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ЛІКУВАННЯ ПСИХОМОТОРНОГО ЗБУДЖЕННЯ 

У  ХВОРИХ В  СТАНІ ВІДМІНИ АЛКОГОЛЮ З  ДЕЛІРІЄМ
В. Н. Кузьминов

Лечение психомоторного возбуждения у  больных в  состоянии отмены алкоголя с  делирием

V. N. Kuzminov
Treatment of  psychomotor agitation in  patients with alcohol withdrawal state with delirium

Надані результати психопатологічного 
дослідження 180 хворих з  алкогольним 
делірієм та  делірієм змішаної етіології. 
На  підставі проведеного дослідження 
запропоновані принципи диференційо-
ваного лікування, наведено типологію 
психомоторного збудження. Подано ре-
комендації з купірування психомоторного 
збудження в залежності від етіологічного 
чинника і  психопато логічної структури 
психомоторного збудження.

Ключові слова: психомоторне збу-
дження, стан відміни алкоголю з делірієм, 
делірій змішаної етіології, лікування

Представлены результаты психопатоло-
гического исследования 180  больных с  ал-
когольным делирием и делирием смешанной 
этиологии. На основании проведенного иссле-
дования предложены принципы дифферен-
цированного лечения, приведена типология 
психомоторного возбуждения. Даются реко-
мендации по  купированию психомоторного 
возбуждения в  зависимости от  этиологи чес-
кого фактора и  психопатологи чес кой струк-
туры психомоторного возбуждения.

Ключевые слова: психомоторное возбуж-
дение, состояние отмены алкоголя с делири-
ем, делирий смешанной этиологии, лечение

On the basis of clinical super-
vision 180 patients with delirium 
tremens and delirium complex 
etiolo gy was elaborated clinical 
typology of  psychomotor agita-
tion. It  is  given recommendation 
for treatment psychomotor agita-
tion depending on the etiological 
factors and psychopathological 
structure of psychomotor agita-
tion.
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tion, delirium tremens, delirium 
complex etiology, treatment

5Для хворих у стані відміни алкоголю з делірієм є ти-
повим наявність психомоторного збудження [1, 2]. 
Різноманітність проявів, тривалість, тяжкість, терапев-
тична резистентність цього феномена загальновідомі, 
що є причиною діагностичних та лікувальних труднощів 
щодо хворих з алкогольною залежністю в стані відміни. 
Особливо, коли у  хворого із  залежністю від  алкоголю 
в  стані відміни алкоголю розвивається делі рій при на-
явності тяжкого соматичного захворювання, яке може 
бути самостійним етіологічним чинником психозу. У цих 
хворих визначити однозначно етіологічний чинник де-
ліріозного розладу важко в зв’язку з наявністю кількох 
рівнозначних чинників, що сприяють розвитку деліріоз-
ного стану. У цих хворих доцільно діагностувати делірій 
змішаної етіології F05.8, відповідно до МКХ-10.

При несвоєчасній корекції психомоторного збуджен-
ня у хворих спостерігається ауто- або гетероагресивна 
поведінка. При вираженому психомоторному збу дженні 
відбувається виснаження нейромедіаторних систем, 
що  в  багатьох випадках приводить до  несприятливого 
пере бігу металкогольного психозу, супроводжується 
поглибленням порушення свідомості, та в подальшому — 
проявами набряку головного мозку, серцево-судинною 
недостатністю [1—3].

Мета дослідження — розробити диференційований 
підхід до лікування психомоторного збудження у хворих 

 © Кузьмінов В. Н., 2016

з алкогольною залежністю у стані відміни, на ґрунті ви-
вчення його психопатологічних особливостей.

Методи дослідження: клінічний (вивчення сомато-
невро логічного стану, психопатологічний), клініко-лабо-
раторний, статистичний. 

Було досліджено 180 хворих з алкогольною залежніс-
тю в стані відміни, що були госпіталізовані до Центру не-
відкладної психіатрії Хар ків ської обласної клінічної пси-
хіатричної лікарні № 3. Пацієнти, відповідно до МКХ-10, 
були поділені на 2 групи.

1 група  — пацієнти зі  станом відміни алкоголю 
з  делірієм F10.4  — 100 пацієнтів. Середній вік складав 
43,8 ± 1,7 роки.

2 група  — пацієнти з  делірієм змішаної етіології 
F05.8 — 80 пацієнтів. Середній вік складав 54,3 ± 1,5 роки. 
Чинником делірію була соматична патологія та стан від-
міни алкоголю [4].

