
 

III./6.1. fejezet: A demencia tünettana
A demencia szindróma, azaz tünetek összessége, számos betegségben
megjelenhet. Lehet másodlagos, az idegrendszert károsító szisztémás
betegség vagy trauma következménye és lehet elsődleges, degeneratív
idegrendszeri betegség tünete (1. ábra).

1. ábra: A demenciák okai

A demencia prevalenciája a korral nő, 65 év felett 5 évente
megduplázódik: 65 éves korban 1% körüli, 85 év felett 30%. Nőkben
minden korcsoportban gyakoribb. A fejlett országok társadalma
öregszik, egyre nagyobb az idősek aránya, így a demencia egyre
nagyobb egészségügyi-gazdasági problémát jelent. A demens betegek
száma Európában a 2000-es kb. 7 millióról 2050-re 16 millióra nő,
miközben az aktív lakosság száma csökken: 2000-ben 69 aktív
dolgozóra jutott 1 demens beteg, ez 2050-ben már csak 21:1. A
magyarországi helyzet sem jobb, legalább 150, maximum 300 ezer
demens beteg lehet.

A demencia DSM-IV. kritériumai
1. Memóriazavar

2. Az alábbi lebenytünetek legalább egyike: aphasia, apraxia, agnosia
vagy a végrehajtási (exekutív) funkciók zavara

3. A tünetek/panaszok a mindennapi életben és/vagy a munkában zavart
okoznak.

4. Megelőző magasabb szintű tevékenység romlását jelzik.

5. A tünetek előfordulásakor tudatzavar nincs.

A kognitív tünetek mellett a másik jelentős tünetcsoport a
magatartási és pszichológiai tünetek együttese (BPSD, behavioural
and psychological symptoms of dementia), mint amilyen az
agresszivitás és a hallucinációk; gyakori hogy az első orvosi vizsgálatra
ezek jelentkezésekor kerül sor, ekkor azonban a demencia már
előrehaladott stádiumú, a jelenlegi terápiás lehetőségek alkalmazása már
korlátozott.

A specifikus demenciaformák kezelésekor a terápiás lehetőségek között
csak a kognitív tünetek kezelését említjük. A BPSD tünetek
befolyásolására kiterjedt gyógyszeres lehetőségek érhetők el, elsősorban
az antidepresszánsok és a neuroleptikumok használatával.

A demencia szerkezeti idegrendszeri betegség, így a beteg társuló



neurológiai tüneteinek felismerése már a demencia típusának
azonosításában segít. Az agykéreg kiterjedt vagy a memória és a
kognitív működésekben szerepet játszó területeinek sérülése ún.
kortikális típusú demenciához vezet, melyre jellemző az aphasia, a
normális tempójú gondolkodás, a dysarthria hiánya, a régmúltra
emlékezés fokozatos romlása, a rövid távú memória korai károsodása
(mely segítséggel sem javul), a gyakori pszichiátriai tünetek a betegség
késői stádiumaiban, a hyperkinesisek hiánya (esetleg myoclonus lehet)
és az izomtónus szabályozásának késői zavara (rigiditás vagy
paratonia).

A kérgi területek szubkortikális kapcsolatainak sérülése is demenciához
vezet, ekkor azonban a demencia a betegség járulékos tünete. Jellemző a
meglassult gondolkodás, a dysarthria, a depresszió, a testtartás korai
zavarai, hyperkinesisek, az izomzat hyper- vagy hypotoniája. A
kortikális és szubkortikális tünetek keverednek, izoláltan alig fordulnak
elő. Az elsősorban kortikális tünetekkel járó demenciára példa az
Alzheimer-kór vagy a Creutzfeldt-Jakob betegség, míg a szubkortikális
demenciára példa a Parkinson-kórhoz társuló vagy az AIDS-betegség
okozta demencia.

A kortikális és szubkortikális demencia tüneteinek összehasonlítását a 2.
ábra mutatja.

2. ábra: A kortikális és szubkortikális demenciák tüneteinek összehasonlítása

Demens beteg vizsgálatakor az anamnézis és a jelen panaszok
felvételekor hasznos, ha a beteget és a hozzátartozót külön is
meghallgatjuk. Gyakorta előfordul, hogy a beteg a hozzá intézett
kérdésekkor automatikusan hozzátartozója felé fordul, hogy tőle kérjen
választ („head turning sign”: fejfordítási tünet).

Fontos rákérdezni a kezdeti panaszokra, a panaszok kifejlődésének
tempójára, a mindennapi élettevékenység és a munkahelyi teljesítmény
változásaira, a családban előforduló demenciára. A kockázati tényezők
felmérése, a korábbi betegségek és a gyógyszerelés ismerete is fontos.

A demencia klinikai vizsgálatakor rutinszerűen alkalmazott, gyors, bár
kevéssé érzékeny teszt a Mini Mental vizsgálat (MMSE), mely 65 éves
életkor felett, elsősorban Alzheimer-kór esetében használható (3. ábra).
A teszt első 10 pontja az orientációt jelzi, majd a rövid távú memória
vizsgálatához szükséges 3 szó azonnali visszahívását pontozzuk. Ezt
követi a prefrontális funkciókat vizsgáló visszafelé számolás vagy
betűzés, mely figyelemelterelésül is szolgál. Ezt kövezően a korábbi
három szó visszahívását kérdezzük. A teszt fennmaradó része a nyelvi
és parietális funkciókat, illetve a vizuospaciális képességeket vizsgálja.

A tesztben maximum 30 pont szerezhető. 25 vagy annál kevesebb pont
kóros. Enyhe demenciaként a 21-25, középsúlyosként a 10-20, súlyos



demenciaként a 10 pont alatti érték számít.

3. ábra: A Mini Mental vizsgálat (MMSE)

Jól használható még az órarajzolási teszt is, ahol üres papírlapra rajzolt
körben a betegnek az óra számait kell beírni, majd a mutatókat
berajzolni pl. 10 perc múlva kettő időpontra.

A tájékozódó vizsgálat mellett az agykérgi funkciók részletes
vizsgálata (kortikális status) is szükséges.

A demencia tüneteinek elkülönítése más betegségektől nehéz
problémát jelenthet. A memóriazavar, a feledékenység gyakori panasz.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a feledékenység a memória
tárolásának és előhívásának zavarából is eredhet, a tárolás zavara
azonban gyakran a figyelem hiányának következménye. A „hová tettem
a kulcsomat” típusú problémák nem demenciára, hanem
figyelemzavarra utalnak, melynek oka leggyakrabban fáradtság illetve
hangulatzavar, különösen fiatal betegek esetében. A depresszió gyakran
olyan tünetekkel jár, melyek mindenben utánozzák a demenciát: ennek
leírására használatos a pszeudo-demencia elnevezés. Szintén nehéz a
delírium és a demencia elkülönítése: a delírium kialakulása gyakran
gyors, jelentősen fluktuál, éjszaka gyakoribb, a figyelemzavar kifejezett.
Gyakran azonban a delíriumot demencia okozza, delíriumban azonban a
demencia mértékét, tüneteit nem lehet meghatározni.

A demenciák 60%-a a 65 éven felüli csoportban Alzheimer-kór (AK),
15-20%-a pedig vaszkuláris demencia (VaD).


