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ÚVOD 

Tento učebný text je určený ako doplnková literatúra pre študentov medicíny, najmä 

k predmetom psychiatria a neurológia, ale aj pre postgraduálne vzdelávanie lekárov 

v špecializačnej príprave a v doktorandskom stupni štúdia. Venuje sa problematike demencií, 

ich etiológii, neurobiológii, epidemiológii, klinickému obrazu, ale aj súčasným možnostiam 

klinickej diagnostiky a liečby.  

Téma demencií je dnes výsostne aktuálna, pretože populácia starne a odhaduje sa, že 

v roku 2050 bude na svete žiť viac ľudí nad 65 rokov ako detí do 15 rokov. Demencie sú 

ochorenia charakteristické práve pre vyšší vek - ich prevalencia je vo veku do 65 rokov 1% 

celkovej populácie, ale nad 65 rokov je to už 5,4 % populácie. Incidencia demencie sa 

každých 5 rokov zdvojnásobuje, takže v populácii nad 85 rokov trpí demenciou už približne 

každý druhý človek, a ide hlavne o nárast prípadov Alzheimerovej choroby. Podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie bola prevalencia demencie vo svete v roku 2015 48 miliónov  

ľudí, do roku 2030 sa predpokladá nárast na 76 miliónov a do roku 2050 na 135 miliónov 

ľudí. Na základe projektu European Collaboration on Dementia sa odhaduje, že v Európe 

v súčasnosti trpí Alzheimerovou chorobou 8,45 milióna ľudí. Pacienti v pokročilom štádiu 

demencie si vyžadujú 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť, ktorá je obrovskou záťažou 

(fyzickou aj psychickou) pre opatrovateľov, a preto demencia predstavuje problém nielen 

medicínsky, ale aj spoločenský a ekonomický. Ekonomický dosah problému demencií nie je 

zanedbateľný: náklady na liečbu a starostlivosť sú 141 miliárd € ročne, 21.000 € na jedného 

pacienta za rok (Hort, 2011). Niektoré sekundárne demencie sú potenciálne reverzibilné 

stavy, ale pre väčšinu ostatných, najmä primárnych degeneratívnych a vaskulárnych 

demencií máme dnes k dispozícii len symptomatickú liečbu. Aj táto liečba je schopná 

spomaliť, prípadne na istý čas aj pozastaviť progresiu ochorenia. Predpokladom je však 

včasná diagnostika demencie, aby sa s liečbou mohlo začať čo najskôr. V oblasti včasnej 

diagnostiky a včasnej a správnej liečby demencií sú ešte rezervy, a preto je potrebné zvýšiť 

povedomie odbornej verejnosti o tejto problematike. Dúfame, že k tomu prispeje aj táto 

publikácia. 
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1. DEMENCIE 

Demenciami označujeme skupinu organických psychických porúch, pri ktorých je 

v popredí klinický syndróm demencie, zaradený medzi syndrómy porúch intelektu. Slovo 

demencia pochádza z latinského de- (od, z) a -mens (myseľ) a jeho doslovný preklad môže 

znieť „nemysliaci“, „nerozumný“, „nepríčetný“ či „šialený“. Toto slovo sa objavilo v 1. storočí 

nášho letopočtu v knihe De medicina, ktorej autorom je Aurelius Cornelius Celsus. Termín 

„demencia“ po prvý krát použil Philip Pinel a označil ním rôzne choroby, ktoré vedú k úbytku 

intelektových schopností. Dominique Esquirol oddelil od seba vrodený nedostatok intelektu, 

teda idiociu, a získaný pokles intelektu, teda demenciu. Podľa neho je demencia taká 

choroba mozgu, ktorej typickými príznakmi sú oslabená vôľa, vnímavosť a porozumenie 

(Růžička et al., 2003, Jirák et al., 1999). 

1.1 SYNDRÓM DEMENCIE 

Na diagnózu každej demencie ako nozologickej jednotky je potrebné diagnostikovať 

dementný syndróm. Ten je v učebniciach obvykle definovaný ako klinický syndróm, pri 

ktorom je v popredí progresívna deteriorácia kognitívnych funkcií, ktorá nesúvisí 

s kvantitatívnou či kvalitatívnou poruchou vedomia ani s depresiou a spôsobuje závažné 

narušenie funkčnosti v bežných každodenných aktivitách. Demencia, na rozdiel od vrodenej 

poruchy intelektu, ktorú označujeme ako mentálna retardácia, patrí k získaným poruchám 

intelektu a špecifických kognitívnych funkcií. Konsenzuálne stanovená veková hranica, od 

ktorej možno diagnostikovať demenciu, je tretí rok života, keď je relatívne ukončený raný 

psychomotorický vývoj jedinca (Kořínková a Králová, 2010; in: Novotný et al., 2010). Aj keď 

demencie sa v absolútnej prevahe vyskytujú u ľudí staršieho veku (vo veku ≥ 65 rokov), 

existujú aj detské demencie, hoci ich klinický obraz a priebeh zodpovedá viac mentálnej 

retardácii ako demencii v séniu. 

Symptomatika syndrómu demencie je komplexná. Základnými príznakmi sú prejavy 

špecifické pre organické psychické poruchy, teda poruchy kognitívnych funkcií. Medzi 

kognitívne funkcie (lat. cognosco, cognoscere – poznávam, zoznamujem sa) patria v prvom 

rade pamäť, myslenie a intelekt, od ktorých ale nemožno oddeliť vnímanie (identifikáciu 

a vyhodnocovanie podnetov) a pozornosť. V praktickejšom chápaní kognitívne funkcie 
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zabezpečujú orientáciu v čase a priestore, schopnosť sledovať dianie, schopnosť hovoriť, 

čítať, písať, počítať, porozumenie, konštrukčné schopnosti, zrakovo- priestorové funkcie, 

chápavosť, logické myslenie, abstraktné myslenie, úsudok či exekutívne funkcie (motiváciu, 

schopnosť naplánovať jednotlivé úlohy, správne zoradiť jednotlivé čiastkové úlohy pri 

vykonávaní komplexnejších činností). V priebehu rozvoja demencie dochádza k progresívnej 

deteriorácii všetkých kognitívnych funkcií, hoci v bežnom vnímaní sa pojem demencia spája 

najmä s poruchami pamäti. Pri väčšine demencií si okolie alebo sám chorý skutočne najprv 

všimnú zabúdanie, ale pri vyšetrení sa pravidelne zisťujú aj ďalšie kognitívne poruchy. 

Štruktúra poruchy kognitívnych funkcií, nástup jednotlivých deficitov a ich hĺbka sa pri 

rôznych typoch demencie líšia, sú pre ne do určitej miery charakteristické a tieto rozdiely sa 

dajú využiť aj v diferenciálnej diagnostike.  

Okrem kognitívnych symptómov nachádzame v klinickom obraze demencií aj 

nekognitívne a telesné symptómy a prejavy postihnutia funkčnosti.  

Nekognitívne príznaky sa v zahraničnej literatúre zvyčajne označujú ako 

„neuropsychiatrické symptómy demencií“ (Cummings, et al. 1994), ale najmä ako 

„behaviorálne a psychologické symptómy demencií“ (skratka BPSD). Tento termín, ktorý 

zaviedla Medzinárodná gerontopsychiatrická asociácia (International Psychogeriatric 

Association, IPA) v r. 1996 (Finkel et al., 1996), nie je celkom vhodný. Nejde totiž 

o psychologické, ale o psychopatologické príznaky demencií, pri ktorých nie je dominantná 

porucha kognitívnych, ale iných psychických funkcií. Medzi nekognitívne príznaky demencií 

patria napríklad poruchy nálady, psychotické symptómy ako bludy či halucinácie, 

obsedantno-kompulzívne prejavy, poruchy spánkového rytmu a mnohé ďalšie. Len 

u niektorých prejavov pri demenciách možno pripustiť označenie „behaviorálne“, pretože ide 

o také zložité a špeciálne poruchy správania, ktoré sa nedajú jednoducho psychopatologicky 

zatriediť. Nekognitívne príznaky tvoria neoddeliteľnú súčasť klinického obrazu demencie, 

a to bez ohľadu na typ demencie. Sú rovnako klinicky relevantné ako kognitívne symptómy, 

pretože silne korelujú so stupňom funkčného a kognitívneho poškodenia (Carejeira et al., 

2012) a môžu byť prítomné v každom štádiu demencie, ale aj ako prodromálny príznak 

(Dillon et al., 2013). Medzi telesné prejavy pri demenciách patria rozličné somaticko-

vegetatívne či neurologické príznaky, napríklad zmeny hmotnosti, najmä chudnutie, zmeny 
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trofiky svalov s ubúdaním svalovej hmoty, poruchy kontinencie, extrapyramídové prejavy 

a mnohé ďalšie. 

Kognitívne poruchy, nekognitívne aj telesné symptómy sa pri demencii vždy spoločne 

podieľajú na postupujúcej poruche funkčnosti pacienta, ktorá napokon vedie k obmedzeniu 

jeho samostatnosti natoľko, že je úplne odkázaný na pomoc a opateru iných.  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené štyri základné skupiny príznakov a prejavov pri 

syndróme demencie. 

Tab. 1.1 Klinické prejavy syndrómu demencie (podľa Králová, Cséfalvay a Marková, 2016) 

Kognitívne prejavy Nekognitívne prejavy Telesné prejavy Funkčné obmedzenia 

 
porucha: 

• pamäti 

• myslenia  

• úsudku 

• orientácie 

• reči 

• učenia 

• poznávania 

• praxie 

• exekutívnych 

funkcií 

 

 

 
psychopatologické 

• depresia 

• anxieta 

• apatia 

• mánia, hypománia, 

mória 

• bludy 

• halucinácie 

• misidentifikácia 

• agitovanosť  

• agresia 

• poruchy spánkového 

rytmu 

„behaviorálne“ 

• spoločensky 

neprijateľné 

správanie 

• zvláštne motorické 

prejavy 

 

 
 

• inkontinencia 

• úbytok hmotnosti, 

malabsorpcia 

• zmeny trofiky 

svalov, ubúdanie 

svalovej hmoty 

• motorické 

symptómy 

• extrapyramídové 

symptómy 

 

 
ťažkosti 

• s komplexnými 

činnosťami 

(v zamestnaní, pri 

šoférovaní...) 

• s domácimi prácami 

• so sebaobsluhou 

v základných 

činnostiach (jedenie, 

hygiena,...) 

• s komunikáciou  

• so samostatným 

pohybom  

• so samostatným 

fungovaním, plná 

závislosť od pomoci 

druhých 
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1.2 EPIDEMIOLÓGIA A KLASIFIKÁCIA DEMENCIÍ  

Aj keď je demencia ochorenie charakteristické pre vyšší vek, možno ju diagnostikovať aj 

u mladších ľudí, dokonca u detí od 3. roku života, hoci v týchto vekových kategóriách je veľmi 

zriedkavá. Preto ak hovoríme o prevalencii všetkých typov demencie v celkovej populácii, 

vyskytuje sa len u 1 % ľudí. Vo vyššom veku (v starobe) prevalencia demencií prudko narastá. 

U ľudí vo veku 65 rokov a starších sa demencie vyskytujú najmenej u 5 % tejto populácie 

a s každou dekádou dožitia sa ich výskyt približne zdvojnásobuje, až v skupine 90-ročných 

a starších ľudí trpí demenciou až 45 % osôb. Nárast počtu ľudí s demenciou vo vysokom veku 

je dôsledkom najmä zvýšenej incidencie demencie pri Alzheimerovej chorobe a rôznych 

foriem vaskulárnych demencií (Novotný et al., 2010). Na celom svete v súčasnosti trpí 

nejakou formou demencie viac než 25 miliónov ľudí. Každoročne sa objaví viac ako 

5 miliónov nových prípadov, vo väčšine z nich ide o Alzheimerovu chorobu. V rozvinutých aj 

rozvojových krajinách majú demencie obrovský dopad na postihnutých jedincov a ich rodiny, 

ale aj na celú spoločnosť.  

Pre nás záväzná v súčasnosti platná Medzinárodná klasifikácia chorôb, vydaná Svetovou 

zdravotníckou organizáciou v roku 1992 (MKCH-10) (WHO, 1992) definuje demenciu, 

zaradenú v podkapitole Organické duševné poruchy pod kódovým označením F00-F03, ako 

„syndróm zapríčinený chorobou mozgu, zvyčajne chronickou alebo progresívnou, pri ktorom 

sa zhoršujú viaceré vyššie kôrové funkcie vrátane pamäti, myslenia, orientácie, chápania, 

rátania, kapacity učenia, jazyka a úsudku. Vedomie nie je zastreté. Deteriorácia emočnej 

kontroly, spoločenského správania alebo motivácie zvyčajne sprevádza, ale niekedy aj 

predchádza poruchu kognitívnych funkcií. Tento syndróm sa objavuje pri Alzheimerovej 

chorobe, pri cerebrovaskulárnej poruche a pri iných stavoch, ktoré prvotne alebo druhotne 

postihujú mozog“. 

V klasifikačnej kategórii F00, Demencia pri Alzheimerovej chorobe, sú zahrnuté: 

� F00.0 Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom  

� F00.1 Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom 

� F00.2 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický alebo zmiešaný typ 

� F00.9 Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe 
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V klasifikačnej kategórii F01 nájdeme demencie súhrnne označené ako Vaskulárne 

demencie: 

� F01.0 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom 

� F01.1 Multiinfarktová demencia 

� F01.2 Subkortikálna vaskulárna demencia 

� F01.3 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia 

� F01.8 Iná cievna demencia 

� F01.9 Nešpecifikovaná cievna demencia 

Klasifikačná kategória F02 patrí skupine demencií označených ako Demencia pri iných 

chorobách zatriedených inde: 

� F02.0 Demencia pri Pickovej chorobe 

� F02.1 Demencia pri Creutzfeldtovej-Jacobovej chorobe 

� F02.2 Demencia pri Huntingtonovej chorobe 

� F02.3 Demencia pri Parkinsonovej chorobe 

� F02.4 Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti 

� F02.8 Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde 

Napokon klasifikačná kategória F03 zahŕňa tzv. Nešpecifikovanú demenciu. 

 

Obr. 1.1 Zastúpenie najčastejších typov demencií (podiel zo všetkých demencií v %) 

 (podľa Mendez a Cummings, 2003)  

 

 

AD – demencia pri Alzheimerovej chorobe, VaD – vaskulárne demencie, LBD – demencia s Lewyho telieskami, 

FTD – frontotemporálne demencie  

60%

5%

10%

3%
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5%
5%

AD

VaD

zmiešaná AD+VaD

LBD

zmiešaná AD+LBD

FTD
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V krajinách mimo Európy, ale aj vo väčšine literárnych zdrojov a najmä v klinických 

štúdiách sa používa klasifikácia Americkej psychiatrickej asociácie. Aktuálne platí 5. revízia 

Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5) (APA, 2013), v ktorej sa 

pre organické a somatogénne poruchy prvýkrát používa termín neurokognitívne poruchy. 

Kapitola Neurokognitívne poruchy zahŕňa skupinu porúch s primárnym klinickým deficitom 

kognitívnych funkcií (teda tých, kde porucha kognitívnych funkcií je jadrovou črtou 

ochorenia), ktoré sú získané, nie vývojové, takže porucha kognície predstavuje úbytok 

z predchádzajúcej dosiahnutej úrovne fungovania. Syndrómy sa delia na veľké 

neurokognitívne poruchy a ľahké neurokognitívne poruchy. Demencia sa skrýva pod novo 

pomenovanou entitou veľká neurokognitívna porucha. Slovo demencia sa z klasifikácie 

vytratilo pre jeho možný pejoratívny význam, resp. možnú stigmatizáciu týmto označením. 

Preto sa odporúča najmä u pacientov mladších vekových kategórií, najmä pri sekundárnych 

demenciách používať výlučne termín neurokognitívna porucha. Používanie termínu 

demencia sa však nevylučuje pri tých etiologických podtypoch, kde je to historicky 

štandardné.  

V kritériách pre veľkú neurokognitívnu poruchu uvádza DSM-5 tieto podmienky: 

A. Je evidentný významný kognitívny úpadok oproti predchádzajúcej úrovni výkonu 

v jednej alebo viacerých kognitívnych doménach (komplexná pozornosť, exekutívne 

funkcie, učenie a pamäť, reč, perceptuálno-motorické schopnosti a sociálna kognícia) 

založený na: 

1. subjektívnych údajoch pacienta, údajoch spoľahlivého informátora alebo 

klinickom náleze významného úpadku kognitívnych funkcií; a  

2. podstatnom narušení kognitívneho výkonu, prednostne dokumentovanom 

štandardizovanými neuropsychologickými testami alebo, ak nie sú k dispozícii, 

iným kvantifikovateľným klinickým hodnotením. 

B. Kognitívny deficit interferuje s nezávislosťou pri každodenných činnostiach 

(t. j. minimálne vyžaduje asistenciu pri komplexných zložitejších aktivitách, ako je 

platenie účtov a narábanie s liekmi). 

C. Kognitívny deficit sa neobjavuje výlučne v kontexte delíria. 

D. Kognitívny deficit nemožno lepšie vysvetliť inou psychickou poruchou (napr. veľkou 

depresívnou poruchou či schizofréniou).  
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Ďalej sa špecifikuje príčina (DAT, FTD, DLB, VAD, vrátane sekundárnych) a po prvýkrát sa 

objavuje aj špecifikácia podľa prítomnosti či neprítomnosti nekognitívnej symptomatiky (tu 

označenej ako „behaviorálna“) s variantmi: 

• Bez behaviorálnej poruchy.  

• S behaviorálnou poruchou (špecifikovať akou): ak je kognitívna porucha 

sprevádzaná klinicky významnou poruchou správania (napr. psychotickými 

symptómami, poruchou nálady, agitovanosťou, apatiou alebo inými 

behaviorálnymi symptómami). 

Napokon sa špecifikuje aktuálny stupeň závažnosti poruchy (demencie): 

• Mierna: nezvládne zložitejšie každodenné aktivity (napr. domáce práce, 

narábanie s peniazmi). 

• Stredne ťažká: nezvládne základné aktivity každodenného života (napr. 

jedenie, obliekanie). 

• Ťažká: úplná závislosť od iných.  

Diagnóza syndrómu demencie je teda v klasifikáciách založená na prítomnosti 

„jadrových“ príznakov, za ktoré sa dosiaľ považujú výlučne poruchy kognitívnych funkcií, 

a zároveň na poruche predošlej funkčnosti. Až v klasifikácii DSM-5 sa priamo kódujú aj 

nekognitívne symptómy, ale len ako tzv. špecifikátory demencie, nie sú uvedené medzi 

základnými diagnostickými kritériami. Je pravdepodobné, že týmto smerom sa bude vyvíjať 

aj pripravovaná 11. revízia MKCH. Z klinického hľadiska je totiž veľmi dôležité identifikovať 

symptómy demencie v celom rozsahu, teda kognitívne, nekognitívne, telesné aj funkčné. 

Nekognitívne príznaky sa zásadnou mierou môžu podieľať na výslednej poruche nezávislého 

fungovania pacienta, ktorá je základom na hodnotenie závažnosti demencie a správny výber 

liečby aj celkového manažmentu pacienta. 

1.3 KLINICKÉ DELENIE DEMENCIÍ 

Demencie môžeme klinicky deliť na skupiny podľa viacerých hľadísk.  

Podľa veku prvých prejavov delíme demencie na presenilné (vznikajúce pred 65. rokom 

života) a senilné (nastupujúce u ľudí 65-ročných a starších).  

Podľa prevažujúcej lokalizácie postihnutia mozgu delíme demencie na kôrové – 

kortikálne (napr. demencia pri Alzheimerovej chorobe) a podkôrové – subkortikálne 
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(napr. demencia pri Huntingtonovej chorobe). Toto delenie nie je celkom presné, pri 

mnohých typoch demencií sa vyskytujú prejavy poškodenia kortikálnych aj subkortikálnych 

okruhov. Kortikálne demencie sa prejavujú v prvom rade príznakmi poškodenia kortikálnych 

funkcií, teda okrem kognitívnych porúch sú tu typicky prítomné kôrové výpadové javy ako 

poruchy symbolických funkcií. Popri výraznej poruche pamäti, najmä v zložke vštepivosti 

(s následnou poruchou učenia), porúch úsudku, abstrakcie a logického myslenia nachádzame 

aj apraxiu, akalkúliu, agnóziu a afáziu. Neurologické príznaky (poruchy motoriky, 

extrapyramídové prejavy) bývajú vzácne, a ak sa vyskytnú, tak až v pokročilých štádiách 

poruchy. Rovnako vo včasných štádiách nedochádza k výrazným zmenám osobnosti chorého. 

Pri subkortikálnych demenciách sú postihnuté podkôrové štruktúry (vo zvýšenej miere 

bazálne gangliá, talamus, biela hmota hemisfér, hlavne capsula interna), čo vedie 

k narušeniu motorických a asociačných dráh. Porucha pamäti v tomto prípade nie je taká 

včasná ani taká výrazná (klinickému obrazu nedominuje) a prezentuje sa hlavne poruchou 

vybavovania. Nebýva afázia, apraxia či agnózia, ale nápadné je spomalenie psychického 

tempa (psychomotoriky aj myslenia) a porucha exekutívnych funkcií prítomná od včasných 

štádií poruchy. Poruchy podkôrových štruktúr sa týkajú tzv. „základných“ kognitívnych 

funkcií (zaisťujúcich prežitie): pozornosti, motivácie a tonusu vedomia (Kolibáš, 1989). Časté 

sú poruchy motoriky a extrapyramídové príznaky vrátane parkinsonského syndrómu. 

Podľa priebehových charakteristík delíme demencie na plynulo progredujúce (napr. 

demencia pri Alzheimerovej chorobe), stupňovito (skokovito, schodovito) progredujúce 

(typické pre vaskulárne demencie) a stacionárne (napr. posttraumatická demencia).  

Podľa stupňa závažnosti dementného syndrómu (pričom závažnosť hodnotíme na 

základe miery kognitívnej poruchy, ale aj nekognitívnych symptómov a miery postihnutia 

funkčnosti v každodennom živote) možno demenciu charakterizovať ako ľahkú, stredne 

ťažkú alebo ťažkú. V klasifikácii MKCH-10 sú tieto stupne závažnosti demencie definované 

takto: 

Pri ľahkej demencii pokles kognitívnych schopností zhoršuje výkon v každodennom 

živote, pacient nemôže vykonávať zložitejšie každodenné činnosti (napr. organizovať si 

stretnutia s priateľmi, bankové finančné operácie, správne vypĺňať a pravidelne platiť šeky na 

pošte, zodpovedne šoférovať) alebo realizovať rekreačné aktivity ako predtým. Pokles 
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výkonu však nie je taký, aby bol pacient závislý od pomoci okolia, potrebuje len občasný 

dohľad a pripomínanie.  

Pri stredne ťažkej demencii pokles kognitívnych funkcií už nedovoľuje pacientovi 

fungovať bez pomoci iných ani pri bežných každodenných činnostiach, ako je nakupovanie, 

telefonovanie, či výber vhodného oblečenia. V domácom prostredí dokáže vykonávať 

jednoduché činnosti (zohriať pripravené jedlo, ale nie uvariť ho). Potrebuje asistenciu pri 

obliekaní, úprave zovňajšku, udržiavaní hygieny. Je narušená kritickosť k ochoreniu, 

zachované schopnosti sa ťažko udržiavajú. 

Pri ťažkej demencii ide o hlboký nedostatok až úplnú stratu kognitívnych schopností 

a bežných zručností, takže pacient je plne odkázaný na celodennú pomoc a opateru okolia. 

Kritickosť k ochoreniu celkom chýba, pravidelne sa vyskytujú nekognitívne, ale aj telesné 

symptómy (Kořínková a Králová, 2010; in: Novotný et al., 2010). 

Podľa toho, či je možné chorobný proces ovplyvniť terapiou, môžeme demencie rozdeliť 

na skupinu ireverzibilných (zatiaľ vždy nezvratných) a potenciálne reverzibilných demencií. 

Pri primárnych neurodegeneratívnych demenciách, ako je napríklad Alzheimerova choroba či 

frontotemporálna demencia, prebieha progresívny a ireverzibilný úbytok neurónov 

a mozgových funkcií v dôsledku nezastaviteľnej neurodegenerácie, na ktorú dosiaľ 

nepoznáme kauzálnu liečbu. Na druhej strane pri mnohých sekundárnych demenciách je 

dementný syndróm prinajmenšom čiastočne zvrátiteľný. Napríklad pri normotenznom 

hydrocefale možno operačne zaviesť drenáž nadbytočného cerebrospinálneho moku 

z mozgu do pleurálnej či peritoneálnej dutiny a upraviť tak tlakové pomery intrakraniálne. 

Potenciálnej reverzibilite demencií sa budeme viac venovať v kapitole o sekundárnych 

demenciách.  

Podľa známej či predpokladanej príčiny a patogenézy rozdeľujeme demencie na 

primárne degeneratívne procesy a sekundárne demencie. Zo skupiny sekundárnych 

demencií je užitočné vyčleniť ešte tretiu osobitnú skupinu, a to demencie vaskulárne. Majú 

charakteristickú patogenézu a od ostatných symptomatických demencií sa odlišujú aj tým, že 

pre ne neplatí možnosť potenciálnej reverzibility. 

Primárne neurodegeneratívne demencie sa vyskytujú najčastejšie, tvoria viac ako 

šesťdesiat percent všetkých prípadov demencie. V patogenéze sa predpokladá vrodená 

príčina degenerácie nervových buniek a bunkových spojení, ktorá vedie ku atrofii 
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kortikálnych alebo subkortikálnych oblastí mozgu. U mnohých z nich zohráva genetická 

dispozícia veľmi významnú úlohu, vo väčšine prípadov sa však nededí „choroba“, ale len 

dispozícia k nej. K prejavom dementného syndrómu väčšinou dôjde vplyvom „spúšťacieho 

faktora v geneticky zmenenom teréne“, akým môže byť interkurentná telesná choroba, 

zmena prostredia, riešenie psychicky náročných životných udalostí a iné (Novák a Mravec, 

2009; in: Hulín et al., 2009). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najznámejšie primárne 

neurodegeneratívne demencie.  

Tab. 1.2 Primárne degeneratívne demencie 

• Demencia pri Alzheimerovej chorobe 

• Demencia s Lewyho telieskami 

• Frontotemporálne demencie 

• Demencia pri Parkinsonovej chorobe 

• Demencia pri Huntingtonovej chorobe 

Vaskulárne demencie tvoria približne dvadsať percent demencií, sú teda druhou 

najpočetnejšou skupinou. Vznikajú v dôsledku porúch krvného zásobenia mozgu, ktoré vedie 

k neadekvátnej perfúzii a oxygenácii mozgového tkaniva. Ide napríklad o stavy po náhlej 

cievnej mozgovej príhode zasahujúcej rozsiahlejšiu oblasť mozgu, či stavy, pri ktorých dôjde 

k mnohopočetnej mozgovej ischemizácii, hlavne v subkortikálnych oblastiach. Okrem 

demencie sú u pacientov prítomné aj iné známky generalizovanej aterosklerózy, ako 

hypertenzia, metabolický syndróm, stenokardie, infarkt myokardu v anamnéze, klaudikačné 

bolesti, alebo iné prejavy periférneho arteriálneho obliturujúceho ochorenia. V tab. 1.3 sú 

uvedené jednotlivé formy vaskulárnych demencií. 

