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Souhrn 

Práce hodnotí efekt aplikace Heminevrinu ve srovnání s jinými farmaky u deliria tremcns . He
minevrin se hodnotí jako jednoznačně nejúčinnější , dobré zkušenosti jsou také s Diazepamem. 
Je nutný i komplexní terapeutický přístup , uplatňovaný také na Psychiatrické klinice FNsP v Olo
mouci , zvýšená ošetřovatelská péče , infúzní terapie , v indikovaných případech kardiotonika . 

Dobré zkušenosti s aplikací Hemincvrinu jsou také u geriatrických nemocných při amentních 
stavech. 

V současné době výzkum pokračuj e a týká se farmakokinetiky a dalších interakcí jednotlivých 
l éků . 

K I í č o v á s I o v a: Heminevrin (Ciomcthiazol)- delirium tremens- Faustan- geriatrický nemoc
ný- stavy zmatenosti 

E. Ey3eK, TI . )Ka,!lHMK : EEJIAH rOPWIKA M rEMMHEBPMH 

P e3 JOMe 

CTaTbR ,!laeT oqeHKY 3cpcpeKTHBHOCTI1 BBe,!leHHR rEMMHEBPMHA B cpaBHeHHM c .!lPY

rl1MH JieKapCTBaMM, npHMeHReMb!MM np11 6eJIOH ropR'iKe. reMMHeBpHH oqeHHBaeTCR KaK 

O,!lH03Ha'iHO HaM60Jiee 3cpcpeKTHBHOe JieKapCTBO ; xopoume pe3yJibTaTbl nOJIY'ia!OTCR 11 

np11 BBe,!leHHM ,!ll1a3enaMa. Heo6XO,!li1Mb!M RBJIReTCR 11 KOMnJieKCHbrn TepaneBTH'ieCKHJ1 

nO)lXO,!l, npHMeHReMh!H B TICHXMaTp11'1CCKOH KJII1HI1Ke cpaKyJihTeTCKOH 60JibHI1qhl r. 0JIO

MO~, HHTeHCHBHaR ·Me)lHqi1HCKaR nOMO~b, 11Hcpy3110HHaR Tepani1R , B onpe,!leJieHHb!X 

CJIY'iaRX Kap,!l110TOHH'ieCKHe cpe,!lCTBa . 

Xopow11e pe3y JihTaTbi ,!laeT np11Me H e H Me reMHHeBp11Ha 11 y npecTapeJib!X 6oJibHbiX, Ha

XO.!lR~HXCR B aMeHTHOM COCTORHHI1. 

B HaCTOR~ee BpeMR 11CCJie,!lOBaHI1e npO,!lOJI:lKaeTCR 11 OHO KaCaeTCR cpapMaKOKHHeTI1KI1 

11 ,llpYfHX B3aHMO,!leHCTBI1H OT,!leJibHb!X JieKapCTB. 

K -110 •u 8 bt e c 11 o 8 a: reMI1HeBpHH (KJIOMeTI1a>oJI) - 6eJiaH ropR'iKa - cpaycTaH - npecTa

peJibrn 60JibHOH - COCTaRHI1e 6e3yMMH 
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Summary 

The work evaluates the effect of the application of Heminevrin in comparison with other phar
maceutics in delirium tremens. Heminevrin is considered to be undoubtedly the most effective. 
Diazepam is also proved to be very good. A complex therapeutical approach is necessary, as it is 
also practiscd at the Psychiatrie Cli nic of the Faculty Hospital in Olomouc. then an increased me
asure of nursing. infusion therapy. and cardiotonics in indicated cases. 

The application oť Heminevrin proves to be good also in the case of geriatrically sick persons 
in the state of confusion. 

The research continues and it relates to pharmacokinetics and further interaction of individua! 
medicaments. 

Ke y wo rd 5: Heminevrin (Clomethiazol) -delirium tremens- Faustan - geriatrically sic k per
sons- states of confusion 

B. Buzek. P. Žádník: DELIRIUM TREMENS UND HEMINEVRIN 

Zusammenfassung 

Die Arbeit bewertet den Eťfekt der Heminevrin-Applikation im Vergleich mit anderen Phar
maka beim Delirium tremens. Heminevrin wird als eindeutig am wirkungsvollsten bewertet. gute 
Erfahrungen gibt es auch mit Diazepam. Ein komplexer therapeutischer Zutritt ist auch notwen
dig. der wird auch auf der Psychiatrischen Klinik in Olomouc appliziert. die erhbhtc Pflegerfiir
sorge. die Infusion-Therapie. in indizicrten Fállen Kardiotonika. 

Gute Erfahrungen mit der Vcrwendung von Heminevrin gibt es auch bei geriatrischen Kran
ken bei Amenz-Zustánden. 

