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ABSTRAKT 
 

Téma: Léčba Alzheimerovy choroby 

Autor: Andrea Houdková 

Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění. 

Vyznačuje se poruchou paměti, řeči, exekutivních funkcí a dezorientací. V 

konečném stadiu jsou nemocní zcela odkázáni na pomoc druhých lidí. 

Alzheimerova choroba je nevyléčitelná, ale včasnou diagnostikou a zahájenou 

terapií lze oddálit těžká stádia nemoci a prodloužit soběstačnost nemocných. V 

současné době se v terapii kognitivních poruch používají dva postupy založené na 

důkazech (evidence-based) – inhibitory cholinesteráz pro mírnou až středně 

těžkou formu choroby (rivastigmin, donepezil, galantamin) a parciální inhibitory N 

– methyl – D – aspartátových receptorů pro středně těžká stádia choroby 

(memantin). V terapii  se používají také skupiny látek ovlivňující behaviorální a 

psychologické příznaky (antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika). K dispozici 

jsou i doplňkové látky, jejichž použití není založeno na důkazech. Důležitou 

součástí terapie jsou přístupy nefarmakologické. Další nadějné postupy v léčbě 

jsou ve fázi klinického zkoušení. 
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ABSTRACT 

Topic:  Treatment of Alzheimer´s disease 

Author: Andrea Houdková 

Alzheimer´s disease is a progressive neurodegenerative disease. Its 

symptoms are the disorders of memory, speech, executive functions and 

disorientation. In the terminal stage the patients suffering from this disease are 

fully dependent on help of other people. Alzheimer´s disease is incurable but early 

diagnosis and consequently started therapy can postpone the heavy stages of the 

disease and prolong the self – sufficiency of patients. Currently  two evidence  

based methods in the therapy of cognitive disorders are used: – inhibitors of 

cholinesterase for mild and medium  stages of the disease (rivastigmin, donepezil, 

galantamin) and partial inhibitors of  N – methyl – D – aspartate receptors for 

medium  stages of the disease (memantin). Other drugs influencing behaviour and 

psychological symptoms (antipsychotics, antidepressants and anxiolytics) are also 

used. Additional medication, use of which is not evidence based, is available.  An 

important part of the therapy are non – farmaceutical methods. Other promising 

methods are in the stage of clinical testing. 
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Seznam pouţitých zkratek 

AACD   věkem podmíněný pokles kognitivních funkcí 

ADL   Activities of Daily Living 

ACH   Alzheimerova choroba 

ACHE   acetylcholinesteráza  

APO E4  apolipoprotein E4 

APP   amyloidový prekurzorový protein 

BCHE   butyrylcholinesteráza 

BPSD   behaviorální a psychologické příznaky demence 

CAT   cholinacetyltransferáza 

CJD   Creutzfeldtova - Jakobova choroba 

CNS   centrální nervový systém 

CT   výpočetní tomografie 

CYP 450  cytochrom P 450 

ČALS   Česká alzheimerovská společnost 

DSM-IV  Diagnostický a statistický manuál Americké  

   psychiatrické asociace  

EEG   elektroencefalogram 

FTD   frontotemporální demence 

GABA   gamaaminomáselná kyselina 

GIT   gastrointestinální trakt 

GSK-3   kináza 3- glykogensyntáza 

HIV   virus lidské imunodeficience 

IADL   Instrumental Activities of Daily Living 

ICHE   inhibitory cholinesteráz 

IMAO   inhibitory monoaminooxidázy 

LBD   demence s Lewyho tělísky 

MAO A  monoaminooxidáza A 

MAO B  monoaminooxidáza B 

MCI   Mild Cognitiv Impairment (mírná kognitivní porucha) 

MID   multiinfarktová demence 

MKN-10  Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených  

   zdravotních problémů  

MMSE  Mini -Mental State Examination 

MR   magnetická rezonance 

NDRI   inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu 

   a dopaminu 

NMDA  N - methyl- D- aspartát 

NS   nespecifický 

NSA   nesteroidní antiflogistika 

PET   pozitronová emisní tomografie 

p.o.   perorálně 

SNRI   inhibitory zpětného vychytávání serotoninu  

   a noradrenalinu 

SPECT  jednofotonová emisní výpočetní tomografie 

SSRI   selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

VD   vaskulární demence 

VKR   volné kyslíkové radikály 

TCA   tricyklická antidepresiva 

 

 



1. Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou Alzheimerovy choroby, její diagnostiky a 

terapie. Alzheimerova choroba patří mezi nejzávažnější a nejnákladnější nemoci, 

které ohrožují naši populaci. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění jehož 

výskyt roste s věkem. Snižuje kvalitu života, jak nemocných, tak i pečujících 

rodinných příslušníků. První část práce je zaměřená obecně na demence, jejich 

rozdělení a charakteristiku. Druhá část práce se věnuje Alzheimerově chorobě, 

jako nejčastější formě demence. Popisuje možnosti farmakologické,  

nefarmakologické terapie a diagnostické metody nezbytné pro včasné zahájení 

terapie. V závěru práce jsou přílohy neuropsychologických testů, které se 

používají při diagnostice. 

Cílem této diplomové práce je podat přehled o Alzheimerově chorobě. Od 

obecné charakteristiky choroby, přes diagnostiku až po terapii farmakologickou a 

nefarmakologickou. 
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2. Definice demence 

Pojem demence vznikl spojením latinského slova mens (mysl) a předpony de 

(bez). (24) 

Definice demence převzatá z Mezinárodní klasifikace nemocí a 

přidruţených zdravotních problémů (MKN-10) zní: Demence (F00-F03) je 

syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní 

povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k 

nimž patří paměť, myšlení, počítání, orientace, jazyk, schopnost učení, chápání i 

úsudek. Při demenci není vědomí zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené 

chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly, sociálního 

chování nebo motivace. Syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby, 

cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů, které primárně postihují mozek. 

(22) 

Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace ve 

svém čtvrtém vydání (DSM – IV) definuje demenci jako rozvoj mnohočetných 

kognitivních defektů, zahrnujících poškození paměti a nejméně jednu z dalších 

kognitivních poruch – afázie (částečná nebo úplná ztráta schopnosti řeči), apraxie 

(neschopnost vykonávat účelné a složité pohyby bez ztráty hybnosti končetin), 

agnózie (neschopnost poznat smyslové vjemy), porucha exekutivních funkcí 

(ztráta schopnosti vybavit si nějakou informaci a dovednost), a to do takové míry, 

že dochází k narušení každodenní aktivity (osobní život, starost o finance, kontakt 

s lidmi, vaření, oblékání i základní hygiena). (31) 

Demence  znemožňují nemocnému  postarat se o sebe. Zejména v pozdních 

stádiích jsou odkázáni na pomoc druhých lidí (rodinní příslušníci, pečovatelská 

služba). Představují i vysoké ekonomické náklady. Na jednoho pacienta trpícího 

demencí v zemích západní Evropy se za rok vydá asi 15 000- 25 000 euro. V USA 

jsou odhady podobné. Největší položku netvoří přímý zdravotnický náklad, ale 

náklady spojené s péčí ošetřovatelskou a sociální. Celkové náklady stoupají s 

progresí onemocnění. (25) 

„Demence bývá často nesprávně zaměňována za prosté stárnutí. Je třeba 

zdůraznit, že demence je choroba a naopak být starý neznamená být dementní“. 

(13) 
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3. Rozdělení demencí  

3.1. Dle MKN-10 

F00* Demence u Alzheimerovy nemoci (ACH) 

Demence u ACH s časným začátkem 

Demence u ACH s pozdním začátkem 

Demence u ACH, atypického nebo smíšeného typu 

Demence u ACH blíže nespecifikovaný (NS) 

F01 Vaskulární demence 

 Vaskulární demence s akutním začátkem  

 Multiinfarktová demence  

 Subkortikální vaskulární demence 

 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence 

Jiné vaskulární demence 

Vaskulární demence NS 

F02* Demence u jiných nemocí zařazených jinde 

Demence u Pickovy choroby 

Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci  

Demence u Huntingtonovy nemoci 

Demence u Parkinsonovy nemoci 

Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) 

Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde 

- u mozkové lipidiózy 

- epilepsie 

- intoxikace 

- sclerosis multiplex 

- deficitu niacinu ( pellagra) 

- neurosyfilis 

- hyperkalcémie 

- karenci vitamínu B12 

- systémového lupus erythematodes 

- polyarteritis nodosa 

- hypotyreóze 



11 

- trypanozomóze  

F03  Neurčená demence 

Presenilní: Demence NS 

Psychóza NS 

Senilní: Demence - NS  

                - depresivní nebo paranoidní  

Psychóza NS (22) 

3.2.  Rozdělení podle lokalizace postižení v CNS  

 Kortikální: dysfázie, agnózie, apraxie 

 Subkortikální: zpomalení, apatie 

 Frontální: poruchy chování, ztráta zábran 

 Parietální a temporální: kognitivní poruchy  (37) 

3.3.  Rozdělení podle příčiny 

 Demence atroficko – degenerativní 

Alzheimerova choroba 

Demence s Lewyho tělísky 

Demence při Parkinsonově chorobě 

Frontotemporální demence 

Demence při Huntingtonově chorei 

 Symptomatické (sekundární) demence 

Vaskulární demence 

Multiinfarktová demence 

Vaskulární demence s náhlým začátkem 

Binswangerova choroba (podkorová vaskulární demence) 

Další, vzácné typy vaskulárních demencí 

Smíšená alzheimerovsko – vaskulární demence 

 

Ostatní symptomatické demence (demence infekční etiologie, demence 

prionové etiologie, metabolicky podmíněné demence, demence toxické  etiologie, 
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demence při avitaminózách, demence traumatické, demence při epilepsii, 

demence při mozkových tumorech, demence při kolagenózách,  paraneoplastické 

demence. (12) Přehled jednotlivých typů demencí uvádí obrázek 1. 