Tab. 1.3 Vaskulárne demencie 

• MID (multiinfarktová demencia) 

• Binswangerova choroba 

• Demencia po náhlej cievnej mozgovej príhode 

• Demencia pri autoimunitnej vaskulitíde mozgu 

Sekundárne (symptomatické) demencie sú veľmi heterogénnou skupinou porúch, pri 

ktorých je syndróm demencie sekundárnym dôsledkom konkrétnej primárnej poruchy, ktorá 

postihuje priamo/výlučne mozog, iný orgánový systém alebo celý organizmus 
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(napr. demencia v dôsledku ťažkej respiračnej insuficiencie pri pľúcnej fibróze, v dôsledku 

chronickej či akútnej intoxikácie exogénnymi či endogénnymi toxínmi, úrazu či nádoru 

mozgu). Prevalenciu všetkých foriem sekundárnych demencií je veľmi ťažké stanoviť, ale 

odhaduje sa, že tvoria 5 – 10 % všetkých demencií. V tab. 1.4 uvádzame ich prehľad.  

Tab. 1.4 Sekundárne demencie 

Demencie pri metabolických ochoreniach: 

A. Hereditárne podmienené: 

• Wilsonova choroba 

• Akútna intermitentná porfýria 

• Metachromatická leukodystrofia 

B. Hereditárne nepodmienené: 

• Uremická encefalopatia 

• Hepatálna encefalopatia 

Demencie pri endokrinopatiách: 

• Tyreopatie (hypotyreóza, tyreotoxikóza) 

• Poruchy funkcie prištítnych teliesok 

• Poruchy funkcie nadobličiek (Addisonova choroba, Cushingov syndróm) 

• Hypoglykémia 

Demencie na podklade infekčnej etiológie: 

• AIDS asociovaná demencia (HIV demencia) 

• Demencia pri neurosyfilise 

• Demencia pri lymskej borelióze 

• Progresívna multifokálna leukoencefalopatia 

• Behçetova choroba (uveomeningitída) 

• Herpetická encefalitída 

• Prionózy 

Demencie pri hypovitaminózach: 

• Hypovitamínóza D 

• Deficit vitamínov skupiny B: tiamín (B1), riboflavín (B2), niacín (B3), pyridoxín (B6), folát (B9) a kobalamín (B12) 

Demencie toxickej etiológie: 

• Alkoholová demencia 

• Na podklade exogénnych intoxikácií: organické rozpúšťadlá, ťažké kovy, iné návykové látky 

• Farmakogénne demencie 

Posttraumatická demencia 

Demencie v dôsledku kardiopulmonálnych a hematologických ochorení: 

• Chronická obštrukčná choroba pľúc 

• Srdcové zlyhávanie 

• Ťažké anémie 

Demencia na podklade normotenzného hydrocefalu 

Demencie nádorovej alebo paraneoplastickej etiológie 

Demencie pri kolagenózach 
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1.3.1 PRIMÁRNE DEGENERATÍVNE DEMENCIE 

Primárne degeneratívne demencie sú poruchami, ktoré označujeme ako proteínopatie. 

Pri týchto poruchách sa v mozgu ukladá špecifický typ patologickej bielkoviny (β-amyloid, 

tau-proteín, α-synukleín, TDP-43 - transactive response DNA binding protein 43 kDa 

a ďalšie), ktorý neurotoxicky a prostredníctvom reaktívneho aseptického zápalu vo svojom 

okolí poškodzuje neuróny. Druh preferenčne akumulovaného patologického proteínu do 

značnej miery determinuje klinický obraz (teda fenotyp) poruchy. Špecifické populácie 

buniek CNS sú totiž rozdielne vulnerabilné voči agregácii špecifického typu patologického 

proteínu, takže každý z nich postihuje iné mozgové regióny. Agregáty patologickej bielkoviny 

môžu byť uložené intra- a/alebo extracelulárne. V postihnutých regiónoch mozgu dochádza 

k degeneratívnym zmenám tiel i výbežkov nervových buniek. Následkom je porucha funkcie 

neurónov a ich postupný zánik (Novák a Mravec, 2009; in: Hulín et al., 2009). Ubúdanie 

neurónov v rôznych oblastiach mozgu sa manifestuje odlišnými klinickými syndrómami, a to 

nielen v oblasti kognitívnych funkcií, ale aj ostatných klinických prejavov syndrómu 

demencie. Abnormality tau proteínového metabolizmu (teda dominantne tauopatie, ako 

napríklad frontotemporálna demencia) postihujú najmä frontálne a frontálno-subkortikálne 

okruhy a majú charakteristické kognitívne, ale aj nekognitívne príznaky behaviorálneho 

charakteru a zmeny osobnosti. Preferenčné α-synukleínopatie (napríklad demencia 

s Lewyho telieskami či demencia pri Parkinsonovej chorobe) prednostne postihujú 

subkortikálne štruktúry (mozgový kmeň, bazálne gangliá) a limbický systém. Tu je kognitívna 

symptomatika sprevádzaná množstvom nekognitívnych afektívnych a psychotických, ale aj 

neurologických príznakov. Poruchy, pri ktorých je dominantná porucha β-amyloidového 

metabolizmu (všeobecne demencia Alzheimerovho typu), sa vyznačujú najmä postihnutím 

posteriórnych hemisferálnych kôrových oblastí opäť s typickým klinickým obrazom.  

1.3.1.1 Synukleínopatie 

Pre tieto neurodegeneratívne ochorenia je typická prítomnosť intracelulárnych inklúzií, 

ktoré obsahujú patologický proteín α-synukleín. V súvislosti s demenciou sú hlavnými 

diagnostickými jednotkami synukleínopatií idiopatická Parkinsonova choroba a demencia 

s Lewyho telieskami. α-synukleín je polypeptid, ktorý sa v norme nachádza v presynaptických 

termináloch neurónov a jeho funkcia dosiaľ nie je úplne vyjasnená. Predpokladá sa, že je 

modulátorom neurotransmisie a vezikulárneho transportu neurotransmitterov, podieľa sa 
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teda na synaptickom prenose a azda je zapojený aj do apoptotickej signálnej dráhy. 

Patologická je postupná agregáciou jeho oligomérov, čím vznikajú intracelulárne inklúzie, 

ktorých pôsobenie je toxické a jeho vplyv sa môže prejaviť aj extracelulárne. Spôsobuje 

poškodenie okolitého tkaniva, pričom úlohu zohráva aj pôsobenie proinflamatórnych 

cytokínov. Základnými typmi α-synukleínových inklúzií sú Lewyho telieska a Lewyho neurity. 

Rozhodujúcou zložkou Lewyho teliesok je α-synukleín, ale obsahujú aj β- a γ-synukleín 

a ubikvitín, proteín, ktorý sa dá pri histologickom vyšetrení ofarbiť hematoxylínom-eozínom 

a umožňuje tak vizualizáciu Lewyho teliesok. V mozgu sa vyskytujú v dvoch základných 

formách: klasické Lewyho telieska, sférické eozinofilné intraplazmatické inklúzie, vyskytujúce 

sa jednotlivo aj mnohopočetne, môžu mať i vretenovitý tvar a objavovať sa extracelulárne. 

V priemere majú veľkosť 15 – 30 µm. Typický je „halo“ efekt okolo výrazne eozinofilného 

hyalínového jadra. Nachádzame ich najmä v pigmentových neurónoch kmeňových štruktúr 

v substantia nigra a locus coeruleus, sú preukázateľné pri základnom farbení tkaniva (HE 

hematoxylín/eozín). Naopak kôrové (neklasické) Lewyho telieska sú menej zreteľné, 

nachádzajú sa v cytoplazme neurónov neokortexu. Ich prítomnosť sa dokazuje 

imunohistochemicky, nemajú „halo“ efekt (Jirák a Koukolík, 2004). Lewyho neurity sú 

výbežky neurónov s patologicky agregovaným α-synukleínom. Nedajú sa dobre znázorniť 

ofarbením hematoxylín-eozínom. Pri Parkinsonovej chorobe, rovnako ako pri demencii 

s Lewyho telieskami, sa Lewyho telieska a neurity nachádzajú v špecifických neuronálnych 

skupinách mozgového kmeňa (nucleus dorsalis n. X., jadrá retikulárnej formácie, locus 

coeruleus, pars compacta substantiae nigrae). Poškodenie týchto kmeňových štruktúr spolu 

s postihnutím miechových vegetatívnych jadier sympatika a parasympatika) vedie 

k dysbalancii vegetatívneho nervového systému a poruchám motoriky. Pri demencii 

s Lewyho telieskami a pri Parkinsonovej chorobe s demenciou, na rozdiel od „čistej“ 

Parkinsonovej choroby, nachádzame Lewyho telieska aj v limbických štruktúrach 

a v neokortexe. Deplécia acetylcholínergickej neurotransmisie, prítomná v oblasti 

neokortexu, je výsledkom degeneratívnych procesov v mozgovom kmeni a v bazálnych 

cholínergických neurónoch predného mozgu. Lewyho neurity sú pravdepodobne vo väčšej 

miere zodpovedné za neuropsychiatrickú symptomatiku v porovnaní s relatívne „riedko“ 

distribuovanými Lewyho telieskami. Výlučne na základe neuropatológie nie je teda možné 

rozlíšiť Parkinsonovu chorobu s demenciou od demencie s Lewyho telieskami. 

Z neuropatologického hľadiska ide len o rôzne vyjadrenú patológiu α-synukleínu 
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v kmeňových, subkortikálnych a kortikálnych oblastiach. Tieto dve klinické jednotky sa na 

základe konsenzu arbitrárne rozlišujú len klinicky (Rusina a Matěj, 2014). 

Demencia s Lewyho telieskami 

Demencia s Lewyho telieskami (LBD – Lewy body dementia) je druhou najčastejšie sa 

vyskytujúcou primárnou neurodegeneratívnou demenciou, hneď po demencii pri 

Alzheimerovej chorobe. Väčšina zdrojov dokonca uvádza, že LBD je druhou najčastejšou 

demenciou vôbec s prevalenciou 15 – 20 %. V každom prípade ide o častú demenciu 

v starobe, teda u ľudí 65-ročných a starších. Pri autopsiách zomretých vo vyššom veku sa 

skutočne Lewy body patológia potvrdzuje až v 20 % všetkých prípadov (Weiner, 1999). 

Manifestuje sa priemerne vo veku 75 – 80 rokov s predominanciou u mužského pohlavia. 

LBD je choroba vyššieho a vysokého veku. Zdá sa, že incidencia LBD stúpa priamoúmerne 

s vekom pacienta, zatiaľ čo pri Parkinsonovej chorobe výskyt demencie po dosiahnutí veku 

85 rokov klesá.  

Definitívna diagnóza LBD sa potvrdzuje autopsiou. Napriek relatívne vysokému výskytu 

býva táto demencia často poddiagnostikovaná alebo chybne diagnostikovaná, čo môže byť 

pre pacienta fatálne (najmä v dôsledku hypersenzitivity na antipsychotiká). Táto častá 

demencia nemá v MKCH-10 svoje kódové označenie, spravidla sa diagnostikuje ako „atypická 

Alzheimerova choroba“ – F 00.2. LBD nie je „novou“ chorobou, ale v porovnaní s ostatnými 

degeneratívnymi demenciami bola rozpoznaná a opísaná relatívne nedávno. Tento fakt sa 

pripisuje práve zdokonaleniu farbiacich techník pri spracovaní a analýze histologického 

materiálu, ktoré nám dovoľujú vizualizovať kortikálne Lewyho telieska (Lichtenberg et al., 

2003).  

Charakteristickým histopatologickým nálezom je teda prítomnosť Lewyho teliesok 

v kmeňových a iných podkôrových štruktúrach, ale v značnom množstve aj v kortikálnych 

neurónoch. Okrem toho u väčšiny pacientov s LBD sa dajú identifikovať aj niektoré zmeny, 

charakteristické pre Alzheimerovu chorobu. Senilné plaky, difúzne a neuritické, sú prítomné 

v podobnej hustote a distribúcii ako pri Alzheimerovej chorobe (α-synukleín zvyšuje tvorbu 

a ukladanie β-amyloidu), no ostatné znaky, ako napríklad neurofibrilárne klbká, sú zastúpené 

v menšom počte, rovnako ako biochemicky dokázané zhluky tau-proteínu. Vaskulárna 

patológia je prítomná približne u 30 % pacientov s LBD, no jej klinický význam nie je 

objasnený. Patologické zmeny zmiešanej etiológie sú teda pri LBD obvyklé, prípady „čistej“ 
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LBD patológie – bez prítomnosti senilných plakov, neurofibrilárnych klbiek a cievnych lézií – 

nie sú bežné.  

Existujú aj genetické formy LBD (autozomálne dominantné), ale tieto prípady sú veľmi 

zriedkavé. U väčšiny chorých sa vplyv genetických faktorov nezistil, hoci ako rizikový faktor je 

vnímaná prítomnosť alely APO-E4.  

Následkom degenerácie neurónov v postihnutých subkortikálnych aj kortikálnych 

oblastiach dochádza k nerovnováhe vegetatívneho nervového systému, k poruche 

dopamínergického extrapyramídového systému a k poruche cholínergickej transmisie 

(nedostatočnej tvorbe acetylcholínu pre poruchu acetylocholíntransferázy). Od miesta 

a formy postihnutia sa odvíja aj charakteristická symptomatika s vegetatívnymi, motorickými 

a neuropsychiatrickými prejavmi.  

Diagnóza LBD sa stanovuje v prvom rade klinicky. Charakterizuje ju triáda jadrových 

syndrómov: fluktuujúca porucha kognitívnych funkcií, parkinsonizmus a rekurentné 

scénické vizuálne halucinácie, prípadne paranoidne-halucinatórna psychóza.  

Hlavným znakom potrebným na stanovenie diagnózy LBD je progresívny pokles 

kognitívnych funkcií, ktorý je natoľko výrazný, že interferuje s normálnym spoločenským 

a pracovným životom postihnutého. Demencia sa rozvíja pomaly, nenápadne, podobne ako 

je to aj pri Alzheimerovej demencii. V krátkodobom časovom horizonte má však táto 

choroba fluktuujúci charakter, čo môže pripomínať vaskulárnu demenciu. Deficit v testoch 

pozornosti a v testoch frontálno-subkortikálnych zručností môže byť obzvlášť výrazný. 

Najvýraznejšími príznakmi kognitívnej poruchy (dementného syndrómu) sú porucha 

pozornosti, porucha exekutívnych funkcií (plánovania, vykonávania viackrokových činností, 

prispôsobenia sa zmeneným podmienkam zadania) a vizuálno-percepčných schopností. 

Oproti Alzheimerovej demencii nebýva taká výrazná ani taká včasná porucha pamäti, dlhšie 

býva zachovaná kritickosť. Veľmi nápadným, včasným a pre LBD celkom charakteristickým 

znakom (vyskytuje sa u troch štvrtín chorých) je výrazné a rýchle kolísanie intenzity poruchy 

kognitívnych funkcií. V časovom horizonte minút, hodín až niekoľkých dní sa striedajú 

„dobré“ a „zlé“ obdobia, keď sa úroveň kognitívnych funkcií výrazne zhorší a znova zlepší. 

Kolíše úroveň bdelosti, ale zhoršenia nie sú v kontexte kvalitatívnych porúch vedomia. 

Nekognitívne neuropsychiatrické príznaky sú veľmi časté a zaťažujúce nielen pre samotného 

pacienta, ale aj pre jeho okolie. Práve tieto príznaky zvyčajne vedú k akútnej hospitalizácii 
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a včasnej inštitucionalizácii pacienta. Vo včasných štádiách demencie až u 75 % 

a v pokročilých štádiách u vyše 90 % pacientov nachádzame rekurentné (menej často 

perzistentné) vizuálne halucinácie, často detailné, dobre formované a komplexné (väčšinou 

scénické halucinácie skupiny ľudí alebo zvierat). Scénu pacient pozoruje ako vo filme alebo je 

do nej vtiahnutý a zúčastňuje sa deja. V závislosti od formy a obsahu majú halucinácie na 

pacienta rozličný emotívny dopad od indiferentného cez eufóriu (zriedka) až po strach 

a úzkosť, ktoré bývajú najčastejšie a najčastejšie sú aj príčinou ťažko ovplyvniteľného 

nepokoja. Zriedkavejšie sa vizuálne halucinácie kombinujú s akustickými, keď pacient 

zvyčajne počuje reč halucinovaných postáv. Bludy sú zriedkavejšie ako halucinácie, ale asi 

u polovice pacientov sa vyskytnú väčšinou paranoidno-perzekučné bludy, obvykle 

sekundárne k poruchám vnímania. Asi u štvrtiny chorých sa vyskytuje misidentifikácia 

(bludná identifikácia osôb) alebo Capgrasov fenomén (blud dvojníka – pacient je bludne 

presvedčený, že jemu blízku osobu nahradil jej dvojník). Podrobná analýza nekognitívnych 

príznakov môže veľmi pomôcť v nozologickej diagnostike.  

V obraze extrapyramídového syndrómu, ktorý sa rozvinie u takmer troch štvrtín 

postihnutých, dominuje pokojový tremor končatín, bradykinéza, rigidita, hypomímia tváre 

a poruchy chôdze a postoja. Parkinsonský syndróm sa objavuje väčšinou až po stanovení 

diagnózy demencie, ale môže to byť aj oveľa skôr.  

Príznaky podporujúce diagnózu napomáhajú v diferenciálnej diagnostike. Takmer 

u polovice postihnutých sú časté pády (už v skorých štádiách poruchy), ktoré súvisia 

s postihnutím extrapyramídových dráh, synkopy a prechodné poruchy vedomia, ktoré sú 

zrejme následkom vegetatívnej dysbalancie a postihnutia štruktúr mozgového kmeňa. 

Prechodné poruchy vedomia bývajú mylne považované za tranzitórny ischemický atak. Často 

sa objaví aj depresívny syndróm (hoci depresia oveľa častejšie sprevádza alebo predchádza 

demencii pri Parkinsonovej chorobe). Poruchy spánku (parasomnia typu RBD – REM sleep 

behavioral disorder) sa vyskytujú niekoľko rokov pred objavením sa demencie, môžeme ich 

teda považovať za prodromálny príznak. 

Ak je prítomný niektorý z nasledujúcich znakov, diagnóza LBD je málo pravdepodobná: 

náhla cievna mozgová príhoda, ktorá je potvrdená zobrazovacím vyšetrením alebo sú pri nej 

prítomné ložiskové neurologické príznaky, fyzikálnym a laboratórnym vyšetrením potvrdená 
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prítomnosť somatickej choroby, prípadne inej choroby mozgu, ktorá by mohla pripomínať 

daný klinický obraz. 

Medzi včasné, niekedy považované za prodromálne príznaky demencie s Lewyho 

telieskami patrí RBD - Rapid eye movement (REM) sleep behavior disorder – porucha 

správania v spánkovej REM fáze. Táto parasomnia je typická, ale nie špecifická pre 

demenciu s Lewyho telieskami (vyskytuje sa napríklad aj u Parkinsonovej choroby). Pri RBD 

absentuje svalová atónia, ktorá sa za normálnych okolností vyskytuje počas REM fázy 

spánku. To dovoľuje postihnutému vyjadriť motorickú odpoveď v rámci častých desivých 

snov. Takéto správanie môže viesť k zraneniu samotného pacienta, ale aj ostatných v jeho 

blízkosti, najmä partnera, s ktorým zdieľa lôžko. RBD je považovaná za možný včasný 

diagnostický biomarker demencie. Patogenetickým podkladom vzniku RBD je narušený 

metabolizmus dopamínu. Pri Alzheimerovej chorobe sa porucha metabolizmu dopamínu 

nevyskytuje, preto je aj prítomnosť RBD výnimočná. Práve tento fakt má veľký význam pri 

diagnostike DLB a predovšetkým pre voľbu správneho a včasného terapeutického 

manažmentu pacienta (Králová et al., 1999). Nenahraditeľnou metódou diagnostiky RBD je 

polysomnografia, ktorou sa môže potvrdiť chýbanie svalovej atónie a motorická aktivita 

počas REM fázy spánku. Svalové napätie zaznamenáva elektromyograf. Štúdie zamerané na 

vzťah medzi RBD a výskytom demencie ukázali, že viac ako 90 % pacientov, ktorí spĺňali 

kritériá možnej alebo pravdepodobnej LBD, mali polysomnograficky potvrdenú REM 

spánkovú poruchu.  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené konsenzuálne klinické diagnostické kritériá 

pravdepodobnej a možnej demencie s Lewyho telieskami. Boli formulované Ianom 

McKeithom a spolupracovníkmi prvýkrát v roku 1996 a na základe nových poznatkov 

aktualizované v rokoch 1999 a 2005.  
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Tab. 1.5 Klinické diagnostické kritériá pravdepodobnej a možnej LBD  

(McKeith et al., 1996, rev. 1999, 2005) 

1. Progresívny pokles kognitívnych funkcií 

2. Dve z nasledujúcich kritérií sú potrebné na diagnózu pravdepodobnej LBD, jedno na diagnózu 

možnej LBD: 

a) Fluktuujúca úroveň poznávacích funkcií s výraznými zmenami pozornosti a úrovne bdelosti 

b) Rekurentné vizuálne halucinácie, dobre formované, detailné 

c) Extrapyramídové príznaky 

3. Znaky podporujúce diagnózu: 

a) Opakované pády 

b) Synkopa 

c) Prechodná porucha vedomia 

d) Neuroleptická senzitivita 

e) Halucinácie v inej ako vizuálnej modalite 

f) Systemizované bludy 

4. Pridané: 

a) REM spánková porucha 

b) Depresívny syndróm 

5. Diagnóza LBD je menej pravdepodobná za prítomnosti: 

a) Náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) 

b) V teréne somatickej choroby, či choroby mozgu, ktorá by mohla byť interpretovaná príznakmi LBD 

 

Jedným z veľmi dôležitých znakov pacientov s demenciou s Lewyho telieskami je ich 

mimoriadna senzitivita na antipsychotiká. Symptomatológia LBD vyplýva z progredujúcej 

rozsiahlej deštrukcie dopamínergických a acetylcholínergických dráh vplyvom 

neurodegenerácie. Z tohto dôvodu sú títo pacienti výrazne vulnerabilní na vplyv (najmä) 

konvenčných antipsychotík (s antidopamínergickými a anticholínergickými účinkami), čo 

predstavuje pre liečbu psychotických prejavov LBD závažný problém. Pacienti sú obzvlášť 

citliví na rozvoj akútnych, závažných, priam život ohrozujúcich nežiaducich účinkov. 

Vyskytujú sa poruchy vedomia a ťažké vystupňované prejavy antipsychotikom indukovaného 

extrapyramídového syndrómu (EPS) vyplývajúce z D2-receptorovej blokády. Smrteľné 

komplikácie sa vyskytujú u 50 % pacientov s LBD liečených antipsychotikami. Preto je 

potrebné vyberať také farmaká, ktoré majú nižší potenciál vyvolať EPS, teda tie, ktoré sa 

vyznačujú nižšou afinitou k dopamínovým a acetylcholínovým receptorom. Existujú dôkazy 
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o účinnosti a dobrej tolerancii niektorých atypických antipsychotík v liečbe psychózy 

asociovanej s LBD. 

Z hľadiska priebehu patrí LBD k plynulo progredujúcim demenciám, ale najmä vo 

včasných štádiách sa nemusia vyskytovať všetky tri charakteristické syndrómy zároveň, 

resp. dominuje len jeden z nich. V takýchto prípadoch, najmä keď v popredí nie je kognitívna 

porucha, ale paranoidne-halucinatórna psychóza, môže veľmi ľahko dôjsť k stanoveniu 

chybnej diagnózy. Minoritne sa choroba v danom čase manifestuje iba parkinsonizmom, 

prípadne sa prejaví len ortostatická hypotenzia, časté pády a prechodné poruchy vedomia. 

Progresia ochorenia je vo všeobecnosti rýchlejšia ako pri Alzheimerovej demencii, boli 

opísané aj prípady veľmi rýchlej progresie s úmrtím do 1 – 2 rokov od nástupu prvých 

klinických prejavov (McKeith, 2005). 

Demencia pri Parkinsonovej chorobe 

Parkinsonova choroba je chronické neurodegeneratívne ochorenie prevažne ľudí vo 

vyššom veku. Postihuje asi 1 % populácie vo veku nad 55 rokov, so zvyšujúcim sa vekom 

prevalencia stúpa. Klinickému obrazu dominuje extrapyramídová (nielen motorická) 

symptomatika. Prejavuje sa hypertonicko-hypokinetickým syndrómom s typickým 

pokojovým tremorom, hypomímiou, rigiditou, flekčným držaním tela či bradykinézou. 

Pridruženými nekognitívnymi prejavmi u pacientov s Parkinsonovou chorobou sú najčastejšie 

depresia (plne vyjadrený depresívny syndróm sa vyskytuje u približne polovice pacientov) 

a RBD. Môžu sa však vyskytnúť aj psychotické symptómy (halucinácie a bludy, najčastejšie 

paranoidné), na genéze ktorých sa často podieľa aj liečba dopamínergickými 

antiparkinsonikami a prechodné kvalitatívne poruchy vedomia, často tiež provokované 

anticholínergicky pôsobiacimi antiparkinsonikami. Demencia sa vyvinie asi len u 10 – 40 % 

pacientov s Parkinsonovou chorobou, aj to až po priemerne osem až desaťročnom trvaní 

motorickej parkinsonskej symptomatiky. Kognitívna porucha má charakter prevažne 

subkortikálnej demencie, nevyskytujú sa kôrové výpadové javy typu fatických, gnostických 

a praktických porúch. V popredí je výrazný bradypsychizmus, porucha pozornosti, porucha 

exekutívnych funkcií, poruchy verbálnej a vizuálnej pamäti a vizuálno-priestorových 

schopností.  

Diagnostickým problémom môže byť odlíšenie tejto demencie od LBD. Niektorí autori 

dokonca považujú LBD za variant demencie pri Parkinsonovej chorobe (PD). V súčasnosti sa 
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na odlíšenie, ktoré je možné a potrebné, využívajú najmä údaje z anamnézy. Dôležitý je 

časový faktor. Demencia pri Parkinsonovej chorobe je chápaná ako demencia, ktorá sa 

rozvinie v kontexte klinicky jasnej Parkinsonovej choroby, pri ktorej výlučne motorické 

príznaky trvajú aspoň jeden rok. Naproti tomu diagnózu LBD sa stanoví vtedy, ak demencia 

predchádza alebo sa rozvinie súbežne s motorickými prejavmi parkinsonizmu do jedného 

roka (Rusina a Matěj, 2014). 

