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Souhrn 

Úvodní část sdělení je věnována klinickému obrazu deliria tremens a změnám v jeho klasickém 
obraze v posledních letech . V druhé části jsou uvedeny informace z literatury o změnách neuro
transmise během akutního stadia v adrenergním, GABA-ergním , a dopaminergním systému. Po
slední část je věnovaná terapeutickým přístupům , literárním údajům o lécích používaných k tiše
ní akutního neklidu , problematice udržování homeostázy vnitřního prostředí a prevenci a léčbě 
somatických komplikací . 

K I í č o v á s I o v a: Delirium tremens - neurotransmise - benzodiazepíny - clomethiazol - kom
plexní péče . 

Fl. flparuKo : BEJIAH rOPFJ:tlKA - HEKOTOPhiE Jil1TEPATYPHhiE 

JJ:AHHhiE 

P e3JOMe 

8CTYIDITCJibH3R 'i3CTb HHcpOpMal{J1H IIOCBR~eHa KJIHH.I1'iCCKOi1: KapT11He 6eJIOi1: rOpR'iKH 

H H3MCHCHHRM B ee KJiaCC.11'iCCKOi1: KapTHHe 33 IIOCJICAHHe fOAbl. 80 BTOpoi1: 'i3CTH IIpH

BOARTCR JIHTepaTypHbiC A3HHbie, K3C310~HCCR H3MCHCHHH B Hei1:p0Tp3HCMHCCHH B TC'ie

HHe OCTpOi1: CT3AHH B 3ApeHeprH'iCCKOi1:, ra6aepr.l1'iCCKOi1: l1 AOcpaMHHepr.l1'iCCKOi1: CHCTe

M3X. fiOCJICAHRR 'i3CTb 33HJ1M3CTCR TeparreBT.11'iCCKJ1MH IIOAXOA3Ml1, JIHTepaT_YpHbiMJ1 

A3HHbiMJ1 O JieKapCTB3X, HCIIOJib3YCMbiX AJIR yCIIOK3J1B3HHR OCTporo B036y:lK,!J;eHJ1R, IIp0-

6JICM3THKOi1: COXp3HCHJ1R fOMCOCT33a BHJTpCHHei1: CpCAbi, K3K H IIpOcpHJI3KTHKOJ1: H Jieqe

HHCM COM3T.I1'iCCKJ1X OCJIO:>KHCHJ1i1:. 

K JI 10 q es bi e c JI o s a : BeJiaR ropR'iKa - Hei1:poTpaHCMHCCHR - 6eH30AHa3eiiJ1Hbi - KJIOMe

THa30JI - BCCCTOpOHHRR 3360T3 . 

129 



J, PRAŠKO/ DELIRIUM TREMENS- NĚKTERÉ POZNATKY Z LITERATURY 

1. Praško: DELIRIUM TREMENS- SOME FACTS FROM LITERA TURE 

Sum m ary 

The initial part of the report has been devoted to a clinic picture of delirium tremens and chan
ges of its classical shape in recent years. The second part informs on changes in neurotransmission 
during acute stage in adre nergic. GABA-ergic and dopaminergic systems. The final parts treats 
therapeutic approaches. data about drugs taken to calm acute restlessncss. the problem of kee
ping homcostatis of inner environme nt and prevention and treatment of somatic complications. 

K e y w o r d s: Delirium tremens- neurotransmission - benzodiazepins- clomethiasol- complex 
care. 

1. Praško: DELIRIUM TREMENS- EINIGE ERKENNTNISSE AUS DER 
LITERATUR 

Zusammenfassung 

Der Anfang des Berichts ist dem klinischen Bild des Delirium tremens und seinen Veriinderun
gen in den letzten 1ahren gewidmet. lm zweiten Teil werden Informationen aus der Fachliteratur 
dargelegt, die Veriinderungen der Neurotransmitter wiihrend des a kuten Stadiums im Adrenergi
schen, GABA- ergischen und Dopaminergischen System beschreiben. Der letzte Teil ist thera
peutischen Behandlungen, Angaben aus der Fachliteratur uber Medikamente zur Beruhigung des 
akuten Unruhezustandes, der Problematik der Beibehaltung der Homóostase des inneren Mi
lieus und der Priivention und Behandlung somatischer Komplikationen gewidmet. 