Усі досліджені — чоловіки.
Більшість хворих першої групи госпіталізовані з дому 

за  направленням лікаря-психіатра швидкої допомоги. 
Вік  хворих становив 37—53  роки. Стаж синдрому за-
лежності від  алкоголю (за  даними анамнезу) становив 
12—18 років. Деліріозний синдром проявлявся на пер-
ший-третій день відміни алкоголю. В усіх досліджених па-
цієнтів була наявною різноманітна соматична патологія. 
Найчастіше у хворих діагностували кардіоміопатію, хро-
нічні панкреатити, поліневрити, токсичні енцефалопатії. 
В усіх досліджених хворих спостерігалася різноманітна 
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патологія печінки, що підтверджувалася клінічними та ла-
бораторними дослідженнями. Але  супутня соматична 
патологія була компенсована на час госпіталізації.

Пацієнтів другої групи переводили із соматичних ста-
ціонарів (де їх лікували або обстежували) у 60 % випадків, 
в 40 % випадків госпіталізували з дому за направленням 
лікаря-психіатра швидкої допомоги. У  хворих спосте-
рігалася різноманітна соматична патологія. На  відміну 
від  пацієнтів першої групи, соматична та  неврологічна 
патологія у них мала декомпенсований характер, свідчен-
ням чого були дані ретельного вивчення соматоневро-
логічного статусу хворих та дані клініко-лабораторного 
дослідження. Вік  хворих становив 49—65  років. Стаж 
синдрому залежності від алкоголю (за даними анамне-
зу) становив 15—20  років. Деліріозний синдром про-
являвся на  другий-четвертий день відміни алкоголю. 
У  14 хворих психотичний стан мав ознаки судинного 
делірію, що  розпочався на  тлі стану відміни алкоголю. 
Шість хворих були переведені із соматичного стаціона-
ру, де  їх лікували в  зв’язку з  гіпертонічною хворобою. 
Перед розвитком психотичної симптоматики мав місце 
гіпертензійний синдром (систолічний артеріальний тиск 
становив 177 ± 39 мм рт. ст.). Після регресування психо-
тичної симптоматики у  хворих виявлялися достовірні 
ознаки дисциркуляторної енцефалопатії. Дев'ять хворих 
в  стані відміни алкоголю перенесли черепно-мозкову 
травму, яка самостійно могла бути чинником деліріозного 
синдрому. У  7 хворих було діаг ностовано субарахної-
дальну кровотечу. В усіх хворих цієї групи з лікувально-
діагностичною метою проводили люмбальну пункцію, 
комп’ютерну томографію головного мозку. Більшість 
пацієнтів другої групи були хворими, у яких в стані від-
міни алкоголю загострювалися соматичні захворювання, 
які могли бути самостійним чинником деліріозного стану.

Психомоторне збудження в  обстежених пацієнтів 
можна поділити за  патогенетичними механізмами роз-
витку на два типи [5]:

— психопатологічне;
— вегетативне (діенцефальне, гіперкінетичне).
В першому разі пусковим механізмом психомоторно-

го збудження були жах, тривога, галюцинаторно-маячні 
переживання, які повністю або  частково охоплювали 
психіку та поведінку хворого.

У  другому разі первинною була вегетативна буря, 
що  супроводжувала стан відміни. Проявами були не-
мотивована тривожність, загальний руховий неспокій, 
непосидючість, метушня, говірливість, звичайно без 
руйнуючих дій та ауто- або гетероагресивної поведінки.

За  психопатологічною структурою психомоторне 
збудження можна було поділити на:

— Психопатоподібне збудження, проявами якого були 
підвищена рухова активність з конфліктністю, злобністю, 
агресивністю до оточуючих, що супроводжувалася в дея-
ких випадках лайкою, суїцидальними висловлюваннями 
та демонстративними суїцидальними, руйнуючими діями. 
Часто маскує маячну та  галюцинаторну симптоматику 
у хворих в стані відміни алкоголю з делірієм.

— Тривожно-депресивне збудження, проявами якого 
були загальний руховий неспокій (ажитація), що поєдну-
валися з жахом та тривогою. Вираженість була різною — 
від непосидючості, метушні, говірливості, стереотипних 
дій (за типом псевдодіяльності), потирання рук, переби-
рання складок одежі, ходіння з кута до кута — до різкого 
рухового збудження.