1.3.1.2 Betaamyloidopatie  

Alzheimerova choroba 

V tejto skupine neurodegeneratívnych proteínopatií jednoznačne dominuje najčastejšia 

demencia vôbec, Alzheimerova choroba. 

Alzheimerova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, u ktorého 

dochádza k akumulácii β-amyloidu extracelulárne a k ukladaniu depozít 

hyperfosforylovaného tau proteínu intracelulárne. Výsledkom je potom úbytok neurónov 

a difúzna atrofia mozgu. Alzheimerova choroba sa vždy prejavuje demenciou (aj keď je 

kódovaná ako Alzheimerova choroba – G 30 – v kapitole neurologických porúch).  

Dlho bola považovaná za demenciu, ktorej vznik sa viaže striktne na obdobie presénia, 

teda vek pred 65. rokom života. Popri presenilnej Alzheimerovej demencii existovala 

tzv. senilná (starecká) demencia, ktorej vznik sa viazal na vek viac než 65 rokov 

a predpokladala sa u nej iná etiopatogenéza. Tieto dve chorobné jednotky boli samostatnými 

klasifikačnými kategóriami až do roku 1992, keď ich Svetová zdravotnícka organizácia v 10. 

revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb zlúčila do jednej klasifikačnej jednotky, ktorá sa 

označuje ako demencia pri Alzheimerovej chorobe (F00). Špecifikovaný je vek, keď ochorenie 

vzniklo, teda arbitrárne je demencia pri Alzheimerovej chorobe rozdelená do dvoch skupín: 

demencia pri Alzheimerovej chorobe s včasným začiatkom (presenilná forma), pri ktorej sa 

príznaky objavujú pred 65. rokom života a demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým 

začiatkom (senilná forma), pri ktorej sa príznaky objavia vo veku 65 rokov alebo neskôr.  

Celosvetovo trpí nejakou formou demencie v súčasnosti viac než 25 miliónov ľudí, 

väčšina práve na Alzheimerovu chorobu. Starnutie populácie sa postupne stalo celosvetovým 

fenoménom. Správa z UN Aging Program a US Centers for Disease Control and Prevention 

udáva, že sa očakáva nárast počtu jedincov vyššieho veku (65 rokov a viac) z pôvodných 420 
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miliónov v roku 2000 na takmer 1 miliardu v roku 2030. Najväčší prírastok v počte osôb 

vyššieho veku bude badateľný práve v rozvojových krajinách. Týmto sa zvýši podiel 

rozvojových krajín na starnutí celosvetovej populácie z 59 % na 71 %. Pretože je výskyt 

Alzheimerovej choroby silne asociovaný so stúpajúcim vekom, bude verejné zdravotníctvo 

a taktiež celá spoločnosť podrobená obrovskej výzve (Qiu, Kivipelto a Strauss, 2009).  

Alzheimerova choroba je najčastejšou demenciou vôbec. Celosvetovo predstavuje asi 

50 - 60 % všetkých prípadov demencie, najmä ak hodnotíme prevalenciu demencií v starobe. 

Ďalších 15 % demencií tvoria prípady zmiešanej etiológie (najmä kombinácia alzheimerovskej 

patológie a vaskulárnej demencie). Prevalencia Alzheimerovej demencie s vekom prudko 

stúpa, v skupine ľudí vo veku 85 rokov a starších sa vyskytuje až u 40 % tejto populácie. 

Veľkú väčšinu prípadov tvorí senilná forma, presenilná forma s včasným začiatkom je oveľa 

zriedkavejšia (menej ako 10 % všetkých prípadov Alzheimerovej demencie). Pri tejto forme je 

tiež oveľa častejšia geneticky podmienená familiárna forma (tvorí asi 2 % všetkých prípadov, 

začína často už okolo 40. roku života), ktorá sa v pokročilej starobe takmer nevyskytuje. Ide 

o autozomálne dominantne dedičné ochorenie, spôsobené mutáciou troch génov: génu pre 

amyloidový prekurzorový proteín (APP) na 21. chromozóme, génu pre presenilín-1 na 14. 

chromozóme a génu pre presenilín-2 na 1. chromozóme. 

Veľkú väčšinu prípadov Alzheimerovej demencie však tvorí sporadická forma, pri ktorej 

sa predpokladá synergický efekt konštelácie viacerých génov a účasť ďalších faktorov, ktoré 

označujeme ako rizikové. Rizikové faktory sú zmesou genetických a environmentálnych 

faktorov. APO-E4 alela je jedným z genetických faktorov, zodpovedným za vznik včasnej aj 

neskorej formy Alzheimerovej demencie (AD). Ide o gén náchylnosti pre AD, nie príčinu tejto 

choroby. Tento gén je lokalizovaný na 19. chromozóme a jeho produktom je izoforma E4 

apolipoproteínu E. Apolipoproteín E je látka telu vlastná, ktorá sa v tele okrem iného podieľa 

na trasporte cholesterolu a lipidov. U APO-E sa vyskytuje genetický polymorfizmus, má tri 

izoformy – E2, E3 a E4. Ľudia sú týmito alelami vybavení v homozygótnej alebo 

heterozygótnej forme. So vzrastajúcim počtom APO-E4 alel vzrastá aj riziko vzniku ochorenia 

so súčasným nástupom ochorenia v skoršom, mladšom veku. APO-E4 pravdepodobne 

urýchľuje a potencuje koaguláciu dovtedy solubilného β-peptidu. Na dlhom ramienku 21. 

chromozómu je zakódovaná bielkovina amyloidový prekurzorový proteín (APP), pričom 

v tomto mieste bolo popísaných až niekoľko typov mutácií, ktoré vedú k familiárnemu 
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výskytu AD. Medzi ďalšie miesta výskytu mutácií patria chromozómy 14 a 1. Tu sú 

zakódované transmembránové proteíny označované ako presenilíny. V zmutovanom stave 

pôsobia priamo ako proteázy γ-sekretázy, ktoré štiepia amyloidový prekurzorový proteín na 

fragmenty dlhšie ako za fyziologického stavu, z ktorých sa potom akumuluje β-amyloid. 

U pacientov s neskorým typom AD sú hľadané aj mutácie na 12. chromozóme, kde je 

zakódovaný proteín α2-makroglobulín. Zmutovaná forma tejto látky taktiež interferuje so 

sekretázovou aktivitou a dochádza tak k zvýšenej tvorbe β amyloidu (Qiu, Kivipelto a Strauss, 

2009, Rusina a Matěj, 2014). 

Medzi ďalšie rizikové faktory patria geneticky, nesprávnym životným štýlom alebo 

somatickými ochoreniami spôsobená hypercholesterolémia so zvýšenými hladinami 

nízkodenzitných lipoproteínov, hypertriglyceridémia, obezita, pravidelné fajčenie, 

nadmerný konzum alkoholu, nižšie vzdelanie a nedostatočná psychická a fyzická aktivita. 

Rôzne silné dôkazy z odlišných multidisciplinárnych prieskumov upozornili a podporili 

hypotézu, že vaskulárne rizikové faktory (fajčenie, obezita, vysoká hladina celkového 

cholesterolu) a vaskulárna morbidita (vysoký krvný tlak, diabetes mellitus, drobné mozgové 

krvácania a infarkty) sú asociované so zvýšeným rizikom vzniku demencie, vrátane 

Alzheimerovej choroby. V minulosti prierezové štúdie často poukazovali na nižšiu 

prevalenciu Alzheimerovej demencie u fajčiarov než u nefajčiarov. Tento výsledok bol však 

pravdepodobne omylom, pretože ďalšie longitudinálne štúdie upozornili na fakt, že riziko 

vzniku AD signifikantne vzrastá u fajčiarov, predovšetkým u nositeľov APOE ε4 alely. Je 

všeobecne známe, že požívanie alkoholu môže spôsobiť alkoholickú demenciu. Na nezdravý 

vplyv tvrdého alkoholu poukazuje štúdia, keď silne závislí alkoholici v strednom veku majú až 

trojnásobne vyššie riziko vzniku demencie a Alzheimerovej choroby v neskoršom veku, ide 

predovšetkým o nositeľov APOE ε4 alely. Naopak, ľahká až mierna konzumácia alkoholu je 

často spojená s nižším rizikom vzniku demencie, uvažuje sa aj o jej protektívnom vplyve (Qiu, 

Kivipelto a Strauss, 2009). Na závislosť strednej dĺžky života od vzťahu medzi BMI (body mass 

index) a rizikom demencie poukázali viaceré systematické prehľady. Zistilo sa, že vyššie BMI 

v strednom veku je rizikovým faktorom pri vzniku Alzheimerovej choroby a iných demencií, 

zatiaľ čo zrýchleným poklesom BMI v neskorom veku môžu jedinci predísť nástupu ťažkostí 

súvisiacich s demenciou. Vyššie BMI a obezita, predovšetkým centrálna, vo veku okolo 

50 rokov sa asociuje so zvýšeným rizikom demencie, ktorá sa objavuje o 20 – 25 rokov 

neskôr. Vo viacerých observačných štúdiách bola zistená korelácia medzi vysokým krvným 
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tlakom v strednom veku a zvýšeným rizikom vzniku Alzheimerovej demencie vo vyššom 

veku. Longitudinálne štúdie opakovane poukázali na priaznivý vplyv antihypertenzívnej 

terapie, ktorá pôsobí ako protektívny faktor vzniku AD. Antihypertenzívna terapia 

pravdepodobne chráni pred vznikom AD oddialením alebo spomalením aterosklerotického 

procesu, znižuje počet cerebrálnych lézií a zlepšuje mozgovú perfúziu. Existuje obojsmerný 

vzťah medzi sérovou hladinou celkového cholesterolu a demenciou. Vysoká hladina 

cholesterolu v strednom veku je rizikovým faktorom vzniku AD v období o 20 rokov neskôr, 

naopak znižujúca sa hladina cholesterolu v strednom veku môže byť známkou nastupujúceho 

chorobného procesu a rozvoja AD. Podobný obraz môžeme sledovať vo vzťahu BMI a vzniku 

demencie. Kým BMI začne klesať asi 5 – 6 rokov pred nástupom klinických príznakov AD, 

pokles cholesterolu sa zdá byť omnoho skorší. Zmiešané výsledky boli prezentované pri 

hladine folátu, vitamínu B12 a homocysteínu. Suplementácia vitamínom B12 a kyselinou 

listovou nepreukázali žiadne benefity na kognitívne schopnosti pri AD. Zdá sa, že v oblasti 

výživy strava bohatá na nasýtené mastné kyseliny a cholesterol zvyšuje riziko vzniku 

demencie, naopak polynenasýtené mastné kyseliny a ryby, teda prevažne stredomorskú 

stravu, zaraďujeme k protektívnym faktorom. Viaceré longitudinálne štúdie poukázali, že 

medzi osobami s diagnostikovaným diabetes mellitus je vyššie riziko vzniku nielen 

vaskulárnej demencie, ale aj ďalších neurodegeneratívnych typov demencie. Diabetes 

mellitus v strednom veku a dlhé trvanie tohto ochorenia môže zohrať rozhodujúcu úlohu aj 

pri vzniku a rozvoji Alzheimerovej choroby. Riziko sa spája už s prediabetom a porušenou 

glukózovou toleranciou. Infarkty, dokonca aj klinicky nemé mozgové infarkty a bielo 

sfarbené hyperintenzity viditeľné na MRI scanoch znamenajú signifikantne vyššie riziko 

vzniku demencie a AD. Dáta z Cardiovascular Health Study poukázali na fakt, že 

kardiovaskulárne ochorenia súvisia so zvýšeným rizikom vzniku vaskulárnej demencie aj AD, 

pričom najvyššie riziko je u pacientov trpiacich na ochorenia periférnych artérií.  

Psychosociálne faktory a aktívny životný štýl môžu tiež ovplyvniť riziko vzniku 

demencie. Medzi protektívne faktory môžeme zahrnúť dosiahnutie vyššieho vzdelania, 

vysokú mieru uspokojenia v pracovnom živote, bohatú sociálnu sieť, dostatočné množstvo 

rôznych sociálnych interakcií a častejšiu účasť v aktivitách stimulujúcich mentálne a fyzické 

schopnosti. Vyššie vzdelanie môže napríklad zlepšiť kognitívne rezervy, teda dôjde k vzniku 

takých kompenzačných mechanizmov, ktoré sa dokážu vysporiadať s patologickými zmenami 

v mozgu a tým oddialiť nástup syndrómu demencie. Závery rôznych longitudinálnych štúdií 
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poukazujú na to, že nízky počet sociálnych kontaktov a slabé zapájanie sa do spoločnosti sú 

asociované s kognitívnym úpadkom a demenciou. Riziko demencie u starších ľudí taktiež 

vzrastá so zvyšujúcou sa sociálnou izolovanosťou, s nespokojnosťou a nedostatočným 

množstvom sociálnych interakcií predovšetkým s rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Bohaté 

sociálne kontakty taktiež poskytujú stimuláciu intelektu a tak môžu ovplyvniť kognitívne 

funkcie. Pravidelná fyzická námaha je pravdepodobne asociovaná s oneskorením nástupu 

demencie u starších ľudí. Aj aktivity nízkej intenzity, ako je napríklad chôdza, redukujú riziko 

demencie a kognitívneho úpadku. Pravidelná fyzická aktivita v strednom veku je veľmi silným 

ochranným faktorom predovšetkým u nositeľov APO-E4 alely. Mnohé štúdie uvádzajú vzťah 

medzi depresiou a vznikom demencie, avšak stále ostáva prítomná otázka, či je depresia už 

predklinickým symptómom alebo iba rizikovým faktorom vzniku demencie a Alzheimerovej 

choroby (Qiu, Kivipelto a Strauss, 2009).  

Neurodegenerácia pri Alzheimerovej chorobe je následkom histopatologických zmien 

v mozgu, ktoré vcelku podrobne opísal už Alois Alzheimer v roku 1907. Dodnes nesú meno 

autora a sú označované ako Alzheimerove intracelulárne a extracelulárne zmeny.  

Extracelulárne je významným, pravdepodobne primárnym defektom patologické 

ukladanie degenerovaného proteínu β-amyloidu. Amyloid β sa tvorí z látky telu vlastnej – 

amyloidového prekurzorového proteínu (APP), ktorý sa v neurónoch vyskytuje v niekoľkých 

frakciách (transmembránovej, lyzozomálnej a ďalších). Transmembránovú frakciu štiepia 

enzýmy sekretázy (najmä α-sekretáza) na krátke fragmenty (39 – 40 aminokyselín), ktoré 

nazývame β-peptid. Za normálnych okolností sú solubilné a predpokladá sa, že pôsobia 

neuroprotektívne a zúčastňujú sa na tvorbe nových synaptických miest. Pri Alzheimerovej 

chorobe sa štiepenia APP zúčastňujú najmä β- a γ-sekretázy, štiepenie sa odohráva na iných 

miestach, preto vznikajú dlhé fragmenty (o 42, ale pravdepodobne aj viac aminokyselinách). 

Tieto dlhé častice β-peptidu, produkované v nadmerných množstvách, prestávajú byť 

solubilné a začínajú koagulovať a polymerizovať. Takto dochádza k vzniku β-amyloidu, ktorý 

tvorí kryštály – drúzy, základ extracelulárnych útvarov, alzheimerovských plakov. Ide 

o neuritické či senilné plaky, tvorené kryštálmi amyloidu (amyloidovým jadrom), okolo 

ktorého je detritus odumretých neurónov a lem aktivovaných gliových elementov. Nie je 

zatiaľ úplne jasné, či je amyloid toxický sám osebe, alebo posilňuje toxicitu ďalších faktorov, 

ako sú excitačné aminokyseliny alebo hypoglykémia. V okolí neuritických plakov zanikajú 
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neuronálne výbežky a odumierajú neuróny, aktivuje sa glia a dochádza k aseptickému zápalu. 

Uvoľňujú sa cytokíny, interleukíny, voľné kyslíkové radikály, ktoré ďalej poškodzujú okolité 

mozgové tkanivo. Novotvorené gliové elementy okrem toho produkujú molekuly 

butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý rozkladá acetylcholín (Jirák, 2004).  

Z intracelulárnych zmien najdôležitejšie sa odohrávajú na úrovni τ-proteínu (tau-

proteínu), teda na úrovni bunkového cytoskeletu. Tento intracelulárny proteín spevňuje 

steny vláken mikrotubulov, ktoré majú v bunke najmä transportný význam. Pri 

Alzheimerovej chorobe sa τ-proteín nadmerne fosforyluje, čím vznikajú kratšie formy, 

schopné vytvoriť heliakálne filamenty, podobné dvojzávitniciam nukleových kyselín. Tieto 

vlákna potom tvoria základ tzv. neurofibrilárnych klbiek, základnej intracelulárnej zmeny pri 

AD. Spleti degenerovaných neurofibríl sú lokalizované hlavne perinukleárne. Vo výbežkoch 

neurónov sa tvoria vlákna alebo pramienky. Neurónové výbežky s takýmto degeneratívnym 

obsahom sa môžu podieľať na vzniku štruktúr neuritických plakov, pričom zväčša sú 

nakopené v blízkosti týchto plakov. Neuróny, v ktorých sa vytvoria takéto klbká, potom 

podliehajú apoptóze a zanikajú. Distribúcia neurofibrilárnych klbiek a neuronálnej atrofie je 

selektívna – postihnutý je neokortex (hlavne frontálna kôra), amygdala, hipokampus 

a bazálne jadrá (Rusina a Matěj, 2014).  

K ďalším morfologickým zmenám pri Alzheimerovej demencii patria cievne zmeny 

a zmeny bielej hmoty. Dochádza k ukladaniu patologického amyloidu do cievnych stien, čím 

sa poškodzuje nielen cievny endotel, ale aj hematoencefalická bariéra. Zmeny bielej hmoty 

sú bežné, často však ostávajú v tieni ostatných morfologických zmien. Majú dystrofický 

charakter, dochádza k preriednutiu myelínu, úbytku oligodendroglie. Pripisujú sa chronickej 

ischémii, ktorá vzniká v dôsledku degeneratívne zmenených malých ciev.  

Klinickým prejavom Alzheimerovej choroby je vždy rozvoj dementného syndrómu. 

Priebeh je plynulo progredientný, bez nápadnejších skokovitých zhoršení. Demencia sa 

rozvíja nenápadne, najmä spočiatku sú prejavy niekedy nejednoznačné, manifestácii 

kognitívnej poruchy často predchádza obdobie afektívnej symptomatiky s depresívnou 

náladou. V tomto období môže dôjsť k stanoveniu nesprávnej diagnózy, čím sa stráca čas do 

nasadenia účinnej symptomatickej liečby. Kognitívne poruchy sa rozvíjajú veľmi nenápadne, 

na začiatku si ich všimne skôr okolie pacienta ako on sám. Prvým príznakom býva spravidla 

porucha epizodickej pamäti. Zhoršuje sa pozornosť a novopamäť, pacient zabúda telefónne 
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čísla, zabúda, kam odložil okuliare, zabúda, čo má nakúpiť v obchode. Nie je schopný 

zapamätať si nové, aj jednoduché veci. Najmenej sú postihnuté najlepšie fixované staré 

pamäťové obsahy. Pacient je nesústredený, objavujú sa poruchy motivácie. Porucha 

úsudkových schopností sa spočiatku prejavuje ako bezradnosť, najmä pri riešení nových či 

zložitejších situácií, prípadne prekvapivo nesprávne rozhodnutia, spočiatku tiež len 

v náročnejších situáciách. K včasným príznakom patrí aj porucha vizuálno-priestorových 

schopností (najmä u pacientov s predilekčným postihnutím nedominantnej hemisféry), ktorá 

sa prejaví poruchou priestorovej orientácie, spočiatku najmä v menej známom prostredí. 

Neplatí pôvodná predstava, že porucha exekutívnych funkcií je pri Alzheimerovej demencii 

vždy len neskorým prejavom, naopak sú pacienti, u ktorých je výraznejšia porucha prítomná 

už na začiatku ochorenia. Pri výraznejšom postihnutí dominantnej hemisféry sa typicky 

vyskytuje výraznejšia porucha reči a komunikácie (spočiatku anomická afázia s postupnou 

progresiou). S progresiou ochorenia sa k postihnutiu krátkodobej pamäti pridáva 

aj zhoršenie v oblasti staropamäti – dlhodobej pamäti, ktorá sa postupne zhoršuje vo 

všetkých svojich vrstvách – epizodickej, sémantickej aj procedurálnej. V pokročilejších 

štádiách ochorenia sa progresia porúch pamäti prejaví poruchami orientácie (spočiatku 

v čase, neskôr aj miestnej a situačnej orientácie). Chorý pomerne rýchlo stráca kritický 

náhľad, nie je si vedomý svojich deficitov, najmä problémov s pamäťou, necíti sa byť chorý. 

Stupňuje sa porucha intelektu, chorý nechápe situáciu, v ktorej sa nachádza, preceňuje svoje 

schopnosti (odmieta napríklad prestať šoférovať). Prudko sa zhoršuje úsudok, logické 

a abstraktné myslenie. Pacient nie je schopný vykonávať svoje zamestnanie, ale postupne 

zlyháva aj pri riešení bežných situácií každodenného života. Pamäť je postihnutá vo všetkých 

zložkách, pacient sa nevie orientovať ani vo svojom vlastnom príbytku, nespoznáva svojich 

blízkych, častým príznakom býva fenomén zámeny osôb. Keďže ide o kortikálnu demenciu, 

častým príznakom bývajú poruchy symbolických funkcií – afázia, apraxia, agnózia, agrafia 

a akalkúlia. Vo včasných štádiách sa porucha komunikácie prejaví obmedzením slovnej 

zásoby, ťažkosťami pri hľadaní vhodných slov, používaním veľmi všeobecných slov, apraxia 

zase neobratnosťou pri používaní známych predmetov (kľúčov, príboru). V pokročilejších 

štádiách pacient komunikuje len niekoľkými slovami a apraxia postihne aj chôdzu, 

terminálne štádium niekedy dospeje až k akinetickému mutizmu, pacient vôbec nie je 

schopný verbálne komunikovať, je imobilný, inkontinentný a musí byť kŕmený.  
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V priebehu rozvoja Alzheimerovej demencie sa ku kognitívnej poruche pridáva množstvo 

nekognitívnych symptómov. Neuropsychiatrické príznaky sa môžu vyskytovať aj v skorších 

štádiách choroby, dokonca aj v prodromálnej fáze v rámci ľahkej kognitívnej poruchy, ktorá 

je považovaná za predstupeň dementného syndrómu (Lyketsos et al., 2011). Nekognitívne 

symptómy bývajú niekedy nápadnejšie a pre okolie sú pravidelne rušivejšie ako kognitívne 

príznaky, takže práve tieto prejavy sú zvyčajne dôvodom akútnej hospitalizácie pacienta 

s Alzheimerovou demenciou a napokon aj dôvodom definitívnej inštitucionalizácie pacienta. 

Časté sú poruchy nálady, najmä depresívna nálada, ktorá sa najviac vyskytuje v skorých 

štádiách ochorenia, resp. ešte ako prodromálny prejav pred výraznejšou manifestáciou 

poruchy pamäti (depresia sa vyskytuje asi u tretiny pacientov s AD). V pokročilejších štádiách 

choroby býva skôr apatia. Časté sú aj psychotické prejavy, častejšie sú bludy (asi u 20 % 

pacientov) ako halucinácie. Ide najčastejšie o jednoduché paranoidné bludy (pacient je 

presvedčený, že ho jeho najbližší okrádajú, naschvál mu schovávajú veci a podobne). Tieto 

psychotické príznaky chorý prežíva zvyčajne úzkostne a bývajú najčastejším dôvodom vzniku 

nepokoja (vyskytuje sa asi u 60 % pacientov), ktorý môže byť sprevádzaný aj agresívnym 

správaním (obvykle ide o obrannú agresivitu z nepochopenia situácie pri nešetrnom pokuse 

o usmernenie pacienta). Okrem týchto psychopatologických prejavov sa v pokročilejších 

štádiách AD pravidelne pridružujú aj behaviorálne poruchy (rôzne formy zvláštneho 

neúčelného komplexného správania, ako je tmolenie, blúdenie, vykrikovanie, preklínanie, 

opakovanie stereotypných nezmyselných úkonov, hromadenie vecí a ďalšie). Časté sú 

poruchy nočného spánku, typická je spánková inverzia, keď pacient cez deň drieme, ale 

v noci nespí, je dezorientovaný a blúdi. V pokročilom štádiu sa vyskytujú aj regulárne 

tranzitórne kvalitatívne poruchy vedomia (najmä stavy zmätenosti), opäť najmä v noci.  

Obvyklý priebeh Alzheimerovej choroby je plynulo progredientný, bez nápadnejších 

krátkodobých výkyvov. Môžu sa dokonca vyskytnúť obdobia ustáleného stavu, plateau, keď 

je progresia takmer nebadateľná. Ochorenie je ale nezvratné, smrteľné, pokiaľ je príčinou 

smrti Alzheimerova choroba, pacienti zomierajú väčšinou na interkurentnú infekciu pri 

kompromitovanom imunitnom systéme. Presenilná forma ochorenia má zvyčajne rýchlejší, 

malígnejší priebeh, pri oveľa častejšej senilnej forme je priemerná doba prežitia 7 – 8 rokov, 

ale sú aj pacienti, ktorí prežívajú 15 a viac rokov od stanovenia diagnózy (Jirák, 2004). 
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1.3.1.3 Tauopatie a ubikvitínopatie 

Do tejto skupiny primárnych degeneratívnych demencií patria nozologické jednotky, 

zaradené medzi frontotemporálne demencie (resp. frontotemporálne lobárne 

degenerácie). Ich spoločným menovateľom je progresívna degenerácia a následná atrofia 

frontálnych a temporálnych lalokov mozgu, pričom často býva postihnutá aj parietálna kôra 

a bazálne gangliá. Ide o skupinu ochorení veľmi heterogénnych z klinického aj 

etiopatogenetického pohľadu. Podkladom týchto ochorení sú poruchy metabolizmu 

kľúčových proteínov, pri ktorých abnormálne transformované – patologické – proteíny 

(najmä τ-proteín a ubikvitín) tvoria v mozgu neodbúrateľné depozity vo forme inklúzií, 

interagujú s metabolickými procesmi neurónov a vedú k ich zániku cestou programovanej 

bunkovej smrti – apoptózy. Pri demenciách v rámci skupiny frontotemporálnej lobárnej 

degenerácie bol preukázaný nie cholínergický deficit (aký je pri Alzheimerovej chorobe), ale 

deficit sérotonínergickej neurotransmisie. 

Pôvodne sa frontotemporálne demencie (FTD) delili na frontálny (behaviorálny) variant 

FTD, primárnu progresívnu afáziu a sémantickú demenciu. Dnes prevláda novelizované 

delenie skupiny porúch, ktorá sa spoločne označujú ako frontotemporálna lobárna 

degenerácia (FTLD), na frontotemporálnu demenciu (behaviorálny variant), „rečové“ 

demencie združené pod pojem progresívne afázie (patrí sem nonfluentná/agramatická, 

sémantická a logopenická forma primárnej progresívnej afázie) a tretiu, voľnejšie priradenú 

dvojicu ochorení, pri ktorých sa kombinuje demencia a extrapyramídový syndróm (zaraďuje 

sa sem kortikobazálna degenerácia a progresívna supranukleárna obrna). Keďže u týchto 

dvoch jednotiek obrazu absolútne dominuje neurologická symptomatika, nebudeme sa nimi 

bližšie zaoberať.  