S c h 1 ii s se 1 w 6 rte r : Delirium tremens - Neurotransmitter - Benzodiazepine - Clomethiazol -
komplexe Behandlung. 

Protialkohol Obz, 25 . 1990. 3. s. 129 - 138 

Delirium tremens jako klinická jednotka je známo již 176 let. Pearson v roce 1813 
popsal poprvé jeho klinický obraz ve smyslu krátce přetrvávající psychotické epizody 
vztažené k abúzu alkoholu (Feuerlein, 1972) . Je to tedy jedna z nejstarších klinických 
jednotek, známých v moderní psychiatrii (Kramp, Hemmingsen , 1979). O mnohých 
aspektech deliria tremens se však stále diskutuje. Vztah mezi dlouhodobým abúzem 
alkoholu a deliria tremens je zřejmý, ovšem otázka, zda je delirium tremens abstinen
ční psychózou, je dosud nerozřešena. V angloamerickém písemnictví, rovněž v DSM
III , je delirium tremens chápáno jako jedno ze tří stadií alkoholového abstinenčního 
syndromu (Am Psychiatr Association, 1980). V roce 1961 Johnson (Feuerlein, 1986) 
rozdělil alkoholový abstinenční syndrom do tří stadií podle závažnosti jeho vyjádření. 
Základem všech tří stadií je psychomotorický neklid, který lze u nekomplikovaných 
případů označovat jako "tremorózní stav". Pokud se k tomuto neklidu přidruží pravé 
halucinace, Johnson mluví o "akutní halucinóze" a pokud se objeví desorientace, pak 
jde o "delirium tremens". S tímto názorem polemizují zejména Feuerlein (1972, 
1986), Kramp (1984, 1979) a u nás Miššík (1980), kteří zjistili, že podobné symptomy 
se vyskytují i u alkoholiků, kde delirium tremens vzniklo při nepřerušeném abúzu, do
konce po jeho vystupňování, kdy se o abstinenčním syndromu nedá mluvit. 
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Delirium tremens je závažné psychotické onemocnění, kde kromě poruchy vědomí 
a psychotické alternace dochází k dysregulaci základních vitálních funkcí, jako jere
spirace, cirkulace, tělesná teplota , metabolismus (Schmickaly, Kursawe , 1985). V pro
dromálním stadiu se objevují spánkové poruchy, strach, neklid, hypnagogní halucina
ce a iluze, čast á je nauzea nebo zvracení, třes aker a profúzní pocení, zejména v noci. 
V atypických případech se může toto prodromální stadium s obrazem alkoholické ha
lucinózy táhnout i řadu měsíců (Miller, 1982) a mylně být diagnostikováno jako schi
zofrenní onemocnění. V typických případech trvá několik dní , ne déle než týden. Po
st upně se pacient stává stále agitovanějším, zvýrazňuje se pocení a tremor , tachykar
die, objevuje se zvýšená teplota. Rozvíjejí se zrakové halucinace, taktilní halucinace , 
často hrozivého charakteru- pacient vidí zvířata , která ho obklopují nebo napadají , 
cítí je na svém těle. Desorientace a zvýšená sugestibilita jsou rovněž častými sympto
my . Pacient nezná přesná data , neví , kde se nachází a často se zabývá imaginární akti
vitou nebo mluví s imaginárními osobami. V klasickém popisu deliria tremens je obsa
žen delir zaměstnanosti - pacient vykonává pomyslně svou obvyklou práci . Délka 
akutního stadia se pohybuje kolem 72 hodin a podle některých autorů se nezkracuje 
ani použitím moderních tišících prostředků (Kramp, Hemmingsen , 1979; Sobczyk, Je
na. Klir , 1980) . Pravidelně se objevují prchavé paranoidně perzekuční bludy a přízna
ky vegetativní dysregulace. 