Obrázek 1: Přehled jednotlivých typů demencí (12) 



13 

4. Charakteristika jednotlivých demencí 

4.1. Atroficko – degenerativní demence  a jejich léčba             

 Demence spojené s degenerací některých mozkových proteinů nebo se 

vznikem patologických proteinů bývají také nazývány proteinopatie. Nejčastější 

proteinopatie uvádí tabulka 1. (7) 

Tabulka 1: Nejčastější proteinopatie (7) 

 

 
 

β - amyloid tau- protein α-synuclein Huntingtin 

Alzheimerova choroba 
+++ 

 
++   

Parkinsonova choroba   +++  

Demence s Lewyho 
tělísky 

++ (někdy) + (někdy) +++  

Frontotemporální 
demence 

 +++   

Kortikobazální 
degenerace 

 +++   

Multisystémová atrofie   +++  

Progresivní 
supranuklerární obrna    

 +++ +  

Huntingtonova chorea    +++ 

 

4.1.1.  Demence u ACH a smíšená demence 

Obvykle začíná nenápadně a pomalu po 65. roce života nebo později. 

Hlavním příznakem je porucha paměti. ACH je nejčastější příčinou demencí. 

Představuje asi 50-60 % všech demencí. (7) 

U některých pacientů s ACH jsou v mozku nalezeny cévní změny. Část 

pacientů s VD má naopak v mozku změny typické pro ACH. Tento typ demence 

se nazývá smíšená demence. Představuje 10-20 % všech demencí. (15) 

4.1.2. Demence s Lewyho tělísky (LBD) 

Tato demence se vyskytuje u osob vyššího věku. Základním 

neuropatologickým nálezem jsou Lewyho tělíska- kulovité eozinofilní útvary, které 
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se nacházejí  převážně v mozkové kůře ale i v podkorové oblasti. Můžeme je 

nalézt i u Parkinsonovy nemoci. (18) 

Terapie zahrnuje látky používané k léčbě ACH - inhibitory cholinesteráz 

(ICHE) a látky ovlivňující přidružené extrapyramidové příznaky. (7) 

4.1.3.  Demence při Parkinsonově chorobě  

Patří mezi demence podkorové. Postihuje 10-30 % pacientů s  Parkinsonovou 

chorobou. Zaznamenán je nedostatek mediátoru dopaminu a acetylcholinu. 

Základním neuropatologickým nálezem jsou Lewyho tělíska a alzheimerovské 

změny v substancia nigra a ve striatu.  Struktura Lewyho tělísek je stejná jako u 

LBD. S délkou trvání nemoci stoupá počet pacientů s demencí. V léčbě se 

uplatňují stejné látky jako u ACH (rivastigmin). (7)  

4.1.4.  Frontotemporální demence (FTD) 

 U těchto demencí nacházíme atrofii čelního a spánkového laloku. FTD se 

podobá Pickově chorobě, ale nevyskytují se při ní zduřelé balónovité neurony, tzv. 

Pickovy buňky a Pickova tělíska, což jsou ubikvitinové inkluze (15). Pickova 

choroba je degenerativní onemocnění, které postihuje hlavně mozkovou kůru. 

Vyskytuje se zejména ve středním a pokročilejším věku. Tvoří asi 5 % všech 

demencí a postiženi jsou převážně muži (27). Projevuje se jako pomalu 

progredující změny charakteru, poruchy paměti s apatií, poruchy řečových a 

somatických funkcí. Specifická léčba u FTD neexistuje. (15) 

4.1.5.  Demence při Huntingtonově nemoci 

Huntingtonova nemoc je degenerativní onemocnění postihující převážně 

extrapyramidový systém (bazální ganglia, nucleus subtalamicus, substancia nigra, 

n. ruber, část jader thalamu, mozkového kmene). Nemoc se vyskytuje u osob mezi 

30. až 50. rokem života. Choroba je autozomálně dominantně geneticky přenosná, 

kódována  na 4. chromozomu. Jedná se o typ subkortikální demence s pomalou 

progresí (27).  Kauzální léčba neexistuje. (43) 
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4.2. Symptomatické (sekundární) demence a jejich léčba 

Demence, které vznikají v důsledku  jiné primární poruchy např. traumata 

mozku, vaskulární onemocnění CNS, infekční onemocnění a jiné. (7) 

4.2.1. Vaskulární demence (VD) 

 Demence, která vzniká následkem ischemických změn v mozku. 

Nahromaděním malých infarktů. (7) 

  VD s akutním začátkem: Rozvíjí se rychle. Vzniká po opakovaných 

iktech, které vyvolávají cévní mozkové příhody (trombózy mozku, 

embolie, krvácení). (22) 

 Multiinfarktová demence (MID): Demence vzniklá na podkladě 

drobných ischemických příhod a následným hromaděním nekróz v 

mozku. (22) 

 Binswangerova choroba: Podkorová demence připomínající demenci 

u ACH.  Jejím podkladem jsou hypertenzní encefalopatie. Rizikovými 

faktory jsou nejen hypertenze, ale i hypercholesterolemie, diabetes 

mellitus, kouření, stres aj. (7) 

Důležitou roli u vaskulárních demencí hraje prevence (redukce tělesné 

hmotnosti, zanechat kouření a alkoholu). Terapie zahrnuje antiagregační a 

antikoagulační látky, léky zlepšující mozkové prokrvení, inhibitory receptorů 

excitačních aminokyselin, ICHE, vychytávače volných kyslíkových radikálů (VKR), 

Ginkgo bilobu a nootropní látky. (7) 

4.2.2. Demence infekční etiologie 

Demence u onemocnění HIV: Příčinou je nejen působení viru HIV, ale i 

dalších infekcí. Postižena je především bílá hmota mozková,  dochází k jejímu 

úbytku a demyelinizaci. Specifická terapie těchto demencí  neexistuje. V terapii se 

využívá  především antiretrovirových léků. (7) 

Lymeská borelióza: Původcem onemocnění je bakterie Borrelia burgdorferi. 

Přenašečem je klíště. Demence vzniká na podkladě meningoencefalitidy, kterou 

může tato bakterie vyvolat. Terapie spočívá v podávání antibiotik, na která je 

Borrelia citlivá a která procházejí hematoencefalickou bariérou (peniciliny nebo 

cefalosporiny III. generace) 
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Lues cerebri: Podkladem demence je luetické onemocnění mozku, vyvolané 

spirochetou Treponema pallidum. Neléčená infekce napadá mozek. Klinický obraz 

může být podobný MID. V léčbě se podávají antibiotika procházející 

hematoencefalickou bariérou (peniciliny, tetracykliny nebo cefalosporiny)  (7) 

4.2.3.  Demence prionové etiologie 

Priony jsou infekční částice podobné virům, tvořené z prionového proteinu. 

Prionové proteiny jsou membránové neuronové proteiny. Mezi sebou se liší 

prostorovým uspořádáním. Priony jsou velmi odolné  vůči mnoha dezinfekčním 

prostředkům a enzymům. Prionové infekce se projevují jako spongioformní 

encefalopatie (degenerace neuronů, atrofie mozku). Specifická léčba zatím 

neexistuje. Využívá se kognitivní terapie jako u ACH. (7) 

Mezi prionové infekce řadíme: 

Creutzfeldtova - Jakobova choroba (CJD): Prionová demence, která se rozvíjí 

rychle. Projevuje se myoklonickými záškuby a to zejména v počátku nemoci. Dále 

se vyskytují extrapyramidové příznaky. Zvláštní formou této choroby je 

Heidenhainova choroba, která má velmi rychlý průběh a trvá pouze měsíc. 

Vyskytuje se  při ní těžká demence, rigidita a dysartrie. (7) 

Gerstmannův - Strausslerův - Scheinkerovův syndrom: Autozomálně 

dominantní onemocnění. Kromě dysfagie, dysartrie a hyporeflexie se objevují 

pyramidové příznaky. Demence  vzniká až později. (15) 

Fatální familiární insomnie: Vzácné onemocnění, které se projevuje demencí  

provázenou těžkou nespavostí. Nacházíme zde degradovaná jádra talamu. (7) 

Kuru: Prionové onemocnění, vyskytující se u kmene Fore na Nové Guinei. 

Postihuje převážně ženy a děti. Nemoc trvá asi jeden rok. Kanibalismus je hlavní 

způsob přenosu. Klinický obraz je stejný jako u CJD. (7) 

4.2.4. Demence metabolicky podmíněné 

Tyto demence jsou vyvolány poruchou metabolismu nebo poškozením 

detoxikačních orgánů. 
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 Geneticky podmíněné demence 

 a) Wilsonova choroba (hepatolentikulární degenerace) - autozomálně  

dědičné onemocnění. Podkladem je snížená hladina proteinu ceruloplazminu 

(přenašeč mědi). Měď se následně ukládá v jaterních buňkách a vzniká tak  

cirhóza. Měď ukládaná v CNS způsobí zánik neuronů, proliferaci kapilár a 

astrocytů (27, 43). Hlavním příznakem jsou nejen demence,  ale i  deliria, poruchy 

řeči , chůze a tremor. Terapie spočívá v podávání penicilaminu, který slouží jako 

chelatační látka. Doporučuje se omezit potraviny s vyšším obsahem mědi např.  

játra, ořechy, čokoládu, silnou kávu a čaj, mořské plody a další. (31, 43) 

b) Akutní intermitentní porfyrie - dědičné onemocnění, při kterém dochází ke 

zvýšené tvorbě porfyrinů. Nejčastějšími příznaky jsou demence, parézy, 

halucinace, třes a příznaky vegetativní dysfunkce. Léčba spočívá v podávání 

neuroleptik. (15) 

c) Metachromatická leukodystrofie (sulfatidová lipidióza) -vzácné onemocnění, 

jehož podkladem je hromadění sulfatidu v CNS, v důsledku deficitu enzymu 

sulfatázy. Tento enzym katalyzuje rozklad sulfatidu na sulfát a galaktocerebrozid. 

Hromadění sulfatidu v CNS způsobuje demenci a motorickou dysfunkci. 

Specifická terapie neexistuje. (7) 

 Geneticky nepodmíněné demence 

a) Demence způsobené deficitem kofaktorů. Nedostatek niacinu se projevuje 

jako pelagra. Mezi základní  příznaky patří demence, dermatitida, diarea. 

