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A kognitív és affektív rendszer korfüggő 

eltérései  

Egészséges öregedés során a szellemi teljesítmény 

összességében nem mutat szükségszerű 

hanyatlást.   

Egyes kognitív funkciók csökkennek, míg mások akár 

javulást is mutatnak :  

• A gyors reagálást vagy nagy precizitást igénylő 

válaszok gyengülnek. 

• Csökkenés figyelhető meg az információ 

feldolgozás sebességében, a munkamemóriában, a 

gátló funkciókban és a hosszú távú memóriában is.   

• A tapasztaláson alapuló bölcs megfontolás, a 

megértés és az új tapasztaláson alapuló okulás 

képessége viszont  megtartott.  
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Az öregedéshez kapcsolódó kognitív, affektív és 

pszichiátriai zavarok (témavázlat)  

• Demencia 

  Neurodegeneratív rendellenességek, amelyek 

 demenciát eredményeznek (Alzheimer kór) 

  Nem-Alzheimer demenciák (vaszkuláris 

 dementia, organikus agyi rendellenességek) 

  Delírium 

  Amnesztikus szindrómák (emlékezet zavarok) 

• Alkoholizmus és következményei 

• Affektív zavarok: depresszió 
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Demencia: definíció és prevalencia 

Definíció 

A kognitív funkciók súlyos zavara megtartott éberségi szint 

mellett.  

A demencia klinikai diagnózis. 

A károsodás érinti:  

 a memóriát (a felismerés zavara: agnosia), 

 a beszéd képességet (aphasia),  nyelvhasználatot, 

 ítélő képességet, 

 az érzelmi kontroll képességét, 

 a viselkedést, 

 a figyelem képességét, 

 az elvont gondolkodást, 

 a kivitelezés képességét(apraxia).  

A demencia az emberi kapcsolatokban és szociális funkciókban 

zavart okoz. 
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Demencia: prevalencia, leggyakoribb 

formák 

Prevalencia 

A demencia a népesség 1%-át érinti 60 éves korban, 

majd a prevalencia minden életévben duplázódik. 65 

éves korra eléri a 10%-ot, 90 éves felett a 35%-ot.   
 
A leggyakoribb demencia formák 

 Alzheimer típusú szenilis demencia 

 (Alzheimer   kór) 60% 

 Nem-Alzheimer demenciák (organikus  agyi 

   rendellenességek) 

 Delírium 

  Amnesztikus szindrómák  
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Alzheimer típusú szenilis demencia 

(SDAT, Alzheimer kór) 1.  

Definíció 

Progresszív (korai) életkorfüggő kognitív funkció- 

vesztés (középkorúakban és idősekben), amelyhez 

affektív és viselkedési zavarok is társulnak.    
 

Kockázati tényezők 

 kor  65 év 

 női nem 

 alacsony iskolázottság (általános iskolából kimaradók 

kockázata 2-szeres) 

 pozitív családi anamnézis   4-szeres kockázat 

 koponya trauma 2-szeres kockázat 

 dohányzás, metabolikus X szindróma, pitvar fibrilláció, 

stroke, alkohol fogyasztás, genetikai hajlam 
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Az Alzheimer kór prevalenciája 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 95+ 

P
re

v
a
le

n
c

ia
 (

%
) 

Életkor (évek) 

1% 2% 
4% 

8% 

16% 

30% 

50% 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Alzheimer típusú szenilis demencia 

(SDAT, Alzheimer kór) 2. 

Jellegzetességek 
Csökkenő számú neuron és szinapszis, agykérgi, illetve egyes 

szubkortikális régiók atrófiája (temporális és parietális 

lebenyek, a homloklebeny egyes részei) 

Patogenezis 
cholinerg elmélet: csökkent acetylcholin termelés áll a 

háttérben 

béta-amyloid elmélet: amyloid béta precursor fehérje (APP) 

fragmentumok sűrű, oldhatatlan lerakódásai szenilis plakkokat 

alkotnak a neuronok körül, károsodást idézve elő 

Tau-fehérje szerkezeti károsodás („misfolding”) : 

intracelluláris neurofibrilláris gubanc  idézi elő a mikrotubuláris 

rendszer károsodását roncsolva ezzel a neuron transzport 

rendszerét 

Gyulladás, oxidatív stressz, alumínium felhalmozódás az 

agyban, stb. 
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Alzheimer típusú szenilis demencia 

