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Čo je to delírium

• Kvalitatívna porucha vedomia so zníženou 
schopnosťou sústrediť a udržať pozornosť

• Porucha kognitívnych funkcií (orientácia, pamäť, 
spracovanie informácií, vyjadrovanie)spracovanie informácií, vyjadrovanie)

• Porucha vnímania (vznik halucinácií a ilúzií)
• Zmena úrovne psychomotorickej aktivity, emócií 

a spánkového cyklu
• Rýchly vznik príznakov, premenlivosť v čase



Delírium

• Rutinná súčasť života na ICU?
• Následok pobytu?
• Ochorenie, farmaká?
• Vyrieši sa samé od seba?• Vyrieši sa samé od seba?
• Prevencia?



Incidencia

• 16 – 40 – 83%, v závislosti na:
– definícii
– súbore pacientov
– spôsobe diagnózy– spôsobe diagnózy
– zamerania ICU

• Typicky postoperačne (rozsah chirurgickej 
traumy)

Nástup: 2 ± 1,7 dňa
Trvanie: 4,2 ± 1,7 dňa



Typy delíria

• Hyperaktívne (mladší)
• Hypoaktívne (starší)
• Zmiešané

Peterson, 2006, geriatrickí pacienti:
2% hyper

43% hypo
55% zmiešané



Hypoaktívne delírium

• Prehliadané
• Letargia, spavosť, apatia
• Nepozornosť, spomalená motorika
• Obmedzená komunikácia s okolím• Obmedzená komunikácia s okolím
• Horšia prognóza ako u hyperaktívneho 

delíria



Patofyziológia, etiológia

1. Porucha oxidatívneho mechanizmu 
buniek pri hypoperfúzii alebo hypoxii 
mozgu

2. SIRS (operačná trauma, ECC)2. SIRS (operačná trauma, ECC)
3. Stresom indukovaná aktivácia osi 

hypotalamus-hypofýza-nadobličky
4. Priamy toxický vplyv (farmaká, abusus, 

toxíny)



Mozgové zmeny pri delíriu

• Neuroanatomické zmeny, atrofia bielej a 
šedej hmoty

• Metabolické abnormality
• Prolongované rozpojenie funkčného • Prolongované rozpojenie funkčného 

spojenia medzi
– zadným parietálnym kortexom
– prefrontálnym kortexom
– stredným temporálnym lalokom



Delírium – diagnostika 

• Bez väčších problémov mimo ICU
• Problematické v prostredí ICU –

komunikácia
• Klinické posúdenie• Klinické posúdenie
• Screening

– posúdenie miery sedácie – agitovanosti 
(RASS)

– zhodnotenie kvalitatívnej poruchy vedomia 
(CAM-ICU)



Klinické posúdenie pri diagnostike 
a riadení delíria

Vysoký index podozrenia

Vek > 65 SepsaAkútne alebo náhle 
ochorenie Hraničné 

nastavenie liečby

Hypoxia
Poranenie 

hlavy

Podozrenie na delírium: ak nastanú zmeny v správaní, myslení, spánku alebo orientácii, 
čiastočne ak je zhoršenie v noci

Diagram 1: Klinické posúdenie pri diagnostike a riadení delíria

http://www.ciap.health.nsw.gov.au/hospolic/stvincents/2000/diagram1.gif

Vysoký index podozrenia
Hypoxiahlavy

Bolesť

Lieky, zvlášť 
narkotiká, 

anticholinergiká

Substančná intoxikácia 
(napr. amfetamín, XTC) 

alebo závislosť 
(alkohol, 

benzodiazepíny)

Intrakraniálna 
patológia – CMP, 

meningitída, epilepsia

Prítomnosť dvoch alebo viacerých faktorov má multiplikačný efekt na riziko

Diagnóza a určenie závažnosti



Richmond agitation and sedation 
scale (RASS) (Sessier, 2002)

Skóre pacienta Popis

+4 Agresívny, bojovný; ohrozuje okolie
+3 Veľmi agitovaný; odstraňuje hadičky
+2 Agitovaný; bojuje s ventilátorom
+1 Nepokojný; pohyby nie sú agresívne

0 Pokojný a bdelý

-1 Ospalý; očný kontakt >10 s
-2 Ľahká sedácia; očný kontakt <10 s
-3 Stredná sedácia; pohne sa, žiadny očný kontakt
-4 Hlboká sedácia; na fyzickú stimuláciu
-5 Nezobuditeľný; žiadna odpoveď na stimuláciu