Frontotemporálne demencie predstavujú asi 10 % všetkých demencií. Ide o jednu 

z najčastejších foriem demencií v presenilnom veku (tu väčšinou ide 

o frontálny/behaviorálny variant FTD). Častejší ako pri iných typoch demencie je familiárny 

výskyt. Asi u 40 % pacientov sa v blízkom príbuzenstve vyskytuje podobný typ demencie. 

U takmer 90 % pacientov s familiárnym výskytom ide o autozomálne dominantný spôsob 

prenosu, mutácie postihujú alely pre tau-proteín na 17. chromozóme, ale aj niektoré ďalšie. 

Histopatologicky sa rozlišujú tauopatie, pri ktorých sa intraneuronálne ukladajú 

depozity hyperfosforylovaného τ-proteínu, a tau-negatívne formy FTD. Tau je názov, 
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odvodený z anglického „tubulin associated unit“, čo označuje bielkovinu viazanú na 

mikrotubuly v neuróne, ktorá sa zúčastňuje intracelulárneho transportu. Za patologických 

okolností dochádza k hyperfosforylácii tejto bielkoviny s následnou tvorbou ťažko 

odbúrateľných, niekedy aj veľkých inklúzií vnútri neurónu, ktorý následne podlieha apoptóze 

a zaniká. Sú opísané viaceré alely génu pre tau-proteín na 17. chromozóme. Jednou z foriem 

tauopatie je aj Pickova choroba, pri ktorej sa intraneuronálne nachádzajú tzv. Pickove 

telieska, veľké sférické inklúzie v balónovite zdurených neurónoch frontálneho laloka. Tau-

negatívne formy FTD sa vyznačujú prítomnosťou patologických intracelulárnych inklúzií, 

ktoré obsahujú depozity rôznych iných patologických bielkovín, napríklad ubikvitínu alebo 

proteínu TDP-43. V oboch prípadoch okolo vakuolizovaných neurónov s patologickými 

inklúziami vzniká glióza a ďalšia kaskáda dejov, spojených s aseptickým zápalom, ktoré ďalej 

poškodzujú mozgové tkanivo.  

Frontotemporálna demencia – frontálny/behaviorálny variant 

Táto demencia typicky začína medzi 45. – 60. rokom života, teda zväčša u ľudí plne 

profesionálne výkonných. Predstavuje jednu z najčastejších foriem presenilných demencií. 

Typickým patologicko-anatomickým nálezom je kortikálna atrofia frontálnych lalokov 

a frontotemporálneho rozhrania s pravostrannou predilekciou.  

Prvé príznaky sú v oblasti kognitívnych funkcií zvyčajne nenápadné, ide o ľahšiu poruchu 

verbálnej pamäti, zhoršenú pozornosť, poruchu abstraktného myslenia a poruchu 

exekutívnych funkcií. Oveľa nápadnejšie, v klinickom obraze dominantné, sú zmeny 

osobnosti a pod ich vplyvom poruchy správania. Chorý sa stáva netaktným, krajne 

egocentrickým, správa sa nadmerne familiárne, odbrzdene, niekedy požívačne, sexuálne 

nevhodne. Je zvýšená impulzivita (resp. porucha kontroly impulzov), hyperoralita (tendencia 

testovať predmety ústami). Niekedy je naopak mimoriadne ľahostajný, stráca záujem 

o druhých, aj o najbližších, ku ktorým mal predtým intenzívny citový vzťah. Porušuje 

spoločenské normy správania, môže sa dopustiť aj deliktov. Dezinhibované správanie sa 

môže prejaviť aj ako hypersexualita alebo sexuálne deviantné správanie či excesívny konzum 

návykových látok (napr. alkoholu či drog). U istej časti chorých, najmä v pokročilejších 

štádiách ochorenia, sa vyskytujú aj stereotýpie, obsedantno-kompulzívna symptomatika 

a poruchy nálad, najčastejšie anxiózna či depresívna nálada s nepokojom alebo naopak 

výrazná apatia s hypobúliou a hypoaktivitou. Porucha kognitívnych funkcií sa prejavuje 
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najmä poruchou verbálnej fluencie, zhoršením výkonu v testoch zapamätania si slov 

a včasnou poruchou exekutívnych funkcií.  

Priebeh tejto demencie je plynulo progredientný, ale oproti Alzheimerovej demencii 

rýchlejší, priemerná doba prežitia je do 5 rokov od stanovenia diagnózy. Obzvlášť alarmujúci 

je fakt, že vo väčšine prípadov ide skutočne o predčasné úmrtia, keďže frontálny variant FTD 

postihuje prevažne ľudí v plne aktívnom presenilnom veku, nezriedka somaticky úplne 

zdravých.  

„Rečové“ demencie 

Špecifické problémy s rečou môžu byť jedným z varovných signálov rozvíjajúceho sa 

neurodegeneratívneho ochorenia. Pri „rečových demenciách“, teda pri FTD, variante 

primárnej progresívnej afázie (PPA), sa medzi prvými symptómami ochorenia manifestujú 

špecifické lingvistické deficity, ktoré môžu mať variabilný klinický obraz. Diskrétne jazykové 

poruchy sa pravdepodobne vyskytujú u pacientov už vo včasnom štádiu ochorenia, na ich 

diagnostiku však doteraz neboli u nás vytvorené dostatočne citlivé jazykovo-špecifické testy 

(Šutovský et al., 2007, Marková et al., 2015). V nasledujúcom prehľade sa sústredíme na opis 

jazykových deficitov pri primárnej progresívnej afázii a charakteristiku špeciálnych testov, 

ktoré môžu tieto deficity odhaliť.  

V literatúre sa uvádzajú tri varianty primárnej progresívnej afázie a v poslednom čase sa 

objavujú aj štúdie, ktoré opisujú možné klinicko-patologické koreláty týchto špecifických 

fenotypov primárnej progresívnej afázie (Grossman, 2010, Mesulam, 2013, Rusina a Matěj, 

2014, Marková et al., 2015). 

O incidencii a prevalencii PPA nemáme presné informácie, v literatúre sú väčšinou 

odvodené od údajov, ktoré boli zistené pre FTLD. Grossman (2010) uvádza prevalenciu 2,7 až 

15 prípadov na 100 000 obyvateľov, incidencia FTLD sa odhaduje na 2,2 – 3,5 na 100 tisíc 

osôb ročne, pričom asi 20 – 40 % prípadov s FTLD patológiou malo v klinickom obraze PPA. 

Z hľadiska veku ide o široké pásmo (od 20 do 82 rokov), ale priemerný nástup ochorenia je 

najmä v období 55 – 60 rokov, teda takmer o dekádu neskôr, ako je tomu pri frontálnom-

behaviorálnom variante FTD.  

Terminológia, ktorou dnes označujeme primárnu progresívnu afáziu, prešla menšími 

zmenami, ale v zásade ide skôr o špecifikáciu subtypov PPA a ich nové označenie.  
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Okrem sporadických zmienok o progredujúcej poruche reči pri mozgovom poškodení na 

prelome 19. a 20. storočia prvý systematický opis šiestich prípadov pacientov s PPA 

publikoval Mesulam v roku 1982 (Mesulam, 1982). Názov článku výstižne zachytil všetky 

atribúty tejto poruchy „Slowly progressive aphasia without generalized dementia“ (pomaly 

progredujúca afázia bez generalizovanej demencie). Autor opísal 6 pacientov, u ktorých sa 

porucha reči manifestovala bez toho, aby boli prítomné mnestické poruchy alebo iné 

príznaky demencie. Ďalšie systematické pozorovania pacientov s touto progredujúcou 

poruchou reči ukázali istú variabilitu v klinickom obraze a boli preto opísané viaceré subtypy 

PPA. Možno konštatovať, že ich charakteristika je u viacerých autorov veľmi podobná, 

rozdiely sú najmä v názve a miernom posune akcentu niektorej dominantnej črty deficitu 

(pozri tab. 1.6). 

Tab. 1.6 Porovnanie terminológie a klasifikácie (sub)typov primárnej progresívnej afázie 

(PPA) 

Gorno-Tempini et al. (2011) Grossman (2010) 

 

Mesulam (2013) 

Nonfluentný/agramatický variant 

PPA 

Progresívna nonfluentná afázia 

(nfPPA) 

Agramatický subtyp PPA 

Sémantický variant PPA Sémantická demencia (sPPA) Sémantický subtyp PPA 

Logopenický variant PPA Logopenická progresívna afázia 

(lpPPA) 

Logopenický subtyp PPA 

  Anomický subtyp PPA 

Zmiešaný subtyp PPA 

Všeobecné deskriptívne kritériá pre PPA sú podľa Mesulama (2013) nasledujúce: 

(a) Prítomnosť novovzniknutej a progredujúcej poruchy reči (afázie) zachytenej pri 

hodnotení jazykových funkcií v jednej alebo vo viacerých oblastiach: poruchy 

gramatickej stavby vety pri produkcii reči, poruchy vyhľadávania slov v mentálnom 

lexikóne počas hovorenia, poruchy nominatívnej funkcie reči (pri pomenovaní 

objektov), poruchy porozumenia slovám a vetám, poruchy písanej reči (písania, 
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čítania), poruchy opakovania. Izolovaná porucha artikulácie slov nie je dostatočným 

kritériom na označenie PPA. 

(b) V iniciálnom štádiu relatívne zachovaná epizodická pamäť, exekutívne funkcie, 

vizuálno-priestorové schopnosti dokumentované v anamnéze, lekárskej 

dokumentácii a/alebo neuropsychologickým vyšetrením. 

(c) Vylúčenie iného ako neurodegeneratívneho ochorenia pomocou zobrazovacích 

metód. 

V minulosti bola PPA vnímaná ako patologicko-anatomická diagnóza, ale tento pôvodný 

predpoklad sa celkom nepotvrdil. Pôvodne sa predpokladalo, že pri PPA ide o inú patológiu 

ako pri Alzheimerovej chorobe, výlučne o patológiu FTD (Kirschner, 2014). U PPA sa typicky 

zisťuje jedna z nasledujúcich tried patológie: u niektorých pacientov sú histopatologické 

abnormality spojené s tau-pozitívnou imunoreaktivitou (ako u demencie s Pickovými 

telieskami, progresívnej supranukleárnej obrny alebo kortikobazálnej degenerácie), kým 

u iných pacientov s PPA sa nájde AD patológia. Tretia skupina pacientov s PPA má FTLD 

histopatológiu, negatívnu na tau imunoreaktivitu, ale pozitívnu na ubiquitínovú 

imunoreaktivitu (FTLD-U). U väčšiny týchto prípadov sú histopatologické inklúzie tvorené 

proteínom TDP-43 (FTLD-TDP). V zriedkavých prípadoch PPA sa nájde demencia bez určitej 

histopatológie alebo demencia s Lewyho telieskami. Nonfluentný variant PPA (nfPPA) mnohé 

štúdie spájajú výlučne s tau-pozitívnou patológiou, ale iné nachádzajú FTLD-U (ubikvitínovú) 

patológiu, AD patológiu, demenciu s Pickovými telieskami, ale aj patológiu príslušnú 

kortikobazálnej degenerácii či progresívnej supranukleárnej obrne. Zdá sa, že FTLD-TDP 

patológia je pri nfPPA obzvlášť častá, variant TDP-43 s početnými dystrofickými neuritmi 

a neuronálnymi cytoplazmatickými inklúziami je pri nfPPA prominentný. Niekoľké štúdie 

uvádzajú, že sémantická demencia (sPPA) je spojená výlučne s FTLD-U patológiou a jej 

variantom FTLD-TDP. Na rozdiel od nfPPA je patológia TDP-43 pri sPPA charakterizovaná 

dystrofickými neuritmi, ale len zriedka sa manifestuje neuronálnymi cytoplazmatickými 

inklúziami a doteraz pri nej neboli zistené neuronálne intranukleárne inklúzie. 

Pri logopenickej progresívnej afázii (lpPPA) sú štúdie, ktoré u všetkých pacientov zistili AD 

patológiu, iné zase AD patológiu popri FTLD-TDP patológii.  

Grossman (2010) sumarizoval výsledky nedávnych klinicko-patologických štúdií 145 

dobre charakterizovaných prípadov s pitvou potvrdenou patologickou diagnózou zo siedmich 
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rôznych inštitúcií. Súhrn ukazuje preferenčné spojenie medzi klinickým PPA syndrómom 

a špecifickým neuropatologickým nálezom najmenej u polovice pacientov s PPA. U nfPPA má 

viac ako polovica prípadov tau-pozitívnu patológiu, vrátane demencie s Pickovými telieskami, 

kortikobazálnej degenerácie a progresívnej supranukleárnej obrny. Viac ako dve tretiny 

prípadov sémantickej demencie má FTLD-U patológiu, ktorá je pravdepodobne spojená 

s TDP-43. V polovici prípadov lpPPA je podkladom AD patológia. Starostlivé klinické 

hodnotenie má významnú úlohu v hodnotení pacientov s PPA, ale aj keď určitá patológia je 

v mnohých prípadoch spojená so špecifickými PPA syndrómami, často sa nájdu výnimky. 

Klinická diagnóza PPA syndrómu teda nedefinuje dostatočne spoľahlivo patológiu 

u jednotlivého pacienta a predikcia špecifickej patológie len z klinického obrazu zostáva 

problematická. Na určenie patologického podkladu klinického stavu sú potrebné prídavné 

informácie (Grossman, 2010).  

U pitvou potvrdených prípadov PPA boli identifikované štyri skupiny markerov 

(kvantitatívne neuropsychologické markery, neurozobrazovacie biomarkery, genetické 

biomarkery a likvorové biomarkery), ktoré majú potenciál zvýšiť presnosť diagnostiky PPA.  

Problém s kvantitatívnymi neuropsychologickými markermi je, že niektoré klinické 

charakteristiky (napríklad nonfluentná reč a problémy s pomenovaním) sú prítomné 

u viacerých PPA syndrómov a symptómy sa väčšinou posudzujú dichotomicky (prítomný 

vs. neprítomný) a nie parametricky (teda podľa stupňa postihnutia). Štandardizované 

neuropsychologické testy sú veľmi nápomocné pri záchyte a včasnej diagnostike PPA. 

Striktné spoliehanie sa na neuropsychologické testy, ktorých väčšina závisí od verbálnych 

inštrukcií a verbálnych odpovedí, však môže viesť k mylnému záveru, že ide o hlbší kognitívny 

deficit aj iných oblastí ako reči. Napríklad skóre v najbežnejšom teste kognitívnych funkcií, 

Mini Mental State Examination (MMSE) môže byť pri PPA falošne nízke a zďaleka nemusí 

odrážať skutočnú mieru funkčnosti pacienta (Mesulam, 2013). Niekoľké štúdie kvantitatívne 

hodnotili reč a kogníciu u pitvou potvrdených prípadov PPA. Pri nonfluentnej afázii sa zisťuje 

apraxia reči u všetkých pacientov s tauopatiou, ale nie u pacientov s FTLD-U patológiou. 

Pacienti s tau-pozitívnou patológiou majú výraznejší deficit exekutívnych funkcií a vizuálno-

priestorových schopností. Naopak, pacienti so sémantickou demenciou s TDP-43 

proteínopatiou majú signifikantne väčšie poškodenie v lexikálnom vybavovaní. Epizodická 
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pamäť je viac poškodená u PPA s AD patológiou ako s tau alebo FTLD spektrom patológie 

(Grossman, 2010, Mesulam, 2013, Kirshcner, 2014). 

Z neurozobrazovacích biomarkerov sú dôležité štrukturálne zobrazovacie metódy, ako 

je MRI, ale aj funkčné zobrazovacie metódy s PET, ktoré identifikovali selektívne narušenia 

rečovej siete v ľavej hemisfére, spojené s určitými PPA syndrómami (Grossman, 2010, 

Gorno-Tempini et al., 2011). Vôbec najjedinečnejšou črtou, ktorá odlišuje PPA od iných 

demencií, je asymetrická atrofia rečovo dominantnej (obvykle ľavej) hemisféry (Mesulam, 

2013). Nonfluetná PPA je spojená s atrofiou okolia Sylviovej ryhy, teda inferiórnej, 

operkulárnej a inzulárnej časti ľavého frontálneho laloka. U pacientov s PPA, ktorí majú AD 

patológiu (ale nie u tých s PPA bez AD patológie), PET a SPECT ukazujú zníženú funkciu 

parietálnej kôry. Sémantická demencia je spojená s atrofiou ľavej prednej časti 

temporálneho laloka, ktorá postihuje laterálne a ventrálne povrchy, predný hipokampus 

a amygdalu. Prominentné stenčenie ľavej prednej temporálnej oblasti je u pacientov s FTLD-

U patológiou. Logopenická PPA je spojená s atrofiou zadnej oblasti okolo Sylviovej ryhy. 

U pacientov s AD patológiou sa nachádza temporo-parietálna atrofia. PET zobrazovanie 

β-amyloidu Pittsburskou látkou ukázalo, že signál je najsilnejší vľavo temporálno-parietálne, 

čo je konzistentné s anatomickou distribúciou patológie spôsobenej AD pri PPA. 

Vychytávanie látky vľavo frontálne a vľavo temporálne bolo oveľa nižšie, čo naznačuje, že AD 

patológia je pri nonfuentnej PPA a sémantickej demencii oveľa zriedkavejšia ako pri 

logopenickej PPA (Grossman, 2010).  

Genetické biomarkery poskytujú pri PPA dôležité diagnostické informácie – identifikujú 

vrodené mutácie chromozómov, kódujúcich proteíny zapojené do patogenézy poruchy. 

Autozomálne dominantné poruchy sú u FTLD časté, do 45 % pacientov má pozitívnu rodinnú 

anamnézu. Mutácia génu pre progranulín (PGRN) na 17. chromozóme je spojená s FTLD-TDP 

patológiou, ale nemusí nevyhnutne viesť ku klinickej prezentácii v podobe PPA. Klinický 

obraz FTLD syndrómu môže aj u členov rodiny s rovnakou PGRN mutáciou značne varírovať. 

Niektorí pacienti s familiárnym FTLD syndrómom majú mutáciu MAPT génu (kódujúceho 

mikrotubulárny tau proteín) tiež na 17. chromozóme, ale fenotyp spojený s touto mutáciou 

je veľmi variabilný. Pacienti častejšie vykazujú charakteristiky sémantickej demencie, aj keď 

nikdy nie bez predchádzajúcej sociálnej poruchy. Oveľa častejšia je však sporadická forma 

PPA, kde genetické biomarkery môžu hrať úlohu pri vzniku patologickej bázy. Údajov z tejto 
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oblasti je dosiaľ málo. APOE ε4 je biomarker spojený s AD patológiou, takže prítomnosť tejto 

alely môže potenciálne umožniť diferenciáciu medzi PPA spôsobenou AD patológiou a FTLD 

spektrum patológiou. Zdá sa však, že u pacientov s PPA, bez ohľadu na bazálnu patológiu, nie 

je výskyt tejto alely zvýšený. Ďalšie potenciálne biomarkery možno stanovovať z plazmy. 

Napríklad podiel pacientov s FTLD alebo AD, ktorí majú detekovateľné hladiny TDP-43 

v plazme (46 % a 22 %), korešponduje s podielom pacientov s TDP-43 detekovanom v mozgu. 

Postihnutí aj klinicky asymptomatickí nositelia PGRN mutácie majú signifikantne nižšie 

hladiny progranulínu v plazme ako ich príbuzní, ktorí nie sú nositeľmi tejto mutácie. Tieto 

biomarkery je však potrebné validovať pitevnými štúdiami (Grossman, 2010). 

Biomarkery v likvore môžu odrážať bazálnu patológiu PPA priamejšie ako v plazme. 

Likvor obsahuje proteíny ako tau či Aβ a mnoho štúdií ukázalo, že pri AD je zvýšená hladina 

celkového aj fosforylovaného tau a znížená hladina „zdravých“ krátkych fragmentov 

β-amyloidu (Aβ1-42) v likvore. U FTLD je situácia iná: asi 20 % pacientov s klinickou 

diagnózou FTLD malo na rozdiel od pacientov s AD signifikantne znížené hladiny tau v likvore 

v porovnaní s kontrolami a tiež bol iný pomer tau a Aβ1-42, takže tieto markery môžu 

poslúžiť na diferenciáciu FTLD od AD. U pacientov so známou patológiou sa totiž zisťuje 

likvorový pomer tau voči Aβ1-42 oveľa nižší pri FTLD ako pri AD, pričom cut-off tohto 

pomeru v hodnote 1,06 malo vynikajúcu senzitivitu a špecifickosť na rozlíšenie FTLD od AD. 

Stanovovanie špecifických foriem tau môže byť užitočné v diagnostike tauopatií u pacientov 

s klinickou diagnózou progresívnej supranukleárnej obrny alebo kortikobazálnej degenerácie. 

V likvore pacientov s FTLD sa zistili aj nové potenciálne biomarkery, napríklad cystatín C, 

transtyretín, neurosekretorický proteín VGF a chromogranín B, ale zhodnotenie ich významu 

v diagnostike vyžaduje ďalšie skúmanie (Grossman, 2010). 

Definovanie patológie zodpovednej za klinickú prezentáciu PPA vyžaduje multimodálny 

prístup. Klinická identifikácia špecifického PPA syndrómu poskytuje dôležitú predbežnú 

informáciu o pravdepodobnej príčine PPA a biomarkery môžu poskytnúť užitočné prídavné 

informácie. Neurozobrazovacie vyšetrenie môže definovať neuroanatomickú bázu PPA a PET 

vyšetrenie s Pittsburgskou alebo inou látkou, ktorá sa viaže na β-amyloid, možno využiť na 

identifikáciu AD prezentujúcej sa ako variant PPA. Kombinácie biomarkerov môžu doplniť 

klinickú diagnostiku a pomôcť identifikovať patologickú bázu PPA už za života pacienta. 

Zistenie genetickej mutácie konzistentnej s tauopatiou alebo TDP-43 proteínopatiou 
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poskytne definitívnu informáciu o etiológii familiárnej formy PPA a v budúcnosti snáď nové 

biomarkery umožnia stanoviť patologickú bázu sporadickej PPA, čo otvorí dvere možnosti 

etiologicky špecifickej liečby. V ére vývoja etiologicky špecifickej liečby 

neurodegeneratívnych porúch je aj pre PPA s jej troma variantmi kľúčové stanoviť 

histopatologickú bázu poruchy. Klinicko-patologické korelácie poukazujú na podiel demencie 

s Pickovými telieskami a iných tauopatií, TDP-43 proteínopatií a Alzheimerovej choroby 

(Grossman, 2010, Mesulam, 2013). Dôležitým doplnkom klinickej diagnostiky sú nálezy 

neurozobrazovacích vyšetrení a niektoré biomarkery. Ich hodnotenie – popri starostlivom 

klinickom vyšetrení – by mohlo umožniť správnu diagnostiku patológie spojenej s PPA už 

počas pacientovho života.  

Podľa Gorno-Tempini et al. (2011) stanovenie klinickej diagnózy PPA prebieha v dvoch 

stupňoch. V prvom kroku má pacient zodpovedať kritériám na zaradenie do diagnózy PPA 

a po jej potvrdení sa uvažuje o troch variantoch PPA. Ich stručnú charakteristiku uvádzame 

na základe opisov v najnovších publikáciách venovaných tejto téme (Grossman, 2010, Gorno-

Tempini et al., 2011, Mesulam, 2013, Kirschner, 2014, Marková et al., 2015). 

Nonfluentný/agramatický variant PPA  

Symptómy v reči sú veľmi podobné klasickej neplynulej (nonfluentnej) afázii, ktorá 

vzniká na podklade cievnej mozgovej príhody. Medzi hlavné symptómy patrí postupná 

progresia symptómov, nonfluentná spontánna reč s prítomnosťou aspoň jedného 

z nasledujúcich príznakov na lexikálnej úrovni (anómia, fonémické parafázie) a na 

morfologicko-syntaktickej úrovni (agramatizmus). Anómia u týchto pacientov však nie je 

spojená s poruchou porozumenia izolovaných slov, teda nie je prítomný sémantický deficit. 

Pacienti vedia, ktoré slovo chcú povedať nahlas, nezriedka ho preto aj začnú opisovať (napr. 

funkciu, tvar objektu). Porozumenie izolovaným a najmä vysoko frekventovaným slovám je 

zachované. Vo vetách, kde treba dekódovať vzťahy medzi slovami majú však pomerne často 

problémy už na začiatku ochorenia. Uvádzané jazykové deficity v hovorenej reči sa 

manifestujú aj pri písanej forme. Pacienti majú ťažkosti pri čítaní, najmä pri hlasitom čítaní 

zložitejších slov (často vznikajú paralexie – zámeny hlások pri čítaní). Písanie je tiež 

ťažkopádne, často produkujú len agramatické, krátke vety, v ktorých sa vyskytuje množstvo 

chýb, najmä zámena písmen (paragrafie). Už v iniciálnom štádiu ochorenia sa k týmto 

jazykovým deficitom u časti pacientov pridružuje apraxia reči. V spontánnej reči pacientov sa 
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vyskytujú nekonzistentné zámeny hlások (napr. substitúcia, inverzia alebo transpozícia 

zvukov reči). Pomerne dlho sú u týchto pacientov zachované neverbálne zručnosti a relatívne 

ušetrená je aj funkčnosť. 

Sémantický variant PPA (sémantická demencia) 

Pre sémantický variant PPA je typický skorý nástup ochorenia, ktoré sa začína najmä 

postupnou degradáciou sémantickej pamäti. Tento deficit významnou mierou ovplyvňuje 

poruchy porozumenia reči už na úrovni izolovaných slov. Pacienti síce strácajú schopnosť 

porozumieť významu slov, ktoré ale vedia po vyšetrujúcom nahlas zopakovať. Podobne je to 

aj pri čítaní. Pacienti sú schopní nahlas prečítať slová, ktorým nerozumejú, nevedia k nim 

priradiť význam (používajú tzv. nesémantickú cestu čítania). V produkcii reči sa u nich 

vyskytujú sémantické parafázie a nezriedka majú problémy s vyhľadávaním slov 

v mentálnom lexikóne (viac im robí problém pomenovanie objektov ako činností), pre ktoré 

sú v ich reči časté tzv. anomické pauzy. Na začiatku ochorenia nemajú títo pacienti narušenú 

gramatickú rovinu jazyka (morfológiu aj syntax), tvoria teda gramaticky správne vety, ktoré 

významom môžu byt irelevantné až prázdne.  

Logopenický variant PPA 

Spontánna reč pacientov je spomalená, prerušovaná anomickými pauzami. 