(SDAT, Alzheimer kór) 3. 
Fázisok 

1.  Enyhe kognitív károsodás, preklinikai fázis 

 a fokozatos, rejtett, progresszív kezdet általában 7-8 évig tart,   

 a tüneteket (emlékezet zavar) hibásan a stressz és az öregedés 

következményének tartják 

2.  Korai fázis 

 fokozódó feledékenység, nyelvhasználati nehézségek, 

kivitelező funkció zavara, agnosia, apraxia, személyiség 

változások 

3.  Mérsékelt fázis 

 a függőség  (a környezettől) fokozódik 

 beszéd nehézségek, kóros viselkedés (agresszió) és zavartság, 

 téveszmék 

4.  Előrehaladott fázis 

 teljes függőség, a szóbeli kommunikáció gyérül, kifejezett 

memória zavar, ágyhoz kötöttség, halál 
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Alzheimer típusú szenilis demencia 

(SDAT, Alzheimer kór) 4. 

Prognózis 

Az átlagos túlélés 7 év.  A leggyakoribb halálok: decubitus és 

pneumonia  
 

Kezelés 

A betegség gyógyítására vagy a prognózis lassítására nem áll 

rendelkezésre kezelés.  

Egyes gyógyszerek enyhíthetik a tüneteket: 

• acetylcholinészteráz gátlók 

• glutamát NMDA receptor antagonisták 

Biztonságos, érzelmileg támogató környezet, fizikai aktivitás, 

megfelelő diéta javíthatja a beteg életminőségét.  
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Nem-Alzheimer demenciák 

(organikus  agyi rendellenességek ) 

Jellegzetességek 

• A tünetek hasonlíthatnak az Alzheimer kór 

tüneteihez.  

• A betegség kezdete általában eltérő, a változások 

 gyorsan kialakulhatnak vagy esetleg nem 

 súlyosbodnak idővel .  

• Az anyagcsere- vagy fertőzéses eredetű formákban 

a  progresszió valószínűleg megállítható, esetleg 

némi  javulás érhető el az ok megszüntetésével.  
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Non-Alzheimer demenciák okai 

Intrakraniális   Extrakraniális: 

Degeneratív rendellenességek Mérgek 

Parkinson, Pick, Lewy,   alkohol, drogok, 
gyógyszerek 

Huntington    CO mérgezés 

Vaszkuláris, post-stroke állapot Genetikus, 
anyagcsere okok 

Térfoglaló folyamatok  Wilson kór, hipoglikémia 

Tumorok, áttétek, hydrocephalus Szervi elégtelenségek 

Post-traumás állapotok  (máj-, vese elégtelenség 

polytrauma (box,    hemodialysis ) Szív 

subdurális hematóma,  elégtelenség, pajzsmirigy 

Fertőző ágensek   rendellenességek 

AIDS, prion (Creutzfeldt-Jakob), Hiány állapotok 

 neurosyphilis, Lyme kór  B12 vitamin -, folsav,  

meningitis     niacin  hiány 
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Delírium: definíció 

Jellegzetességek 
• Klinikai szindróma amelyet  figyelemzavar, akut, súlyos 

 (reverzibilis) kognitív diszfunkciók jellemeznek.  

• Fiatalokban delíriumot okozhat a magas láz, a súlyos 

alkohol  mérgezés, súlyos anyagcsere zavarok, stb.  

• Idősekben, az agyi  funkcionális rezerv kapacitások 

 beszűkülésével többféle enyhébb rendellenesség is 

 delíriumhoz vezethet.  

• A delírium érinti az összes kórházba kerülő idős beteg 14–

 56%-át.  

 Posztoperatív delírium alakul ki a 65 év feletti sebészi 

 betegek 15–53%-ában, illetve az idős intenzív 

osztályon  ápolt betegek 70–87%-ában. 
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Delírium időskorban: kockázati tényezők 1. 