Některí autoři udávají změnu charakteristického obrazu deliria tremens v posled
ních letech (Junasová , Novotný, Kolibáš , 1976; Kramp , Hemmingsen , 1979; Miller, 
1982 ; Pazdírek , Zapletálek , Hanuš , Kučera , 1985). Junasová a spolupracovníci vyčle
ňují u deliria tremens tyto formy: 
a) Klasický obraz deliria tremens : porucha vědomí, desorientace , neklid , delir za

mčstnanosti , inkoherence, poruchy vnímání více smyslových modalit, střídání 
afektů, vegetativní symptomatologie, několikahodinový až několikadenní průběh 
s kritickým nebo lytickým ukončením ; 

b) obvyklý obraz deliria tremens : porucha vědomí , minimálně přítomné poruchy vní
mání , není přítomný výrazný motorický neklid , chybí delir zaměstnanosti; psychó
za probíhá pod amentiformním obrazem s přidruženou vegetativní symptomatolo
gií; 

c) smíšené obrazy: jsou přítomné symptomy deliria tremens a symptomy typické pro 
alkoholickou halucinózu . 

Zdá se, že ubývá zrakových halucinací a zoopsií na úkor kombinovaných a taktilních 
halucinací , které naopak stoupají (Miššík, Stempelová, 1976) . Celkově prevalence 
onemocnění stoupá (Beckmann, Athen , 1978; Feuerlein , Reiser, 1986; Miššík , Stem
pelová , 1976; Pazdírek, Zapletálek , Hanuš, Kučera, 1985). Uvádí se, že z chronických 
alkoholiků onemocní deliriem tremens 3- 15 % (Bouček, 1980); letalita se sice v po
sledních letech snížila na 5-10% (Rosenbloom , 1988), ale ve světle vzrůstající preva
lence onemocnění mohou být absolutní čísla alarmující. Každá epizoda abstinenčního 
syndromu zvyšuje senzitivitu jak k jeho novému objevení, tak k rozvoji deliria tre
mens i po krátkých periodách pití. Termí·n používaný k popisu tohoto fenoménu je 
"kindling". Tento jev je možné snížit adekvátní léčbou každého abstinenčního syndro
mu , nejlépe křížově tolerovanými léky (Rosenbloom, 1988). 

Komplikace somatickým onemocněním jsou u deliria tremens časté. Jindy bývá so
matické onemocnění spouštěčem pro delirium tremens (Kielholz, Ladewig, 1982; Spi
vak a spol., 1977) . Proto psychopatologický obraz je často modifikován nebo dokonce 
překryt somatickými poruchami (Chvíla, Sedláček, 1982; Jenkinson a spol., 1983; 
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Kaysen, Noth , 1984; Kursawe , Ludewig, 1982; Praško a spol. 1989; Praško a spol. 
1990) . Jsou to jednak poruchy vyplývající z dlouhodobé závislosti na alkoholu- hepa
topatie až cirhozy, poruchy pankreatu , hypovitaminózy, anemie, diabetes mellitus , jed
nak poruchy objevující se až v průběhu samotného deliria- bronchopneumonie , úra
zy, poruchy minerálů , acidobazické rovnováhy , epileptické paroxysmy, či jako kom
plikace léčby deliria tremens (Abraham a spol. 1985; Ardouin-Carry, 1982; Daigre , 
1983 ; Findeis, 1982; Hertzenberg, Steen , 1982; Kaysen, Noth , 1984; Kliment a spol. 
1981; Konthur , 1981; Ladewig , 1984; Nardonu a spol., 1982; Nolop , Natow , 1985; 
Rýznar, 1983 ; Tonnesen , 1980). 