Die Erforschung wird in der Gegenwart fortgcsetzt und sie betrifft die Pharmakokinetik sowie 
weitere lnteraktion von einzelnen Arzneien. 

S chI ii 5 se I w 6 r 1 e r: Heminevrin (Clomethiazol) - Delirium tremens - Faustan - der geriat
rischc Kranke - dic Zustándc der Konfusion. 

Chorobný obraz, popsaný jako delirium tremens, se objevuje v literatuře už v roce 
1813. V roce 1955 byl definovún Světovou zdravotnickou organizací jako abstinenční 
syndrom při alkoholismu. V roce 1961 Johnson rozdělil abstinenční syndrom při alko
holismu do tří stadií, jako .,tremorózní stav'·, později sa přidají halucinace, hovoříme 
také o .,akutní halucinoze'·. nakonec se podle tohoto autora -v případě deliria tre
mens- přidruží dezorientace. 

Patogenetická studia tohoto onemocnění zatím nepřinášejí jednoznačné výsledky. 
Shodné názory uvádějí , že jde o sekundární autoi ntoxikaci . základem jsou patologic
ké změny v organismu způsobené chronickým abúzem alko holu . To však nevysvětluje, 
proč deliriem trcmens onemocní asi lO- 15% alkoholiků. Většina autorů se shoduje 

Předneseno na Celostátní konferenci AT v Nitre dne ll. 5. 1989 
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v tom , že poruchy jaterního metabolismu nehrají významnou roli, hlavní budou pa
trně změny diencefalické vegetativní regulace. Američtí autoři hovoří o syndromu 
malresorpce, který vede k poruchúm výměny látkové v mozku. Jako jeden z rozhodu
jících faktorů při vzniku deliria tremens je považován nedostatek tiaminu , při jehož 
karenci se objevují poruchy uhlohydrátového mechanismu. druhotně pak vznikají i 
toxické produkty , což vede v CNS k postižení funkčnímu i organickému. S ohledem na 
tyto teorie došlo k použití Clomethiazolu- Heminevrinu- při léčbě deliria tremens. 

Pokud se týká častosti výskytu deliria tremens , udává se v poslední době vzestup. 
Na vídeňské psychiatrické klinice se v posledních deseti letech průměrně ročně přijí
má 200 delirii tremens- letalitu uvádějí 10- 13 % . 

Všichni autoři zabývající se problematikou letality zaznamenali pokles letality od 
zavedení Heminevrinu do léčby deliria tremens (Giacobini, Solum, Scheid, Huhn , 
Scheitler, Gastager). Jiným autorům se v terapii rovněž osvědčil Clomethiazol vedle 
přívodu vitaminů a tekutin a udržování elektrolytové rovnováhy. Rektor a Vítková si 
u tohoto léků cení toho , že dochází k rychlému ovlivnění psychomotorického neklidu 
a ostatní symptomatologie a snižuje možnost vzniku sekundárních komplikací (oběho
vých, dýchacích), které pak mohou být příčinou letálního konce některých případů . 

V našem souboru jsme srovnávali délku trvání a rychlost odeznívání příznaků deli
ria tremens u nemocných léčených pro tuto diagnózu Heminevrinem a nemocných , 
jimž byla podávána v průběhu deliria neuroleptika. 

Autoři vytvořili modelovou skupinu dvaceti nemocných, z nichž polovina byla léče
na pouze Heminevrinem - tuto skupinu jsme vybrali z celkového počtu 202 nemoc
ných léčených pro dg. delirium tremens v letech 1986- 1988 na naší klinice . Věkové 
rozvrstvení se pohybovalo od 22 do 60 let, průměrný věk byl39,75 roku: pohlaví- po
uze muži : Zaměstnaní : 7 nemocných mělo základní vzdělání , 10 jich bylo vyučených 
(2 zedníci, jeden automechanik, jeden soustružník, 4 strojní zámečníci, jeden číšník, 
jeden kuchař) , 2 mě li středoškolské vzdě l úní s maturitou a jeden nemocný byl v inva
lidním důchodu. Ve všech případech šlo o první delirium tremens a pokud se týče zá
važnosti stavu, všude bylo diagnostikovúno rozvinuté delirium tremens při přijetí. 

Délka abúzu alkoholu byla v šesti případech delší než 5 let , ve dvou delší než 15 let , 
v deseti delší než 20 let a ve dvou déle než 30 let. 

U nemocných léčených Hemincvrinem byla průměrnú délka "akutní fáze" deliria 
tremens 4,4 dne. Průměrná denní dávka v této fázi sa pohybovala od 1800 mg do 
15 000 mg per os, resp . 1000 -2500 ml 0 ,8% roztoku Heminevrinu v infuzi. Dávková
ní bylo v akutní fázi trvající tři dn y průměrně 32 capslí- 1. až 3. den 2 caps. po 4 hod , 
v atace trvající 5 dní- první 3 dny 2 caps. po 4 hod , 4. den 2 caps. po 6 hod , 5. den 
2 caps. po 8 hod. 