Kockázati tényezők 

• Demencia vagy kognitív zavar 

• Delírium, stroke, neurológiai betegség a kórtörténetben  

• Több társ betegség 

• Férfi nem 

• Krónikus vese és máj betegség 

• Szenzoros zavar (hallás, látás) 

• Immobilizáció (szabad mozgásban korlátozás, katéterek) 

• Gyógyszerek (szedatív hipnotikum, narkotikumok, 

anticholinerg szerek, drogok, kortikoszteroidok, sokféle 

gyógyszer szedése (polypharmacy), alkohol vagy drog 

megvonás) 

• Akut  neurologiai betegségek [akut stroke (általában jobb 

parietális), meningitis, encephalitis] 
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Delírium időskorban: kockázati tényezők 2. 

Kockázati tényezők 
• Interkurrens betegség (enyhébb fertőzések, iatrogén 

szövődmények, anémia, mérsékelt volumen vesztés, 

alultápláltság, törés, trauma) 

• Anyagcsere zavarok 

 súlyos hipoglikémia, hiper- vagy hipotonicitás 

• Sebészi beavatkozások 

• Ijesztő környezet (pl. intenzív osztályos felvétel) 

• Fájdalom 

• Érzelmi felindulás 

• Tartós alvásmegvonás 
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Amnesztikus szindrómák 

Definíció 

Az egyébként éber páciens memóriája aránytalanul károsodott más 

kognitív funkciókhoz képest.  

 A beteg képtelen emlékezni a közelmúlt eseményeire vagy egyszerű 

feladatokat megtanulni, miközben képes elvégezni régebben tanult 

komplex  feladatokat.   

A leggyakoribb formák 

 Wernicke-Korsakoff szindróma 

  krónikus alkoholizmus, krónikus thiamin hiány 

 Tranziens amnesztikus szindrómák 

   tranziens agyi ischemia, migraine, alkohol 

 mérgezés(“blackout”), drogok (pl. benzodiazepinek, 

 barbiturátok, ketamin), koponya tauma (agyrázkódás, 

 contusio) 

 Pszichogén amnézia 

  poszttraumás  stressz 
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Alkohol abúzus és következményei 

idős korban 
Prevalencia 
Az alkohol abúzus és alkoholizmus gyakori és ritkán felismert 

zavar az idősekben. Az idős felnőttek kb. 6 %-a nagyivó (a 

férfiak 13%-a, a nők 2%-a). 

Az idős alkoholisták többsége (hozzávetőleg 66%) korai 

alkoholizmus mellett öregszik meg, kb. 34% késői életkorban 

válik alkoholistává.  

Az alkohol korfüggő farmakokinetikai jellegzetességei 
• Idősekben a gasztrointesztinális felszívódás hasonló, a 

megoszlás csökkent a kevesbedő zsírmentes testtömeg okán.  

• A máj perfúziója és az alkohol bontás kissé csökken 

 

 

   magasabb maximális véralkohol szint 
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Az alkohol abúzus következményei 

idős korban 1. 
Következmények 
Alkohol által indukált eltérések a gyógyszer 

metabolizmusban: 

• akut kompetitív, a citokróm P450 rendszert érintő (ide tartozik 

a microsomalis ethanol oxidáló rendszer=MEOS) gyógyszer 

metabolizmus gátlás, pl. narkotikumok, nyugtatók a 

légzőközpont gátlását idézhetik elő 

• A citokróm P450 rendszer krónikus upregulációja fokozza 

egyes gyógyszerek pl.  coumarinok kiürülését 

Az alkohol által kiváltott esések hátterében akut ataxia, akut 

hipotenzió (vazodilatációs és diuretikus hatás), krónikus 

miopátia, cerebellaris atrófia és perifériás neuropátia 

állhatnak. Ezek az esések combnyak töréshez vezethetnek!  

A mérsékelt iszákosság súlyosbíthatja a  hipertóniát, a súlyos 

iszákosság a stroke kockázatát fokozza. Alkohol abúzust 

(binge) követően ritmuszavarok alakulhatnak ki.  

 

 

 

 

 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Az alkohol abúzus következményei 

idős korban 2. 
Következmények 

Az ischemiás szívbetegség több alkalommal okoz szívhalált idős 

alkoholistákban, mint az alkoholos cardiomiopátia.  

