. 
Z rozhodnutia CPO lekára pacient hospitalizovaný na Psychiatrickej klinike lVZ. Počas hospi
talizácie na PK lVZ spravené CT vyšetrenie mozgu: bez zmien v CT obraze. Záver interného 
konzília: interný nález až na kvalitatívnu poruchu vedomia v norme, stav po intoxikácii alko
holom s dellrantným stavom. Pacient pacifikovaný levopromazínom, preložený na PK DFN ad 
rajón za účelom diagnostického doriešenia. V DFN bol hospitalizovaný od 16. 5. - 4. 6. 1997, 
liečený detoxikačnými infúziami, diazepamom, magnéziom, polyvitaminmi. Anamnesticky bol 
zistený konzum alkoholických nápojov a marihuany. Dodatočne sa zistilo, že pacient semienka 
Datura stramonium získal od kamarátov a užil ich v suicidálnom úmysle, lebo bol obvinený 
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z ukradnutia väčšieho obnosu peňazí. Stav hodnotený ako skratkový tentamen suicidii alkoho
lom a Datura stramonium. Pacient sa z delíria prebral po 31 hodinách . Prepustený do ambu
lantnej starostlivosti . 

M. N., narodený v roku 1979, má ukončené SOU bez maturity, robí si poTnohospodársku 
nadstavbu. Vážnejšie somatické ochorenia neprekonal. Fajčí od 16 roku života 15 cigariet den
ne. Alkohol zriedkavo, niekoľkokrát do roka. Anamnézu užívania drog neguje. Pacient bol odo
slaný 1. 10. 1997 na hospitalizáciu z Kliniky Pracovného lekárstva s dg. Exotoxická psychóza 
(intoxikácia durmanom a cerucalom - toxikologicky potvrdené). Na Klinike Pracovného le
kárstva mu urobili výplach žalúdka a podali carbo absorbens. Pacient durman užil zo zvedavos
ti, od kamarátov vedel, že má halucinačné účinky. Zjedol za hrsť semienok durmanu 30. sep
tembra 1997 medzi 10,00 až 11,00 hod., naobedoval sa, začal mať suchosť v ústach, pociťoval 
slabosť, šiel si Tahnúť - viac si pacient nepamätá, prebral sa až v nemocnici 2. októbra 1997 
ráno. Podľa triednej učiteľky ho poobede našli dezorientovaného, nebol s ním žiadny kontakt. 
Pri prijatí na Psychiatrickú kliniku TVZ pacient s poruchou vedomia kvalitatívneho charakteru 
- delírium, auto - aj allopsychicky dezorientovaný, pritom né vizuálne halucinácie, poruchy ko
nania v dôsledku porúch vnímania - pacient prstami niečo okolo seba hľadá , psychomotorický 
nepokoj, nepriliehavá afektivita, myslenie po formálnej stránke až rozbité , náznak paranoidity. 
TK: 140/90, P 94', bola pritomná mydriáza, hyperemická tvár. Na EKG zl. 10. 1997 o 12,00 
hod. frekvencia 104lmin., intervaly v norme, porucha intraventrikulárneho vedenia v III. hra
ničná re polarizácia. EKG z 2. 10. 1997 nález v norme, bez patologických zmien. Pacient pacifi
kovaný haloperidolom 5 mg Lm., promethazinom 25 mg i.m. a diazepamom 20 mg i.m. Účinok 
halucinogénu odznel v priebehu 36 hodin od užitia semienok Datura stramonium. Interné 
vyšetrenie: bez kardiovaskulárnych následkov, stav plne kompenzovaný. Pacient v kompenzo
vanom psychickom a somatickom stave prepustený domov. 