Charakteristickou črtou tohto variantu PPA je, že v reči týchto pacientov sa nevyskytuje 

typický agramatizmus a pacienti nemajú ťažkosti pri porozumení izolovaných slov. Aj podľa 

prvého opisu tejto jednotky (Mesulam a Wientraub, 1992) najnápadnejším príznakom 

logopenického variantu je, že v reči pacientov sa vyskytujú anomické pauzy (poruchy 

vyhľadávania slov v mentálnom lexikóne) a majú výrazné ťažkosti pri pomenovaní objektov, 

napr. teste pomenovania obrázkov. Nové kritériá pre PPA uvádzajú ako podmienku pre 

logopenický variant aj väčšie ťažkosti pri opakovaní dlhších viet, čo je vysvetľované deficitmi 

fonologického komponentu krátkodobej pamäti (Gorno-Tempini et al., 2011). V reči 

pacientov sa vyskytujú aj fonologické chyby (substitúcie, čiže zámeny hlások v slove), ale 

slová sú dobre artikulované bez distorzií rečových zvukov.  

Uvedené symptómy lingvistických deficitov pre jednotlivé varianty PPA nie sú náhodné 

(pozri obr. 1.1). Reflektujú úlohu rôznych mozgových štruktúr pri jednotlivých jazykových 

funkciách (napr. úlohu kôry frontálneho laloka pri spracovaní gramatiky, funkciu predných 
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oblastí temporálneho laloka pri lexikálno-sémantických procesoch). Tomu zodpovedá aj 

nález mozgovej atrofie predilekčne v oblasti zadnej frontálno-inzulárnej oblasti dominantnej 

hemisféry v prípade nonfluentného variantu PPA, prednej časti ľavého temporálneho laloka 

v prípade sémantického variantu PPA a v parietálnej krajine a v okolí Sylviovej ryhy prevažne 

v ľavej hemisfére pri logopenickom variante PPA.  

 

 

Obr. 1.2 Zjednodušená schéma základných lingvistických charakteristík troch variantov 

primárnej progresívnej afázie 

Z predchádzajúcich informácii vidno, že detailné zmapovanie a včasné zachytenie aj 

diskrétnych jazykových deficitov pri PPA vyžaduje použitie testov, ktoré hodnotia jazykové 

funkcie a reč na úrovni slova a vety.  
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V posledných rokoch boli publikované testové batérie, ktoré boli vytvorené na špeciálne 

pre potreby diferenciálnej diagnostiky subtypov PPA. Medzi najnovšie metodiky patrí aj 

Sydney Language Battery (SYDBAT) (Savage et al., 2013). Táto testová batéria obsahuje štyri 

subtesty, ktoré sú zamerané na hodnotenie výkonov v pomenovaní obrázkov (30 farebných 

fotografií), opakovanie (30 troj- až štvorslabičných slov), porozumenie slov (identifikácia 

objektu spomedzi viacerých podľa slovnej inštrukcie vyšetrujúceho) a subtest sémantických 

asociácií (vyšetrovaná osoba má vybrať k cieľovému obrázku sémanticky najbližší obrázok 

spomedzi štyroch ďalších obrázkov).  

Dôležitým aspektom je aj analýza spontánnej rečovej produkcie. Najčastejšie sa 

analyzuje opis obrázka alebo vytvorenie viet zo slov, pričom sa hodnotí najmä gramatický 

stavba viet.  

Na diagnostiku PPA na Slovensku máme dnes k dispozícii diagnostické metodiky, ktoré 

boli vytvorené so zreteľom na jazykové špecifiká slovenského jazyka. Komplexná jazyková 

batéria DgAAA (Cséfalvay, Egryová a Wiedermann, 2007), špecifický test zameraný na 

pomenovanie obrázkov (TPO) (Šteňová a Cséfalvay, 2011) a test porozumenia viet (TPV) 

(Marková et al., 2015). Testy zamerané na hodnotenie produkcie viet a na úrovni textu 

existujú zatiaľ v experimentálnej verziách. 

1.3.1.4 Demencia pri Huntingtonovej chorobe 

Huntingtonova choroba je neurodegeneratívne, autozomálne dominantne dedičné 

ochorenie s neurologickou aj psychiatrickou symptomatikou, vedúce k demencii. Porucha je 

kódovaná na 4. chromozóme, kde sa nadmerne opakuje triplet, ktorý obsahuje cytozín-

adenín-guanín. Čím je počet opakovaní vyšší (tzv. CNV – Copy Number Variation), tým je 

nástup ochorenia skorší. Produktom tejto mutácie je patologický intracelulárny proteín 

huntingtín, ktorý má potom väčší počet aminokyseliny glutamínu. Potomkovia chorých 

klinicky ochorejú asi v 50 % prípadov. Choroba sa väčšinou manifestuje v 4. alebo 5. decéniu 

života, vzácne skôr. Rozvoju demencie spravidla (ale nie vždy) predchádzajú neurologické 

príznaky, z ktorých najznámejšia a z hľadiska diagnózy esenciálna je chorea. Choreatické 

dyskinézy sú mimovôľové, rýchle, nepravidelné pohyby koreňového aj akrálneho svalstva 

v náhodnej distribúcii či grimasy tvárového svalstva. Okrem toho sa vyskytujú poruchy 

chôdze (typicky kolísavá až tanečná chôdza), rigidita kostrového svalstva a niekedy aj 

poruchy reči (dyzartria). Kognitívna porucha nastupuje často skôr, ako dôjde k úplnému 
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klinickému vyjadreniu motorických príznakov, čo sťažuje stanovenie správnej diagnózy. Ide 

o subkortikálny typ demencie. Na začiatku dominuje najmä porucha exekutívnych funkcií, 

pozornosti, spomalenie psychomotorického tempa a menej výrazná porucha pamäti. Najviac 

je postihnutá pracovná a krátkodobá pamäť, typická je porucha procedurálnej pamäti 

(učenie sa motorickým zručnostiam) (Rusina a Matěj, 2014). Časté bývajú nekognitívne 

príznaky, ako je iritabilita, apatia, obsedantno-kompulzívne symptómy, anxieta a depresia. 

Demencia rýchlo progreduje do obrazu ťažkej globálnej demencie s prevahou frontálnych 

príznakov a zároveň pacient stráca schopnosť vôľových pohybov. 

1.3.2 VASKULÁRNE DEMENCIE 

Vaskulárne demencie sa spomedzi sekundárnych demencií (ako protipólu primárnych 

neurodegeneratívnych demencií) vyčleňujú ako osobitná, tretia skupina demencií pre 

charakteristický a jednotný mechanizmus vzniku. Tým je poškodenie mozgového tkaniva 

v dôsledku chorobných procesov, ktoré primárne postihujú cievy, čo vedie k poruchám 

perfúzie a oxygenácie mozgu. 

Väčšina autorov uvádza, že vaskulárne demencie sú druhým najčastejším typom 

demencií (hneď po demencii pri Alzheimerovej chorobe), ale sú aj zdroje, ktoré im pripisujú 

tretie miesto (ako druhý najčastejší typ demencie uvádzajú demenciu s Lewyho telieskami). 

Príčinou diskrepancie v údajoch o prevalencii a incidencii tohto ochorenia sú prevažne 

metodologické rozdiely medzi jednotlivými štúdiami. Ak sa hodnotí len prevalencia demencií 

v starobe, sú vaskulárne demencie pravdepodobne na treťom mieste, ale ak sa hovorí 

o prevalencii demencií bez ohľadu na vek, zaujímajú druhú pozíciu s celkovým podielom 

15 - 30 % všetkých demencií. V ďalších desiatich percentách sú súčasťou demencií zmiešanej 

etiológie, väčšinou vaskulárnej a alzheimerovskej (Jirák, 2004; in: Höschl, Libiger a Švestka, 

2004).  

Patologicko-anatomickým základom väčšiny vaskulárnych demencií sú ložiská 

mozgových infarktov. Väčšinou ide o infarkty ischemické, ale môže sa podieľať aj 

hemoragická zložka. K hemorágiám dochádza väčšinou pri hypertenzii, zriedkavejšie sa na 

nich podieľa poškodenie ciev amyloidovou angiopatiou. Ložiská sú väčšinou malé 

a mnohopočetné, ale nezriedka nájdeme aj väčšie. Demencia sa môže rozvinúť aj na 

podklade jednej veľkej náhlej cievnej mozgovej príhody, väčšinou v tzv. strategickej oblasti, 
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dôležitej pre kognitívne funkcie, najmä pamäť. K drobným hypoxicko-ischemickým maláciám 

dochádza v mozgovom tkanive predovšetkým v dôsledku uzáveru drobných koncových 

arteriol, prípadne až kapilár. Pri nekontrolovanej hypertenzii dochádza v mozgovom tkanive 

ešte k ďalšiemu fenoménu – tvorbe malých dutiniek okolo neustále nadmerne pulzujúcich 

drobných arteriol, ktoré svojou pulzáciou poškodzujú okolité tkanivo mechanicky. Drobné 

malatické ložiská sú roztrúsené, neskôr splývajú. Na vznik dementného syndrómu je 

nevyhnutné, aby celkový objem malácií bol aspoň 100 ml v prípade drobných infarktov 

a aspoň 50 ml v prípade jedného väčšieho mozgového infarktu. K rozvoju vaskulárnej 

demencie môže dôjsť (hoci oveľa zriedkavejšie) aj mechanizmom globálnej ischemizácie, 

napr. po náhlom zastavení srdcovej činnosti alebo po strangulácii. Málokedy má na vzniku 

demencie podstatný podiel aterosklerotické postihnutie veľkých prívodných mozgových ciev. 

Ischemické poškodenie mozgového tkaniva, ktoré vzniklo akýmkoľvek mechanizmom, 

vyvolá celý rad ďalších zmien, ktoré v konečnom dôsledku vedú k poruche funkcie a napokon 

k úbytku neurónov v postihnutej oblasti. Pri hypoxii dochádza k energeticko-metabolickej 

insuficiencii neurónov. Znižuje sa zásoba zdrojov energie (glukózy a glykogénu), naopak, 

zvyšuje sa hladina laktátu a vzniká acidóza. Aktivuje sa excitotoxická kaskáda, uvoľní sa 

nadmerné množstvo glutamátu a aspartátu a tie sa nadmerne naviažu na ionotropné 

receptory typu NMDA (N-metyl-D aspartátové) a AMPA (α-amino-3-hydroxyl-5-metyl-4-

izoxazol-propionátové). Následne do neurónu nadmerne vstupujú kalciové, chloridové 

a sodíkové ióny a nadmerne vystupujú ióny draslíka. V tejto nerovnováhe sa aktivujú enzýmy 

(najmä proteínkinázy, fosfatázy a fosfolipázy), čo vyvolá destabilizáciu vnútorného prostredia 

neurónu a umožní transkripciu patologických génov, napríklad pre apoptózu. Okrem toho sa 

pri hypoxii uvoľňujú voľné kyslíkové radikály, ktoré poškodzujú enzymatický aparát neurónu 

a najmä biologické membrány.  

Dôležité je uvedomiť si, že k vzniku vaskulárnej demencie predisponujú určité rizikové 

faktory. Ak ich v anamnéze pacienta nájdeme, umožní nám to spoľahlivejšie diferenciálno-

diagnosticky odlíšiť vaskulárnu od iných typov demencie. Jednoznačne najvýznamnejším 

rizikovým faktorom je hypertenzia, ďalšími sú hyper- a dyslipidémie, aterosklerotické 

postihnutie iných orgánových systémov (napr. ischemická choroba srdca v dôsledku 

aterosklerózy koronárnych tepien), diabetes mellitus, resp. plne rozvinutý metabolický 

syndróm so všetkými svojimi zložkami. Rizikovým faktorom je, rovnako ako pri 
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kardiovaskulárnych ochoreniach, fajčenie. Úlohu zohráva aj chronický stres, ktorý 

pravdepodobne predstavuje aj prepojenie medzi prípadnou depresiou a organickou 

kognitívnou poruchou. Ako o rizikovom faktore sa uvažuje aj o prítomnosti alely E4 pre 

apolipoproteín, podobne ako je to pri Alzheimerovej chorobe. Ďalšími faktormi, ktoré 

prispievajú k rozvoju hypoxie mozgového tkaniva, sú napríklad závažné kardiovaskulárne 

ochorenia so zlyhávaním v malom obehu, ťažké respiračné ochorenia s obmedzením 

ventilačnej kapacity, ťažšie anémie a mnohé iné.  

Existujú spoločné klinické a priebehové charakteristiky vaskulárnych demencií, ktoré 

ich odlišujú od skupiny primárnych degeneratívnych porúch. Sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke.  

 

Tab. 1.7 Charakteristiky vaskulárnych demencií 

• náhly, resp. relatívne rýchly vznik demencie, 

• priebeh kognitívneho úpadku obvykle nie plynulo progredientný (ako napríklad pri Alzheimerovej 

chorobe), ale „schodovitý“, s obdobiami náhlych prudších zhoršení, ktoré sa už nevrátia na pôvodnú 

úroveň, ale progresia pokračuje z nižšej úrovne, 

• v krátkom časovom horizonte je intenzita kognitívnej poruchy aj nekognitívnych príznakov kolísavá, 

stav fluktuuje, ale nie tak rýchlo ako pri demencii s Lewyho telieskami, 

• veľmi dlho zostáva zachovaná premorbídna osobnosť pacienta, dlho zostáva zachovaná kritickosť 

k ochoreniu,  

• porucha pamäti dlho zostáva v oblasti novopamäti s relatívnou hypertrofiou staropamäti, 

• výrazný mnestický deficit dlho kontrastuje s relatívne zachovaným logickým a abstraktným 

myslením, chápavosťou a úsudkom,  

• prevažujúcim a veľmi častým nekognitívnym prejavom je depresia, 

• častejšie ako pri neurodegeneratívnych demenciách sa vyskytujú kvalitatívne poruchy vedomia, 

najviac stavy zmätenosti, ale aj amentno-delirantné obrazy, ktorých príčinou býva náhle prechodné 

prehĺbenie hypoperfúzie mozgu, napr. pri prudšom poklese krvného tlaku,  

• pravidelne sa vyskytujú rôzne neurologické syndrómy, extrapyramídové prejavy a ložiskové 

neurologické príznaky, 

• v anamnéze je u všetkých pacientov nejaké vaskulárne ochorenie, najčastejšie hypertenzia, ale aj 

prejavy aterosklerotického postihnutia iných orgánov či systémov, ako je ischemická choroba srdca, 

obliterujúce ochorenie periférnych artérií, napríklad na dolných končatinách, 

• vždy sa dá identifikovať somatogénna príčina – mozgová hypoperfúzia. 
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1.3.2.1 Multiinfarktová demencia 

Najčastejším typom vaskulárnej demencie v starobe je multiinfarktová demencia (MID). 

Je dôsledkom mnohých drobných infarktov mozgového tkaniva. Malácie vznikajú 

trombotizáciou drobných mozgových ciev alebo ich embolizáciou trombami, ktoré vznikli 

inde (v sinus caroticus, karotických arériách alebo intrakardiálne). Infarkty sa vyskytujú tak 

v kortexe, ako aj v bielej hmote mozgu. Klinický obraz sa odvíja od lokalizácie a rozsahu lézií 

a obsahuje kortikálne i subkortikálne prejavy. Začiatok je zvyčajne náhly. Vzniku demencie 

však nezriedka predchádza rôzne dlhé obdobie pseudoneurastenických ťažkostí so zvýšenou 

iritabilitou, tenziou, afektívnou labilitou, hyposomniou, poruchami pozornosti, 

neschopnosťou relaxácie, patickou únavnosťou, bolesťami hlavy a závratmi. Porucha pamäti 

je dlho obmedzená na oblasť novopamäti, dominuje porucha vštiepivosti a fixácie nových 

obsahov. Staropamäť je relatívne hypertrofovaná, staré obsahy si pacienti dlho vybavujú 

pomerne dobre, aj keď pomalšie. Táto demencia sa nazýva aj ostrovčekovitou demenciou, 

a to najmä preto, že je pri nej výrazne nerovnomerné postihnutie jednotlivých kognitívnych, 

ale aj ostatných psychických funkcií. Porucha pamäti zvyčajne o dlhý čas predchádza poruchu 

intelektu, takže v skorších štádiách je popri už aj hlbšom mnestickom deficite relatívne dobre 

zachované abstraktné a logické myslenie, chápavosť, úsudok aj kritickosť k ochoreniu. 

Rovnako dlho bývajú zachované pôvodné osobnostné charakteristiky. Zjavné je však 

spomalenie psychomotoriky a včasná porucha vizuálno-priestorových schopností. Afektívna 

labilita sa časom stupňuje až do afektívnej inkontinencie, keď pacient už nedokáže 

kontrolovať prchavé afektové reakcie, vznikajúce bez zjavného podnetu. Veľmi častým 

sprievodným javom je depresia. Oproti degeneratívnym demenciám je zvýšené riziko výskytu 

kvalitatívnych porúch vedomia. Pri postihnutí dominantnej hemisféry môže vznikať porucha 

fatických funkcií. Pri prevažujúcom postihnutí nedominantnej hemisféry vznikajú rôzne typy 

agnózie. (Cummings, 2003). Časté sú neurologické pyramídové aj extrapyramídové príznaky, 

napríklad hemiparéza, parkinsonský syndróm či pseudobulbárna paralýza.  

Priebeh multiinfarktovej demencie je typicky schodovito progredientný, náhle zhoršenia 

súvisia so vznikom nových malatických ložísk a môžu byť sprevádzané tranzitórnymi 

amentnými alebo amentno-delirantnými stavmi. Ak sa už vyvinie demencia, prognóza 

poruchy nie je dobrá, pacienti zomierajú priemerne do 5 rokov od stanovenia diagnózy, 

najčastejšie na následky cievnej mozgovej príhody.  
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1.3.2.2 Demencia pri status lacunaris 

Osobitným typom cievnej demencie je demencia pri status lacunaris, pri ktorej sú 

drobné cysty po infarktoch len mikroskopické, aj keď časom ložiská splývajú. Lakúny sú 

lokalizované najmä v bazálnych gangliách, mozgovom kmeni, talame, mozočku a bielej 

hmote hemisfér. Tento typ demencie najčastejšie postihuje hypertonikov, ale aj ťažkých 

fajčiarov či ľudí po prekonaní tranzitórnych ischemických atakov, ktoré v mozgu nezanechali 

malatické ložisko, viditeľné na neurozobrazovacích vyšetreniach. Najčastejšie ide o obraz 

subkortikálnej, zriedkavejšie zmiešanej kortikálnej a subkortikálnej demencie. Pravidelne je 

prítomný parkinsonský syndróm s typickou svalovou rigiditou a hypokinézou, typická 

porucha chôdze (brachy- a bradybázická chôdza), poruchy mikcie, dyzartria a spastický plač 

a smiech.  

1.3.2.3 Binswangerova choroba 

S demenciou pri status lacunaris je do istej miery príbuzná Binswangerova choroba, 

ktorá predstavuje prototyp prevažne subkortikálnej vaskulárnej demencie. Vzniká takmer 

výlučne na podklade hypertenznej encefalopatie. Mikroinfarkty postihujú takmer výlučne 

bielu hmotu, a to najmä periventrikulárne. V tejto oblasti (ale neskôr aj difúzne) postupne 

dochádza k demyelinizácii a atrofii bielej hmoty v dôsledku mikroangiopatie kolmo 

odstupujúcich penetrujúcich arteriol. Ochorenie začína väčšinou v preséniu a priebeh je na 

rozdiel od miltiinfarktovej demencie chronický a relatívne plynulý. Klinicky sa Binswangerova 

choroba prezentuje prevažne subkortikálnymi príznakmi. Je výrazná celková spomalenosť, 

typické sú zníženie iniciatívy, spontánnosti a hypoaktivita. Je zjavný bradypsychizmus 

a monotónna, nemodulovaná reč. Výrazné sú poruchy emotivity (apatická či depresívna 

nálada so zníženou emočnou reaktivitou, často ale aj afektívna labilita až inkontinencia). 

Pravidelne sú prítomné poruchy exekutívnych funkcií, celková intelektová deteriorácia však 

nastupuje veľmi pomaly a dlho nie je výrazný ani hrubší mnestický deficit. Obraz dopĺňajú 

neurologické príznaky ako poruchy postoja a chôdze, ataxia, hypertonicko-hypokinetický 

extrapyramídový syndróm či poruchy ovládania sfinkterov. 

1.3.2.4 Demencia po náhlej cievnej mozgovej príhode 

Demencia môže vzniknúť aj po jednej rozsiahlej alebo tzv. strategickej náhlej cievnej 

mozgovej príhode. Oblasti strategické pre kognitívne funkcie (najmä pre pamäť) sú talamus, 
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bazálne časti frontálnych lalokov, mediálna časť temporálneho laloka, oblasti zásobované 

a. cerebri anterior a posterior. Okrem kognitívnej poruchy sú pravidelne prítomné 

neurologické príznaky, ktoré závisia od lokalizácie lézie. Začiatok je vždy náhly a dramatický, 

častá býva úvodná kvantitatívna porucha vedomia. V priebehu niekoľkých mesiacov po 

cievnej príhode sa neurologické príznaky aj hĺbka kognitívneho deficitu môžu zmierniť 

a potom zostáva stacionárna demencia, samozrejme v prípade, že nedôjde k ďalšej mozgovej 

príhode, pretože riziko opakovania je vysoké. 

1.3.2.5 Demencia pri mozgovej amyloidovej angiopatii 

Demencia pri mozgovej amyloidovej angiopatii vzniká v dôsledku ukladania amyloidu 

v mozgových cievach. Väčšinou postihuje ľudí vo vyššom veku, nie je viazaná na hypertenziu 

a často sa vyskytujú mozgové hemorágie. Klinický obraz je podobný ako pri Binswangerovej 

chorobe, podobný je aj nález prevažujúcej patológie v bielej hmote periventrikulárne.  

1.3.2.6 CADASIL 

Vzácnou geneticky prenášanou formou vaskulárnej demencie je CADASIL (cerebrálna 

autozomálne dominantná artériopatia so subkortikálnymi infarktmi a leukoencefalopatiou). 

Jej príčinou je mutácia génu NOTCH3 na 19. chromozóme. Pacienti majú okrem demencie aj 

migrenózne bolesti hlavy a častá je aj depresia.  

1.3.3 SEKUNDÁRNE DEMENCIE 

Na sekundárne demencie je potrebné myslieť najmä vtedy, ak sa demencia objaví pred 

65. rokom života. Ide o veľmi rôznorodú skupinu ochorení, ktorých prevalencia v súčasnosti 

rapídne narastá so zvyšujúcim sa vekom najmä preto, že moderné terapeutické možnosti 

dovoľujú pacientom dlhšie žiť so svojím primárnym ochorením. Napriek tomu sú sekundárne 

demencie často nedostatočne diagnostikované, ale aj pri správnej diagnóze neadekvátne 

liečené. Pritom ide o jedinú skupinu demencií, pri ktorej je možnosť stav zvrátiť, teda 

o demencie potenciálne reverzibilné. Reverzibilita nie je vysoká, všetky doteraz publikované 

štúdie sa zhodli na nižšej ako 20 % zvrátiteľnosti, pričom s úplnou reverzibilitou sa dá počítať 

v menej ako 10 % prípadov a všeobecne platí, že lepšiu prognózu majú mladší pacienti 

s menej výrazným poškodením (Yousuf et al., 2010). Pri správnej a skorej liečbe základného 

ochorenia s pridaním podpornej terapie dementného syndrómu môže však pacient 
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dosiahnuť takú úroveň kognitívnych a ostatných funkcií, akú mal pred ochorením, alebo 

aspoň ich čiastočné zlepšenie. To je aj hlavný dôvod, pre ktorý je potrebné sa nimi zaoberať 

a rozšíriť vedomosti o nich nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti (Kurlan et al., 2013).  

Zvlášť v tejto skupine demencií je veľmi dôležitá včasná diagnostika, lebo čím je priebeh 

neliečenej sekundárnej demencie dlhší, tým viac klesá možnosť úplnej obnovy funkcií. Platí 

to najmä pre hypovitaminózu B12, neurosyfilis či normotenzný hydrocefalus (Ressner, 2000).  

Medzi najdôležitejšie potenciálne liečiteľné demencie patria už spomínaný normotenzný 

hydrocefalus, hypotyreóza, hyperparatyreóza, alkoholová demencia, deficiencia vitamínu 

B12 a kyseliny listovej (Dennis, 2007). 

Jednoznačne najčastejšia sekundárna demencia je alkoholová demencia, o ktorej možno 

uvažovať ako o potenciálnej epidémii 21. storočia (Vetreno et al., 2011).  

Doteraz bolo opísaných viac ako 70 rôznych príčin sekundárnych demencií, ale my sa 

budeme podrobnejšie venovať len niekoľkým, najmä známejším, resp. takým, s ktorými sa 

môžeme stretnúť častejšie.  

Pri normotenznom hydrocefale stúpa objem mozgovomiechového moku nad normálne 

hodnoty, likvor sa hromadí v mozgových komorách a spôsobuje útlak okolitého tkaniva 

mozgu o lebečné kosti. Mozgové bunky potom nemôžu normálne fungovať, ale na rozdiel od 

napr. Alzheimerovej demencie nutne nezanikajú, ale ak sa nadmerný tlak odstráni, až v 50 % 

prípadov sa ich správna funkcia opätovne obnoví. V tomto zmysle predstavuje normotenzný 

hydrocefalus príklad zvrátiteľnej, reverzibilnej demencie (Lipman, 2007). S normotenzným 

hydrocefalom sa najčastejšie stretneme u starších dospelých po päťdesiatom roku života, 

ktorí prekonali encefalitídu, meningitídu či subarachnoidálne krvácanie, prípadne mali úraz 

hlavy či operáciu mozgu. Viac ako v polovici prípadov sa však žiadna príčina nezistí. Pre 

klinický obraz je charakteristická triáda poruchy chôdze, keď pacient chodí malými, 

šúchavými krokmi a často padá, inkontinencie moču a demencie, ktorá sa rozvíja neskôr 

a nemusí k nej dôjsť vždy. Ide o subkortikálnu demenciu, nápadné je najmä spomalenie 

psychických procesov.  

Spomedzi sekundárnych demencií infekčnej etiológie je významná skupina prionóz. 

Creutzfeldtova-Jakobova choroba je relatívne vzácne ochorenie, ktoré existuje v genetickej 

forme (predtým nazývanej familiárna), keď sa dedí špecifická mutácia priónového génu, 

v sporadickej forme (najčastejšie, pôvod nie je úplne jasný), ale aj v infekčnej forme 
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s nebezpečenstvom medzidruhového prenosu. Pri prionózach sa v mozgu hromadia 

patologické beta-formy vláknitých bielkovinových štruktúr – priónov – schopných replikovať 

sa. Mozgové bunky hynú, rozvíja sa spongiformná encefalopatia, ktorá vedie k fatálnej 

presenilnej demencii. Demencia progreduje veľmi rýchlo, časté sú nekognitívne príznaky 

(najprv anxieta, poruchy spánku, neskôr nepokoj v dôsledku psychotických symptómov, 

najmä halucinácií) a pravidelne aj neurologické príznaky, spočiatku myoklonus, neskôr 

pyramídové aj extrapyramídové príznaky až úplná neschopnosť pohybu. Pre dominantnú 

psychopatologickú symptomatiku sú pacienti často hospitalizovaní na psychiatrii, kde sa 

stanoví diagnóza a keďže ďalší priebeh je pomerne rýchly, niekedy sa ochorenie na 

psychiatrii aj letálne skončí. Pacienti zomierajú v štádiu akinetického mutizmu, obvykle 

v dôsledku pridruženej infekcie (Mitrová, 2004). 

