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Alkoholizmus a pijáctvo vôbec, so všetkými jeho dôsledkami je čo do 
počtu prípadov velkým problémom dnešnej praktickej psychiatrie (3,5) . 
Velké percento pacientov na mužských oddeleniach psychiatrických zaria
dení je prijímaných v súvislosti s alkoholizmom. U nás je to z celkového 
počtu mužských pacientov akútneho oddelenia 40,2 %. 

Nechceme rozvádzať alkoholizmus ako jednotku, ani nechceme hovoriť 
o vzťahoch ludí k alkoholu. Chceli by sme sa dotknúť chronického alkoho
lizmu, na podklade ktorého vznikajú jednotlivé "metalkoholické" psychózy 
a ich liečby. Jednou z najčastejších akútnych alkoholických psychóz, pri 
ktorej v krátkom časovom úseku prichádza k dramatickému stupňovaniu 
nebezpečenstva je delírium tremens. Vzniká po dlhoročnom požívaní alkoho
lických nápojov, ale v poslednom čase ho vidíme i u ludí mladých, po 
2-4-ročnom abúze. Prepuknutie delíria tremens podporujú často provokujúce 
momenty, ako sú úrazy, operácie, akútne somatické ochorenia, zvlášť 

horúčnaté, ktoré vedú k zoslabeniu organizmu. Častá je súvislosť medzi pre-
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pulmutím delíria tremens a alkoholickými excesmi, nezriedka vidíme opak, 
že delírium tremens je podporené a provokované náhlou abstinenciou. 
Akútnemu delirantnému stavu predchádzajú často týždne i mesiace prodro
my, ktoré sa potom náhle manifestujú rozvinutím klinického obrazu najča
stejšie v noci. 

Okrem typickej psychiatrickej symptomatiky sú tu prítomné i telesné 
príznaky, v t"ažkých prípadoch slabnúci pacient sa profúzne potí a má sklon 
ku kolapsom. Zrenice môžu byt" zneokrúhlené, často reagujú slabo, šlachové 
a olwsticové reflexy sú niekedy zvýšené, teplota býva mierne zvýšená, môže 
však ovystúpd i nad 40°C. Sprievodným znakom delíria tremens môžu byt" 
typické epileptické záchvaty, obvykle iba ojedinelé. Mnohokrát sa zvýraznia 
neuritické t"ažkosti, bolesti až obrny. Môžu vzniknú{ i centrálne organické 
poruchy, prejavujúce sa poruchami koordinácie až ataxiou, ktoré sú však 
zretelné najviac pri delíriu sine tremore. Zriedka vzniká analgézia, kedy 
chcú pacienti chodd so zlomeninami alebo amputovanými končatinami. 
Funhčné skúšky pečene vykazujú hepatálne poškodenie, v moči býva bielko
vina, urobilinogén, v krvi je často zmnožený bilirubín, niekedy leukocytóza 
a zvýšená sedimentácia. Blanchard zistil pokles hladiny magnézia v sére, 
zvláM intracelulárnej koncentrácie, alebo kolísanie hodnôt magnézia. Tento 
poznatok terapeuticky využil k základnej liečbe akútneho mozgového 
syndrómu pri chronickom alkoholizme (1). 

Mortalita pacientov je udávaná v literatúre nejednotne, závisí iste od 
Iwmplilwvanosti prípadov a tiež od liečebného postupu. V predatarktickej 
ére bola mortalita až 84 %, pred 10 rokmi sa pohybovala medzi 20 - 50 %, 

teraz klesá na 1 - 2 %. 
Delírium tremens je ochorenie, kde je nutný rýchly zákrok na zvládnutie 

alarmujúcich duševných i telesných symptómov. Nebezpečečenstvo z vyčer
pania, dehydratácie, zlyhanie vegetatívnych regulácií, najma obehových 
funkcií, ktoré môžu viest" v krátkom čase k exitu nás núti využívat" čo 
najúčinnejšie liečebné metódy. 

Rozvojová cesta liečby delíria tre men s sa začína poznatkami o nutnosti 
pacifikácie pacientov v správnych hygienických podmienkach. Zásadou pa
cifilwvat", rehydratovať pacienta a podporovať kardiovaskulárny systém sa 
riadia lekári už niekolko desaťročí. 