Jedná se o reverzibilní poruchu. Terapie zahrnuje substituci niacinem. (15) 

Nedostatek  vitamínů  skupiny B vzniká při celkové malnutrici. (6) 

b) Toxicky podmíněné demence vznikají při působení průmyslových látek, 

některých farmak a alkoholu. (15) 

 Průmyslové látky 

Těžké kovy - interagují s proteiny a způsobují jejich denaturaci (olovo, rtuť, cín, 

zlato, mangan, arsen, hliník) 

Organická rozpouštědla - způsobují encefalopatie a různé neurotidy (sirouhlík, 

toluen, metylalkohol …) 
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Oxid uhelnatý- způsobuje encefalopatii, hlavním projevem jsou extrapyramidové 

příznaky (7) 

 Demence způsobené léky 

 

Antidiabetika: inzulin a perorální (p.o.) antidiabetika mohou navodit 

hypoglykemii  a tím způsobit poruchy kognitivních funkcí. (31) 

Anticholinergika: do této skupiny řadíme spazmolytika, tricyklická 

antidepresiva (TCA), sedativní antihistaminika, neuroleptika, myorelaxancia, 

mydriatika, některá antiarytmika. V důsledku blokády acetylcholinergní transmise 

dochází ke kognitivním poruchám. (15, 31) 

Antimetabolity: způsobují poruchu syntézy nukleových kyselin a 

proteosyntézy. Příkladem je metotrexát, který blokuje enzym reduktázu. Tento 

enzym katalyzuje přeměnu kyseliny listové na kyselinu tetrahydrolistovou, která je 

důležitá pro tvorbu nukleových kyselin. (7) 

Antikonvulziva: novější generace mají menší negativní vliv na kognitivní funkci 

než valproát, karbamazepin, fenytoin a barbituráty. (31) 

Antidepresiva:  u starších pacientů je vhodnější se vyvarovat podání TCA, 

která mají anticholinergní účinky. Pokud je nezbytné antidepresiva použít, volíme 

skupinu selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). I při jejich 

podání by se nemělo zapomínat na možnost vzniku serotoninového syndromu 

(delirium, hyporeflexie, třes, průjem). (31) 

Benzodiazepinové sloučeniny: poruchy kognitivních funkcí způsobují hlavně 

látky s dlouhým biologickým poločasem (flunitrazepam, diazepam). Látky působící 

na GABAa receptorech inhibují acetylcholinergní systém, který je s GABA 

systémem  propojen (15). Do této skupiny léčiv můžeme zařadit  látky působící 

sedativně/ hypnoticky. Podobně účinkují i látky ze skupiny barbiturátů. (31) 

Lithium: jeho toxický účinek na nervovou soustavu zvyšují léky, které 

způsobují  kumulaci lithia. Jedná se zejména o  thiazidová diuretika  a nesteroidní 

antirevmatika (NSA). (31) 
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 Alkoholem navozené demence 

Nejčastěji se vyskytující toxické demence. Alkohol působí neurotoxicky, vede 

k úbytku bílé hmoty, atrofii mozku, ke snížení počtu neuronů  a snižuje se počet 

synapsí. Abúzus alkoholu je spojený s malnutricí, proteinovým deficitem, 

nedostatkem vitamínů skupiny B, zinku, mědi a železa. U alkoholiků přispívá 

k demenci i stav jater, snížená fyzická aktivita, pády a úrazy hlavy. (20, 43) 

 Korsakovův alkoholový syndrom - Výrazná porucha krátkodobé paměti a 

vštípivosti. Postižení si nejsou schopni zapamatovat nové věci. Projevuje se 

dezorientací v čase a místě, sníženou pozorností, emočními změnami. 

V ojedinělých případech je reverzibilní. (43) 

Prostá alkoholová demence - výrazný rozpad osobnosti s úbytkem paměti. 

Klinicky podobná ACH. (43) 

Pseudoencephalitis superior alcoholica (Wernickeův syndrom ) - neprojevuje 

se demencí, ale deliriem, oftalmoplegií a ataxií. Končí často smrtelně. (43) 

Marchiafavův - Bignamiho syndrom - Syndrom byl popsaný u pijáků 

červeného vína v Itálii. Projevuje se porušením corpus callosum. Hlavním 

příznakem je zmatenost, zvýšené napětí kosterních svalů. (20, 43) 

Terapie alkoholových demencí spočívá v abstinenci alkoholu a v podávání 

vitamínů skupiny B. Další látky podávané v terapii jsou nootropika, scavengery 

VKR. (43) 

c) Demence u endokrinních poruch 

Demence jsou po léčbě reverzibilní. 

Hypotyreóza - příznaky snížené funkce štítné žlázy jsou celková zpomalenost, 

zimomřivost, myxedém, suchá kůže, padání vlasů, otoky víček, svalová slabost, 

psychomotorická zpomalenost. Dlouhodobá hypofunkce může být příčinou 

demence. Po léčbě je reverzibilní. (15,20) 

Hypertyreóza působí demenci vzácně. Zejména u starých lidí má atypický 

průběh. (zpomalení až letargie, úzkost). Po léčbě  je reversibilní. (15, 20) 
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Hypoparatyreóza se projevuje bolestmi hlavy a svalovou slabostí. 

Neuropatologickým nálezem jsou kalcifikovaná místa v bazálních gangliích. (27) 

Demence se vyskytuje častěji u hyperparatyreózy . (15) 

Cushingova nemoc a Addisonova choroba - u těchto poruch funkce nadledvin 

může také docházet ke kognitivním poruchám . Demence je po terapii reversibilní. 

(15, 43) 

Hypoglykemie  může vést k poruše vědomí. Dává se do souvislosti s hypoxií. 

Především při léčbě cukrovky nebo při inzulinomu.  (7,15) 

4.2.5. Posttraumatické demence 

Nejčastější příčinou bývá mozkové trauma, které může vést k  encefalopatii až 

k demenci. Mezi tyto demence se řadí boxerská demence (dementia pugilistica), 

projevující se celkovou zpomaleností, poruchou chůze a paměti. (7) 

Nejtěžší typ posttraumatické demence je apalický syndrom tzv. perzistentní 

vegetativní stav. Postižení ztrácejí schopnost číst, psát a počítat, vyskytují se 

těžké poruchy kognitivních funkcí. Specifická terapie neexistuje. (43) 

4.2.6. Demence při mozkových tumorech 

Demenci mohou způsobit nejen primární nitrolební tumory, ale i metastázy 

jiných tělových tumorů nebo pseudotumory. Příkladem nitrolebního tumoru je 

astrocytom, glioblastom   a jiné. (15) 

Maligní nádor může metastázovat do CNS. Nejčastěji se jedná  o metastáze  

melanomu, karcinomu plic, prsu, ledvin, a někdy i děložního čípku a 

gastrointestinálního traktu (GIT).  (37)  

Pseudotumory se myslí parazitární cysty. Příznaky demence závisí na 

umístění tumoru. Tumor ve frontální oblasti způsobuje změny chování (infantilní, 

hysteroidní), gatismus ( nemocný o sebe nedbá), Ganserův syndrom (nesprávně 

odpovídá), apraxii, afázii a agrafii. Hlavním projevem tumoru v parietálních 

lalocích je agnozie, apraxie. Při tumoru v temporální oblasti se objevují čichové 

a chuťové pseudohalucinace. Tumor v okcipitální oblasti se projevuje slepotou, 

zrakovými pseudohalucinacemi typu jiskření a skotomy. Základní terapie je 

onkologická  a chirurgická. (7) 
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4.2.7.  Demence na podkladě hydrocefalu s normálním tlakem likvoru 

Hydrocefalus  je zvětšení objemu komorového likvoru spojeného s dilatací 

komor a atrofií mozkové tkáně. (27) Hydrocefalus vzniká jako následek zánětu 

nebo po zhojení subarachnoidálního hematomu, úrazu. Základním klinickým 

projevem hydrocefalu je demence, porucha chůze a inkontinence moči. Léčba 

spočívá v zavedení zkratu mezi mozkovými komorami a cévním řečištěm. (15, 37) 

4.2.8. Demence u epilepsie 

Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku různé příčiny. Záchvaty jsou 

náhlé, vůlí neovlivnitelné změny činnosti mozku. Tyto demence jsou dnes 

ojedinělé. (37) 

4.2.9.  Demence při kolagenózách 

Jedná se zejména o lupus erythematodes, arterititis temporalis, sarkoidózu a 

angiitidy.  Terapie zahrnuje podání kortikoidů.(7,  25) 
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5. Mírná kognitivní porucha 

(Mild Cognitive Impairment) 

Při MCI dochází k poruchám paměti, soustředění a orientace, ale nemá 

celkový charakter demence. Nemusí být vždycky počátečním stádiem ACH. 

Ročně přechází 12-18 % MCI do demence v rámci ACH. (18) 

   MCI mohou způsobit poruchy neurologické, psychiatrické nebo somatické. Tyto 

poruchy se rozdělují na zjevné, snadno diagnostikovatelné např. Parkinsonova 

nemoc, infekce mozku, velký nádor mozku, těžká deprese, intoxikace, těžký deficit 

vit.B12, aj. Další skupinu příčin tvoří poruchy se silnou vazbou k MCI, ale 

nemohou být snadno diagnostikovatelné (prodromální stádia AD, vaskulární 

demence …). Mezi příčiny se slabou vazbou k MCI patří mírné mozkové poranění, 

epilepsie, lehčí deprese, bipolární porucha, aj. (19) 

Hlavními rizikovými faktory přechodu MCI do demence jsou věk, nízké 

vzdělání, atrofie temporálního laloku, nosič alely apolipoproteinu E4 (Apo E4), 

výskyt demence v rodině a stupeň závažnosti kognitivní poruchy. (35) 

Diagnóza MCI zahrnuje psychologické vyšetření, laboratorní a instrumentální 

testy, zobrazovací metody CNS. 