Kuru je ďalšou prionózou – spongiformnou encefalopatiou s epidemickým výskytom 

v kmeni Fore (Papua Nová Guinea). Členovia kmeňa sa nakazia v dôsledku rituálneho 

kanibalizmu (zjedia mozog chorých jednotlivcov). Klinická manifestácia je zhodná 

s Creutzfeldtovou- Jakobovou chorobou, ide o veľmi rýchlo progredujúcu demenciu, 

ochorenie trvá v priemere 12 mesiacov (Mayer, 2007). 

Syfilis (lues) je chronické infekčné ochorenie dôsledku infekcie mikróbom – spirochétou 

Treponema pallidum. Patrí medzi pohlavne prenosné choroby, aj keď vzácne sa človek môže 

infikovať aj kožnými prejavmi infekcie, krvou alebo inými telesnými tekutinami. Výskyt 

syfilisu, žiaľ, celosvetovo narastá. Demencia je jednou z najčastejších prezentácií jeho 

terciárneho štádia (Thompson a Lennox, 2007). V priebehu syfilisu ju môže spôsobiť 

chronická meningoencefalitída, gumma cerebri a hlavne progresívna paralýza. Táto sa 

objavuje veľmi dlho po nákaze, približne za 15 – 20 rokov. Čím je choroba získaná vo vyššom 

veku, tým rýchlejšie sa môže prejaviť. V nervovom tkanive a nachádza veľký počet spirochét 

a v podstate ide o chronickú meningoencefalitídu, pri ktorej dochádza postupne k mozgovej 

atrofii. V klinickom obraze demencie je popri kognitívnych poruchách nápadná najmä zmena 

osobnosti s úpadkom vyšších citov.  

Vzhľadom na vysokú aktuálnosť spomenieme aj demenciu pri HIV infekcii, s ktorou sa 

v literatúre stretneme pod označením HIV encefalopatia, AIDS demencia komplex či HIV 

demencia. Ochorenie spôsobuje vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Pred 

uvedením vysokoaktívnej antiretrovírusovej terapie bola incidencia HIV demencie 7 % 
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a pravdepodobnosť, že u HIV-pozitívneho jedinca sa počas života rozvinie demencia, bola až 

20 %. Pri dnešnej liečbe je výskyt demencie pri HIV infekcii či AIDS nižší, ale liečba 

pravdepodobne nechráni mozog pred poškodením infekciou úplne, pacienti len dlhšie 

prežívajú v štádiu čiastočne potlačeného, ale stále aktívneho „neurozápalu“, ktorý sa klinicky 

prejavuje ľahšou kognitívnou poruchou, nedosahujúcou stupňa demencie (Rosca et al., 

2011). Pokiaľ sa demencia rozvinie, ide o subkortikálny typ demencie s dominantným 

spomalením psychických procesov a množstvom neurologických motorických príznakov.  

Jedným z príkladov demencií pri hypovitaminóze je Wernickeho encefalopatia dôsledok 

ťažkého deficitu tiamínu (vitamínu B1). Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí závislých od alkoholu, 

nie je však totožná s alkoholovou demenciou. Môže vzniknúť aj u pacientov s ochoreniami 

gastrointestinálneho traktu, pri malabsorpčom syndróme alebo pri malígnych ochoreniach. 

Pri chronickej konzumácii alkoholu dochádza k deficitu tiamínu niekoľkými mechanizmami: 

alkoholici sa zvyčajne stravujú karenčne, nemajú dostatočný príjem esenciálnych vitamínov, 

alkohol vyvoláva zápal žalúdočnej sliznice, takže sa vitamíny zo stravy horšie absorbujú, ale 

najmä alkohol bráni premene tiamínu na jeho aktívnu formu interferenciou s koenzýmom 

tiamíndifosfátom (Ridley et al., 2013). Wernickeho encefalopatia sa klinicky prejavuje 

poruchou okohybných svalov, ataxiou a kognitívnou poruchou, ktorá nemusí vždy dosiahnuť 

hĺbku demencie, častý je Korsakovov (amnesticko-konfabulatórny) syndróm.  

Ďalšou potenciálne reverzibilnou demenciou je demencia pri hypovitaminóze B12. 

Vitamín B12 je spolu s kyselinou listovou nevyhnutný v prenose metylovej skupiny potrebnej 

na tvorbu tymínovej bázy DNA a je nenahraditeľný ako enzymatický kofaktor pri syntéze 

myelínu. Deficit vitamínu B12 vedie k vzniku makrocytovej anémie a k demyelinizácii 

centrálneho aj periférneho nervového systému. Klinicky sa môže prejaviť mnohými 

neurologickými poruchami a kognitívnou poruchou od mierneho stupňa až po demenciu 

(Ressner, 2000). Treba upozorniť, že deficit vitamínu B12 sa môže prezentovať iba 

neurologickými príznakmi, bez prítomnosti anémie alebo makrocytózy. Situácia je 

komplikovaná faktom, že deficit B12 môže byť príčinou, ale aj dôsledkom demencie (pri 

malnutrícii u pacientov s pokročilejšou kognitívnou poruchou). Zlepšenie kognitívnej poruchy 

je tým pravdepodobnejšie, čím kratšie deficit B12 trvá.  

Pomerne často sa môžeme stretnúť so sekundárnou demenciou po úraze hlavy. Klinický 

obraz posttraumatických demencií je veľmi rôznorodý a závisí od lokalizácie a rozsahu 
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traumy. V závislosti od miesta poškodenia mozgového tkaniva (najmä kontúziou) vznikajú 

charakteristické ložiskové neurologické príznaky, časté sú fatické a gnostické poruchy (Jirák 

a Koukolík, 2004). Najmä u pacientov staršieho veku môže byť vyvolávajúcim faktorom 

demencie chronický subdurálny hematóm. V starobe vzniká už pri minimálnych zraneniach 

hlavy, dokonca aj bez zistiteľnej predchádzajúcej traumy. Vrchol výskytu chronického 

subdurálneho hematómu (ako chronický ho môžeme označiť, ak trvá viac ako 3 týždne) je 

v 6.a 7. dekáde života. Mechanizmom vzniku je ruptúra vén, premosťujúcich subdurálny 

priestor medzi povrchom mozgu a durálnymi sínusmi. K ruptúre u starších ľudí dôjde ľahšie 

pre krehkosť aterosklerózou postihnutých ciev. Medzi ďalšie rizikové faktory patria napríklad 

alkoholizmus, antikoagulačná liečba alebo mozgová atrofia (Ressner, 2000). Intenzívnou 

liečbou a rehabilitáciou pri posttraumatickej demencii môže dôjsť k výraznému zlepšeniu, ale 

málokedy sa dosiahne úplný návrat kognitívnych a neurologických funkcií do stavu pred 

úrazom. Zaujímavá a do značnej miery špecifická je boxerská demencia (dementia 

pugilistica), ktorá sa u aktívnych boxerov rozvíja na podklade mnohopočetných mikrotráum 

s kontúziami a hemorágiami do mozgového tkaniva (Novotný et al., 2010). Dochádza 

k závažnému poškodeniu sivej, ale aj bielej hmoty a charakteristicky je demencia boxerov 

sprevádzaná parkinsonským syndrómom (Lichtenberg et al., 2003). 

Demencie pri nádoroch môžu vzniknúť v dôsledku primárnych mozgových tumorov 

(malígnych, napr. astrocytómov, ale aj benígnych, najmä meningeómov) alebo 

metastatického postihnutia mozgu, najčastejšie metastázami karcinómov pľúc a prsníka. 

Výskyt nádorov mozgu rastie s vekom, vrchol dosahuje v siedmom decéniu života 

(Lichtenberg et al., 2003). Klinický obraz do značnej miery závisí od lokalizácie tumoru, ktorý 

svojím rastom aj okolitým aseptickým zápalom a edémom môže deštruovať alebo 

komprimovať mozgové tkanivo, poškodzovať mozgové cievy, obmedzovať odtok likvoru 

a celkovo zvyšovať intrakraniálny tlak. Okrem neurologických (napr. motorických) príznakov 

sa môže tumor mozgu prejaviť celou škálou psychopatologických prejavov vrátane poruchy 

kognitívnych funkcií. Demencia sa najčastejšie manifestuje pri tumoroch vo frontálnom 

a temporálnom laloku a v oblasti diencefala.  

V súčasnosti je dobre známe, že nadmerné a dlhodobé užívanie alkoholu môže viesť 

k permanentnému poškodeniu funkcie a štruktúry mozgu, hoci tento problém bol dlhý čas 

podceňovaný. Naliehavá klinická potreba, zvýšený výskyt alkoholového abúzu v staršej 



 

54 

populácii a zvýšená spotreba alkoholu u žien opätovne upriamili pozornosť na alkoholovú 

demenciu.  

Alkohol sa v mozgu viaže na GABA receptory (receptory pre gamaaminomaslovú 

kyselinu), ktoré predstavujú hlavný inhibičný systém v centrálnom nervovom systéme 

a v menšej miere na NMDA (N-metyl-D-aspartátové) receptory. Chronická konzumácia 

alkoholu spôsobuje upreguláciu NMDA subtypu glutamátového receptora najmä vo 

frontálnej kôre. Podľa neurotoxickej hypotézy vzniku alkoholovej demencie sa na zvýšenej 

strate neurónov pri chronickom alkoholizme podieľa glutamátová excitotoxicita, oxidatívny 

stres, mitochondriálne poškodenie a porucha neurogenézy. Obzvlášť striedanie 

alkoholických ťahov a období abstinencie môže zvýrazniť poškodenie neurónov cestou 

zvýšenej vulnerability upregulovaných N-metyl-D-aspartátových (NDMA) receptorov na 

glutamátom indukovanú excitotoxicitu. Dlhodobým konzumom alkoholu je narušená aj 

cholínergická neurotransmisia v bazálnom prednom mozgu, ktorá hrá kľúčovú úlohu 

v pozornosti, učení a pamäti. Ženy sú pravdepodobne citlivejšie na pôsobenie alkoholu, 

pretože zmeny mozgu sa u nich objavujú skôr, no na druhej strane pri abstinencii sa ich stav 

aj rýchlejšie upraví (Gupta a Warner, 2008).  

Štúdie uvádzajú, že viac ako 75 % jedincov so závislosťou od alkoholu má nejaký stupeň 

mozgovej patológie – redukciu mozgového objemu, rozšírenie brázd, zväčšenie komôr, 

hipokampálne abnormality a výraznú stratu bielej hmoty, a to hlavne v prefrontálnej kôre, 

mozočku a corpus callosum. Mechanizmus straty bielej hmoty spočíva v strate myelínu 

a degradácii axonálnych spojení. To je aj podkladom zmenšenia objemu hipokampu. Ďalej sa 

objavuje strata neurónov v hornej frontálnej asociatívnej kôre, hypotalame a cerebelle. 

Obzvlášť citlivé sú frontálne laloky, kde klesá neurónová hustota, nastáva objemový úbytok 

a je zmenený metabolizmus glukózy a znížená perfúzia, ktorá sa pri abstinencii zvyčajne 

upraví. Zároveň môže pri dlhšej abstinencii nastať aj čiastočná obnova bielej hmoty, 

sprevádzaná klinickým zlepšením v kognitívnych a motorických schopnostiach (Vetreno 

et al., 2011). Epidemiologické štúdie naznačujú, že jedinci s alkoholovou demenciou sú 

typicky mladší ako ľudia s inými formami demencie, častejšie sú to muži so somatickou 

a inou psychiatrickou komorbiditou, často sociálne izolovaní.  

Kontroverzie okolo alkoholovej demencie vyplývajú z faktu, že u alkoholikov sa na vzniku 

kognitívnej poruchy môže okrem alkoholu samotného podieľať (a pravdepodobne väčšinou 
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aj naozaj podieľa) množstvo ďalších faktorov: životný štýl alkoholikov sprevádza malnutrícia, 

konzumácia iných návykových látok, úrazy hlavy, komorbídne somatické ochorenia vrátane 

prejavov akcelerovanej aterosklerózy a ďalšie (Ridley et al., 2013). 

Snahy o presnejšie zadefinovanie alkoholovej demencie vyústili do vytvorenia 

diagnostických kritérií, publikovaných po prvý raz Oslinom a spolupracovníkmi v roku 1998, 

ktoré uvádza nasledujúca tabuľka. 

 

Tab. 1.8 Diagnostické kritériá pre alkoholovú demenciu 

Demencia + úbytok kognitívnych schopností, ktorý interferuje so sociálnym a pracovným fungovaním.  

Definitívna alkoholová demencia V súčasnosti nie sú dostupné akceptovateľné kritériá 

Pravdepodobná alkoholová demencia 

A. Mali by byť splnené obe nasledujúce kritériá: 

1. Klinická diagnóza demencie najmenej 60 dní po expozícii alkoholu 

2. Významné užívanie alkoholu – ≥35 štandardných drinkov týždenne u mužov a ≥28 štandardných drinkov týždenne u žien 

počas 5 rokov alebo viac. Nástup demencie musí byť v rámci 3-ročného obdobia významného užívania alkoholu. 

B. Diagnózu podporujú:  

1. S alkoholom súvisiace hepatálne, pankreatické, gastrointestinálne, kardiovaskulárne, renálne poruchy alebo iné orgánové 

poškodenia. 

2. Ataxia alebo periférna senzorická polyneuropatia nepripísateľná iným príčinám. 

3. Stabilné alebo zlepšujúce sa kognitívne funkcie po 60 dňoch alkoholovej abstinencie. 

4. Neurozobrazovacie nálezy ústupu rozšírenia mozgových brázd alebo komôr po 60 dňoch alkoholovej abstinencie. 

5. Neurozobrazovacie nálezy atrofie cerebela, najmä oblasti vermis. 

C. Diagnóza je menej pravdepodobná, ak: 

1. Je prítomná porucha reči. 

2. Sú prítomné ložiskové neurologické znaky alebo príznaky (okrem ataxie alebo periférnej senzorickej polyneuropatie). 

3. Sú prítomné neurozobrazovacie nálezy kortikálnych alebo subkortikálnych infarktov, subdurálneho hematómu alebo inej 

ložiskovej neuropatológie. 

4. Je vysoké Hachinského ischemické skóre. 

D. Nasledujúce zistenia ani nepodporujú, ani nespochybňujú diagnózu alkoholovej demencie: 

1. Neurozobrazovacie dôkazy cerebrálnej kortikálnej atrofie. 

2. Neurozobrazovacie dôkazy periventrikulárnych alebo hlbokých bielohmotových lézií. 

3. Apolipoproteín E ε4 genotyp.  

Možná alkoholová demencia 

1. Obdobie významného užívania alkoholu sa objavilo viac ako 3 roky, ale menej ako 10 rokov pred nástupom demencie alebo 

2. Je prítomný významný priemerný konzum alkoholu v množstve 21 štandardných drinkov týždenne u mužov a 14 štandardných 

drinkov týždenne u žien počas 5 rokov. Nástup demencie musí byť počas 3-ročného obdobia významného užívania alkoholu.  

Zmiešaná demencia Diagnóza sa má použiť, ak je zjavná viac ako jedna príčina demencie. 

Alkohol ako spolupodieľajúci sa faktor pri vzniku demencie 

Použiť vždy vtedy, ak osoba užíva alkohol, ale nie v miere alebo čase, ktoré sú potrebné na stanovenie diagnózy pravdepodobnej alebo 

možnej alkoholovej demencie. Táto kategória nevylučuje diagnózu pravdepodobnej Alzheimerovej choroby alebo vaskulárnej demencie. 
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Kognitívny profil alkoholovej demencie zahŕňa kortikálnu aj subkortikálnu patológiu 

s deficitmi v úlohách na vizuálno-priestorové funkcie (test kresby hodín, kopírovanie), 

rovnako ako v úlohách na pamäť (najmä vštepivosť), exekutívne funkcie (plánovanie, 

organizovanie, zmena kognitívnych stratégií) a pozornosť. Na alkoholovej demencii sa dá 

demonštrovať jej čiastočná reverzibilita. Dlhodobá abstinencia upraví mnoho 

neurokognitívnych deficitov spojených s alkoholizmom s výnimkou pretrvávajúcich deficitov 

v priestorovom spracovaní (Vetreno et al., 2011). Už abstinencia v trvaní jedného týždňa 

môže viesť k úprave a zlepšovanie kognitívnych schopností môže trvať ešte niekoľko rokov. 

Časté opakovanie abstinenčných stavov a pitie v opakovaných ťahoch však môže kognitívny 

deficit významne zvýrazniť. Úlohu zohráva aj vek – u starších pijanov je menej 

pravdepodobná obnova kognitívneho fungovania, ak piť prestanú.  

Kľúčové charakteristiky kognitívnych porúch súvisiacich s alkoholom – teda stabilizácia 

alebo zlepšovanie kognície pri dlhodobej abstinencii, kognitívny profil s prítomnosťou 

exekutívnych, vizuálno-priestorových a pamäťových deficitov pri zachovaných rečových 

schopnostiach a prítomnosť neurologických príznakov typu ataxie poslúžia na diferenciálnu 

diagnostiku medzi nimi a neurodegeneratívnymi demenciami, pri ktorých kognitívny deficit 

vyzerá inak, ale najmä systematicky progreduje. Neurozobrazovacie vyšetrenia môžu pomôcť 

k stanoveniu diagnózy nálezom atrofie v corpora mamillaria, talame a cerebelle; nález 

rozšírených komôr nemusí byť prítomný vždy. 
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2. DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNA 
DIAGNOSTIKA DEMENCIÍ 

Diagnostika a diferenciálna diagnostika demencií prebieha klasicky v troch krokoch: 

1. Prvým krokom je stanoviť, že skutočne ide o syndróm demencie.  

2. V druhom kroku ide v prvom rade o vylúčenie všetkých potenciálne reverzibilných príčin 

dementného syndrómu, teda o identifikáciu prípadov sekundárnych demencií (v užšom 

slova zmysle, teda s výnimkou demencií vaskulárneho pôvodu). 

3. Po vylúčení sekundárnych demencií nastupuje nozologická diagnostika a diferenciálna 

diagnostika v rámci skupiny primárnych degeneratívnych demencií a vaskulárnych 

demencií. 

V prvom a do značnej miery aj v druhom kroku majú veľkú úlohu lekári prvého kontaktu, 

ktorí môžu najskôr zachytiť rozvoj syndrómu demencie u svojho pacienta, ktorého poznajú 

roky a všimnú si na ňom zmeny, teda nástup kognitívnej poruchy. Tretí krok realizujú 

špecialisti, psychiatri alebo neurológovia. Treba zdôrazniť, že nozologickú diagnózu primárnej 

degeneratívnej demencie stanovujeme v prvom rade klinickým vyšetrením pacienta, 

výsledky pomocných vyšetrení ju môžu len podporiť.  

2.1 DIAGNOSTIKA SEKUNDÁRNYCH DEMENCIÍ 

Prvý krok v diagnostike predstavuje anamnéza, ktorú odoberáme nielen od samotného 

pacienta, ale práve preto, že ide o syndróm demencie, vždy je potrebná aj objektívna 

anamnéza od ľudí, ktorí pacienta poznajú a všimli si zmenu, ktorá sa s ním udiala. Obvykle sú 

zdrojom objektívnych údajov príbuzní či iní opatrovatelia, prípadne zdravotná dokumentácia 

pacienta či jeho (praktický) lekár. Dôležité je zamerať sa na charakter symptómov, ich 

začiatok a rýchlosť ich postupu.  

V anamnéze pátrame po (Ressner, 2000): 

• dedičných ochoreniach – Wilsonova choroba,... 

• chronických intoxikáciách – alkoholizmus, ťažké kovy, CO, 

• dlhodobom užívaní liekov s nepriaznivým účinkom na kognitívne funkcie (napríklad 

anticholínergiká, kortikoidy, imunosupresíva...), 

• chronických infekciách –syfilis, AIDS, Lymeská borelióza,... 
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• vredovej žalúdočnej chorobe, chronickej gastritíde, hypovitaminóze B12, 

• pečeňovej dysfunkcii: pečeňová encefalopatia, Wilsonova choroba, chronický 

alkoholizmus, 

• renálnej dysfunkcii: uremická encefalopatia, dialyzačná demencia, 

• úrazoch hlavy, 

• pobyte v exotických krajinách. 

U osôb s podozrením na sekundárnu demenciu je potrebné vyšetriť laboratórne 

parametre a stav kardiopulmonálneho systému. 

Základné laboratórne vyšetrenie zahŕňa: 

• krvný obraz (megaloblastová anémia pri deficite vitamínu B12, alkoholizmus – MCV 

> 100 fl), sedimentáciu, 

• biochemické vyšetrenie: hladiny minerálov vrátane kalciémie, glykémia, renálne 

a pečeňové funkcie, albumín, zápalové markery (CRP), 

• vyšetrenie hormónov štítnej žľazy – TSH, fT4, 

• zhodnotenie kardiálneho a pulmonálneho systému klinicky a eventuálne pomocnými 

vyšetrovacími metódami(EKG, RTG). 

Ďalšie laboratórne vyšetrenia, tzv. rozšírenú batériu, vykonávame len pri podozrení na 

konkrétny patologický stav: 

• hladiny vitamínu B12, kyseliny listovej, vitamínu B1, B3, B6, 

• stanovenie hladín liekov – antimetabolity, imunosupresíva, kortikoidy, systémové 

antimykotiká, anticholínergne pôsobiace spazmolytiká, antiparkinsoniká, 

• toxikologický skríning, 

• sérologický test na syfilis, HIV a borélie, 

• stanovenie hladín kovov: meď+ ceruloplazmín (Wilsonova choroba), arzén, olovo, 

železo, ortuť, 

• diagnóza kolagenóz – sedimentácia, CRP, RF, ANA, ENA, ANCA, dsDNA, 

• zistenie mozgovej hypoxie – SpO2, krvné plyny – ABR, 

• stanovenie anémie, resp. zdroja krvácania – KO, stanovenie B12 a folátu, 

gynekologické vyšetrenie, kolonoskopia, gastrofibroskopia, onkomarkery.  

Zobrazovacie metódy (CT, MRI) sú esenciálne pri diagnóze  

• mozgových novotvarov, 

• subdurálneho hematómu, 

• normotenzného hydrocefalu.  
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Pomocný charakter majú napríklad v diagnostike prionóz, HIV demencie (MRI), 

Wernickeho encefalopatie, Wilsonovej choroby a alkoholovej demencie. 

EEG vo väčšine prípadov neprinesie užitočné informácie. Sú ale výnimky, napríklad 

charakteristický obraz trifázických komplexov sa zisťuje pri priónových ochoreniach.  

2.2 DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA PRIMÁRNYCH 
DEGENERATÍVNYCH A VASKULÁRNYCH DEMENCIÍ 

Najdôležitejšie podklady na nozologickú diagnostiku primárnych degeneratívnych 

demencií získame zo starostlivo odobratej anamnézy (vrátane heteroanamnestických 

údajov) a z klinického vyšetrenia, pri ktorom sa zameriame nielen na štruktúru a hĺbku 

porúch jednotlivých kognitívnych funkcií, ale aj podrobný rozbor nekognitívnej 

symptomatiky. Ak klinický obraz spolu s anamnézou vedie k podozreniu na vaskulárnu 

demenciu, indikujeme neurologické vyšetrenie zamerané na ložiskové prejavy ischémie, 

ultrasonografické vyšetrenie prietoku mozgovými cievami, CT, resp. MRI vyšetrenie, ktoré 

môže vizualizovať lokalizáciu a rozsah vaskulárnych zmien, prípadne angioCT vyšetrenie na 

verifikáciu suspektnej diagnózy. 

Pri podozrení na vaskulárnu demenciu je užitočné vypočítať Hachinského ischemické 

skóre (HACH).  

Tab. 2.1 Hachinského ischemické skóre 

Príznak Body – ak je položka pozitívna 

Náhly začiatok 2 

Deteriorácia v skokoch 1 

Fluktuujúci priebeh 2 

Nočné stavy zmätenosti 1 

Relatívne zachovaná osobnosť 1 

Depresia 1 

Somatické ťažkosti 1 

Emočná labilita 1 

Hypertenzia v anamnéze 1 

Cievna mozgová príhoda v anamnéze 2 

Ateroskleróza prítomná mimo CNS 1 

Fokálne neurologické príznaky 2 

Ložiskový reflexologický nález 2 

Skóre 0 – 4 body svedčí proti vaskulárnej demencii, skóre 5 – 6 bodov nediferencuje vaskulárnu od 

Alzheimerovej demencie, skóre 7 a viac bodov svedčí o možnosti vaskulárnej demencie. 
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V tejto práci nie je priestor na podrobné informácie o všetkých rozdieloch v klinickej 

prezentácii a priebehu jednotlivých typov najmä primárnych degeneratívnych demencií, 

nasledujúca tabuľka však ponúka aspoň stručný návod:  

Tab. 2.2 Porovnanie demencií z hľadiska klinickej prezentácie a priebehu 

 AD LBD PD VaD FTD 

Nástup 

príznakov, vek 

vzniku 

Pomalý, nenápadný 

Prevaha vo vysokej 

starobe 

Pomalý, nenápadný 

Prevaha vo vysokej 

starobe 

Pomalý, 

nenápadný 

Po aspoň rok 

trvajúcich EPS 

príznakoch 

Náhly, rýchly 

Viac v nie tak 

vysokej starobe 

Nenápadný z 

hľadiska kognície, 

viac presenilný vek 

Priebeh Plynulo 

progredientný, 

lineárne zhoršovanie 

stavu, výrazne 

nekolíše 

Plynulo 

progredientný, ale 

výrazné fluktuácie v 

krátkom časovom 

horizonte 

Plynulo 

progredientný, 

výrazne nekolíše 

Typická 

„schodovitá“ 

progresia 

 

Plynulo 

progredientný, 

obvykle výrazne 

rýchlejší 

Kognitívny deficit Globálna porucha 

kognitívnych funkcií, 

najmä (a najskôr) 

pamäti 

 

Dlho výrazná 

fluktuácia poruchy 

Obraz 

subkortikálnej 

demencie 

Globálna porucha, 

deteriorácia má 

stupňovitý 

charakter 

Vo včasných fázach 

dominujú 

nekognitívne 

príznaky a poruchy 

reči a exekutívnych 

funkcií 

Nekognitívne 

symptómy 

Častý výskyt, včasná 

depresia, psychotické 

a behaviorálne 

príznaky v neskorších 

štádiách 

 

Častý výskyt, včasné 

rekurentné vizuálne 

halucinácie, detailné 

bludy s paranoidným 

obsahom 

Najmä afektívne: 

včasná a neskorá 

depresia, anxieta 

a prechodné 

krátke 

psychotické 

prejavy 

Častý výskyt, 

hlavne: afektívne 

poruchy, 

kvalitatívne 

poruchy vedomia 

Dominujú poruchy 

osobnosti, 

správania, emočná 

labilita, OCD 

symptómy 

 

Neurologické 

príznaky 

Včasné nie sú, neskôr 

zriedka, skôr 

u zmiešanej AD 

EPS EPS Ložiskové 

príznaky, 

sekundárny 

parkinsonský sy 

Nie vždy 

EPS 

 

AD – demencia pri Alzheimerovej chorobe, LBD – demencia s Lewyho telieskami, PD – demencia pri 

Parkinsonovej chorobe, VaD – vaskulárna demencia, FTD – frontotemporálna demencia 

EPS – extrapyramídové symptómy, OCD symptómy – obsedantno-kompulzívne symptómy  
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Charakter (štruktúru), ale najmä hĺbku kognitívnej poruchy presne stanoví 

neuropsychologické vyšetrenie, ktoré realizuje klinický psychológ. Existujú však inštrumenty 

(hlavne škály), ktoré môžeme využiť v bežnej klinickej praxi. Niektoré z nich slúžia najmä ako 

skríningové nástroje na záchyt demencie, niektoré môžeme využiť po stanovení diagnózy na 

sledovanie zmien stavu (progresie, prípadne zlepšenia pri liečbe). 