— Галюцинаторно-маячне збудження виникало, 
в більшості випадків, під впливом загрозливих слухових 

галюцинацій або персекуторних маячних ідей. Проявами 
були раптові агресивні або гетероагресивні, зовнішньо 
немотивовані дії.

— Деліріозне збудження мало ознаки тривожно-де-
пресивного або  галюцинаторно-маячного збудження, 
що  за  звичай поєднувалося із  значним порушенням 
орієн тування в навколишньому та значним діенцефаль-
ним гіперкінетичним збудженням.

— Аментивне збудження відрізнялося від деліріозно-
го поглибленням порушення орієнтування в навколиш-
ньому, зменшенням проявів діенцефального збудження 
завдяки виснаженню нейромедіаторних механізмів, 
тяжким загальним станом, «збудженням у ліжку». У деяких 
хворих збудження чергувалося зі спонтанним сном.

У багатьох хворих один тип психомоторного збуджен-
ня зміняв інший. Наприклад, галюцинаторно-маячний 
зміняв психопатоподібний, або  деліріозний зміняв 
вегетативний (гіперкінетичний [5]). Безумовно, тривож-
но-депресивний та  деліріозний завжди мали ознаки 
вегетативного (гіперкінетичного), всі інші деякою мірою 
також мали в своїй структурі ознаки вегетативного (гіпер-
кінетичного) збудження. Але  все ж  таки означені типи 
психомоторного збудження мали феноменологічні межі. 
В  стані відміни алкоголю навіть незначне психопато-
подібне та тривожно-депресивне збудження може бути 
в подальшому предиктором тяжкого перебігу стану від-
міни алкоголю з делірієм. Треба зауважити, що у тяжких 
хворих значення окремих симптомів для  визначення 
переважаючого етіологічного чинника психозу було 
зворотно пропорціональним тривалості психотичного 
порушення. Подібність клінічної картини тяжких станів 
відміни алкоголю (різних варіантів гострої алкогольної 
енцефалопатії) та  гострої церебральної патології іншої 
етіології (субдуральної та  субарахноїдальної кровотечі 
внаслідок черепно-мозкової травми, гострого пору-
шення мозкового кровообігу тощо) підвищує значення 
в діагностиці методів нейровізуалізації, спинномозкової 
пункції та  інших методів інструментальної діагностики. 
Переважна більшість хворих мали ураження багатьох 
органів та систем організму. Але на момент госпіталізації 
декомпенсований характер мала якась одна патологія, 
що  могла бути самостійним чинником деліріозного 
розладу.

В  обох групах обстежених хворих спостерігалася 
в  цілому подібна клінічна картина, основною ознакою 
якої була наявність деліріозного синдрому. В групі хво-
рих з  алкогольним делірієм достовірно більшою була 
тривога з психомоторним збудженням, а також симпто-
ми, що є ознаками стану відміни алкоголю: гіпергідроз, 
тахікардія тощо. Делірії змішаної етіології за своєю клі-
нічною картиною виявилися досить різнорідною групою, 
що підтвердив кластерний аналіз. До першого кластеру 
увійшла більшість хворих переважно з  церебральною 
патологією (р < 0,001), у другий — хворі з поліорганною 
патологією (р < 0,001), третій кластер переважно містив, 
незалежно від етіологічного чинника психозу, всіх хво-
рих з затяжним перебігом деліріозного стану (р < 0,05). 
Найбільш подібну клінічну картину з алкогольним делірі-
єм мали делірії, пов’язані з гострою легеневою патологією 
та  гострим панкреатитом на  початку психозу. Але  при 
гострому панкреатиті значно швидше наставала деком-
пенсація серцево-судинної системи, водно-електролітні 
порушення і  у  хворих починали переважати загальмо-
ваність, дезорієнтація, сухість слизистих та кожних по-
кровів, тенденція до гіпотензії тощо. Треба наголосити, 
що у свій час у більшості хворих з алкогольним делірієм 



ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2016. Том 24, випуск 2 (87)58

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

при наявності психічних порушень більше трьох діб спо-
стерігалася госпітальна пневмонія.

За  переважанням типу психомоторного збуджен-
ня групи хворих суттєво відрізнялися одна від  одної 
(табл. 1).