J. P., narodený v roku 1977, študent poTnohospodárskej nadstavby, zatial vyučený autome
chanik. Žije v spoločnej domácnosti s rodičmi . Vo veku 6 - 9 rokov sa liečil na detskej psychia
trii pre pavor nocturnus, matka je Rómka, mal s tým medzi deťmi problémy. Abúzy: l - 2 pivá 
za týždeň. Fajčí 12 cigariet denne od veku 16 rokov, iné návykové látky: ako 14-ročný po pr
výkrát sniffing lepidiel, frekvencia niekedy raz za tri dni, inokedy aj mesiace nič. Marihuana po 
prvýkrát vo veku 18 rokov. Rok mal pauzu, neužíval nič. V poslednom období fajčil marihuanu 
asi sedemkrát. Kamaráti ho nahovorili na semiačka Datura stramonium s tým, že je to lepšie 
ako marihuana . Chcel vedieť, aké to bude. Užil asi pol polievkovej lyžice semienok 21. októbra 
okolo 18,00 hod., viac si nepamätal. Podľa rodičov sa okolo 20,00 hod. správal veTmi čudne, 
ťažko sa s ním dalo hovoriť, robil trhavé pohyby rukami, zvracal. Pacient bol vyšetrený psy
chiatricky na CPO s diagnostickým záverom: intoxikácia neznámou látkou, v.s. durman, toxic
ky podmienené delírium. pri vyšetreni kvalitatívna porucha vedomia, delírium, halucinácie slu
chové, zrakové, pacient nepokojný, agitovaný, pobehuje, gestikuluje, je neusmerniteTný. Rečový 
prejav inkoherentný, miestami zmazaný. Očný kontakt viazne. Afektivita nepriliehavá. Pri
tomná je mydriáza, tachykardia. Brachiálne agresívny. Pacient prijatý na JlS Interného oddele
nia. Pacifikovaný haloperidolom 5 mg Lm., flunítrazepamom 2 mg i.m. a promethazinom 25 mg 
i.m. o 23,00 hod. na druhý deň 22. októbra pacient ráno opäť pacifikovaný haloperidolom 5 mg 
i.m, diazepamom 10 mg Lm. a promethazinom 25 mg Lm. pred preložením na Psychiatrickú kli
niku TVZ - psychický stav pacienta bez zmeny. Pulzová frekvencia sa počas monitorovania na 
JlS sa pohybovala okolo 90 - 100. EKG: 104lminútu, telesná teplota 37,5 'C nešpecifické zmeny 
repolarizácie. Na Psychiatrickej klinike TVZ dalej pacifikovaný farroakami haloperidol 5 mg 
i.m., flunitrazepam 4 mg i.m., midazolam 5 mg Lm .. Intoxikácia odznela 23. októbra včas ráno, 
36 hodin po užití halucinogénu . Pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti obvodného 
psychiatra vzhladom na rozvíjajúci sa abúzus návykových látok. 
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Záver 

Pacienti hospitalizovaIÚ na PK lVZ pre akútnu intoxikáciu Datura stramonium 
s obrazom delíria boli mladí muži vo veku od 16 do 20 rokov, v dvoch pripadoch 
išlo o experimentovanie s novou drogou, raz o samovražedný pokus. Všetci pa
cienti mali v anamnéze skúsenosti s návykovými látkami (nikotín, marihuana, 
alkohol) . Pacienti mali ukončené odborné vzdelanie, žili v spoločnej domácnosti 
s jedným alebo obidvoma rodičmi a so súrodencami. Pacienti sa intoxikovali se
mienkami datura stramonium. Intoxikácie sa vyskytli - jedna na jar a dve na je
seň . Delíriá, pokial sa dalo zistiť, sa rozvinuli v priebehu dvoch hodín a odozneli 
v priebehu 31 - 36 hodín. U pacientov sa vyskytli typické somatické a psychické 
priznaky intoxikácie atropínom. V prvom prípade, kde neboli dostatočné objektívne 
anamnestické údaje, sa jasne ukázali diagnostické rozpaky pri diagnostikovaní 
pôvodu delíria, o čom svedčia jednak diagnostické závery, jednak vyšetrenia, ktoré 
pacient absolvoval. Radi by sme upozornili na nutnosť vhodného výberu neuroleptík 
určených na pacifikáciu pacientov - neuroleptík s čo najmenej vyznačenými anti
cholinergnými účinkami a použitie fyzostigmínu na kupírovanie vegetatívnych 
príznakov a zvládnutie delíria. Chceli sme pripomenúť klinický obraz akútnej into
xikácie atropínom a upozorniť na tento staronový fenomén kontaktov s drogou. Po
važujeme to za dôležité z diferenciálno-diagnostického hladiska, z terapeutických a 
prognostických dôvodov. 
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