MCI snižuje kvalitu života, zvyšuje mortalitu z důvodu zvýšených úrazů, 

omezuje člověka ve vykonávání běžných činností a stoupá riziko vzniku cévních 

mozkových příhod. Odhadovaný počet nemocných nad 65 let v ČR je 230 000 

obyvatel. (35) 

5.1. Diagnostická kritéria MCI  

 porucha paměti nebo jiných kognitivních funkcí 

 porucha objektivně prokázaná psychometrickými testy 

 testy na demenci  v normě 

 základní denní činnosti nejsou ovlivněny 

 porucha není způsobena depresí nebo jinou psychiatrickou poruchou,   

deliriem, léky ovlivňujícími CNS (35) 
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6. Věkem podmíněný pokles kognitivních 

funkcí (Age-Associated Cognitive Decline) 

V některých publikacích autoři rozdělují stáří na úspěšné, normální a 

patologické. Za úspěšné stárnutí považujeme období bez poruchy kognitivních 

funkcí, chování a bez snížené  výkonnosti. Během normálního stárnutí (AACD) 

se objevují fyziologické změny v kognitivní i psychické oblasti. Osoby si stěžují 

na zapomnětlivost, ale nedochází k progresi. Na rozdíl od MCI a demence není 

ovlivněna vštípivost nových informací, ale pouze jejich vybavení. Nastupuje 

obvykle ve věku nad 50 let. Není zvýšené riziko, že by přešla do demence. 

Výsledky testů na demenci jsou v normě. K diagnóze stačí pohovor a 

psychologické vyšetření. Výskyt AACD u starších lidí je častý a trpí jím 30-40 

% populace starší 65 let. (35) 
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7.  Alzheimerova choroba 

  ACH patří mezi progresivní, neurodegenerativní onemocnění se 

specifickými patologickými a chemickými změnami v mozku. Jedná se o kortikální 

demence. Představuje asi 50-60 % všech demencí. Choroba je velmi zatěžující 

pro samotného pacienta, ale i jeho okolí. Zhoršuje zapojení nemocného do 

společnosti, znemožňuje vykonávat jeho původní zaměstnání a věnovat se svým 

zálibám. ACH nelze vyléčit, ale včasnou diagnózou a  zahájenou léčbou je možné 

oddálit těžká stádia. (16) 

   Nemoc začíná obvykle nenápadně a pomalu. Trvale progreduje během 

několika let. ACH bývá často zaměňována s jinými typy demencí. 

Při terapii je velmi důležitá spolupráce s rodinnými příslušníky i s pečovateli. 

Choroba je náročná jak z hlediska finančního tak i emocionálního a pracovního.     

(16) 

Familiární ACH je vzácná forma choroby, kdy onemocní více pokrevních 

příbuzných. Častá je sporadická ACH, při které nejsou zjištěny genetické 

abnormality. (15) 

7.1. Historie 

Název  Alzheimerova nemoc pochází  od Emila Kraepelina z roku 1910. 

Nazval ji podle autora jejího prvního popisu, Aloise Alzheimera.  Německý 

neurolog Alois Alzheimer (14.6. 1861 v Marktbreitu nad Mohanem - 19.12.1915) 

studoval medicínu v Berlíně. V roce 1888 - 1903 byl asistentem v Městské 

psychiatrické klinice ve Frankfurtu. V roce 1906 poprvé popsal příznaky u 51 leté 

nemocné Augusty D. Pacientka zemřela  a Alzheimer při vyšetření jejího mozku 

zjistil, že mozek je menší než obvykle a odumřelo mnoho nervových buněk. 

Přibližně od poloviny sedmdesátých let minulého století se začal prosazovat 

pojem Alzheimerova nemoc. Vývoj pojmu AD byl složitý a dlouhý a ještě dnes 

stále pokračuje. (8) 
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7.2. Epidemiologie 

V ČR se odhaduje 100 000 pacientů postiţených demencí, což je asi 1 % 

populace. Z toho asi 50 000 - 70 000 osob trpí ACH. Tato čísla nejsou přesná, 

protože demence jsou diagnostikovány pozdě, nesprávně nebo vůbec. Často bývá 

ACH zaměňována za vaskulární demenci.  Podle statistik představuje ACH asi 50 

% všech demencí (31). Incidenci choroby sledovalo několik autorů různých studií. 

Tyto studie byly prováděny v určitých věkových skupinách. Zjistilo se, že incidence 

ACH ve věku 70-80 let je 1 případ/100 obyvatel/rok. Po 80. roku života je 

incidence 2/100 obyvatel/rok. (15) 

Studie, které se zabývaly prevalencí ACH zaznamenaly zvýšený výskyt u 

osob nad 65 let. Byla zjištěna vyšší prevalence u žen než u mužů. Prognóza 

předpokládá, že do roku 2030 se zvýší počet osob s demencí o 70 %. V současné 

době se odhaduje kolem 20 miliónů lidí na světě, kteří trpí ACH. (15, 31) 

Výskyt demencí se zvyšuje u osob, jejichž jeden příbuzný trpí touto chorobou 

(35). Se stárnutím populace vzroste počet lidí s chronickými, degenerativními 

nemocemi. Zvyšující se počet nemocných v ČR (Alzheimer Europe a Alzheimer’s 

Disease International) uvádí tabulka 2. (11) 

Tabulka 2: Zvyšující se počet nemocných s degenerativními onemocněními (11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2000 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

88 000 lidí s demencí 

95 000 

111 000 

124 000 

138 000 

157 000 

180 000 

202 000 

213 000 

218 000 

227 000 
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7.3. Rizikové faktory 

Neovlivnitelným rizikovým faktorem pro vznik ACH  je věk a genetické vlivy. 

Mezi další rizikové faktory jsou zařazovány poranění hlavy, ţenské pohlaví,  

kouření, hliník, hypertenze a vyšší hladina homocysteinu. (15)  

Z genetického hlediska bylo nejvíce mutací zaznamenáno na chromozomu 

21, kde je zakódována bílkovina amyloidový prekurzorový protein (APP). Další 

mutace byly nalezeny na chromozomech 14 a 1. Na chromozomu 14 je 

zakódován transmembránový protein presenilin 1. Na chromozomu 1 presenilin 2.  

Tyto zmutované proteiny působí jako γ - sekretáza. (20) 

Přítomnost izoformy Apo E4 zvyšuje riziko vzniku ACH. Tělu vlastní Apo E 

zajišťuje transport fosfolipidů. APo E je geneticky kódován na chromozomu 19. (7) 

(Studie MIRAGE) 

Na chromozomu 12 je kódován protein alfa 2 - makroglobulin. Jeho mutací 

dochází ke zvýšené tvorbě β - amyloidu. (7) 

 Hliník-  od roku 1965 probíhají diskuse o toxickém působení hliníku na CNS. 

Většina autorů  však toto riziko popírá. O tomto problému se stále diskutuje. 

Downův syndrom- je považován za rizikový faktor. Důsledkem je trisomie 

chromozomu 21. (15, 20) 

Rodinná anamnéza- vyšší pravděpodobnost vzniku ACH mají osoby, u 

kterých se v příbuzenstvu vyskytla podobná demence. (26) Jako další rizikový 

faktor je uváděn výskyt provleklých a terapeuticky rezistentních depresivních 

epizod v anamnéze. (7) 

Nízká úroveň vzdělání - učení zvyšuje aktivitu mozku. Tím se mozek vyvíjí a 

je odolnější. (15) 

Vysoký krevní tlak, vysoké hladiny lipidů a cukrovka -  jsou ovlivnitelné 

rizikové faktory nejen pro kardiovaskulární systém a mozkovou mrtvici, ale i pro 

rozvoj vaskulární demence  a ACH. (16) 

Kouření - chronické kouření zvyšuje riziko rozvoje demence a ACH. (16)  
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MUDr. Helena Kučerová studovala chorobopisy 68 pacientů s diagnózou 

demence (průměrný věk 73 let) za rok 2004 – 2005. Mezi nemocnými bylo 45 žen 

a 23 mužů. Sledovala jejich vzdělání, stav, psychiatrické poruchy v příbuzenstvu, 

užívání alkoholu a drog, tělesné nemoci a úrazy. Z výsledků analýzy zjistila 

častější výskyt demence u žen a  u osob s nižším vzděláním. Nejčastější byla 

ACH a na druhém místě VD. V rodině nemocných se převážně vyskytovala 

závislost na alkoholu  a demence. Více než čtvrtina osob trpěla hypertenzí a 

kardiovaskulárním onemocněním. Z dalších přidružených chorob se často 

vyskytovala mozková mrtvice, cukrovka, úrazy, záněty, nádory mozku a 

hypofunkce štítné žlázy. (21) 

„Nemoc vzniká komplikovanou souhrou mnoha okolností. Všechna uvedená 

rizika zřejmě jen připravují vhodnou půdu pro zatím neznámý spouštěč choroby. 

Ten teprve způsobuje poruchy odpovědné za změny v mozku. Tímto spouštěčem, 

který nastartuje vznik nemoci, mohou být virové infekce, toxické vlivy prostředí a 

poruchy imunity“.  (47) 

7.4. Neuropatologické změny u ACH 

Anatomické změny se do určité míry podobají změnám při normálním stárnutí. 

Klesá jak hmotnost, tak i velikost mozku. Dochází též k rozšíření mozkových 

komor. Numerická atrofie během stárnutí je menší a nachází se pouze v některých 

oblastech mozku. Pro normální stárnutí mozku je charakteristické spíše 

zmenšování neuronů než numerická atrofie. U ACH převyšuje numerická atrofie  

normální stárnutí o 40-80 %. Nejpostiženější jsou neurony v oblasti spánkového 

laloku, menší numerická atrofie se nachází v kůře čelní. Tyto neurony se jednak 

zmenšují, jednak mizí. (15, 20) 

Při ACH  numericky atrofují převážně cholinergní neurony. Tím je narušena 

syntéza acetylcholinu, jeho uvolňování a zpětný vstup cholinu do neuronu. 