A gasztrointesztinális vérzés gyakran fordul elő idős 

alkoholistákban. 

A máj idős egyénekben hajlamosabb az alkoholos hepatitis, zsírmáj 

vagy cirrhosis kialakulására. A cirrhosis diagnózisától számított egy 

éven belül az idős betegek 50%-a meghal.  

Az idősek hajlamosabbak az alkohol vagy az alkohol megvonás által 

kiváltott delírium kialakulására. 

A krónikus alkoholizmus Wernicke encephalopathia (akut zavartság, 

ataxia és abnormális szem mozgások) és Korsakoff szindróma 

(izolált memória zavar, amely konfabuláció formájában jelenik meg) 

kialakulásához vezet . Globális kognitív zavar és súlyos agyi 

atrófiához csatlakozó  alkoholhoz kapcsolódó demencia 

gyakrabban alakul ki idős alkoholistákban. 

 

 

 

 

 



Depresszió idős korban: definíció 

és jellegzetességek 

Definíció 

A depresszió nyomott hangulattal és aktivitáshoz 
kapcsolódó averzióval jár. Befolyásolhatja a beteg 
gondolatait, viselkedését, és fizikai jólétét. 
Általában szomorú érzések, szorongás, üresség, 
reménytelenség, értéktelenség érzet, bűntudat, 
ingerlékenység vagy nyugtalanság jellemzi.  

Az időskori depresszió előfordulási gyakorisága nő.  

A kezelés nagy terhet jelent a társadalom számára.  

Az időskori depressziót ritkán diagnosztizálják 
megfelelően.  Ritkán kapja meg a szükséges 
figyelmet.  
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Depresszió idős korban: kockázati 

tényezők 
    Erősen befolyásolják olyan kockázati tényezők, 

amelyek gyakorisága a korral nő : 
 genetikus tényezők határozzák meg a depresszióra 

való fogékonyságot 
    neurológiai változások,  
    multimorbiditás, fájdalom,  
    károsodott szenzoros funkció, 
    magány, izoláció 
    személyes krízisek, gyász, szorongás 
    csökkent alkalmazkodó képesség, 
    az életkilátások, a motiváció hiánya,  
    csökkent munkaképesség,  
    a családi háttér elvesztése, a képzettség hiányai, 

gyenge társadalmi kapcsolatok, a nyugdíj negatív 
hatásai 
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Tényezők, amelyek különösen 

nehézzé teszik a depresszió 

felismerését 
Diagnosztikus  tényezők:  
Átfedés van a normál öregedés jelenségei és a depresszió 
tünetei között.  
A klinikai jellemzők félrevezetők lehetnek. A tünetek lehetnek 
gyengék, jellegtelenek, szomatizációhoz (panaszkodás 
valószínűtlen testi tünetekről), izgatottsághoz/szorongáshoz 
kapcsoltak.  
Megjelenhet (alig elkülöníthető módon) krónikus 
betegségekhez, organikus agyi rendellenességekhez 
kapcsoltan.  
Betegekkel kapcsolatos tényezők :  
Veszteségek, gyász, izoláció, szégyen, kezelés elutasítása. 
Sem a beteg, sem a hozzátartozók nem reménykednek 
javulásban a kezelés kapcsán.  
Az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos tényezők: 
Tévhitek az időskorral kapcsolatban, a megértő figyelem 
hiánya. 
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Depresszió: prognózis 

Rossz prognózis, öngyilkosságra utaló veszély jelzések : 

• magas életkor a depresszió kezdetekor, 

• szorongás a korábbi kórtörténetben,  

• személyiség zavarok,  

• alkohol abúzus,  

• pszichózis jelei,  

• Kognitív károsodás,  

• organikus agyi rendellenesség, magány, rossz szociális 

körülmények,  

• Késve történő kezelés, nem megfelelő kezelés 
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A depresszió (pszeudodemencia) és 

a demencia differenciáldiagnózisa 

PSZEUDO-DEMENCIA DEMENCIA 

Panaszkodik   nem panaszkodik 

Részletes kommunikáció gyenge kommunikáció 

„Nem tudom”   hibás válaszokat ad 

nem akar    nagyon akar  

     együttműködni 