Neurotransmise 

Alkohol má na centrální nervový systém depresogenní a antikonvulzívní vliv, bě
hem jeho vysazení dochází k hyperiritabilitě centrálního nervového systému. Po vysa
zení alkoholu při chronickém užívání dochází k snížení prahu pro epileptickou aktivi
tu a epileptické záchvaty mohou být indukovány různými technikami , jako jsou che
mické , audiovizuální či elektrokonvulzívní stimuly (Ballanger, Post , 1984) . Většina 
EEG studií u člověka vykazuje během vysazení alkoholu dysrytmie různého typu ; tyto 
abnormity jsou pravděpodobně výsledkem více vyjádřených subkortikálních abnor
mit , specificky v limbických oblastech, jak se ukazuje u koček, myší a krys (Ballanger, 
Post , 1984) . Je možné že halucinace v bdělém stavu jsou závislé na rostoucí REM akti
vitě (Škopková , 1975). "Terminální" nebo "kritický" spánek, fenomén objevující se 
na konci deliria tremens se na EEG vyznačuje poklesem 3. a 4. spánkového stadia. Po
kud dochází během terminálního spánku k objevování spánkových cyklů, po ukončení 
spánku mizí projevy deliria, pokud tyto cykly nejsou zachovány , po probuzení se deli
rium opět rozvíjí (Kotorii a spol., 1982). Sama neurofarmakologie alkoholového půso
bení a abstinenčního syndromu je extrémně komplexní , zdá se, že dochází k multicip
litnímu vlivu alkoholu a jeho metabolitů na mnoha místech v mozku. 

Centrální adrenergní systém 

Chronické užívání etanolu vede ke zvýšení syntézy noradrenalinu a k jeho zvýšené
mu výdeji. Tento zvýšený obrat se zdá souviset s subsenzitivitou postsynaptických re
ceptorů, k poklesu odpovědi cAMP na noradrenalin (Major a spol., 1984) . Během vy
sazení alkvholu se objevuje kontinuální vzestup syntézy noradrenalinu na krátký čas 
s uvolněním návratu k normě, jakmile dojde k přechodu receptorů ze subsenzitivity do 
supersenzitivity. Major a spolupracovníci soudí, že abstinenční syndrom je syndro
mem pokleslé centrální alfa adrenergní aktivity navzdory vzestupu výdeje neurotrans
miteru , jejímž výsledkem je pokles inhibiční aktivity a vzestup periferní sympatické 
aktivity (Major a spol. , 1984). Vzestup presynaptické aktivity, a tím i zvýšený obraz 
MHPG je vlastně kompenzačním mechanismem. Výrazně redukovaná úroveň cAMP 
byla zjištěna u pacientů s deliriem tremens (Zimmer a spol., 1982). Důležitá role adre
nalinu , na rozdíl od noradrenalinu , byla donedávna neznáma. Během neurotransmise 
v hypotalamu je adrenalin syntetizován a užíván neobvyklým způsobem. Noradrenerg
ní nervové terminály, které vyplavují noradrenalin, nemají schopnost syntézy adre
nalinu . Avšak extraneuronální buňky, pravděpodobně astrocyty, obsahují enzym phe
nyl-ethanol-amin-N-metyltransferázu (PNMT) a mají schopnost konvertovat noradre
nalin na adrenalin. Adrenalin mediuje pravděpodobně řadu efektů etanolu . Stimuluje 
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presynaptické alfa-2-receptory. Inhibice produkce adrenalinu po poklesu aktivity 
PNMT, ke které dochází po vysazení alkoholu, vede k up-regulaci alfa-2-presynaptic
kých receptorů , jejichž funkce je inhibiční. A tak po vysazení alkoholu po chronickém 
užívání může dojít k negativní inhibici , vedoucí k neregulovanému sympatickému vý
deji (Rosenbloom, 1988). Efektivnost clonidinu , alfa-2-agonisty, v supresi abstinen
čního syndromu podporuje tento pohled. 

Centrální beta-adrenergní receptory , které mají stimulační funkci , jsou rovněž zají
mavé . Etanol porušuje párovací mechanismus mezi beta-adrenergním receptorovým 
proteinem a sekundárním messengerovým systémem. Během vysazení alkoholu vzni
ká výrazná supersenzitivita beta-adrenergních receptorů , která může mít také roli 
v hyperadrenergním stavu (Rosenbloom, 1988) . Tato koncepce může mít posílení 
ve faktu že beta-adrenergní blokátory jsou úspěšně užívány v léčbě abstinenčního 
syndromu . 
GABA-benzodiazepinové receptory 

GABA je důležitý inhibiční neurotransmiter , GABA-benzodiazepinové receptory , 
podobně jako alfa-2-receptory, jsou lokalizovány na presynaptické membráně . Efekt 
alkoholu je GABA facilitační, snad skrze zvýšení fluidity membrány , nebo přímou sti
mulací metabolickými vedlejšími produkty (Rosenbloom, 1988). Ztráta GABA ergní
ho inhibičního vlivu v situaci alkoholového vysazení může vést k excitaci CNS a ke 
křečím (Greenberg a spol., 1984) . V mozcích alkoholiků zemřelých na delirium tre
mens byl nalezen signifikantní vzestup GABA receptorových yazebných míst (Major 
a spol., 1984) . 