2.2.1 HODNOTIACE ŠKÁLY V DIAGNOSTIKE A DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE DEMENCIÍ 

Burns, Lawlor a Craig publikovali v roku 1999 prehľad hodnotiacich škál, používaných 

v psychiatrii vyššieho veku, a ich počet vtedy dosiahol 161. Od vtedy však boli publikované 

mnohé ďalšie metódy, ktoré našli uplatnenie v praxi na celom svete. Do tohto prehľadu sme 

vybrali len tie, ktoré sú jednoduché a stručné, ale pritom poskytnú dostatok informácií, ktoré 

môžeme použiť v každodennej rutinnej praxi. Tak, ako sa v klinickom obraze každej 

demencie stretávame s kognitívnymi poruchami, nekognitívnymi symptómami a poruchami 

funkčnosti pacienta, tak aj škály na hodnotenie demencie môžeme rozdeliť na tri skupiny.  

Podľa zamerania rozoznávame hodnotiace škály, ktoré pri demencii posudzujú: 

• úroveň kognície, 

• funkčnosť pacienta v bežnom živote, 

• nekognitívne symptómy demencie a pacientovo správanie. 

2.2.1.1 Škály kognitívnych funkcií 

Existuje veľké množstvo škál a testov, ktorými môžeme hodnotiť úroveň kognitívnych 

funkcií. Vybrali sme len najznámejšie, ale najmä tie, ktoré majú najväčšie využitie v bežnej 

klinickej praxi. 
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Tab. 2.3 Škály na hodnotenie kognitívnych funkcií  

• MMSE (Mini-Mental State Examination) 

• ŠtMMSE (Štandardizovaný MMSE) 

 

• SMMSE (Severe MMSE) 

• SIB (Severe Impairment Battery) 

 

• ACE, ACE-R (Addenbrooke´s Cognitive Examination, Revised) 

• MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 

 

• ADAS-cog (Alzheimer´s Disease Assessment Scale – Cognitive) 

• CDT (Clock Drawing Task, Test kresby hodín) 

• CFT, LFT (Verbálna fluencia sémantická, fonematická) 

 

Princíp hodnotenia: pri všetkých týchto škálach, ktoré hodnotia kognitívny výkon, vyššie 

dosiahnuté skóre znamená vyššiu úroveň kognitívnych funkcií. 

Najznámejšou z mier kognitívneho výkonu je nepochybne Mini-Mental State 

Examination (MMSE) (Folstein et al., 1975). Treba podotknúť, že ide o skríningovú metódu 

detekcie poruchy kognitívnych funkcií. Podľa autorov bolo ich hlavnou snahou naučiť lekárov 

správnejšie a presnejšie vyšetrovať a hodnotiť kognitívne funkcie. Škála bola v podstate 

určená ako skríningový nástroj na záchyt demencie, najmä v ambulanciách praktických 

lekárov. Pôvodná verzia mala oproti psychodiagnostickým metódam pomerne 

nejednoznačné inštrukcie. Bolo aj málo informácií na správnu interpretáciu výsledkov. 

Pomerne skoro sa zistil vplyv premorbídnej úrovne intelektu na výsledok – pri nižšom 

vzdelaní sa falošne pozitívne a pri vyššom vzdelaní naopak falošne negatívne diagnostikovala 

kognitívna deteriorácia. Pre všetky tieto dôvody sa následne uskutočnili pokusy 

o „štandardizáciu“ analogicky s psychodiagnostickými metódami. 

Štandardizovaný MMSE (Molloy et al., 1991, Molloy a Clarnette, 1999) – teda ten, ktorý 

dnes v praxi používame – obsahuje už spresnené inštrukcie, časové limity a ďalšie užitočné 

informácie a návody. 

Aj ťažké 

demencie 

Aj MCI (Ľahká 

kognitívna 

porucha), resp. 

ľahké demencie 

pri vysokom 
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Ak máme pred sebou pacienta, u ktorého niektoré položky testu nemožno administrovať 

(napríklad pre pacientov senzorický či motorický deficit), pre výpočet celkového skóre slúži 

nasledujúci vzorec:  

 

 

 

 

Aj pri štandardizovanom MMSE však stále zostáva problémom zachytenie „extrémov“, 

teda ľahkej kognitívnej poruchy (prípadne ľahkej demencie u veľmi vzdelaného pacienta) 

a na druhej strane zmien pri ťažkej demencii. V takýchto prípadoch odporúčame použiť 

ďalšie škály, o ktorých bude reč neskôr. 

Štandardizovaný MMSE (štMMSE) možno využiť aj v diferenciálnej diagnostike demencií. 

Nasledujúca tabuľka podáva zjednodušený prehľad toho, v akom poradí sa objavujú 

jednotlivé typy kognitívneho deficitu pri demencii Alzheimerovho typu (AD), vaskulárnej 

demencii (VaD) a demencii s Lewyho telieskami (LBD). 

Tab. 2.4 Poradie nástupu deficitov pri demencii v ŠtMMSE 

Poradie AD VaD LBD 

1. Oddialená reprodukcia 3 

slov 

Vizuálno-priestorové 

schopnosti (odkreslenie 

päťuholníkov) 

Vizuálno-priestorové 

schopnosti (odkreslenie 

päťuholníkov) 

2. Orientácia časom Trojstupňový povel Trojstupňový povel 

3. Orientácia miestom Oddialená reprodukcia 3 

slov 

Oddialená reprodukcia 3 

slov 

4. Hláskovanie slova odzadu Hláskovanie slova odzadu Orientácia časom 

5. Vizuálno-priestorové 

schopnosti (odkreslenie 

päťuholníkov) 

Orientácia časom Hláskovanie slova odzadu 

Pri administrácii MMSE treba mať na pamäti, že tento test neodmeria exekutívnu 

dysfunkciu. V prípade, že je u pacienta pravdepodobná alebo zrejmá, mali by sme MMSE 

doplniť o ďalší test, ktorý ju zachytí, napr. o test kresby hodín. 

Počet bodov, ktoré dosiahol v administrovaných položkách x 30 

 

Maximálny počet bodov, ktoré v nich mohol dosiahnuť 
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U pacientov s ťažkou demenciou MMSE nedokáže spoľahlivo zachytiť zmeny 

kognitívneho výkonu. Existujú však jednoduché škály, ktoré na tento účel poslúžia lepšie. 

Jednou z nich je Severe Mini-Mental State Examination (SMMSE) (Harrell et al., 2000). 

V podstate ide o zjednodušenú verziu MMSE, ktorej administrácia trvá len 5 – 10 minút.  

Škála sleduje tieto oblasti: 

• Dobre osvojené veci (informácie o vlastnej osobe, napísanie svojho mena, uviesť 

dátum narodenia, hláskovanie slova PES), 

• Jednoduché vizuálno-priestorové schopnosti (odkreslenie štvorca), 

• Exekutívne funkcie (nakreslenie kruhu na požiadanie), 

• Jednoduché rečové funkcie (opakovanie slov, pomenovanie, splnenie príkazov), 

• Jednoduchá sémantická fluencia (zvieratá). 

Jednotlivé sledované oblasti sú v zásade podobné ako v štandardizovanom MMSE, úlohy 

sú ale oveľa jednoduchšie. Rovnako ako v MMSE pacient môže dosiahnuť maximálne skóre 

30 bodov. 

Na demonštráciu využiteľnosti a významu SMMSE v diagnostike uvádzame príklad 

41-ročnej pacientky s diagnózou hereditárneho metabolického ochorenia (leukodystrofie) 

z okruhu mukopolysacharidóz, pravdepodobne morbus SanFilippo typu B, ktorá bola na našu 

kliniku prijatá pre poruchy správania pri ťažkej demencii. Pri prijatí a potom o 20 dní bola 

vyšetrená oboma škálami. Výsledky vyzerali takto: 

 19. 6. 2007 9. 7. 2007 

ŠtMMSE 2 3 

SMMSE 8 18 

 

Po 20 dňoch liečby sa klinický stav pacientky výrazne zlepšil, najmä jej motorický výkon 

a rečové schopnosti. Vo výsledku ŠtMMSE sa toto zlepšenie vôbec neodrazilo, ale vo 

výsledku SMMSE bolo zjavné. 

V klinických štúdiách s pacientmi s ťažkou demenciou sa používa obvykle iná škála, a to 

Severe Impairment Battery (SIB) (Saxton et al., 1990, Panisset et al., 1994). Administrácia 

skrátenej verzie tejto škály, ktorá má 26 položiek a pacient v nej môže dosiahnuť maximálne 
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skóre 50 bodov, trvá asi 15 až 20 minút. Dlhšie verzie sú v bežnej klinickej praxi málo 

využiteľné, pretože sú oveľa náročnejšie. SIB mapuje tieto oblasti: 

• pozornosť, 

• orientáciu, 

• jazyk, 

• pamäť, 

• vizuálno-priestorové schopnosti, 

• stručné hodnotenie praxie a sociálnej interakcie. 

Hoci v klinických štúdiách sa vyskytuje takmer výlučne SIB, pre rutinnú prax považujeme 

za vhodnejšiu škálu SMMSE, pretože presnejšie postihuje dimenzie poškodenia pri ťažkej 

demencii, nie sú pri nej potrebné toľké pomôcky (k SIB treba napr. obrázky objektov, tvarov 

či farieb, ktoré má pacient pomenúvať) a najmä je kratšia a teda aj ľahšie administrovateľná. 

Pri vyšetrení pacienta s ťažkou demenciou je naozaj dôležité, aby sme zvolili čo 

najjednoduchšie a pre pacienta najmenej zaťažujúce metódy. 

U pacientov s ľahkými demenciami, zvlášť u tých, ktorí majú vyššie vzdelanie, ale najmä 

u pacientov s MCI štandardizované MMSE tiež nie je najvhodnejším inštrumentom na 

zachytenie zmien kognitívneho výkonu. V takýchto prípadoch môžeme použiť škálu ACE, 

resp. ACE-R (Addenbrook´s Cognitive Examination, Revised) (Mathuranath et al., 2000, 

Mioshi et al., 2006). V škále je „zabudované“ aj MMSE a jej administrácia trvá 15 až 20 

minút. Pacient môže dosiahnuť maximálne skóre 100 bodov, cut-off skóre pre demenciu je 

88, resp. 82 bodov. Škála pokrýva nasledujúce oblasti: 

• pozornosť a orientácia, 

• pamäť, 

• verbálna fluencia, 

• jazyk, 

• vizuálno-priestorové schopnosti.  

V porovnaní so štandardizovaným MMSE je ACE-R len o päť minút dlhší, ale je oveľa 

citlivejší. Zachytí aj ľahkú demenciu, hlavne u pacientov s pôvodne vyššou úrovňou intelektu.  
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Výhodou je, že škála ponúka aj index na diferenciáciu demencie Alzheimerovho typu 

a frontotemporálnej demencie, takže môže pomôcť v diferenciálnej, resp. nozologickej 

diagnostike dementného syndrómu. Index sa vypočíta tak, že vydelíme počet bodov 

získaných za verbálnu fluenciu (V) a jazykové subtesty (L) počtom bodov získaných za položky 

mapujúce pamäť (M) a orientáciu (O): 

 

 

 

Ak je tento index väčší ako 3,4, svedčí to skôr o demencii Alzheimerovho typu, pri ktorej 

je výraznejší deficit pamäti a orientácie, ak je menší ako 2,2, naznačuje to pravdepodobnosť 

frontotemporálnej demencie, pri ktorej pacient dosiahne menej bodov za verbálne položky. 

Ďalším testom, ktorý by podľa nás mohol nájsť naozaj široké uplatnenie aj v bežnej 

rutinnej ambulantnej praxi, je MoCA (Montreal Cognitive Assessment, „Nasreddinov test“) 

(Nasreddine et al., 2005). Poslúži veľmi podobne ako ACE-R, ale jeho výhodou je, že má oveľa 

kratšiu (len cca 10 minút) a jednoduchšiu administráciu a v súčasnosti je na web stránke 

www.mocatest.org k dispozícii na voľné použitie už aj validizovaná slovenská verzia testu 

(Cséfalvay a Marková, 2011), a to vrátane manuálu a noriem. 

Normu predstavuje 26 – 30 dosiahnutých bodov, u pacienta so vzdelaním kratším ako 

12 rokov jeden bod pripočítame. MoCA sa vyznačuje vyššou senzitivitou ako ŠtMMSE, 

zachytí aj ľahkú demenciu, dokonca aj MCI.  

Oblasťami sledovanými v MoCA sú: 

• vizuálno-priestorové + exekutívne schopnosti, 

• pomenovanie (zvierat), 

• pozornosť, 

• jazyk, 

• abstrakcia, 

• oddialená reprodukcia (+ voliteľné – s nápovedou), 

• orientácia. 

VL (Verbal-Language) 

MO (Memory-Orientation) 
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Vyšetrenie pacienta s kognitívnou poruchou, resp.demenciou je vždy vhodné doplniť 

o dva ďalšie veľmi jednoduché testy:  

Test kresby hodín (Clock Drawing Task, CLOX, CDT). Existuje viac verzií tohto testu 

(napr. Royall et al., 1998), dokonca je „zabudovaný“ aj v niektorých už spomínaných 

citlivejších škálach (napr. v ACE-R a MoCA). Test je vzhľadom k svojej výťažnosti výhodný aj 

preto, lebo väčšinou nie je náročný na čas. Veľmi jednoducho ním môžeme získať obraz 

o úrovni pacientových exekutívnych funkcií. 

Test verbálnej fluencie (dvakrát po jednej minúte), a to podľa kategórie (test 

sémantickej fluencie – CFT, najčastejšie zvieratá; ako alternatívy sa používajú ovocie 

a zelenina, rastliny, nákup v supermarkete/potravinách) a podľa začiatočného písmena 

slova (test fonematickej fluencie – LFT; P-normy podľa ACE-R – vážené skóre). 

Slovná fluencia môže jednoduchým spôsobom poslúžiť aj v diferenciálnej diagnostike 

medzi demenciou Alzheimerovho typu (pri ktorej je slovná fluencia horšia podľa kategórie, 

lepšia podľa písmena) a medzi vaskulárnou či frontotemporálnou demenciou (pri ktorých je 

situácia opačná). Pri hodnotení testu verbálnej fluencie odporúčame použiť vážené skóre 

z ACE-R. 

V klinických štúdiách, ktoré hodnotia najmä účinnosť kognitív, sa obvykle na hodnotenie 

kognitívnych funkcií u pacientov s demenciou používa škála ADAS-cog (Alzheimer´s  

Disease Assessment Scale – Cognitive) (Rosen, Mohs a Davis, 1984, Mohs et al., 1997).  

Jazykovú validáciu na Slovensku uskutočnili Kolibáš a spolupracovníci (2000). 

Sledovanými oblasťami sú: 

• Skúška slovnej reprodukcie 

• Pomenovanie predmetov a prstov 

• Vykonanie príkazov 

• Konštrukčná praxia 

• Ideatórna praxia 

• Skúška znovupoznania slov 

• Pamätanie si testových inštrukcií 

• Vyjadrovacie schopnosti 

• Problémy s hľadaním slov 

• Porozumenie hovorovej reči 

Kognitívne miery 



 

68 

Ide o zložitejší inštrument, ktorého administrácia zaberie najmenej 20 minút, ale môže 

trvať aj oveľa dlhšie. K testu je potrebný výskumný kufrík s mnohými pomôckami. Čo je však 

najdôležitejšie, test vyžaduje trénovaného hodnotiteľa. Pre tieto dôvody sa test využíva 

skutočne viac-menej vo výskume, v rutinnej klinickej praxi len v odôvodnených prípadoch.  

2.2.1.2 Hodnotenie funkčnosti 

Zo všetkých sme vybrali a bližšie rozoberieme škály, hodnotiace funkčnosť pacienta 

s demenciou, ktoré uvádza tab. 2.5:  

Tab. 2.5 Škály na hodnotenie funkčnosti pri demencii 

• ADCS-ADL (Alzheimer´s Disease Co-operative Study Activities of Daily Living Scale) 

• IADL (Instrumental Activities of Daily Living Scale) 

• ADFACS (Alzheimer´s Disease Functional Assessment and Change Scale) 

 

• FLCI (Functional Linguistic Communication Inventory) 

 

• FAST (Functional Assessment Staging) 

• GDS (Global Deterioration Scale) 

V mierach funkčnosti platí, že čím vyššie skóre pacient dosiahne, tým závažnejšia je jeho 

porucha (nefunkčnosť) v danej dimenzii. 

Dve posledné škály, teda FAST (Functional Assessment Staging) (Reisberg, 1988) a GDS 

(Global Deterioration Scale) (Reisberg et al., 1982) sú veľmi jednoduché a krátke 

hodnotenia. Ak pacienta dobre poznáme, administrácia trvá len asi 2 minúty. Sú ideálne 

použiteľné napr. na sledovanie zmien stavu pacientov hospitalizovaných na oddelení.  

Pozn.: GDS si pre rovnakú skratku môžeme pomýliť s inou škálou – Geriatric Depression 

Scale od Yesavagea, ktorá má ale celkom iné zameranie. 

Pri hodnotení funkčnosti pacienta s demenciou je v podstate možný štandardný aj 

„intuitívny“ postup. Existuje veľa metód, ale azda najznámejšie z nich sú ADL a IADL.  

Skratka ADL znamená „aktivity každodenného života“. Existuje viacero modifikácií tejto 

škály, ktorá hodnotí základné činnosti sebaobsluhy, napr. Alzheimer´s Disease Co-operative 
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Study Activities of Daily Living Scale (ADCS-ADL). Vyžaduje približne 20 minút času na 

administráciu a trénovaného hodnotiteľa. Obsahuje 42 položiek, z ktorých je možné vybrať 

set podľa závažnosti stavu hodnoteného pacienta (odporúča sa redukovaná 23-položková 

verzia škály). Ide vlastne o interview s opatrovníkom o fungovaní pacienta pri aktivitách 

bežného každodenného života za ostatný mesiac. 

Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL) (Lawton a Brody, 1969) je škála, ktorá 

oproti ADL škále hodnotí už komplexnejšie, zložitejšie aktivity, ako je napr. užívanie liekov, 

cestovanie, narábanie s financiami a podobne. Hodnotenie trvá kratšie ako pri ADL, len 

cca 5 minút, ale tiež vyžaduje trénovaného hodnotiteľa.  

Alzheimer´s Disease Functional Assessment and Change Scale (ADFACS) (Galasko et al., 

1997) je komplexná škála, ktorá obsahuje 16 položiek, rozdelených na dimenzie základných 

ADL a dimenzie IADL, takže 1 škálu možno diferencovane použiť na hodnotenie pacientov 

v rôznych štádiách ochorenia. 

Tab. 2.6 Hodnotenie funkčnosti pri demencii 

ADL (základné aktivity každodenného života) IADL (komplexnejšie aktivity každodenného života) 

Stredne ťažké – ťažké demencie Ľahké demencie 

• Toaleta 

• Stravovanie 

• Osobná hygiena a úprava zovňajšku 

• Kúpanie/umývanie 

• Chôdza 

 

• Používanie telefónu 

• Práce v domácnosti 

• Používanie prístrojov v domácnosti 

• Narábanie s peniazmi 

• Nakupovanie 

• Príprava jedla 

• Schopnosť orientovať sa v domácnosti a mimo nej 

• Záujmové a voľnočasové aktivity 

• Staranie sa o osobnú korešpondenciu 

• Pochopenie situácií a vysvetlení 

Celkové skóre môže dosiahnuť hodnoty od 0 po 54 bodov (od najlepšieho po najhoršie). 

Základné ADL sa hodnotia päťstupňovo od 0 (žiadne narušenie fungovania) po 4 body 

(závažné narušenie fungovania), takže celkové skóre ADL môže byť 0 až 24 bodov. IADL sa 

hodnotia štvorstupňovo od 0 (žiadne narušenie) po 3 body (závažné narušenie), takže 
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celkové skóre IADL môže byť 0 až 30 bodov. Úpadok z 0 na 1 pri ADL alebo IADL sa 

nepovažuje za klinicky významný. 

U pacienta so stredne ťažkou alebo ťažkou demenciou, ak je medzi dominantnými 

symptómami aj porucha rečových (vyjadrovacích) schopností, môžeme na hodnotenie 

úrovne komunikácie použiť test FLCI (Functional Linguistic Communication Inventory). Test 

hodnotí komunikáciu u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou demenciou, administrácia trvá 

asi 30 minút. Ide však o metódu, určenú skôr pre logopédov, nie pre rutinnú psychiatrickú 

prax. 10 subtestov tejto škály hodnotí pozdravy a pomenovanie, písanie, vyplnenie príkazov, 

gestikuláciu, porozumenie znakov a obrázkov, odpovedanie na otázky, reminiscencie, 

pantomimiku a konverzáciu. Praktickým problémom použitia tejto škály je fakt, že máloktorý 

ambulantný psychiater či neurológ má možnosť využiť služby logopéda. 

2.2.1.3 Škály nekognitívnych symptómov 

Nekognitívna symptomatika je obvykle spomedzi všetkých prejavov demencie tá, ktorú 

opatrovníci konzistentne uvádzajú ako najviac zaťažujúcu a ktorá býva príčinou hospitalizácie 

pacienta s demenciou a napokon vedie aj k jeho inštitucionalizácii. Je teda veľmi dôležité 

venovať jej pozornosť a zachytiť a pokúsiť sa riešiť jej prejavy čo najskôr. Najznámejšie 

a v praxi najpoužiteľnejšie škály (špecializované aj komplexné) uvádza tab. 2.7. 

 

Tab. 2.7 Škály na hodnotenie nekognitívnych symptómov demencie 

• NPI (Neuropsychiatric Inventory)  

• NPI-Q (skrátená verzia NPI) 

• GDS (Geriatric Depression Scale) 

• Globálne škály – CIBIC a CIBIC+ (Clinicians Interview Based Impression of 

Change) 

Vo všetkých škálach zameraných na hodnotenie nekognitívnych príznakov demencie 

vyššie dosiahnuté skóre znamená intenzívnejšiu poruchu. 

Symptómy depresie v starobe, ale najmä symptómy depresie u pacientov s demenciou, 

sa líšia od klasických depresívnych symptómov, aké vidíme u mladých pacientov a pacientov 

stredného veku. Bežné škály na hodnotenie depresie ich preto nemusia zachytiť. Geriatric 
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Depression Scale (GDS) (Yesavage et al., 1983; skrátená verzia Sheikh a Yesavage, 1986; in: 

Brink, 1986) spoľahlivo zachytí depresívne symptómy aj u pacienta s demenciou, existujú aj 

normy. 

Globálne škály, ako sú CIBIC (Clinicians Interview Based Impression of Change) 

(Schneider et al., 1997) a CIBIC+ (interview zahŕňa pacienta aj opatrovníka), sa používajú 

väčšinou len v klinických štúdiách. Hodnotia sa nielen nekognitívne príznaky, ale ide 

o pomerne náročné globálne hodnotenie v troch dimenziách, ktoré vyžaduje trénovaného 

hodnotiteľa. 

NPI (Neuropsychiatric Inventory) (Cummings et al., 1994) pomerne dobre mapuje 

nekognitívne symptómy demencie (v počte 10+2), u každého z nich hodnotí jeho intenzitu 

a frekvenciu. K testu je pridaná aj škála na hodnotenie psychickej záťaže opatrovateľa. Ide 

však o pomerne časovo náročné vyšetrenie s komplikovanou kvantifikáciou, ktoré z týchto 

dôvodov nachádza uplatnenie najmä vo výskumných štúdiách. V klinickej praxi je oveľa 

lepšie využiteľná skrátená a zjednodušená modifikácia testu NPI-Q (Kaufer et al., 2000). 

Škála je jednoducho administrovateľná. Základné vyšetrenie – rozhovor s opatrovníkom 

o jednotlivých dimenziách príznakov pacienta – môže urobiť aj zdravotná sestra, lekár potom 

podrobnejšie exploruje len problematické oblasti.  

Sledovanými oblasťami v teste NPI-Q sú: 

• Bludy 

• Halucinácie 

• Agitovanosť/agresia 

• Depresia/dysfória 

• Anxieta 

• Elevovaná nálada/eufória 

• Apatia/ľahostajnosť 

• Dezinhibícia 

• Iritabilita/labilita 

• Atypické motorické prejavy 

• + poruchy spánku a správania v noci 

• + chuť do jedla a poruchy stravovania 

Neskôr pridané 
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Nekognitívne príznaky zisťuje psychiater klinickým vyšetrením. Test NPI-Q mu však môže 

pomôcť sledovať vývoj týchto symptómov, môže získať hodnoverné údaje o zmenách ich 

intenzity a výskytu. 

 

K použitiu všetkých uvádzaných škál môžeme zhrnúť niekoľko základných konštatovaní či 

odporúčaní pre klinickú prax:  

• väčšina škál nemá normu, 

• sú určené na zachytenie zmien pri dlhodobom sledovaní pacienta, 

• význam majú nielen kvantitatívne údaje (hĺbka demencie), ale aj kvalitatívna analýza, 

• niektoré škály ponúkajú možnosť nozologického zatriedenia demencie – 

diferenciálnej diagnostiky medzi DAT, VaD, FTD, LBD, zmiešanou demenciou a pod., 

• psychiater či neurológ diagnostikuje demenciu v prvom rade klinickým vyšetrením, 

škály sú len pomocnými metódami, 

• (nielen kognitívne) škály sú veľmi nápomocné pri sledovaní vývoja poruchy u pacienta 

v čase a pri sledovaní efektu liečby, 

• odporúčame použiť u každého pacienta s ťažšou demenciou popri klasickom 

ŠtMMSE aj SMMSE, u každého pacienta s ľahkou demenciou popri ŠtMMSE aj 

MoCA test alebo ACE-R (Králová a Vajdičková, 2012; in: Vavrušová et al., 2012). 
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3. TERAPIA DEMENCIÍ 

V liečbe všetkých typov demencií a všetkých typov ich príznakov (teda kognitívnych aj 

nekognitívnych) sa vždy využíva nefarmakologická liečba. 

