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Co to jest Excited Delirium Syndrome?

Delirium to stan zaburzenia świadomości połączony z dezorientacją 

oraz niemożnością odróżnienia rzeczywistości od halucynacji. 

Jeśli towarzyszy temu podniecenie ruchowe mówimy o tzw. excited 

(ang. podniecony, podekscytowany, rozgorączkowany) delirium. 

Jeżeli podczas lub krótko po epizodzie excited delirium i związaną   

z nim koniecznością interwencji policji lub personelu medycznego 

dochodzi do zatrzymania krążenia i oddechu, to przypadki takie 

określamy właśnie mianem Excited Delirium Syndrome. 



Czy Excited Delirium Syndrome 
jest czymś nowym?

Luther V. Bell: On a form of disease resembling some advanced stages of mania and fever. 

[O formie choroby przypominającej niektóre zaawansowane stadia manii i gorączki]. 

Am. J. Insanity 1849, 6:97-127.



Czy Excited Delirium Syndrome 
jest czymś nowym?



U kogo występuje Excited Delirium?

Osoby pod wpływem narkotyków (szczególnie kokainy, amfetaminy 

i jej pochodnych) i dopalaczy (szczególnie katynony) oraz osoby       

z zaburzeniami psychicznymi (szczególnie ze schizofrenią i ostrym 

epizodem maniakalnym w przebiegu choroby dwubiegunowej), 

gdy odstawią stosowane leki. 



Osoby, u których wystąpi Excited Delirium:

• są pobudzone, niespokojne, z chaotyczną mową,

• są zdezorientowane co do czasu i przestrzeni, 

• mają halucynacje i urojenia,

• są agresywne w stosunku do siebie i innych osób,

• nie rozpoznają znanych sobie osób,

• wzrasta temperatura ich ciała,

• intensywnie się pocą,

• mają tachykardię,

• mają częściowo/całkowicie zniesione odczuwanie bólu.



Typowo w przypadkach Excited Delirium:

• podczas lub krótko po zakończeniu interwencji 

(obezwładniania i unieruchamiania) stwierdza się 

zatrzymanie krążenia i oddechu

• resuscytacja najczęściej kończy się niepowodzeniem

• charakterystyczne jest to, że w trakcie sekcji nie stwierdza się 

ewidentnych śladów urazu lub choroby naturalnej, 

które tłumaczyłyby przyczynę zgonu







(…)



Patofizjologia Excited Delirium

Kombinacja normalnych fizjologicznych reakcji organizmu stwierdzanych w trakcie stresu i wysiłku 

fizycznego oraz, w zależności od sytuacji: efektu działania narkotyków, leków (szczególnie 

wydłużających odstęp QT, np. niektórych leków przeciwpsychotycznych) i chorób układu sercowo-

naczyniowego.

• zwiększone uwalnianie katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny)

• zwiększenie częstości akcji serca i zwiększenie kurczliwości serca, co prowadzi do zwiększenia 

zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen

• zwiększone zapotrzebowanie do pewnego momentu może być kompensowane rozszerzeniem 

tętnic wieńcowych

• jednocześnie dochodzi do skurczu tętnic obwodowych powodującego wzrost obciążenia 

następczego serca,

• nasilone procesy metaboliczne w mięśniach obwodowych prowadzą do uruchomienia 

metabolizmu beztlenowego i kwasicy metabolicznej



Patofizjologia Excited Delirium

• mikrouszkodzenia mięśni - rabdomioliza, co upośledza funkcjonowanie błony komórkowej i pomp 

błonowych i regulacji poziomu wapnia w komórce mięśniowej

• wzrost stężenia jonów wapniowych aktywuje enzymy prowadzące dalej do uszkodzenia 

sarkolemmy i wycieku jonów potasu, mioglobiny i mleczanów do krwi

• dochodzi do gwałtownego wzrostu stężenia potasu we krwi, wtórnie potęgowanego kwasicą 

metaboliczną i mikrourazami, a także do wzrostu temperatury ciała

• podwyższone stężenie jonów potasu jest częściowo kompensowane podwyższonym stężeniem 

katecholamin (pobudzenie ATP-azy Na/K przesuwającej jony potasu do komórek)

• problem pojawia się po zaprzestaniu wysiłku: stężenie katecholamin jest ciągle podwyższone 

(szczyt dopiero kilka minut po zaprzestaniu wysiłku), co powoduje spadek stężenia potasu we 

krwi, co może prowadzić do wydłużenia odstępu QT i arytmii, co z kolei może skutkować 

zatrzymaniem krążenia i oddechu

• dodatkowo dochodzi do zaburzeń rytmu związanych z nadmiarem katecholamin, ponieważ 

przesunięcia jonów K, Na, Ca generują zaburzenia automatyzmu serca i prowadzą do powstania 

zaburzeń ektopowych mogących prowadzić do zagrażających życiu arytmii



Patofizjologia Excited Delirium

Jacek Malczewski, Błędne koło, 1895-1897 Muzeum Narodowe w Poznaniu







• Zasada 1. wspólne działanie Policji i zespołu ratownictwa medycznego

• Zasada 2. uspokojenie przy braku działania  zyskujemy czas

• Zasada 3. przymusowe podanie leków przez personel medyczny

• Zasada 4. szybkie i zdecydowane działanie

• Zasada 5. jeżeli nie można czekać  inne środki przymusu bezpośredniego lub broń palna 



Zasady postępowania dla personelu medycznego

• Zasada 1. wspólne działanie Policji i zespołu ratownictwa medycznego

• Zasada 2. uspokojenie przy braku działania  zyskujemy czas  oddalamy błędne koło

• Zasada 3. przymusowe podanie leków (benzodiazepina szybkodziałająca – midanium)

• Zasada 4. szybkie i zdecydowane działanie

• Zasada 5. jeżeli nie można czekać  inne środki przymusu bezpośredniego lub broń palna



Zasady postępowania dla personelu medycznego

• Zasada 3. przymusowe podanie leków (benzodiazepina szybkodziałająca – midanium)

 dożylnie, domięśniowo   donosowo (off label)



Zasady postępowania 
dla personelu medycznego

Co z adrenaliną?



Zasady postępowania 
dla personelu medycznego

Co z potasem?



Dlaczego pacjenci z Excited Delirium umierają?

Dziękujemy za uwagę…


