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PRíSPEVKY Z PRAXE 

NAUZEA A VOMITUS AKO ODPOVEĎ NA SEN O KONZU
MÁCII ALKOHOLU V PRIEBEHU A VERZÍVNEJ TERAPEU
TICKEJ KÚRY ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU (KAZUISTIC
KÉ OZNÁMENIE) 

L. NÁBELE K. I. ZUCH A 

Psychi atr ická klinika LF U K Bratislava. 
pred nosta: doc. M U Dr. E . Ko libáš, CSc. 

Kazuistické skúsenosti nie kedy prekvapia. Nevoľnosť a vracanie liečen ého alkoholi
ka pri imaginatívnej konzumácii alko holu v sne autori dos i a ľ nepozorovali pri svojej 
kl inickej práci, ani sa o takom úkaze nedočíta li v odbornej lite ra túre. To je dôvod ich 
krátkej info rmácie. 

Kazu ist ika: Išlo o pac ie ntku J U D r. S. O. , na r. r. 1952. Otec a o tcova sestra sa protialkoho licky 
l ieči l i. Pacie ntka bývala zdravá, sociálne sa ade kvá tne zaradila a ko právnička. 20-ročná sa vydala, 
má jedno d i eťa. A ko podniková právni čka nebola spo kojná, ašpi rova la na prácu sudkyne. Manžel 
bol vždy prísny, pacientka mala doje m , že ju utláča, často chodieva l na služobné cesty, mal vraj 
frajerk u , zabraňova l jej s t ýkať sa so známymi . Asi pred 10 ro kmi si vš iml a, že sa jej uľav í , keď 

si osamo te vypije. Robil a to sčasti aj zo vzdo ru , "však ja mu uk ážem ... " . Popíj anie ju čoskoro 

ovládlo, zača l a sa opíj ať tak , že nevláda la s t á ť , nie kedy pila ni e koľko dní za sebo u. Jej alko ho lo m 
bo lo víno, výnimočne destil á t. V r. 1983 sa neúspešne ústavne li ečil a . V r. 1988 bo la krátkodobo 
v ne mocnici na prerušenie "zá ťahu", nie koľko mesiacov ne pila . Poto m opäť ko nzumovala alko hol 
veľa a čast o, bývala silno opitá, "ne pamä tala sa", schudl a. Vr. 1990 si uvedo mila vážnosť svojej 
situácie a sama sa rozhodl a ústavne li ečii . Bezprostredným podne to m bol "zá ťah ". 

Po odozne ní ľa h kého abstinenčného stavu pac ie ntka bo la koope ratívn a, bo la vysoko motivova
ná liečii sa. Inte le ktové funkcie boli inta ktné, n áhľad bol le n ľahko deformovaný a kcentácio u man
želskej podmie ne nosti pitia. Bola bada t e ľn á ľahko h ype rkompenzačná e xpanzivit a a a kcentácia 
sebadôve ry. Urobila sa d iagnóza: záv i s l osť od alko ho lu , št. III - IV . 

Pacie ntk a dobre spo lupracova la p ri rac io nálnej individuá lnej psychote rapii , absolvovala skupi 
novú psycho te ra piu a lkoho likov . Súbežne sa vyko nala averzívna kúra za po užitia apo mo rfínove j 
nauzey. Absolvovala 40 sede ní s dávkami lie ku postupne sa zvyšujúcimi od 0 ,2 do 0 ,7 ml s. c. o ri 
gin álne ho p repa rátu . Pod ne tom evokujúcim averziu bolo víno . V priebehu kúry pacie ntka chodie
vala na prechádzky. Re fe rovala postupné obj avovanie sa nevoľnosti pri prechádza ní o ko lo 
"ochutnávok vín" v pouli čných stá nkoch . 

Po prepusten í z odde le ni a nastúpil a do zamestn ania, pravide ln e dochádza na ambulantné ko n
tro ly i do te rape utickej skupiny pac ientov závislých od alko holu, lieče ných na psychiatrickej kli 
nike. Vzhľadom na individuálnu neznášanlivosť preparátu nebola nastavená na li ečbu disulfira
mom . Došlo k jedno razové mu po rušeniu abstine ncie pri podnikovej oslave, pacie ntka vypil a des
tilá t ( rum) , o pila sa. O d tejto e pizódy dod ržiava abstinenciu . Udáva pre trvávanie podmie ne nej 
averzie voč i vôni i chuti vín a . 
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Po návrate z jednej z priepustiek. kedy nocova la doma , v čase. keď sa kúra končila, refe rovala 
pacientka o svojom sne. 

Snívalo sa jej, že na neurč itom mieste pil a víno . Išlo o kópiu reá lnej konzumácie , akú prežila 
vefak rát v minulosti . Pri "pití"' pocítila n evoľnosi. Prebudila sa a zist ila. že jej je sku točne nevoľno , 

musela odísť do záchodu, kde vracala. Potom sa jej uľavilo , nevoľnosť zmizla, pacientka zaspala 
a prebudila sa zdravá. Sama pripisovala vraca nie účinku li ečby. 

Diskusia a záver 

Autori interpretujú nauzeu a vracanie v priebehu sna o konzumácii vína nejedno
značne . Mohlo ísť o nauzeu , ktorá vyplývala z náhodnej príčiny , napr. z diétnej chyby; 
pacientka túto príčinu nerefl ektovala a terapeuti ju dodatočne nemohli identifikovať. 
"Snová práca" mohla na túto preexistujúcu nauzeu nadstaviť manifestný snový obsah, 
pitie alkoholu. Adekvátnej ší sa zdá byť druhý výklad. Predstava "pitia" v sne sa mohla 
s t ať podmieneným signálom nauzey a vomitu : jej evokačná "sila" môže byť dôsledkom 
podmienene reflexnej liečby. 

O zameniteľnosti predstavy za reálny podnet svedčí rozsiahla klinická aj experimen
tálna skúsenosť. Predstava noxy môže evokovať reálnu úzkosť , predstava " príjemnej", 
emočne relaxovanej situácie môže byť recipročným inhibítorom , napr. pri terapeutic
kej desenzitivácii anxiogénneho podnetu . Úzkostné snové podnety evokujú masívne 
vege tat ívne o'dpovede, erotické podnety reálne sexuálne vzrušenie a pod . 

Niekedy teda môže manifestný obsah sna signalizovať relevantné dáta o priebehu 
a o efektívnosti te rapie. 

Súhrn 

Pri averzÍvnej kúre 39-ročnej pacientky so závislosťou od alkoholu sa vypracovala 
podmienená nauzea pri vnímaní miest , kde sa konzumuje alkohol. Na konci kúry pa
cientka referovala o sne s konzumáciou vína. V priebehu snového " pitia" sa objavila 
nauzea, ktorá ju prebudila . Po prebudení nauzea pokračovala a pacientka vracala . 
Reakcia rýchle vymizla. Podľa autorov snová halucinácia získala vlastnosti podmiene
ného ave rzÍvneho podnetu . 
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