Dochází k poklesu enzymu cholinacetyltransferázy (CAT), který syntetizuje 

acetylcholin z acetylkoenzymu A a z cholinu. Acetylkoenzym A je produkt 

Krebsova cyklu a jeho tvorba je porušena při hypoxii. Acetylcholin je v synaptické 

štěrbině odbouráván enzymem acetylcholinesterázou (ACHE). Při ACH je činnost 

tohoto enzymu zvýšena. U pacientů s ACH se podílí na odbourávání acetylcholinu 

i enzym butyrylcholinesteráza (BCHE). BCHE přebírá funkci ACHE 
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v pokročilejších stádiích nemoci. Cholinesterázy tvoří toxické komplexy               

s β- amyloidem (7). Kromě cholinergních neuronů numericky atrofují další neurony 

tvořící nervové přenašeče (noradrenalin, dopamin, serotonin a somatostatin). (20) 

  U nemocných dochází k tvorbě patologických proteinů. Za normálních 

okolností je APP rozštěpen α- sekretázou na části, které jsou rozpustné (beta-

peptid). Beta-peptid zajišťuje plasticitu neuronů, působí neuroprotektivně a podílí 

se na tvorbě nových synapsí. U ACH dochází k rozštěpení APP β- a γ- 

sekretázou. APP je rozštěpen na jiném místě za vzniku nerozpustných  

fragmentů, které koagulují. Částice peptidu polymerují a dochází ke vzniku 

patologického proteinu β- amyloidu, který tvoří tzv. alzheimerovské plaky (25). 

Senilní plaky jsou okrouhlé útvary o průměru 10-200 mikrometrů. Tyto plaky se 

nacházejí v mozkové kůře, v mozečku a podkorové šedi. V malém množství je 

můžeme nalézt i u klinicky normálního stárnutí. (20) Přehled patogeneze  ACH 

popisuje obrázek 2. 

V oblasti plaku dochází ke sterilnímu zánětu s uvolněním látek zánětlivé 

reakce (cytokiny, interleukiny, VKR), k aktivaci zánětlivého enzymu 

cyklooxygenázy a k tvorbě prostaglandinů. Uvolňuje se velké množství 

excitačních aminokyselin (glutamát, aspartát). Jejich navázáním na receptory N 

- metyl - D - aspartát (NMDA) se otevírají kalciové kanály a zvyšuje se tak vstup 

vápenatých iontů do neuronů. Tento proces vede k poruše vnitřního prostředí a 

následné apoptóze neuronů. Správná funkce NMDA receptorů je důležitá pro 

paměť a učení. (25) 

VKR  (hydroxylový iont, peroxid vodíku, NO, singletový kyslík) jsou látky tělu 

vlastní. Mají také své fyziologické funkce (přenašeče informací). V mozku se 

nacházejí enzymy, které VKR likvidují. Mezi tyto enzymy patří kataláza, 

glutationperoxidáza obsahující selen a superoxiddismutáza zakódovaná na 21. 

chromozomu. Za normálních okolností je jejich tvorba  a likvidace v rovnovážném 

stavu. U neurodegenerativního onemocnění převládá vznik VKR nad jejich 

likvidací. VKR se vážou na membránu neuronů, peroxidují lipidy této membrány a 

takto poškozené neurony zanikají. (15) 

Amyloid se také může ukládat ve stěnách mozkových cév. Tímto procesem 

vzniká amyloidní angiopatie (7). Vyskytuje se asi u 80- 90 % pacientů s ACH. 

Mozková amyloidní angiopatie se vyskytuje i u jiných chorob. (20) 
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Intraneuronální změnou je degenerace tau- proteinu. Tau- protein je 

bílkovina s nízkou molekulovou hmotností. Váže se na tubulin  mikrotubulů. 

Defosforylovaný tau- protein se uplatňuje při stabilizaci mikrotubulů. 

Hyperfosforylovaný tau- protein způsobuje polymerizaci mikrotubulů. Vlákna 

neuronů se zkracují a ztrácejí svoji funkci. Degenerovaný tau- protein tvoří základ 

tzv. tangles (neurofibrilární uzlíčky). Takto postižené neurony podléhají apoptóze. 

Fosforylaci způsobují  některé proteinkinázy ( kináza 3 – glykogensyntáza GSK-3). 

Tyto enzymy mohou být aktivovány β- amyloidem. (15, 25) 

U ACH bývá zjištěn ve frontálních a temporálních lalocích sníţený 

metabolismus, v důsledku poškození mitochondrií. Dochází ke snížení oxidace 

glukózy, která souvisí s tíží nemoci. 

Dále bývá přítomna vyšší hladina enzymu monoaminooxidázy B (MAO- B), 

která zvyšuje degradaci dopaminu. Při degradaci dopaminu se uvolňuje velké 

množství VKR. Také se předpokládá nedostatek nervových růstových faktorů, 

které v mozku tvoří gliové buňky. Růstové faktory se také podílejí na neuronové 

plasticitě. (7) 

Obrázek 2: Patogeneze Alzheimerovy choroby (30) 
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7.5. Klinický obraz ACH 

Nemoc se rozvíjí pomalu a nenápadně. Bývá proto často zaměňována za  

normální projev stárnutí.  

ACH se dělí na presenilní a senilní. Příznaky u presenilní formy se rozvíjejí 

obvykle do 65 let. Častější je forma  senilní, kdy se příznaky objeví v 65 letech 

nebo později. (43) 

„ Jde o celkové zhoršení duševních schopností s různě vyjádřeným 

postižením v jednotlivých složkách psychiky a ve svém důsledku zasahující celou 

osobnost, včetně její tělesné součásti. V těžších stádiích jde tedy o zchátralost 

nejen paměti, myšlení, emotivity, vůle ... ale i o tělesnou slabost, nevýkonnost, 

pomočování, neudržení stolice, zhoršení obrany schopnosti organismu vůči 

infekcím, o poruchy pohybového aparátu a ostatních systémů.“ (21) 

Podle pokročilosti demence se ACH dělí na tři stádia. Na lehkou, střední a 

těžkou demenci. 

7.5.1.  1. stádium - mírná forma 

 Tato fáze má mírné a často přehlédnutelné příznaky. 

 poruchy novopaměti 

 prostorová dezorientace, časová dezorientace 

 ztráta iniciativy, nejisté rozhodování 

 vztahovačnost a popírání problémů 

  úzkost, deprese 

 obtížné dorozumění 

V počátečním stádiu je přítomna zejména porucha novopaměti (např. 

zapomene nedávnou událost, telefonní čísla,  zapomínají klíče v zámku).Tyto 

příznaky bývají často  považovány za běžný projev stárnutí. Takto nemocný 

člověk si dobře vybavuje vzpomínky z mládí a  také je rád opakovaně vypráví.  

Nejméně zapomíná to, co má zafixované. Objevuje se nesoustředěnost, poruchy 

motivace, poruchy logického uvažování a počítání. Nemocný je dezorientovaný v 

prostoru a čase.  Nejdříve bloudí  na méně známých místech, postupně však i v 
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okolí svého bydliště. Nejsou schopni si vybavit, jaký je den, měsíc nebo rok. 

Zhoršuje se schopnost plynulého vyjadřování a vybavování si slov. 

V 1. stádiu se mohou vyskytnout  psychologické příznaky a poruchy chování, 

deprese a poruchy vnímání. Poruchy paměti si nemocní nebývají vědomi, cítí se 

zdraví a problémy s pamětí popírají. Začíná se projevovat sobeckost a 

soustředěnost pouze na sebe. Nemocní v tomto stádiu potřebují občasnou pomoc 

a kontrolu.  (47, 13) 

7.5.2.  2. stádium - středně těžká forma 

V tomto stádiu jsou příznaky vystupňované a znemožňují vykonávat běžné 

denní činnosti a pracovní povinnosti. Jedná se zejména o výrazné výpadky 

paměti. Nemocní si  nepamatují jména členů vlastní rodiny. Z dalších příznaků to 

jsou poruchy orientace ve známém prostředí (ve svém bytě, netrefí na WC). 

Pacienti nejsou schopni se o sebe postarat, nedokážou se sami obléci, najíst se a 

dodržovat osobní  hygienu. Nejsou schopni vykonávat své zaměstnání. Ztrácejí 

schopnost soustředit se. Zůstávají zachovány části  vzpomínek z mládí. Zhoršují 

se řečové schopnosti (vyjadřování i porozumění řeči), což vede k obtížné 

komunikaci nemocného s okolím. Jeho stav vyžaduje trvalý dohled. Pacient je  

odkázán na svou rodinu, nemocnici nebo jiné instituce. (13) 

U demencí středního a pokročilého stádia se objevují poruchy nekognitivních 

funkcí. Tyto poruchy jsou označovány jako BPSD (Behavioral and 

Psychological Symptoms of Dementia) - behaviorální a psychologické příznaky 

demence. Patří mezi ně poruchy chování, poruchy afektů a emocí a poruchy cyklu 

spánek - bdění. Tyto příznaky se vyskytují nepravidelně. Poruchy chování mohou 

mít různou podobu, zejména neklid, vykřikování a u některých pacientů až 

agresivita. Často se toulají, bloudí a utíkají z domova. Mohou se objevit přidružené 

deprese. Poruchy spánku u pacientů s demencí jsou běžné. Nejčastěji dochází k 

posunutí cyklu spánek - bdění. Objevuje se i spánková inverze, kdy pacient spí ve 

dne a v noci je bdělý. Někteří pacienti trpí hypersomnií. Manická nálada je u 

pacientů s ACH vzácná. V pokročilejších stádiích se mohou vyskytnout i 

extrapyramidové příznaky, především svalová rigidita a poruchy chůze. Tyto 

poruchy jsou pro rodinu nemocného mnohem více stresující než kognitivní 

porucha. BPSD jsou léčitelné (13, 15).  
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Běžná je i v těchto stádiích inkontinence moči a stolice. Dalším komplikujícím 

příznakem jsou halucinace a bludy. Halucinace jsou nejčastěji zrakové. Objevují 

se bludy vztahovačnosti a okrádanosti. (15) 

7.5.3.  3. stádium - těžká forma 

V těžkém stádiu už nejsou pacienti schopni základních činností a potřebují 

ošetřovatelskou péči, na které jsou zcela závislí. V konečném stádiu se objevují 

poruchy chůze, pády, poruchy chování především agresivita, stavy zmatenosti. 