Таблиця 1.  Розподіл хворих за типом психомоторного 
збудження на початку психозу, %

Група
Тип 
психомоторного 
збудження

1 група хворих
(n = 100)

2 група хворих
(n = 80)

n % n %

Вегетативне (гіперкінетичне) 100 100 48 60
Психопатоподібне 24 24 12 15
Тривожно-депресивне 24 48 40 50
Галюцинаторно-маячне 20 20 80 10
Деліріозне 8 8 32 40
Аментивне 0 0 12 15

Примітка. Сума в стовпцях не дорівнює 100 % в зв’язку з тим, 
що один і той самий хворий мав ознаки різних за патогенетич-
ними механізмами типів збудження

У  першій групі значно частіше та  більш вираженим 
було вегетативне збудження, що є характерним для стану 
відміни психоактивних речовин в цілому. У другій групі 
частіше спостерігався аментивний синдром, що був озна-
кою тяжкого перебігу психозу.

Таблиця 2.  Співвідношення тривалості психомоторного 
збудження та тяжкості стану відміни алкоголю 
з делірієм за шкалою CIWA-r

Назва ознаки
1 група 
хворих

(n = 100)

2 група 
хворих
(n = 80)

Вірогідність 
різниць між 
групами р

Тривалість психотичного 
збудження, діб 1,40 ± 0,06 2,39 ± 0,04 < 0,001
Тяжкість стану відміни 
алкоголю, бали 34,2 ± 2,3 32,7 ± 2,9 < 0,01

Успішне лікування психомоторного збудження визна-
чало прогноз терапії делірію в цілому [4].

Лікування хворих у  стані психомоторного збуджен-
ня потребує ретельного нагляду для  профілактики 
ауто- та  гетероагресивних дій та  можливої соматичної 
декомпенсації [6, 7]. Акцент терапії надається медика-
ментозному лікуванню. У  разі переважання вегетатив-
ного збудження препаратами вибору є транквілізатори 
бензодіазепинового ряду, карбамазепін. При  галюци-
наторно-параноїдному — клопіксол, галоперидол, при 
тривожно-депресивному — труксал, тизерцин (при від-
сутності протипоказань для застосування). При психопа-
топодібному збудженні ефективними є клопіксол-акуфаз, 
труксал. Загальним правилом є призначення препаратів 
з урахуванням соматичного стану хворого. Призначати 
пролонговані препарати, наприклад клопіксол-акуфаз, 
хворим з тяжким загальним станом недоцільно в зв’язку 
з  необхідністю швидкого реагування на  можливе об-
важнення перебігу захворювання. При  тяжкому стані 
пацієнта (розвитку гострої алкогольної енцефалопатії) 
препаратами вибору є  транквілізатори бензодіазепи-
нового ряду, зопіклон в більшості випадків потребував 
поєднаного призначення з невеликими дозами галопери-
долу або клопіксолу. У хворих другої групи спостерігався 

більший період психомоторного збудження та хвилепо-
дібний перебіг психотичного розладу. 

Ступінь седації у  досліджених хворих оцінювали 
за допомогою шкал RASS та CAM-ICU. Було встановлено, 
що  хворі, в  яких був високий ризик розвитку тяжкого 
стану відміни алкоголю з делірієм за типом гострої ал-
когольної енцефалопатії (F10.43 відповідно до МКХ-10), 
потребували більш значної глибини седації: –4, –5 балів 
за шкалою RASS, ніж хворі із класичним станом відміни 
алкоголю з делірієм та делірієм змішаної етіології у хво-
рих з  алкогольною залежністю в  стані відміни (F10.4 
та F0.58 відповідно до МКХ-10), рекомендований рівень 
седації –2, –3 за шкалою RASS. Саме такій диференційо-
ваний підхід до седативної терапії дозволяє оптимізувати 
седативну терапію як для зменшення ризику надмірної 
седації так і при необхідності застосування гальмування 
при ознаках набряку, набухання, які супроводжують 
гостру алкогольну енцефалопатію.

Результати проведених досліджень дозволяють зро-
бити такі висновки.

1. Тяжкість та  характер психомоторного збудження 
в стані відміни алкоголю є різноманітними за проявами 
та  залежать від  особливостей психотичного розладу 
та соматичного стану хворого.

2. Лікування психомоторного збудження має про-
водиться в  залежності від  домінуючого етіологічного 
чинника психотичного розладу та  психопатологічної 
структури феномена.

3. Під час вибору лікувальної тактики необхідно вра-
ховувати соматичний стан хворого.

4. Седативна терапія потребує моніторингу та  має 
застосовуватися диференційовано, в залежності від особ-
ливостей психотичного розладу.
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