Terminálny spánok, ktorý je prejavom úpravy delirantného stavu, sa 
v minulosti snažili čo najskôr docielil" opiátmi Armstrong v r. 1830, Siredey 
v 1874 r. Chloralom, Rousseau v r. 1880 bromidmi a objavením barbi
turátov hrali tieto dlhý čas dôležitú úlohu v liečbe delíria tremens. Pre ich 
depresívny účinok na nervový systém a pre synergizmus s alkoholom sa od 
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jeho používania upustilo a dnes je kontraindikovaný. Francúzs!ú hlinici 
podávali Strychnin, ktorý sa tiež nepoužíva pre jeho paradoxný účinok Od 
podávania Scopolamínu sa upustilo pre nebezpečenstvo obehových porúch 
a halucinogenný účinok. V rokoch päťdesiatych sa nepresadila Terapia kor
tikosteroidmi. Mnohé terapeutické školy používali v liečbe delíria tremens 
aminokyseliny, antihistaminiká na ochranu pečene, kardiotoniká na podpo
ru obehového systému, vitamíny a antibiotiká, ktoré sa stali rutinnou tera
piou delíria tremens i dnes. Zavedením psychofarmák ich bolo vyskúšaných 
samotných i v kombinácii veľké množstvo. Najviac sa zaužíval Chlorproma
zin a phenothiazinové preparáty vôbec, ktoré zmenili 85 % letalitu na tak
mer 85 % vyliečenie. Rezepin sa neuplatnil pre množstvo komplikácií. Po ro
ku 1957 sa začal používať derivát vitamínu BI pod názvom Chlormethia
zol, Heminevrin, Distraneurin. Naše skúsenosti s ním sú pre ťažkú dosaži
teľnosť malé, čo do počtu prípadov liečených týmto preparátom. Podľa lite
ratúry použitie Libria v liečbe delíria tremens bolo sprevádzané neprí
jemnými vedľajšími účinkami, lepšie výsledky sú s liečbou Lucidrilom (6,4). 

Podnietení dobrými skúsenosťami z literatúry a tiež ľahkou dosaži
teľnosťou lieku, začali sme v posledných rokoch používať v liečbe akútnych 
alkoholických delírií Meprobamat. Podávame ho v útočnej dávke 4000 -
5000 mg denne do odoznenia alarmujúcich príznakov, potom liek pomaly 
vysadzujeme znižovaním dávok, aby sme sa vyhli eventuálnej provokácií 
epileptických záchvatov. Podávame ho v perorálnej forme 10 -12 tabletiek 
rozdelených do troch denných dávok s vodou, alebo rozpustené v mlieku. Po
pri liečbe týmto psychofarmakom beží rutinná liečba BI a B6 vitamínom, 
hypertonickými roztokmi glukózy, rehydratácia, eventuálne antibiotiká 
a kardiaká. 

Za posledných päť rokov sme liečili 113 prípadov delíria tremens u mu
žov, predelirantných stavov 93, z toho najviac predelírií bolo v roku 1968 
(až 30 %). V rokoch 1964 a 1965 sme používali výlučne liečbu Chlorpro
mazínom, v roku 1966 sme začali používať Meprobamat. Takmer tretina 
pacientov bola vo veku 30 - 40 rokov. Z celého počtu prípadov bolo 23,8 % 
opakovane liečených predelírium tremens. Pacientov prijatých z iných odde
lení, eventuálne delírií vyprovokovaných somatickým ochorením malo 
21,2 %. Somatické príznaky, či už v súvislosti s chronickým alkoholizmom, 
alebo interkurentným ochorením malo 41,5 % pacientov. Exitov bolo iba 
0,18 %. Zaujala nás hlavne dlžka liečby pri podávaní Chlorpromazínu 
a Meprobamatu. Pri liečbe Chlorpromazínom prišlo k úprave v priemere za 
3 a viac dní, pri Meprobamate vidíme mierne skrátenie na 3 až 1 deň, pri
čom je dôležité, že i počas trvania delíria tremens sú príznaky pri liečbe Me-
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probamatom menej výrazné, tlmenejšie a nie sú takmer žiadne vedľajšie 
účinky psychofarmaka. 

