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ÚVOD

Následující text je urèen nejen psychiatrùm, ale i dalším lékaøùm lùžkových zaøízení, kam se pacient s deliriem tremens mùže dostat. Delirium tremens napø. propuká èasto
po úrazu v prùbìhu hospitalizace na chirurgickém nebo ortopedickém oddìlení.
l

DIAGNOSTIKA

Diagnostika deliria tremens neèiní obvykle problémy vzhledem k výraznému tøesu, zrakovým halucinacím a zvýšeným
hodnotám jaterních testù. Je ovšem tøeba odlišit deliria jiné
etiologie. Ta se v pøípadì posttraumatických stavù CNS
mohou s alkoholovým deliriem družit. Existuje i možnost
centrálních febrilií až hyperpyrexií po traumatu CNS
s možným intrakraniálním krvácením mylnì považovaným
za projev deliria tremens. Opakovanì jsme se setkali u pacientù poslaných s diagnózou delirium tremens s mozkovými nádory a nálezy nitrolebního krvácení, jednou se jednalo
i o nepoznanou cévní mozkovou pøíhodu. Neurologické vyšetøení bývá èasto negativní, nález se zjistí až na CT.
l

VELKÝ POKROK V LÉÈBÌ

Døívìjší studie popisovaly u deliria tremens mortalitu kolem 15 %, novìjší studie využívající postupy popsané dále
uvádìjí mortalitu nepøesahující 1 % (Mayo-Smith et al.,
2005). (Obrázek 1.)
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SOMATICKÉ KOMPLIKACE A JEJICH
LÉÈBA
Somatické komplikace jsou u deliria tremens èasté. Jedná
se napø. o hepatopatie, pankreatopatie, stavy po úrazech
hlavy, krvácení do trávicí trubice, dekompenzovanou hypertenzi nebo srdeèní onemocnìní. Delirium tremens také
èasto nasedá na úraz nebo onemocnìní, které vedly k náhlému vysazení vysokých dávek alkoholu. Pacient s deliriem
tremens by proto mìl být vyšetøen internistou. Èasto se objevují nízké hladiny hoøèíku a draslíku, dehydratace, hypoglykemie, avitaminózy (alkohol pùsobí jako antivitamin
thiaminu). To je tøeba léèbou kompenzovat. Napø. hypokalemie pronikavì zvyšuje riziko srdeèních komplikací. Dùležité je vyšetøit i osmolaritu, protože jinak by celková dehydratace mohla hypokalemii zakrývat.
l

ANTIPSYCHOTIKA NEJSOU VHODNÁ,
BENZODIAZEPINY A CLOMETHIAZOL ANO
Athen (1986) zjistil po podávání antipsychotik vyšší mortalitu. Remijnse et al. (2002) popsali smrt u muže ve vìku
20 let po podání haloperidolu.
Mayo-Smith et al. (2004) doporuèují podávání sedativ
se zkøíženou tolerancí k alkoholu. Clomethiazol (do 18 cps
po 192 mg/24 hod. rozdìleno v 5 i více dávkách) je šetrnìjší
ke kognitivním funkcím, nelze ho ale podávat nitrožilnì.
Diazepam (dle stavu 80 i více mg dennì v infuzi èi per os) je
vhodný, když není spolehlivý pøíjem per os a došlo-li ke køe-
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Léèba somatických
komplikací

Doplòovat minerály,
tekutiny, vitaminy
skupiny B, glukózu

Mírnit neklid, pøedcházet
epileptickým záchvatùm
(benzodiazepiny, clomethiazol)

Ošetøovatelská péèe
a dohled,
léèba prostøedím

Komplexní léèba
závislosti na alkoholu

Obrázek 1
Schéma léèby deliria tremens

èím. Tyto preparáty nekombinujeme a vysazujeme je postupnì, typicky bìhem týdne.

vyžadují omezení v lùžku. Je tøeba sledovat vitální funkce
a pøíjem tekutin.

l

l ZVLÁDNUTÍ DELIRIA TREMENS JE POUZE
ZAÈÁTEK

LÉÈBA PROSTØEDÍM

Pacient s deliriem tremens by mìl být léèen v klidném prostøedí, nejvhodnìjší je tlumené svìtlo (naprostá tma mùže
provokovat halucinatorní stavy, ostré svìtlo zase neklid).
Zajištìní bezpeènosti pacienta a nutná infuzní léèba nìkdy

Na zvládnutí deliria tremens by mìla navazovat komplexní
léèba pro závislost na alkoholu.
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