Pacienti nepoznávají ani své nejbližší, nedokážou komunikovat s okolím a často 

opakují pouze několik slov. Stále více je omezována jejich schopnost pohybu a 

mají obtíže s příjmem potravy. Nemocný neudrží moč a stolici. V posledním stádiu 

onemocnění se  mohou objevit další přidružené nemoci. Mezi ty hlavní patří zánět 

močových cest, zápal plic a proleženiny. U pacienta s ACH ohrožují život. (13) 

 

Celosvětově používané je dělení ACH dle stupně postižení podle škály Global 

Deterioration Scale. Tíže postižení je rozdělena do 7 stupňů. (13) 

1. Bez kognitivního postiţení 

2. Velmi mírné kognitivní postiţení- subjektivní pocity poruchy paměti, bez 

objektivní poruchy. 

3. Mírné kognitivní postiţení- klesá výkonnost v práci i v běžných situacích. 

Pomocí objektivních testů je možné zjistit mírné poruchy paměti. 

4. Střední kognitivní postiţení- výrazná porucha pozornosti, pokles 

schopnosti zapamatovat si současné události, snížená schopnost orientace. 

5. Středně těţké kognitivní postiţení- postižený není schopen samostatného 

života, vyskytuje se časová a/nebo prostorová dezorientace. Pamatuje si většinou 

jména nejbližších a je schopen udržovat základní hygienu. 

6. Těţké kognitivní postiţení- postižení potřebují dohled při jídle a toaletě. 

Někdy zapomínají jména nejbližších příbuzných, objevuje se inkontinence,  bludy, 

úzkost a agresivita.  
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7. Velmi těţké kognitivní postiţení- ztráta řeči, inkontinence moči a stolice, 

imobilita. 

7.6. Diagnóza demencí a ACH 

S narůstajícím věkem přibývá nejen kardiovaskulárních chorob, ale i 

kognitivních a demencí. Tyto choroby se často navzájem maskují a z tohoto 

důvodu se také stává, že některá onemocnění nejsou dostatečně 

diagnostikována. Zejména se jedná o psychiatrické choroby jako je deprese a 

demence. 

Než se stanoví diagnóza demence, je potřeba vyloučit poruchy, které by 

mohly demenci připomínat- benigní stařecká zapomnětlivost a MCI, deprese, 

delirium a vedlejší účinky některých léků. 

K tomu, aby lékaři mohli stanovit diagnózu ACH, musí  nejprve určit diagnózu 

demence. Důležité je poznat začátek demence, aby se co nejdříve stanovila 

správná diagnóza a zahájila léčba. Sledují se příznaky, které poukazují na začátek 

demence. Nejčastěji se jedná o poruchy paměti. K diagnostice se využívá 

psychiatrické a neurologické vyšetření, somatické vyšetření pacienta, 

anamnestické údaje, údaje poskytnuté nejbližšími osobami popř. pečovateli, 

škálovací metody a testy, laboratorní vyšetření a zobrazovací metody. (35) 

7.6.1. Klinická a neuropsychologická diagnostika  

Klinická diagnóza ACH vychází z tzv. NINCDS-ADRDA kritérií (National 

Institute of Neurological and Communicatione Disorders and Stroke – Alzheimer´s 

Disease and Related Disorders Association), což jsou mezinárodně doporučená a 

užívaná kritéria z roku 1984 (Příloha 1). Diagnóza je založena na přítomnosti 

charakteristických příznaků (poruchy paměti a alespoň na jedné ze složek - afázie, 

akalkulie, apraxie, prostorové dezorientace nebo exekutivních funkcí). Pro ACH je 

charakteristický pomalý  a nenápadný začátek bez větších výkyvů. Kritéria rozlišují 

diagnózu pravděpodobné (probable), moţné (possible) a jisté (definite) ACH. 

Pro běžnou  diagnostiku se využívají  kritéria MKN - 10 nebo DSM - IV. Podle 

MKN - 10 musí být splněny kritéria pro demenci a anamnéza ani somatické nebo 

laboratorní vyšetření nesvědčí pro jinou možnou příčinu demence. U 
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pravděpodobné ACH jsou tato kritéria splněna. Možná ACH má atypický průběh 

(např. pacient má jiné onemocnění, které může demenci způsobit). (12, 20) 

 Definitivní diagnóza ACH je pouze histologická, získaná z pitevního materiálu 

nebo z biopsie mozku za života. (12, 20) 

Vyšetření prováděná při podezření na demenci si můžeme rozdělit na rutinní, 

častá a doplňující (tabulka 3). Diagnostika je proces velmi složitý. Většina 

vyšetření vyžaduje provedení neurologem či psychiatrem. (12) 

Tabulka 3: Vyšetření při podezření na demenci (12) 
 

Rutinní vyšetření 

Anamnéza od pacienta a od pečovatele 

Interní a neurologické vyšetření 

Laboratorní vyšetření 

Kognitivní screening (MMSE) 

CT nebo MR mozku 

EEG 

Častá vyšetření Neuropsychologické testy 

Doplňující vyšetření 

Mozkomíšní mok (protilátky tau, fosfo - tau) 

Funkční zobrazení (PET/SPECT),MR 

Genetické vyšetření (Apo E genotyp, PS1) 

Biopsie mozku 

 

 ANAMNÉZA 

Nezbytnou součástí stanovení diagnózy je podrobná anamnéza od pacienta, 

ale důležité jsou i údaje od jeho nejbližších příbuzných popř.pečovatele. Údaje od 

jiných osob jsou nezbytné z důvodu poruch paměti nemocného, který ztrácí 

náhled choroby. Anamnéza slouží ke zjištění postižené kognitivní oblasti a v jakém 

časovém sledu  je postižení. Dále charakter progrese a dopad na aktivitu. 

Důležitou částí v anamnéze jsou prodělaná onemocnění, úrazy hlavy, operace, 

psychické poruchy, léková anamnéza, rodinná a sociální anamnéza (vzdělání, 

zaměstnání). (33) 
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 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ 

K diagnostice je nezbytné  laboratorní vyšetření, kterým se stanovují základní 

biochemické parametry, krevní obraz, hladina TSH (tyreotropní hormon), vitaminu 

B12,  vápníku, elektrolyty, tumorové markery, glykémie a sérologické vyšetření. 

Hodnoty těchto parametrů pomáhají lékařům vyloučit nebo potvrdit přítomnost 

sekundárních demencí (metabolických, infekčních). (15, 33) 

 NEUROPSYCHOLOGICKÉ TESTY 

Testy umožní objektivní hodnocení kognitivní poruchy a funkčních schopností.  

o Mini - Mental State Examination (MMSE) 

V praxi nejpoužívanější screeningový Folsteinův test k vyšetření kognitivních 

funkcí. Slouží ke zjištění přítomnosti a přibližně i stupně demence. Spolehlivě 

odliší středně těžkou demenci od normálního stavu. Test se používá v klinických 

studiích (Příloha 2). 

   Hodnotí kognitivní funkce třiceti otázkami. Za každou správnou odpověď se 

získá 1 bod, za špatnou odpověď nula bodů. Otázky testu jsou zaměřeny na 

orientaci časem  a místem, vštípivost, výbavnost paměti, počty, čtení a  psaní. 

Rozezná kortikální demenci, ale špatně rozezná FTD, LBD a další subkortikální 

demence.  Často se doplňuje dalšími jednoduchými testy. (12, 15) 

30 - 27 bodů normální kognitivní funkce (ale může jít o MCI) 

26 - 25 bodů může se jednat o lehkou poruchu poznávacích funkcí nebo 

počínající demenci  

24 - 18 bodů lehká demence 

17 - 6 bodů středně těžká demence 

pod 6 bodů těžká demence 

o Test kresby hodin 

Pomocí tohoto testu se zjišťuje porucha vizuálně prostorových schopností, 

paměť a výkonné funkce. Pacient má podle předlohy a  slovní instrukce nakreslit 

hodiny se správným postavením ručiček. Test je hodnocen 10 body. Maximum 10 
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bodů dosahuje zdravý člověk. Podezření na organickou poruchu je při  dosažení 9 

bodů. 7 a méně bodů znamená vyjádřenou demenci. (16) 

o Hachinskiho ischemická škála  

Slouží k diferenciální diagnostice mezi atrofickou demencí a vaskulární 

demencí. Jedná se o dotazník 13 příznaků. Přítomnost příznaku se hodnotí 1-2 

body, nepřítomnost nulou (Příloha 3). 

1 - 4 větší pravděpodobnost ACH 

5 - 6 bývá u smíšených demencí 

7 a více bývá u vaskulárních demencí 

 

Z dalších metod, které slouží k hodnocení kognitivních a nekognitivních funkcí 

u ACH a při hodnocení výsledků léčby je Alzheimer´s Disease Assessment Scale 

(ADAS). (15) 

 Activities of Daily Living (ADL): Tato škála odlišuje pacienty s kognitivní 

poruchou od pacientů s depresí. Je časově náročná. Instrumental Activities of 

Daily Living (IADL). Škály, které určují schopnost pacientů vykonávat běžné 

denní činnosti. Hodnotí se třemi stupni. Celkové skóre je 100 bodů. 0 až 40 bodů 

znamená vysokou závislost. 

1. úkol provede sám 

2. úkol provede částečně 

3. úkol neprovede 

Dotazník IADL hodnotí: telefonování, transport, nakupování, vaření, domácí 

práce, práce kolem domu, užívání léků, zacházení s financemi. 