Pri sekundárnych demenciách je v terapii esenciálne zamerať sa na príčinu demencie. 

V niektorých prípadoch je možné ju odstrániť (mozgový tumor, deficit vitamínov) a demencia 

môže byť reverzibilná, výsledok liečby však závisí od včasnej diagnózy. Vo väčšine prípadov 

sa musíme pokúsiť aspoň dostať príčinu pod kontrolu a stav stabilizovať (napr. 

skompenzovať metabolické ochorenie), aby demencia ďalej neprogredovala. V oboch 

prípadoch je možné využiť podpornú neuroprotektívnu medikamentóznu liečbu, 

napr. nootropiká alebo antioxidanty. 

Pri vaskulárnych demenciách je potrebné ovplyvniť tzv. modifikovateľné rizikové 

faktory, teda kontrolovať hypertenziu, diabetes mellitus a dyslipidémiu, takže k terapii 

vaskulárnych demencií patria aj farmakologické postupy pri týchto ochoreniach.  

Pri primárnych degeneratívnych demenciách (najmä Alzheimerovej chorobe) 

a vaskulárnych demenciách sa vždy kombinuje nefarmakologická a farmakologická liečba.  

3.1 NEFARMAKOLOGICKÁ LIEČBA DEMENCIÍ 

Nefarmakologická liečba spočíva v tréningu zachovaných kognitívnych funkcií, 

reminiscenčnej terapii, psychosociálnej rehabilitácii, edukácii opatrovníkov, rôznych 

komplemetárnych postupoch, ako je pet-terapia, muzikoterapia, aromaterapia a mnohé 

ďalšie metódy. Komplementárne metódy často poslúžia najmä pri zvládaní nekognitívnych 

príznakov demencií. 

3.2 FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA DEMENCIÍ 

Farmakologickú liečbu môžeme rozdeliť na „primárnu“ a „sekundárnu“ liečbu. 

Primárnou rozumieme kognitíva, liečivá na symptomatickú liečbu kognitívneho deficitu pri 

demenciách, ktorými je možné spomaliť progresiu ochorenia, a sekundárnou ostatné liečivá, 

používané v symptomatickej liečbe neuropsychiatrických symptómov demencií, napr. 

depresie či psychotických príznakov.  
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Použitie kognitív (inhibítorov cholínesteráz a antagonistov NMDA receptorov) vychádza 

z patofyziológie vzniku základných prejavov demencií. Najdôležitejšou hypotézou vzniku 

kognitívnej dysfunkcie, najmä mnestického deficitu pri demencii, ktorá má vzťah 

k mechanizmu účinku kognitív, je hypotéza cholínergickej dysfunkcie. V cholínergických 

neurónoch sa tvorí acetylcholín z dvoch prekurzorov: cholínu a acetylkoenzýmu A (AcCoA). 

Cholín pochádza z potravy a intraneuronálnych zdrojov a AcCoA sa tvorí z glukózy 

v mitochondriách neurónu. Tieto dva substráty interagujú s enzýmom cholín acetyl 

transferázou a vzniká neurotransmitter acetylcholín. Acetylcholín (Ach) rozkladajú dva 

enzýmy - acetylcholínesteráza (AChE) alebo butyrylcholínesteráza (BuChE). Oba enzýmy 

konvertujú Ach na cholín, ktorý je potom transportovaný späť do presynaptického 

cholínergického neurónu na resyntézu na Ach. Niektoré inhibítory cholínesteráz špecificky 

inhibujú len AChE, kým iné oba enzýmy. Za kľúčový enzým inaktivácie Ach v cholínergických 

synapsách sa považuje AChE. BuChE má za normálnych okolností len podružný význam. Pri 

progredujúcej neurodegenerácii však najmä aktivovaná glia produkuje čoraz väčšie množstvá 

toho enzýmu, takže v pokročilejších štádiách demencie nadobúda BuChE väčší význam. Za 

kľúčový mechanizmus v regulácii niektorých pamäťových funkcií sa pokladá podtyp 

postsynaptických M1 receptorov so 7 α-podjednotkami. Nachádza sa aj na neurónoch, ktoré 

uvoľňujú iné neurotransmitery, ako je dopamín a glutamát, kde facilituje ich uvoľňovanie. 

Deficit cholínergického fungovania je spojený s poruchou pamäti, najmä krátkodobej. 

Posilnenie cholínergickej transmisie prostredníctvom inhibítorov cholínesteráz má teda 

patofyziologicky podložené opodstatnenie.  

Okrem cholínergickej dysfunkcie sa na vzniku kognitívneho deficitu pri demencii podieľa 

aj glutamátergická dysfunkcia. Patologické zmeny (najmä amyloidné plaky) provokujú 

uvoľňovanie glutamátu v miere, ktorá je excitotoxická a inhibujú aj jeho spätné vychytávanie. 

Nastáva stály „únik“ glutamátu, čo narúša jemné ladenie glutamátovej neurotransmisie. Na 

začiatku ochorenia ešte nemusia byť nevyhnutne poškodené neuróny. Pri progresii choroby 

napokon amyloid spôsobuje uvoľňovanie glutamátu až do tej miery, že tonicky aktivuje 

postsynaptické receptory a deštruuje spočiatku dendrity a nakoniec aj celé neuronálne 

bunky, okrem iného aj mechanizmom zvýšenia fosforylácie tau proteínu a tým zvýšenia 

tvorby neurofibrilárnych klbiek (Stahl, 2008).  
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V snahe zlepšiť pamäťové a iné kognitívne funkcie u pacientov s demenciou je doteraz 

najúspešnejším prístupom posilnenie cholínergickej transmisie inhibíciou enzýmov, ktoré 

rozkladajú acetylcholín, najmä inhibíciou acetylcholínesterázy. Sú známe tri spôsoby 

inhibície cholínesteráz a to reverzibilná, ireverzibilná a pseudoireverzibilná. Pri všetkých 

súťaží molekula inhibítora s molekulou acetylcholínu o väzbové miesto na molekule 

cholínesterázy. Reverzibilná inhibícia trvá tak dlho, pokiaľ je liečivo prítomné v plazme. 

Ireverzibilná inhibícia prebieha tak, že po naviazaní inhibítora na molekulu cholínesterázy 

tento komplex zanikne. Pseudoireverzibilná inhibícia spočíva v tom, že sa inhibítor naviaže 

na molekulu cholínesterázy, ktorá ho postupne odbúra. Inhibícia potom trvá dlhšie ako je 

liečivo prítomné v plazme (Jirák, 2004).  

Dodnes nie je úplne jasné, aký je klinický význam týchto rozdielnych mechanizmov 

pôsobenia, pretože sa medzi inhibítormi cholínesteráz neukázali rozdiely v účinnosti 

v hociktorom štádiu demencie (Jacobson, Pies a Katz, 2007). V každom prípade je výsledkom 

ich pôsobenia široká škála klinických dôsledkov. Nie vždy dochádza k ozajstnému zlepšeniu 

pamäťových funkcií, u väčšiny pacientov však inhibítory cholínesteráz spomalia progresiu 

klinických príznakov demencie. Keďže predpokladom pre účinnosť inhibítorov cholínesteráz 

je funkčnosť postsynaptických cholínergických receptorov, najúčinnejšie sú vo včasných 

štádiách demencie. Neskôr v priebehu choroby a rozširujúcej sa neuronálnej degenerácie 

môžu svoju účinnosť stratiť (Stahl, 2008). Nezistil sa štatisticky významný rozdiel v účinnosti 

inhibítorov cholínesteráz v 3 rôznych štádiách AD, ale údajov o ich použití pri demencii 

ťažkého stupňa je veľmi málo (Di Santo et al., 2013). Mali by sa teda podávať pacientom 

s ľahkou a stredne ťažkou demenciou, ale v praxi sa dnes používajú vo všetkých štádiách, aj 

ťažkom.  

Aj keď je liečba inhibítormi cholínesteráz len symptomatickou liečbou, asi 50 % 

pacientov s Alzheimerovou chorobu s miernou až stredne ťažkou demenciou vykazuje 

zlepšenie kognitívnych funkcií, ale aj zlepšenie a dlhodobú stabilizáciu každodenného 

fungovania (Mendez a Cummings, 2003). Toto zlepšenie trvá v priemere pol roka až jeden 

rok a potom sa úroveň kognitívnych funkcií vracia na východzie hodnoty a pomaly 

deterioruje. Sú preukázané aj ich neuroprotektívne vlastnosti (Krishnan et al., 2003).  

Aj keď existujú aj non-reaktori, ktorí na liečbu neodpovedajú vôbec, je mimoriadne 

zriedkavé, aby liečba inhibítormi cholínesteráz pacientov stav zhoršila (Jirák, 2004). 
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Inhibítory cholínesteráz predstavujú základný kameň liečby demencie, najmä v prípade AD 

a demencie s Lewyho telieskami (LBD), aj keď druhá z nich nie je oficiálnou indikáciou.  

V súčasnosti sú na liečbu demencie pri Alzheimerovej chorobe registrované tri inhibítory 

cholínesteráz, a to donepezil, rivastigmín a galantamín. Aj keď sú medzi nimi pomerne veľké 

rozdiely v mechanizme inhibície cholínesteráz, eliminačných polčasoch či mechanizme 

degradácie, v účinnosti sa v zásade neodlišujú. V metaanalýzach štúdií všetkých troch 

inhibítorov cholínesteráz sa zistila porovnateľná účinnosť v zmysle zlepšenia kognície, 

nekognitívnych príznakov demencie a funkčnosti v skorších štádiách AD a v zmysle 

oddialenia deteriorácie kognície a funkčnosti v pokročilejších štádiách AD (Birks, 2006, 

Cummings et al., 2004).  

Cholínergický deficit býva aj súčasťou vaskulárnej demencie, sekundárnej alkoholovej 

demencie, demencie s Lewyho telieskami a demencie pri Parkinsonovej chorobe. Inhibítory 

cholínesteráz teda majú svoje opodstatnenie aj v ich liečbe, aj keď ide o indikácie „off-label“.  

Nežiaduce účinky celej skupiny možno odvodiť z mnohých systémových funkcií 

cholínergického systému. Zvýšením cholínergickej aktivity môžu viesť k bradykardii, zvýšenej 

sekrécii žalúdočnej kyseliny a zvýšenej motilite gastrointestinálneho traktu. Najčastejšími 

nežiaducimi účinkami sú gastrointestinálne symptómy (nauzea, hnačka, anorexia), ktoré 

môžu limitovať používanie týchto liekov. Sú zvyčajne miernej až strednej intenzity, od dávky 

závislé, obvykle prechodné a málokedy vedú k prerušeniu liečby. Možno im do veľkej miery 

predísť pomalšou titráciou dávok.  

Vzhľadom k nežiaducim účinkom sú hlavnými kontraindikáciami použitia inhibítorov 

cholínesteráz bradyarytmie, aktívny zápal žalúdočnej alebo črevnej sliznice a nadmerná 

sekrécia slizníc najmä dolných dýchacích ciest (všetky tieto poruchy môžu byť potenciálne 

exacerbované či zhoršené zvýšením periférneho cholínergického tonusu).  

Celkovo majú inhibítory cholínesteráz výhodu nízkej hepatotoxicity a malého potenciálu 

liekových interakcií. Liekové interakcie sú farmakodynamické aj farmakokinetické, pričom 

prvé z nich sú klinicky významnejšie. Môže nastať potenciácia odpovede na myorelaxanciá 

sukcinylcholínového typu, používané pri anestéze (vrátane anestézy pred ECT), aditívne 

efekty s inými liekmi, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu, antagonistické efekty 

s anticholínergickými liekmi.  
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Okrem hypotézy neuronálnej degenerácie a následnej kognitívnej poruchy v dôsledku 

cholínergického deficitu dnes platí aj druhá hypotéza patofyziológie demencie, a to hypotéza 

kognitívneho deficitu v dôsledku NMDA glutamátergickej hyperaktivity. Glutamát je 

excitačný neurotransmitter, ktorý má mnoho dôležitých fyziologických úloh v procesoch 

učenia a pamäti. Pri Alzheimerovej demencii ale pretrvávajúca nízkoúrovňová aktivácia 

NMDA receptorov narúša správne fungovanie glutamátových synáps a napokon vedie 

k neuronálnemu poškodeniu. Tonicky uvoľňované excesívne množstvá glutamátu sú 

neurotoxické. Interferujú s pamäťovými funkciami, s učením sa novému a s normálnou 

neuronálnou plasticitou. Nakoniec vedú k aktivácii intracelulárnych enzýmov, ktoré 

produkujú toxické voľné radikály. Tie potom poškodzujú membrány postsynaptických 

dendritov a napokon zničia celú neuronálnu bunku. Jedným z možných spôsobov, ako túto 

situáciu ovplyvniť, je redukcia abnormálnej aktivácie glutamátovej neurotransmisie. 

Interferencia s NMDA neurotransmisiou však môže spôsobiť veľké problémy (NMDA 

antagonisty typu fencyklidínu alebo ketamínu vyvolávajú psychotické stavy s pozitívnymi aj 

negatívnymi príznakmi, podobné schizofrénii). Chronická blokáda NMDA receptorov zase 

interferuje s normálnymi pamäťovými operáciami a s neuroplasticitou. Riešením je použitie 

slabého (nízko afinitného) NMDA antagonistu, ktorý blokuje iónový kanál receptora na tom 

istom mieste, kde ho v pokojovom stave normálne blokuje ión magnézia. Takto účinkuje 

memantín, napäťovo závislý nekompetitívny antagonista otvorených iónových kanálov 

NMDA receptorov s nízkou až strednou afinitou (Stahl, 2008). Inhibuje tonické uvoľňovanie 

excesívnych množstiev glutamátu a tým vracia glutamátergický neurón do nového 

pokojového stavu. Jeho účinkom je nielen klinické zlepšenie kognitívnej (najmä pamäťovej) 

poruchy, ale aj spomalenie miery neurotoxického úhynu neurónov a tým aj progresie 

demencie. Tento efekt sa však doteraz jednoznačne preukázal len v animálnych modeloch 

(Parsons et al., 2007). Memantín na druhej strane nie je takým mocným blokátorom NMDA 

receptorov, aby zastavil všetku neurotransmisiu na glutamátových synapsách. Znamená to, 

že keď sa počas normálnej glutamátergickej neurotransmisie prechodne uvoľní glutamát, 

spôsobí depolarizáciu, ktorá je schopná zvrátiť blokádu receptora spôsobenú memantínom. 

Práve preto nemá memantín psychotomimetické účinky iných mocnejších NMDA 

antagonistov, ako je fencyklidín či ketamín, a zároveň nebráni schopnosti normálnej 

neurotransmisie, potrebnej pre pamäťové operácie. Súhrnne teda možno povedať, že 

memantín bráni excitatórnej glutamátovej neurotoxicite bez toho, aby interferoval 
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s fyziologickým fungovaním glutamátu, ktoré je nevyhnutné pre procesy pamäti a učenia 

(Stahl, 2008).  

Memantín je aj slabým nekompetitívnym antagonistom sérotonínergických 5HT3 

receptorov, slabým agonistom sigma 1 receptorov a slabým agonistom dopamínových D2 

receptorov, nie je však celkom jasné, či a ako sa tieto jeho vlastnosti podieľajú na jeho 

účinnosti v liečbe demencie (Stahl, 2008, Olivares et al., 2012). Okrem toho memantín 

pôsobí ako nekompetitívny antagonista alfa7 nikotínových acetylcholínových receptorov, čo 

môže vysvetľovať jeho pretrvávajúcu účinnosť v zmysle udržania a posilnenia kognitívnych 

funkcií aj pri dlhodobej liečbe (alfa7 nikotínové receptory sa totiž v odpovedi na 

pretrvávajúci antagonizmus rýchlo up-regulujú, čím sa čiastočne vyvažuje ich nedostatok pri 

progredujúcej neurodegenerácii) (Aracava et al., 2005, Lipman, 2007).  

Memantín je primárne indikovaný u dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou 

demenciou Alzheimerovho typu. V metaanalýze 6-mesačných dvojito slepých placebom 

kontrolovaných štúdií sa u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou demenciou liečených 

memantínom preukázalo zlepšenie kognitívnych funkcií, úprava nekognitívnych príznakov 

demencie a zlepšenie funkčnosti (McShane et al., 2006). V off-label indikácii sa memantín 

používa podobne ako inhibítory cholínesteráz na liečbu vaskulárnych a zmiešaných demencií 

a primárnych degeneratívnych demencií iných ako AD (najmä demencie s Lewyho telieskami 

a demencie pri Parkinsonovej chorobe) a na rozdiel od inhibítorov cholínesteráz aj na liečbu 

frontotemporálnych demencií (inhibítory cholínesteráz nemajú v liečbe frontotemporálnych 

demencií opodstatnenie, pretože u nich nejde o cholínergický deficit).  

Keďže mechanizmus účinku memantínu je významne odlišný od mechanizmu účinku 

inhibítorov cholínesteráz, mnoho klinikov dnes pokladá ich kombináciu za ideálnu liečbu 

demencie pri Alzheimerovej chorobe. Využije sa tým potenciál oboch prístupov a je 

predpoklad, že sa zvýraznia aj benefity pre pacienta. V ťažších štádiách demencie (najmä AD) 

je napríklad vyšší výskyt nekognitívnych príznakov, najmä psychotických a behaviorálnych, 

ktoré (na rozdiel od nekognitívnych afektívnych príznakov) odpovedajú lepšie na liečbu 

memantínom ako AChEI. Efektivitu kombinovanej liečby inhibítormi cholínesteráz 

a memantínom dokladá viacero štúdií, najviac s donepezilom (Tariot et al., 2004). 

V systematickom prehľade a metaanalýze randomizovaných kontrolovaných štúdií 

kombinovanej liečby inhibítormi cholínesteráz a memantínom oproti monoterapii sa zistil 
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významný rozdiel v účinnosti v prospech kombinácie u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou 

demenciou. Najväčší rozdiel bol v ovplyvnení nekognitívnych príznakov demencie, menší 

v ovplyvnení kognície a funkčnosti pacientov. Výsledkom práce bolo odporúčanie panelu 

expertov uprednostniť v terapii stredne ťažkej až ťažkej demencie pri Alzheimerovej chorobe 

kombináciu ChEI a memantínu pred monoterapiou (Schmidt et al., 2015).  

Memantín je obvykle veľmi dobre tolerovaný, nežiaduce účinky sú zriedkavé (s výskytom 

takmer na úrovni placeba) a obvykle miernej intenzity (najčastejšie v štúdiách boli závraty, 

cefalea, obstipácia a ospalosť).  

Nootropné látky, ktoré sa používajú najmä v prevencii dôsledkov akútneho mozgového 

poškodenia, tým, že ochránia neuróny, prežívajúce v stave ohrozenia, klinicky upravujú 

kvantitatívne a kvalitatívne poruchy vedomia a náhle vzniknuté kognitívne poruchy. 

Mechanizmus ich účinku je v zásade dvojaký - ovplyvnenie aktivity neurónov a u niektorých 

z nich aj zlepšenie mozgovej perfúzie. Nootropiká zlepšujú metabolizmus neurónov a fluiditu 

ich membrán, zvyšujú utilizáciu glukózy a kyslíka a zvyšujú odolnosť neurónov voči hypoxii. 

Sekundárne zvyšujú syntézu a uvoľňovanie neurotransmiterov (acetylcholínu, dopamínu, 

noradrenalínu, sérotonínu), inhibíciou fosfodiesteráz zvyšujú hladinu cyklických nukleotidov 

a tiež inhibujú aktivitu proteínkináz. Pôsobia aj ako „zametači“ (scavengery) toxických 

voľných kyslíkových a hydroxylových radikálov. Zároveň zlepšujú reologické vlastnosti krvi 

znížením agregability trombocytov, zvýšením deformability erytrocytov a znížením viskozity 

krvi a potláčajú arteriálne spazmy bez následnej vazodilatácie. Týmito mechanizmami 

pozitívne ovplyvňujú krvnú mikrocirkuláciu a prietok krvi mozgom. V animálnych modeloch 

zlepšovali vigilitu vedomia a preukázali pozitívny vplyv na procesy učenia a pamäti. U človeka 

preukázateľne ovplyvňujú poruchy vedomia a náhle vzniknuté kognitívne poruchy, ale ich 

účinok na dlhšie trvajúce kognitívne poruchy (napríklad demencie) je sporný (Švestka, 2004; 

in: Höschl, 2004). U pacientov s demenciou má teda ich podávanie význam skôr pri vzniku 

náhlej kvalitatívnej poruchy vedomia, prípadne ako vyslovene podporná liečba popri 

základnej terapii (Lockhart a Lestage, 2003). Nootropiká sú prakticky netoxické a majú 

minimálne nežiaduce účinky, takže sú veľmi dobre tolerované. Medzi tieto látky zaraďujeme 

napr. piracetam, cyklický derivát kyseliny gamaaminomaslovej. V minulosti bol odporúčaný 

vo včasných štádiách vaskulárnych aj primárnych degeneratívnych demencií, ale jeho 

použitie v týchto indikáciách je dnes už obsolentné. Istý úspech možno dosiahnuť len 
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v raných štádiách niektorých sekundárnych demencií, napríklad posttraumatických alebo 

postinfekčných (Švestka, 2004; in: Höschl, 2004). Ďalším nootropikom je vinpocetín, ktorý 

má nootropné, neuroprotektívne a vazoregulačné účinky, pričom nevyvoláva „steal-effect“, 

naopak prednostne zlepšuje prísun krvi do poškodenej oblasti, kým cirkulácia v intaktnej 

oblasti zostáva nezmenená (inverzný „steal-effect“) (Švestka, 2004; in: Höschl, 2004). Je 

indikovaný na liečbu následkov (vrátane kognitívnych porúch) cirkulačných porúch 

centrálneho nervového systému, teda pri všetkých formách akútnej a chronickej 

insuficiencie mozgových ciev, ako napr. pri tranzitórnych ischemických príhodách, náhlych 

cievnych mozgových príhodách a pri vaskulárnych demenciách.  

Osobitné postavenie medzi nootropnými látkami majú extrakty z ginkga biloba. 

Účinnými látkami sú flavónové glykozidy (flavonoidy a biflavonoidy), proantokyanidy, 

bilobalidy a kyselina shikimová a terpénlaktóny (ginkgolidy). Hlavnými účinnými látkami sú 

ginkgolid A, B a C, bilobalid a flavonoidy. Existuje množstvo rôznych prípravkov z ginkga, ale 

za liek sa podľa regulácie Európskej liekovej agentúry považuje len suchý extrakt 

(DER 35-67:1), pri výrobe ktorého sa ako extrakčné činidlo používa acetón. Ide o špeciálnu 

patentovanú 27- stupňovú extrakciu, pri ktorej sú aktívne účinné látky koncentrované 

a škodlivé, resp. balastné komponenty sú eliminované (najmä toxická kyselina ginkgolová). 

Takto pripravený extrakt sa nazýva EGb 761. Všetky ostatné prípravky z ginkga biloba nie sú 

považované za lieky a nemôžu byť takto ani registrované, sú hodnotené len ako výživové 

doplnky. Extrakt EGb 761 pôsobí nootropne, neuroprotektívne a hemoreologicky a vychytáva 

voľné radikály, teda je zároveň antioxidantom. Pri liečbe EGb 761 sa preukázalo zvýšenie 

počtu predovšetkým nikotínových cholínergických receptorov a α-2 adrenoreceptorov, 

ktorých počet je vo vyššom veku znížený, a tiež zvýšenie syntézy a uvoľnovania acetylcholínu 

a zvýšená absorpcia cholínu v hippokampe. V prefrontálnom kortexe sa zvyšuje hladina 

dopamínu, dochádza tiež k istému zvýšeniu hladiny noradrenalínu (Jirák, 2014). Nepriamo 

znižuje tvorbu beta-amyloidu a ukladanie jeho depozitov (Sierpina et al., 2003). V klinickej 

praxi sa EGb 761 používa najmä v liečbe ľahkej kognitívnej poruchy, vaskulárnych demencií 

a včasných štádií degeneratívnych demencií. Ako augmentačná liečba sa v pokročilejších 

štádiách demencií používa v kombinácii s memantínom či inhibítormi cholínesteráz, prípadne 

s ich kombináciou. Podľa odporúčaní Svetovej federácie Spoločností pre biologickú 

psychiatriu je jedným z troch farmakoterapeutických postupov založených na dôkazoch 
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(spolu s inhibítormi cholínesteráz a memantínom) v liečbe Alzheimerovej choroby v štádiu 

demencie (Ihl et al., 2011).  

V rámci „sekundárnej“ terapie neuropsychiatrických symptómov pri demenciách sa 

musíme vyhnúť všetkým liekom, ktoré majú výrazne sedatívny efekt a liekom s nežiaducimi 

účinkami najmä anticholínergickými, alfa-adrenergickými, antihistamínovými 

a antidopamínergickými. Špecifická požiadavka na antidepresívum v liečbe starších 

pacientov je jeho nielen kogníciu šetriace, ale prokognitívne pôsobenie. V tomto smere je 

nádejný vortioxetín, u ktorého štúdie s pacientmi vyššieho veku ukázali od všeobecného 

antidepresívneho efektu nezávislé zlepšenie kognitívnych funkcií (Katona et al., 2012). 

Dlhodobá liečba antipsychotikami je u starších pacientov, zvlášť pacientov s demenciou, 

vždy spojená s oveľa vyšším rizikom všetkých nežiaducich účinkov vrátane tardívnych 

dyskinéz. V liečbe psychotických nekognitívnych príznakov pri demencii je použitie 

antipsychotík až na malé výnimky (napr. tiaprid) off-label. Od apríla 2005 má celá skupina 

atypických antipsychotík vo svojich SPC varovanie, v ktorom sa konštatuje, že „...starší 

pacienti s psychózou pri demencii, liečení antipsychotikami, majú zvýšené riziko 

úmrtia...primárne z kardiovaskulárnych alebo infekčných príčin.“ Stále prebieha diskusia, ako 

sa najlepšie vysporiadať s touto situáciou. Objavili sa aj zistenia o tom, že všetky – nielen 

atypické – antipsychotiká zvyšujú riziko úmrtia u starších pacientov s demenciou, dokonca aj 

pri krátkodobom užívaní. V júni 2006 sa varovanie rozšírilo zo skupiny antipsychotík druhej 

generácie aj na antipsychotiká prvej generácie a konštatuje sa v ňom, že „...môžu zvyšovať 

mortalitu“ (Agronin a Maletta, 2011).  

V každom prípade treba zachovať zásadu „start low and go slow“ – teda začať s nízkou 

dávkou a len pomaly ju zvyšovať na najnižšiu účinnú dávku, ktorú sa veľmi rýchlo po odznení 

symptómov snažíme znovu postupne znižovať a liek vysadiť. Vždy je potrebné dbať na 

užívateľský komfort pacienta – preferovať lieky podávané v jednej dennej dávke a v najlepšie 

tolerovanej liekovej forme.  
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