Dopaminové receptor y 

Chronické užívání alkoholu vede ke kompenzační facilitaci syntézy N .A a zároveň 
zpomalení přeměny dopaminu na noradrenalin (Kolibáš a spol., 1982) . Při vysazení al
koholu dochází k hromadění dopaminu. Jeho zvýšený obrat byl nalezen v mozkomíš
ním moku během alkoholového deliria (Rosebloom, 1988). Terapeutický účinek Ha
loperidolu by byl teoreticky vysvětlitelný těmito nálezy. 

L éčba deliria tremen s 

Léčba deliria tremens vyžaduje komplexní přístup, který optimálně umožňuje jed
notka intenzívní psychiatrické péče. Závažnost poškození často vyžaduje zásah do tří 
okruhů poškození nemocného: 
a) tišení akutního neklidu ; 
b) úpravy a udržování homeostázy vnitřního prostředí ; 

c) prevence a léčby somatických komplikací. 

Po odeznění deliria by měla následovat rehabilitační etapa, zaměřená na rehabilitaci 
poškozených psychických funkcí a protialkoholní léčba k odstranění vlastní příčiny 
onemocnění (Kolibáš, 1982). 

a) Tišení akutního neklidu 
Excitace centrálního nervového systému po rozvinutí deliria 'tremens je zjevná jak 

z EEG nálezů (Ballanger, Post , 1984; Kotorii a spol., 1982), tak z nálezů porušení 
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neurotransmise v mnoha systémech (Bitter, 1982 ; Campioni a spol., 1981; Major 
a spol., 1984; Mignot , Ollat , 1982; Powers a spol., 1981 ; Rosenbloom , 1988; Zimmer 
a spol., 1982) a vlastního klinického obrazu včetně častých epileptických paroxysmů 
(Kramp, Hemmingsen, 1979; Ritola, Malinen, 1981) . Léčba sedací je logická a máte
rapeutický úspěch. Nejčastěji se používají benzodiazepíny a clomethiazol. Současné 
široké použití benzodiazepínů zejména v anglosaských zemích vyplývá z jejich dobré 
efektivity a relativně vysoké bezpečnosti při použití. Riziko postižení kardiovaskulár
ního systému je minimální, při vyšších dávkách se však objevuje riziko deprese decho
vého centra. Z vlastních preparátů je doporučován chlordiazepoxid (Hertzenberg, 
Steen , 1982; Kanzow, 1983 ; Sandifer , Yorbrough , 1982), diazepam (Beckmann, 
Athen 1978; Gorelick, 1983; Smickaly , Kursawe , 1985), oxazepam (Gorelick, 1983; 
Daigre, 1983), temazepam (Gorelick, 1983), flunitrazepam (Bitter, 1982; Hertzen
berg , Steen, 1982; Praško a spol., 1989 ; Praško a spol. , 1990; Rydzyríski a spol., 1979; 
Stachowiak a spol., 1981) , chlorazepat (Daigre, 1983; Gruber a spol., 1984; Praško a 
spol., 1990; Mignot , Ollat, 1982; Vencovský ; 1984) , nověji lorazepam (Rosenbloom, 
1988), midazolam (Rosenbloom, 1988), flurazepam (Cazzato a spol., 1982). Výběr 
benzodiazepinu podle jeho farmakokinetiky a převažujícího způsobu inaktivace vor
ganismu by měl být zvažován k maximalizaci účinku a minimalizaci rizika u jednotli
vých nemocných. Dlouho působící látky , jako je diazepam a chlordiazepoxid vytvářejí 
nebezpečí z kumulace , krátce působící preparáty s rychlým nástupem účinku zase zvy
šují riziko deprese respiračního centra. Pro nemocné se se lhávající činností ledvin je 
vhodnější oxazepam nebo midazolam . Perorální a intramuskulární podávání může být 
nevýhodné pro nedokonalou resorpci , proto u vážnějších stavů je indikováno intrave
nózní podávání , nejlépe formou infuze. Dávka preparátu je velice individu ální a často 
nezáleží na závažnosti klinického nálezu (Nolop, Natow , 1985) . Proto se nej častěji 
dávkuje v infuzi a titruje podle dosažené sedace v prvních hodinách tak , aby bylo do
saženo sedace a vznikl lehký spánek . Poté se individuálně snižuje denní dávka během 
dvou až pěti dní. Redukce dávky je zejména důležitá u dlouhopůsobících látek, aby se 
zabránilo kumulaci s následnou přílišnou sedací za několik dní po zahájení léčby (Go
relick , 1983) . 