CAM-ICU 
Ely, 2001

1. Akútny nástup zmeny 
alebo kolísanie stavu

2. Nepozornosť

+

3. Neorganizované 
myslenie

4. Zmenená 
hladina vedomia

+

ALEBO

D E L Í R I U M



Príčiny delíria

1. Predispozícia pacienta
2. Akútne spúšťače (trauma, operačný výkon, 

ochorenie)
3. Iatrogénne faktory – faktory prostredia
4. Lieky4. Lieky

Akumulácia rizikových faktorov v prostredí ICU 
(3-4)
Modifikovateľné faktory



1. Faktory pacienta

• Vek > 65 – 70 rokov (+2 % / rok)
• Komorbidity – srdce, pečeň, obličky; kognitívna 

porucha, neurologické ochorenie, depresia, 
demencia, epilepsia

• Porucha sluchu a zraku• Porucha sluchu a zraku
• Predoperačná porucha elektrolytov, 

dehydratácia
• Abusus alkoholu, fajčenie (abstinenčné 

príznaky)
• Chronická farmakoterapia (psychoaktívne látky)
• Genetické faktory



2. Faktory choroby; trigery

Infekcia Pneumónia, peritonitída, sepsa, ...

Metabolické 
disbalancie

Acidóza, alkalóza, iónové disbalancie, 
pečeňové či renálne zlyhanie, ...

Trauma Trauma hlavy, operácia, úpal, popáleniny, ...

Patológia CNS Absces, krvácanie, hydrocefalus, encefalitída, 
tumor, ...

Endokrinopatie Hyper/ hypoadrenokortikalizmus, hyper/ 
hypoglykémia, myxedém, ...

Vaskulárna etiológia Hypertenzná encefalopatia, CMP, TIA, šokové 
stavy, ...



2. Faktory choroby; trigery 
Operačná trauma – SIRS 
• Rozsah výkonu
• On-pump vs. Off-pump
• Spôsob vedenia MTO (materiál, 

oxygenátory, pulzatilný tok, kardioplégia, oxygenátory, pulzatilný tok, kardioplégia, 
teplota, hemofiltrácia, cell-saver)

• Krvné transfúzie



3. Faktory prostredia

• Fyzické obmedzenia
• Katétre, monitoring
• Narušenie rytmu 

bdenia/ spánku, bdenia/ spánku, 
spánková deprivácia

• Nadbytok alebo 
nedostatok 
podnetov



4. Lieky a delírium

• Kortikoidy
• Analgetiká; NSAID, opioidy
• Sedatíva; benzodiazepíny
• Furosemid; H blokátory; antihistaminiká• Furosemid; H2 blokátory; antihistaminiká
• Psychoaktívne látky; antikonvulzíva
• Beta-blokátory; digoxín; teofylín
• Antiparkinsoniká 



Manažment pacienta

• Cielené preventívne stratégie
• Včasné rozpoznanie
• Multidisciplinárny prístup
• Nefarmakologický prístup• Nefarmakologický prístup
• Farmakologický prístup



Liečba

• Ciele
– Zlepšenie kognitívnych funkcií
– Zníženie rizika nežiaducich následkov

• Stanovenie etiológie; hľadanie rizikových 
faktorovfaktorov

• Minimalizovanie / eliminácia predisponujúcich a 
spúšťacích faktorov

• Zhodnotenie farmakologickej liečby – sedatíva, 
opioidy, antipsychotiká
– Minimálna dávka, trvanie

• Sledovanie pacienta s bolesťou – riziko delíria



Nefarmakologické opatrenia v 
prevencii a liečbe delíria
Klinické 
parametre

Systolický TK >90 mmHg
Saturácia arteriálnej krvi kyslíkom >90%
Normovolénia, vnútorné prostredie
Nutričná podpora, vrátane vitamínov (B)
Prevencia peroperačnej hypoperfúzie – hypoxie
Liečba základného ochorenia, metabolického rozvratu, infekcie

Pacient Analgézia, včasná liečba abstinenčných príznakov
Prevencia senzorickej deprivácie (okuliare, načúvací strojček, ...)
Častá a priateľská komunikácia, opakovaná reorientácia, kalendár, hodiny
Skorá a opakovaná mobilizácia