Štatistickým hodnotením a porovnaním výsledkov zvládnutia tohto akút
neho stavu pri podávaní Chlorpromazinu a Meprobamatu neboli vykázané 
signifikantné rozdiely v dížke trvania delíria tremems, čo do počtu dní, ale 
klinické skúsenosti, ako sme popísali, svedčia pre kvalitatívny rozdiel 
v priebehu ochorenia, kde badáme oveľa menej nežiaducich prejavov psy
chomotoriky, vegetatívneho a kardiovaskulárneho systému. 

Klasická liečba akútneho delirantného stavu pri delíriu tremens spočíva 
na troch liečebných zásadách: sedácia, rehydratácia a sústavné sledovanie 
stavu pacienta. Tieto zásady zostávajú, ale použitím neuroleptík sa paleta 
potrebných liekov zužuje. Pri použití Chlorpromazinu na pacifikácii psycho
motorického nepokoja, ktorý viedol k adrenálnej exhauscii, odpadá potreba 
podávania kortikosteroidov, pritom však pre nebezpečenstvo poklesu tlaku 
sme často museli používa{ Strofantin a konziliárne internistické služby. Pri 
rehydratácii bolo treba sledova{ vnútorné prostredie, keďže malé, alebo nao
pak, prílišné zavodňovanie pacienta mohlo ohrozi{ iontovú rovnováhu. Po
dávaním Meprobamatu sa podstatne znížila možnost komplikácií po tejto 
stránke. Je dostačujúci vlastný príjem tekutín per os, nakoľko pacienti sú 
pod clonou Meprobamatu prístupní ošetrovacej technike, stravujú sa pomer
ne dobre a tak sú dostačujúce hypertonické roztoky glukózy v zmysle detoxi
kačnom, antidematóznom, pri podávaní celej šírky sortimentu vitamínu B, 
v ktorej oblasti je karencia pri tomto ochorení. Antibiotiká podávame pre
ventívne podľa stavu pacienta a laboratórnych ukazovateľov. V rámci sedá
cie odpadajú hypnotiká, ktoré len komplikovali stav pacienta. Ešte v roku 
1965 Coutschall (2) odporúčal popri methaminodiazepoxide pri {ažkých sta
voch paraldehyd, barbiturátové preparáty, hydrokortison, ktorý pri našej 
liečbe pri rovnakom počte sledovaných pacientov už nebol potrebný. Pripisu
jeme to skutočnosti, že Coutschall podával opatrne len 50 - 100 mg pheno
thiazinových derivátov z obavy z hypotenzie, tachykardie, čo je malá dávka 
na pacifikáciu nepokoja. Naproti tomu clona Meprobamatu v dávke 
4000-5000 mg zaistí netušený pokoj, nutný na regeneračné procesy organiz
mu pri tomto ochorení. 

Uvedenou technikou ak sme aj neskrátili čas liečby, ale priebeh sa stal 
menej nebezpečný pre chorého, minimálne za{ažuje konziliárnymi službami 
internistov, pričom morbidita klesla na 0,18 %. Ďalej pri včasnom zachytení 
pacientov možno Meprobamatom zabráni{ rozvinutiu plného obrazu delíria 
tremens. 
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Súhrn 

Autori porovnali liečebné výsledky pri delíriu tremens (113 prípadov) 
a pri predelirantných stavoch (93 prípadov) pri liečbe Chlorpromazínom 
a pri liečbe Meprobamatom. Sú toho názoru, že liečba Meprobamatom je 
vhodnejšia na lahšie zvládnutie stavu, menej je nežiaducich prejavov zo 
strany psychomotoriky, vegetatívneho a kardiovaskulárneho systému. Popí
saná liečebná technika. 

T. Miššík, A. Marcinková: 
COPING WITH ALCOHOLE DELIRIUM STATES 

The authors compared the treatment results in delirium tremens (113 ca
ses) and in pre-delerium states (93 cases) when administering Chlorproma
zine and Meprobomate. They are of the opinion, that Meprobamate threat
ment is more suitable for easier cop ing with the states, with less side-effects 
from psychiomotorics, vegetative and cardiovascular system. Treatment pro
cedure is described. 
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