Dotazník ADL hodnotí: stravování, oblékání, koupání, osobní hygienu, 

kontinenci moči a stolice, použití WC, přesun lůžko- židle, chůze po rovině a po 

schodech. (26, 40) 
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7.6.2. Zobrazovací metody  

Mezi nezbytné vyšetření patří neinvazivní metody výpočetní tomografie (CT) 

a magnetická rezonance (MR). Principem CT je ozáření vyšetřovaného orgánu 

rtg zářením. U MR jsou zdrojem signálu radiofrekvenční pulzy. Výhodou MR je 

možnost vyšetření různých rovin řezů ve větším rozlišení. Má ale jednu důležitou 

kontraindikaci, jako feromagnetický materiál v těle (např. kardiostimulátor nebo 

náhrady kloubů). Díky těmto metodám je možné vyloučit jinou, případně i 

léčitelnou příčinu. (37)  

CT a MR jsou velmi důležité pro diferenciální diagnostiku. U ACH se při 

zobrazovacích metodách zjišťuje atrofie hipokampů. (15) 

U ACH se β- amyloid může uložit do stěny cév a na CT nebo MR je viditelná 

mikroangiopatie. (12) 

  Měřením objemu určitých částí mozku za použití speciálních programů se 

zabývá MR volumometrie. U pacientů s časnou ACH je nižší objem hipokampů a 

amygdaly než u zdravých lidí. S postupující chorobou se atrofie urychluje. (12) 

 

Elektroencefalografické vyšetření  

Často používané vyšetření, které zaznamenává bioelektrické potenciály 

mozku provázející jeho funkční aktivitu. Používá se v diagnostice intoxikací, 

encefalitid, epilepsie, nádorů a poruch spánku. (37) 

 U pacientů s ACH  můžeme na EEG nalézt nespecifické zpomalení základní 

aktivity (tyto změny bývají i u jiných degenerativních  demencí). (15) 

 

Snímání evokovaných potenciálů s výskytem vlny P 300 je další 

nespecifické vyšetření, které upřesňuje diagnostiku demencí. Během vyšetření 

pacient řeší v duchu úkol. U pacientů s ACH se vyskytuje latence P vlny. (35)  

Mezi nespecifická  vyšetření se zahrnuje i měření šířky zornic po podání 

anticholinergik. U ACH bývá pomalejší reakce, déle trvá mydriáza. (35) 
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Doplňující vyšetření jsou určena pro specializovaná pracoviště. Tyto metody 

zahrnují vyšetření likvoru. Jsou doporučována u pacientů s atypickými příznaky. 

Likvorologická diagnostika využívá stanovení β- amyloidu, celkového tau- proteinu 

a fosforylovaného tau- proteinu. Metoda pomáhá při rozlišení ACH a ostatních 

demencí. Při ACH je pokles β- amyloidu a obsah   tau- proteinu stoupá. Hodnotí 

se poměr celkového a fosforylovaného tau - proteinu. Nad 10 se nejedná o ACH, 

ale o prionové onemocnění. (12) 

 

Pozitronová emisní tomografie (PET) a jednofotonová emisní výpočetní 

tomografie (SPECT) jsou další z doplňkových zobrazovacích metod. Ukazují 

snížení metabolismu difúzně v šedé hmotě. Umožňují sledovat činnost mozku za 

pomoci radioaktivně značených látek. PET umožňuje zobrazení regionálního 

průtoku, metabolismu kyslíku a glukózy a ukáže neurotransmiterové systémy. 

SPECT slouží k diferenciální diagnostice mezi ACH a MID. U pacientů s ACH se 

nachází oboustranné snížení krevního průtoku v temporálních a parietálních 

lalocích, pravděpodobně z důvodu snížení hipokampokortikálních spojů. Tento  

nález není specifický, může být u ischémie nebo u demence pacientů s 

Parkinsonovou chorobou. (12, 37) 

U ACH lze provést  doplňkové  genetické vyšetření, při kterém můžeme najít 

mutace na chromozomu 1, 14 a 21 Je také možné stanovit výskyt izoformy Apo 

E4, který je dáván do souvislosti se zvýšeným rizikem vzniku ACH. (15) 

Diagnostika demence má svůj velký význam. Nepoznaná demence je spojena 

se vznikem komplikací. Rozpoznat  demenci včas není vždy jednoduché. Jednak 

si nemusí nemocný uvědomovat, že trpí poruchou paměti, nebo tuto poruchu  

maskuje společensky přijatelným chováním. Problémem pozdní a nesprávné 

diagnózy bývá považování kognitivní poruchy za běžné stárnutí. Velmi důležitá je 

pro včasnou diagnózu role praktického lékaře, ale i blízké rodiny pacienta. Velmi 

často bývá ACH zaměňována s jinými typy demence. (26) 

Pacienti, u kterých byla diagnostikována demence, by měli být pravidelně 

kontrolováni, a to každé tři měsíce. Kontrolováni by měli být i rizikoví pacienti nebo 

osoby s hraničními nálezy. (41) 
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7.7. Diferenciální diagnóza ACH 

Geriatři uznávají v diferenciální diagnostice pravidlo „4D“. Toto pravidlo 

znamená: Deprese – Delirium - Drug (léky) - Demence. Než se zaměří na problém 

demence, je potřeba na začátku vyloučit depresi, delirium a nežádoucí účinky 

léků. (25) Odlišení demence od MCI a AACD  popisuje tabulka 4. 

  Chronická intoxikace návykovými látkami může vytvářet obraz 

pseudodemence. K diagnóze je potřeba anamnéza, toxikologie, somatické 

vyšetření a efekt  z vysazení látky. (12) 

Tabulka 4: Diferenciální diagnóza kognitivních poruch ve stáří (35) 

 

 Stárnutí AACD MCI Demence 

Potíže s pamětí 
subjektivní 

 
rodinný příslušník 

+ 
 

+/- 

+/- 
 

+ 

- 
 

+ 

Testy paměti 
screeningové 

 
neuropsycholog 

- 
 

-/+ 

+/- 
 

+ 

++/+++ 
 

++/+++ 

Denní činnost 
sebeobsluha 

 
domácnost 

 
testy kognit. funkcí 

- 
 

+/- 
 
- 

- 
 

+ 
 
- 
 

-/+++ 
 

+++ 
 

+/+++ 

Neurofibrilární klubka 
 

v hipokampu 
 

v kortexu 
 

 
 
- 
- 
 

 
 

+++ 
- 

 
 

+++ 
+++ 

 

(- nález normální, + až +++ nález patologický) 

 

 

 

 

 

 

 



40 

7.7.1. Demence a deprese 

Odlišení demence a deprese bývá v praxi největší problém. Deprese u 

pacientů ve vyšším věku se může projevovat jako tzv. pseudodemence. Při 

pseudodemenci nejsou postiženy  kognitivní funkce, ale deprese  znemožňuje 

využití kognitivních funkcí. Deprese je častým příznakem  demencí. Protrahované 

deprese jsou uváděny jako rizikový faktor  vzniku demence. (15) 

 Na vzniku deprese se podílí úbytek neurotransmiterů.Typický je nedostatek 

serotoninu a noradrenalinu. Tyto neurotransmitery jsou důležité pro udržení 

normální nálady. Další společný znak deprese a demence je nedostatek kyseliny 

listové. U pacientů s ACH je také zvýšená hladina monoaminooxidázy A (MAO- 

A), tím dochází k rychlému odbourávání serotoninu a noradrenalinu. (12) 

   Pro odlišení je důležitý průběh nemoci. Demence má pozvolný, nenápadný 

začátek a dlouhé trvání. Deprese  má náhlý začátek a trvání týdny až měsíce. 

Rozdíly mezi demencí a depresí uvádí tabulka 5. 

V hodnocení závažnosti deprese seniorů se využívá Škála deprese pro 

geriatrické pacienty (Příloha 4 ). 

 

Kritéria pro diagnózu deprese podle MKN-10 jsou: 

● Depresivní nálada trvá po většinu dne a trvá nejméně 2 týdny 

● Ztráta zájmů, potěšení 

● Klesá energie, zvýšená únava 

● Ztráta sebedůvěry 

● Poruchy spánku 

● Změna chuti k jídlu 

● Myšlenky na sebevraždu 

● Pocity viny 

● Snížená schopnost myslet a soustředit se (25) 

 

 

 

 

 



41 

Tabulka 5: Diferenciální diagnostika mezi depresí a demencí (25) 

 

Deprese Demence 

náhlý začátek (dny, týdny) pozvolný nenápadný začátek (měsíce) 

krátké trvání (týdny, měsíce) dlouhé trvání (roky) 

často pozitivní psychiatrická anamnéza (včetně 
nediagnostikovatelných depresivních epizod) 

negativní psychiatrická anamnéza 

udává omezení schopností (zejména si stěžuje 
na výpadky paměti) 

zatajuje neschopnosti (často si neuvědomuje 
ztrátu paměti) 

odpovědi typu „ nevím“ odpovědi s nepřesnostmi 

diurnální proměny nálady, ale nálada celkově 
více konzistentní 

kolísání nálady den ode dne 

fluktuace možného kognitivního deficitu stabilní kognitivní deficit 

stresován neúspěchem snaží se podat výkon, ale je lhostejný 

možný deficit paměti pro nedávné události 
zřetelné výpadky paměti na nedávné i staré 
události 

depresivní nálada je primární deficit paměti je primární 

depresivní nebo úzkostná nálada, poruchy 
spánku, poruchy chuti a suicidální myšlenky 

nízká sociabilita, nespolupráce, hostilita, emoční 
nestabilita, zmatenost, dezorientace a snížená 
bdělost 

 

7.7.2. Demence a deliria  

Dle MKN-10 je delirium „nespecifický organický mozkový syndrom, 

charakteristický současnými poruchami vědomí a pozornosti, vnímání, myšlení, 

paměti, psychomotorického chování, emocí a cyklu spánek- bdění“. (22) 

„Delirium je: kvalitativní poruchu vědomí. Syndrom s akutním začátkem, který 

vzniká v důsledku tělesné nebo psychické choroby, která přesahuje adaptační 

schopnosti CNS“. (25) 

 Delirium ohrožuje nemocné úrazem a neschopností se o sebe postarat. 