Prostredie Udržanie rytmu spánku a bdenia (pomocou svetla, farmakologicky)
Eliminácia zbytočného hluku (personál, prístroje) hlavne v noci, skoré 
odstránenie katétrov
Umožnenie prítomnosti blízkych osôb, používanie známych predmetov
Pokiaľ možno stabilný ošetrovateľský personál



Farmakologická liečba

• BZD – alprazolam, bromazepam
• Neuroleptiká – haloperidol, tiapridal, 

chlorpromazin, levomepromazin
• Serotonín-dopamínové antipsychotiká –• Serotonín-dopamínové antipsychotiká –

olanzapin, risperidon



Haloperidol

• Blokáda mezolimbických D2
receptorov

• Blokáda v stratium – EP 
príznaky

• 2-5 mg i.v. každých 20-30 
minút; eskalácia dávky

• 2-5 mg i.v. každých 20-30 
minút; eskalácia dávky

• Max. denná dávka: 2-20 mg; 
vyššia?

• Rezistentní pacienti?
• Preventívne nízke dávky?

Výkrik, Edvard Munch, 1893



Haloperidol – nežiaduce účinky

– Extrapyramídové príznaky, dyskinézie
– Hypotenzia
– Predĺženie QT intervalu s hroziacim torsade 

de pointes (> 450 msec / + 25 %)de pointes (> 450 msec / + 25 %)

• U vybraných pacientov monitorovať EKG 
zmeny, zvlášť pri súčasnom podávaní 
antiarytmík



Tiapridal

• Atypické neuroleptikum, benzamid
• Selektívne na D2 a D3 receptory
• Bez sedácie a kognitívneho zhoršenia
• Bežná dávka je 200 – 800 – 1200 mg/ deň• Bežná dávka je 200 – 800 – 1200 mg/ deň
• Maximálne 1800 mg i.m. / i.v. na deň
• Minimálny vplyv na extrapyramídový 

motorický systém



Atypické antipsychotiká

• Risperidon, olanzapin, klozapin (nie i.v.)
• Pri hypoaktívnom / zmiešanom delíriu
• Dopaminergné a ďalšie neuroprenášače, 

vrátane serotonínu (5-HT ), acetylcholínu vrátane serotonínu (5-HT2), acetylcholínu 
a noradrenalínu

• Príslušné štúdie o účinnosti a možných 
nežiaducich účinkoch chýbajú



Ďalšie lieky

• Benzodiazepíny
– V kombinácii s haloperidolom
– Alkoholické delírium (dlhší polčas)
– Kŕče– Kŕče
– Pri agitácii napriek antipsychotikám
– Nie pacientom nad 70 rokov

• Hypnotiká (propofol)
• Clomethiazol (Heminevrin)
• Clonidín



Farmakologické ovplyvnenie SIRS

• Propofol, morfin, ketamín
• Aprotinín
• Pentoxifylín, kortikoidy
• Inzulín (NO)• Inzulín (NO)
• Statíny
• Selektívna dekontaminácia čreva – ATB 



Dôsledky delíria 
(akútne / dlhodobé)
1. Technické komplikácie: extubácia, iné 

invazívne vstupy
2. Sťažený víning
3. Vyššia mortalita (3x), aj dlhodobá3. Vyššia mortalita (3x), aj dlhodobá
4. Dlhodobá porucha kognície (LTCI)
5. Záťaž pre pacienta, personál a 

príbuzných
6. Vyššie náklady – dlhší pobyt na ICU, v 

nemocnici



Delírium a LTCI (long term cognitive impairment)

• Klinicky signifikantný pokles kognitívnych 
funkcií: 78% pri prepustení, 46% po roku 

» (Hopkins Chest, 2006)

• Delírium je dôležitým rizikovým faktorom 
pre LTCIpre LTCI

• Starší, predchádzajúce poškodenie (ale aj 
bez); aj permanentná porucha

• Výskum v spojení s Alzheimerovou 
chorobou



Záver

• Delírium má vysokú prevalenciu u (starších) ICU 
pacientov

• Delírium má krátko- i dlhodobo nepriaznivé dôsledky
• Existujú modifikovateľné faktory
• Rutinne vyhľadávať pacientov s delíriom v každej • Rutinne vyhľadávať pacientov s delíriom v každej 

zmene; úloha sestry? – súčasť kvality
• Prijať preventívne opatrenia
• Šetrne narábať so sedáciou; target based sedation
• V liečbe „zmätenosti“ používať psychofarmaká
• Je potrebný ďalší výskum s použitím skríningu



Ďakujem za pozornosť
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