Řada autorů zejména v evropských zemích referuje o výrazném snížení úmrtnosti 
na delirium tremens po zavedení clomethiazolu (Feuerlein, Reise , 1986; Bouček, 
1980; Kanzow, 1983 ; Hertzenberg , Steen , 1982 ; Ketner a spol. , 1981; Schied a spol., 
1986; Sobczyk a spol., 1980). V řadě srovnání se u clomethiazolu nalezlo méně vedlej
ších účinků , jednodušší kontrola terapie , než je tomu u jiných preparátů. Rovněž se 
podává perorálně nebo intravenózně v infuzích , přičemž se minimálně kumuluje . Rizi
ko deprese respiračního centra je však u něj, zejména při vyšších dávkách, rovněž vy
jádřeno. Vážnější vedlejší účinky byly u tohoto preparátu sledovány u nemocných po 
úrazech hlavy (Kursawe, Ludewig, 1982) . 
Poměrně často se ještě užívají barbituráty : barbital (Hertzenberg, Steen , 1982; 

Kielholz, Ladewig, 1982; Kramp , Hemmingsen, 1979; Sandifer, Yorbrough , 1982) 
a phenobarbital (Cazzato a spol. , 1982) , paraldehyd (Beckmann, Athen 1978 ; Spivak 
a spol., 1977 ; Schmickaly , Kursawe, 1985). meprobamat (Ardouin-Carry a spol., 
1982 ; Mignot, Ollat , 1982 ; Palsson , 1986; Palsson , Eberhard , 1981) , etomidat (Nic
kel, Schmickaly, 1985) , phenytoin (Kanzow, 1983) a neuroleptika, i když posledně 
jmenované řada autorů považuje za kontraindikované pro snižování prahu pro epilep
tické paroxysmy a relativně malou efektivnost (Gorelick, 1983) . Zdá se však, že ne
příznivé efekty se týkají pouze tlumivých neuroleptik , zejména chlorpromazinu, na-
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opak incizívní neuroleptika, zejména butyrofenony, jsou považována za plně indiko
vána (Beckmann, Athen, 1978; Bitter, 1982; Kielholz, Ladewig, 1982; Konthur , 1981; 
Ladewig, 1984; Rosenbloom , 1988; Sne! a spol., 1983). Nejčastěji je doporučován Ha
loperidol a Bromperidol. 

Stále častěji se objevují reference o kombinacích psychofarmak k tišení akutního 
neklidu . Kielholz a spol. (1982) doporučují kombinovat clomethiazol s fenobarbitalem 
pro menší riziko léčby , Beckmann a spol. (1978) diazepam s haloperidolem , Rosen
bloom (1988) lorazepam s haloperidolem nebo lorazepam s bromperidolem, Ladewig 
(1984) clomethiazol s haloperidolem, podobně Findeis (1982) clomethiazol s carbame
zepinem. K supresi predelirantního stavu se pak účinně používají i další léky: clonidin 
(Rosenbloom , 1988), tiaprid (Blaha , Pollner , 1984; Mignot , Ollat , 1982) , carbamaze
pin (Agricola a spol., 1982 ; Kanzow , 1983; Palsson , Eberhard , 1981) , alprazolam 
(Wilson , Yulcano, 1985) . Experimentálně k léčbě deliria tremens byl užit fysistigmin 
(Powers a spol. , 1981), 5-hydroxytryptofan (Campioni a spol., 1981)- vesmčs úspěš
ně. Sovětští autoři referují o hemabsorpční léčbě deli.ria tremens (Lopuchin , 1981; Luž
nikov , 1981) podobně Splendiani (1982) . 