Námi vyčleněná .,akutní fáze '· onemocnění zahrnuje: 
a) Psychopatologickou symptomatologii , která se manifestuje kvalitativními porucha

mi vědomí , vizuúlními halucinacemi , paranoidně-persekuéním bludem , intrapsy
chickou tenzí , psychomotorickým neklidem ; 

b) Neurologickou symptomatologii- tremor, hyperhidrosi s, hyperreflexie, ataxie, ně
kdy záchvatovitá aktivita- cpi GM , Jacksonské paroxysmy: 

c) Vegetativní příznaky - změny l'K , výrazné profuzní pocení , febrilní stav, tachykar
die, tachypnoe . 

V pri'lbéhu akutní fáLe mizí psychopatologická a neurologická symptomato logic. 
avšak přc trvúvú dále vegetativně-dysfunkční ~yndrom v mírněj ším stupni . Podáváme 
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však Heminevrin i nadále v dávce 2- 6 capslí denně. tzn . . že celková doba podávání 
preparátu až do úplného odeznění vegetativní symptomatologie byla u Heminevnnu 
13,4 dne. 

Ve skupině nemocných léčených jinými neurolcptiky byla průmě rn á doba trvání 
akutních příznaků psychózy 8.3 dne , nejkratší 4 dny, nejdelší ll dní. Z medikamentů 
byl podáván Plegomazin. Tisercin . Diazepam a Thioridazin a Prothiazin . Celková do
ba podávání medikamentů až do odeznění vegetativní symptomatologie se pohybova
la od 6 do 42 dnů. průměrná délka aplikace činila 13.6 dne . 

Nemocní tedy byli rozděleni do dvou skupin podle způsobu zvládání deliria tremcns 
aplikací Clomethiazolu a podáváním jiných preparátů. Všichni nemocní ze druhé sku
piny museli být mechanicky omezeni popruhy po celou dobu akutní fáze . 7 nemocných 
z první skupiny v síťovém lůžku přes den; všichni nemocní z první skupiny popruhy 
v akutní fázi v noci -pro v)Tazný psychomotorický neklid . 

Naše výsledky potvrdily . že akutní fáze odeznívá nejrychleji po aplikaci Heminevri
nu (4,4 dne) na rozdíl od jiných neuroleptik. kdy akutní fáze trvala 8,3 dne . Celková 
doba podávání neuroleptik nám vychází téměř stejně jako u Heminevrinu ( 13,6 a 13,4 
dne , což je rozdíl nepatrný). Avšak u nemocných, jimž byl aplikován Heminevrin , 
jsme pozorovali rychlé zklidnění v prvních 3- 4 dnech, nemocní byli schopnější při
jímat potravu ; byla možná dokonalejší péče o jejich osobní hygienu , nemuseli být 
výrazněji mechanicky omezováni v popruzích během dne , čímž se také snížilo riziko 
výskytu vedlejších komplikací . v akutní fázi nejprve odeznívala halucinatorní sym
ptomatologie- v obou skupinách přetrvávaly poruchy orientace, nejpomaleji odezněly 
třes a poruchy spánku . 

Závěr 

Naše práce hodnotí některé klinické aspekty a léčebný efekt jednotlivých neurolep
tik u deliria tremens v modelové skupině 20 nemocných vybraných z 202 pacientů hos
pitalizovaných pro tuto dg. na naší klinice v letech 1986- 1988. 

Heminevrin se v léčbě ukazuje dvakrát účinnější než ostatní neuroleptika . Srovnání 
s nim snese Diazepam, který byl téměř stejně účinný . Současně se nám potvrdila zása
da nekombinovat ataraktika. K přídatné komplexní terapii počítáme terapii polyvita
minózni , dostatečný přívod tekutin , glukózy, sledování výdeje tekutin. event. kardio
tonioka a antibiotika. 

Dle Pathyho, Ter Haara je Heminevrin také vhodný prostředek při poruchách spán
ku a stavech zmatenosti u geriatrických nemocných. Probíhaj í další výzkumy týkaj ící 
se farmakokinetiky a případných interakcií. Heminevrin může být pokládán jak za vy
zkoušený, tak za dobře dokumentovaný lék , který je také účinným a spolehlivým hyp
notikem pro psychogeriatrické pacienty . Je vhodný pro všechny druhy poruch spánku 
podle Harenka u sta rších nemocných za předpokladu, že tolerují jeho chuť. 

Vzhledem k dobrému účinku , který Heminevrin vykazuje v deliriu tremens, dále u 
starších lidí při stavech neklidu, zmatenosti a poruchách spánku, dovolujeme si jej do
poručit i v nepsychiatrické praxi k širšímu a výraznějšímu použití. 
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