b) Udržování homeostázy vnitřního prostředí 
Zvýšená tělesná teplota , profúzní pocení , časté zvracení , poruchy respirace , hepa

topatie , malnutricie , to vše vede u pacientů s deliriem tremens k poruchám acidobazic
ké rovnováhy a minerálového metabolismu. Častým nálezem je hypokalemie (Gore
lick. 1983 ; Kielholz , Ladewig, 1982 ; Nardoni a spol. , 1982 ; Praško , 1990; Tonnesen , 
1980) , hyponatremie (Praško a spol., 1990; Spivak , 1977) , nedostatek magnezia (Go
relick , 1983 ; Kaysen, Noth , 1984; Praško a spol. , 1990) , hypokalcinémie, hypochloré
mie , někdy naopak hypernat remie, hyperchlorémie , hyperkalcinémie (Praško , a spol. , 
1990). V acidobazické rovnováze byly zjištěny odchylky jak ve smyslu acidózy (respi
rační i metabolické), tak ve smyslu alkalózy (respirační i metabolické) (Beckmann, 
Athen , 1978; Kanzow , 1983; Kielholz, Ladewig, 1982; Praško a spol. , 1990; Spivak , 
1977). Často je porušený glycidový metabolismus , hypoglykémie vyžaduje korekci in
fuzemi (Spivak a spol. , 1977), objevuje se však i hyperglykémie (Praško a spol., 1989) . 
Hypoproteinemie a hypoalbuminemie vede ke změně metabolismu tišících prostředků 
(Gorelick, 1983) a musí být rovněž korigována infuzemi. Příčinou úmrtí se stává někdy 
dehydratace s oběhovým kolapsem . Proto je nutné nahradit tekutiny v množství až 4-6 
litrů za den (Beckmann , Athen , 1978; Kielholtz, Ladewig, 1982 , Praško a spol. , 1989). 
Analýza krevních plynů ukázala tendenci k snížení parciálního tlaku kyslíku (Abra
ham a spol. , 1985) , nejvíce vyjádřenou u nemocných s pneumonií (Spivak a spol., 
1977) . Častá je rovněž hypokapnie. Poruchy homeostázy vnitřního prostředí je nutné 
l éči t individuálně na základě frekventovaných laboratorních nálezů (Praško a spol., 
1989) . 

c) Prevence a léčba somatických komplikací 
Psychopatologický obraz je často modifikován nebo dokonce překryt různými soma

tickými poruchami. Objevují se jednak poruchy vyplývající z dlouhodobého abúzu al
koholu : různé formy hepatopatie až jaterní cirrhosa , chronické pankreatitidy , anemie, 
avitaminózy, zejména vitaminů 8-řady , kardiomyopatie , krvácivé stavy , diabetes mel
litus, epilepsie (Chvíla, Sedláček , 1982 ; Spi vak a spol. , 1977) , jednak poruchy objevu
jící se v průběhu samého deliria a často ohrožující život nemocného : bronchopneumo
nie, edém mozku , hypertenze , arytmie, hepatorenální selhání, akutní pankreatitida , 
epilept ické paroxysmy , úrazy , hypotense, respirační insuficience, aspirace (Bec-
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kmann, Athen, 1978; Gorelick, 1983; Chvila, Sedláček, 1982; Kanzow , 1983; Kliment, 
1981; Kursawe, Ludewig, 1982; Praško a spol., 1989; Spivak a spol. , 1977), další ne
bezpečí vniká z příliš_né se~ace a prolongovaného_ le~ení na lůžku , oslabe~í respirace 
a snížení aktivity řasmkoveho epitelu. Jsou to zeJmena bronchopneumome, trombo
embolická nemoc, riziko aspirace při sníženém polykacím reflexu (Rosenbloom, 
1988)·. Všechna tato rizika vyžadují léčbu nejlépe na jednotkách intenzivní psychia
trické péče s možností monitorování nemocného , dále pak včasný léčebný zásah a čas
nou rehabilitaci nemocného po odeznění deliria. 
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