Vzniká náhle během několika hodin nebo dnů. Vyskytuje se výrazná porucha 

myšlení, paměti a dezorientace. Mohou být přidružené halucinace a poruchy 

chování. (40) Tabulka 6 uvádí základní odlišnosti demence a deliria. 
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Delirium mohou vyvolat různé faktory. Mezi léky vyvolávající delirium patří 

zejména TCA, opioidy, barbituráty, antiepileptika,  benzodiazepiny, NSA, 

spasmolytika, antihistaminika, antibiotika, beta - blokátory, p.o. antidiabetika, 

kortikosteroidy a další. Známé je delirium tremens. Jedná se o delirium vzniklé 

odebráním alkoholu při závislosti. Další příčinou deliria může být snížená funkce 

štítné žlázy, selhání ledvin a jater, acidóza, hypo-, ale i hypernatremie, 

hypoglykemie, hypokalcemie, poruchy srdečního rytmu, akutní infarkt myokardu, 

šok, srdeční selhání, traumata hlavy, nádory CNS, epilepsii, akutní infekce, 

psychogenní faktory a další. (40) 

Tabulka 6: Diferenciální diagnostika mezi deliriem a demencí (25) 

 

Delirium Demence 

náhlý, přesně vymezitelný nástup postupný nástup, začátek nelze přesně určit 

akutní onemocnění, obvykle dny až týdny, 
zřídka více než 1 měsíc 

chronické onemocnění, charakteristicky 
progredující v průběhu let 

obvykle reverzibilní 
nejčastější ireverzibilní, obvykle chronicky 
progredientní 

casná dezorientace 
dezorientace v pozdním stádiu, často po 
měsících nebo letech 

variabilita stavu, v průběhu dne 
větší stabilita v řádu dní (dokud se nevyvine 
delirium) 

znatelné fyzické změny méně znatelné fyzické změny 

zastřená, alterovaná a měnící se úroveň vědomí bez poruchy vědomí kromě terminálního stádia 

nápadně krátké udržení pozornosti 
udržení pozornosti není charakteristicky 
redukováno 

narušení cyklu spánek a bdění- v řádu hodin převrácení dne a noci, není v řádu hodin 

výrazné psychomotorické projevy (hyperaktivní 
a hypoaktivní) 

psychomotorické projevy až v pozdním stádiu 

    

Vyšetření prováděná při podezření na delirium zahrnují: 

● fyzikální vyšetření (somatické) 

● farmakologickou anamnézu 

● laboratorní vyšetření (krevní testy), CT, EKG, EEG 

● hodnocení psychického stavu (anamnézy, chování, jednání, pozornost, 

paměť a myšlení)  (40) 
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7.7.3. Rozlišení ACH a ostatních demencí 

Klinické projevy jednotlivých typů demencí popisuje tabulka 7. 

Na rozdíl od vaskulárních demencí je progrese ACH plynulá.  ACH má méně 

přidružených neurologických příznaků a rozvíjí se pomalu. Zatímco VD vznikají 

náhle, výrazně kolísají v průběhu hodin, v anamnéze je častější hypertenze, cévní 

mozková příhoda, diabetes mellitus,  ischemická choroba srdeční nebo jiné 

aterosklerotické projevy. Pacienti s VD mají na rozdíl od pacientů s ACH dlouho 

zachovalou osobnost. U VD se častěji vyskytují  deliria a depresivní stavy. (15, 35) 

K rozlišení těchto dvou typů demencí slouží Hachinskiho ischemické skóre. 

Čím je skóre nižší, tím vyšší je pravděpodobnost ACH a naopak. K dalším 

metodám používaným k rozlišení demencí patří CT a MR, které umožňují 

zobrazení vaskulárních změn popř. atrofiie hipokampů. (35) 

Často se ACH zaměňuje s demencí s Lewyho tělísky, která  má dlouhodobě 

podobný průběh.  U pacientů s LBD se v mozku  nacházejí typické 

alzheimerovské změny a Lewyho tělíska. Podobně jako u  pacientů s ACH je 

začátek choroby nenápadný a plíživý. LBD se vyznačuje výraznou fluktuací stavu 

v krátkých časových intervalech. Velmi často se vyskytují deliria. Dalšími typickými 

znaky odlišení  LBD od ACH jsou přidružené zrakové halucinace. U LBD je také 

výrazná přecitlivělost na neuroleptika. Z vyšetření, která se používají k diagnóze 

LBD patří metoda SPECT. (12, 15) 

Rozlišení ACH a frontotemporální demence 

U FTD se nevyskytují na začátku kognitivní poruchy, ale poruchy chování. 

Teprve v pozdějších stádiích se objevuje kognitivní porucha. Krátkodobá paměť 

bývá zachovalá. Progrese kognitivní poruchy bývá tedy u FTD pomalejší než u 

ACH. Pomocí zobrazovacích metod je viditelná asymetrická frontální a/nebo 

temporální atrofie. (12) 

U FTD jsou většinou vizuálně prostorové schopnosti neporušené. Poruchy 

chování se častěji vyskytují u FTD a LBD. U ACH převládají kognitivní poruchy. 

(35) 

Také je potřeba odlišit demence subkortikální od ACH. Jedná se zejména o 

demence u Parkinsonovy choroby, demence u Huntingtonovy chorey a 
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Binswangerovy choroby. Pro tyto demence jsou charakteristické počáteční 

poruchy výkonných funkcí bez poruchy paměti, pomalá psychika a potíže s 

vybavováním.  (12)    

ACH může být zaměněna i s metabolickými nebo intoxikačními 

demencemi. Symptomatické demence se od ACH liší údaji v anamnéze a 

obrazem demence. Pomocí sérologického vyšetření lze vyloučit demenci při AIDS, 

neurolues a lymské borelióze. U metabolických demencí pomáhají k odlišení 

laboratorní vyšetření a samotná přítomnost vyvolávajícího onemocnění. (7, 15)



 

 

 
 
Tabulka 7: Klinické projevy onemocnění provázených demencí (35) 

 

Nemoc 

Porucha paměti 
a dalších 

 kortikálních 
funkcí 

Exekutivní 
dysfunkce 

Halucinace, 
bludy 

Změny 
osobnosti, 
dezinhibice 

chování 

Deprese 
Neurologický 

nález 
Pomocná  
vyšetření 

Alzheimerova 
nemoc 

+++ + + + + 
normální nebo 

soft signs 

MR: atrofie 
mediálního 

temporálního 
laloku 

Vaskulární 
demence 

++ ++ + ++ + 

parézy a jiné 
ložiskové 
příznaky, 
porucha 
chůze 

CT, MR: ložiskové 
léze bíle hmoty 

a bazálních 
ganglií 

Nemoc 
s difuzními 
Lewyho 
tělísky 

+ +++ +++ ++ + 
hypokineticko-

rigidní 
syndrom 

klinická kritéria 

Demence 
u 
Parkinsonovy 
nemoci 

+ +++ 
+ 

(polékové) 
+ ++ 

hypokineticko-
rigidní 

syndrom 

klinická kritéria, 
dopaminergní 
odpovídavost 

Huntingtonova 
nemoc 

+ +++ + +++ ++ 

dyskinetický 
nebo 

hypokinetický 
syndrom 

CT,MR: 
atrofie hlavy 
ncl. caudatus 
průkaz genu 

Normotezní 
hydrocefalus 

++ ++ - + + 
porucha 
chůze, 

inkontinence 

CT, MR: 
komunikující 
hydrocefalus 

- obvykle se nevyskytuje;   + příznak může být vyjádřen; ++ příznak často přítomen;     +++ typický rys pro daný typ demence 
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7.8. Komplikace a prognóza Alzheimerovy choroby 

Demence je na 4. - 5. místě příčin úmrtí. Pokud se demence správně a 

včas nerozpozná a pacient je léčen nevhodnými léky, může být jeho zdravotní 

stav velmi ohrožen. Hlavními komplikacemi jsou úrazy spojené s pády, 

malnutrice, delirium, riziko cévní mozkové příhody a infekce. V konečných 

fázích nemoci jsou pacienti odkázáni na trvalou péči a dohled druhé osoby. 

V některých případech je nezbytná hospitalizace. (41) 

ACH trvá od objevení se prvních příznaků až k exitu průměrně 7 - 15 let. 

Někdy nemocní přežívají i více než 15 let, nebo naopak umírají mnohem dřív. 

Tělo slábne a je náchylnější k infekcím, které mohou vést ke smrti. Nejčastější 

příčinou smrti bývají interkurentní choroby (bronchopneumonie) nebo úrazy. 

(35) 
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8.  Léčba Alzheimerovy choroby 

Včasné stanovení diagnózy je základní podmínkou pro zahájení léčby. Čím 

dříve se léčba zahájí, tím je větší šance na úspěch. 

Cílem léčby v počátečních stádiích nemoci je zlepšit kognitivní poruchy 

nebo na čas stabilizovat průběh. U pokročilých stádií je hlavním cílem prevence 

BPSD. V konečné fázi nemoci je důležitá ošetřovatelská péče. Celkově 

usilujeme o oddálení přechodu do těžších stádií a prodloužení doby, kdy je 

pacient soběstačný, a  tím rovněž o snížení zátěže nejbližších příbuzných. (40) 

Terapie demence zahrnuje jak metody biologické, tak nebiologické 

(behaviorální) metody. Základním biologickým přístupem je farmakoterapie. 

Behaviorální léčba je spíše podpůrným krokem. Mezi behaviorální terapii 

řadíme socioterapii, psychoterapii a práci s nejbližšími příbuznými. Důležitou 

součástí léčby je péče o výživu a hydrataci nemocného. (12) 

Součástí farmakoterapie ACH je léčba kognitivních poruch (ovlivnění 

kognitivních funkcí) a nekognitivních poruch (ovlivnění nálady, chování, 

spánku). (29) 

8.1. Farmakoterapie kognitivních poruch 

 Terapie je zaměřena zejména na zlepšení kognitivních funkcí (paměť, 

vnímání, pozornost a intelekt). Skupina léků se proto nazývá „kognitiva“. 

V České republice se používají pouze  dva postupy v léčbě kognitivních poruch 

u ACH, které jsou založeny na důkazech (evidence- based): pouţití  inhibitorů 

cholinesteráz (ICHE) a inhibitorů NMDA ionotropních receptorů 

excitačních aminokyselin (memantin). (16) 
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8.1.1. Látky ovlivňující acetylcholinergní systém 

Tento systém je při ACH nejpostiženější. Acetylcholinergní systém je 

důležitý pro paměť a pro udržení vědomí. V kapitole věnované 

neuropatologickým nálezům u ACH jsou zmiňovány příčiny nedostatku 

acetylcholinu v mozku. (15, 16) 

Mezi tyto látky řadíme : 

 ICHE 

 Prekurzory acetylcholinu 

 Agonisté nikotinových  a muskarinových receptorů 

 Látky ovlivňující acetylcholinergní systém pomocí jiných mediátorů 

 Látky působící různými mechanismy (7) 

 

V léčbě se využívá pouze ICHE. Acetylcholin má krátký  poločas, a proto 

se v terapii neuplatňuje. Cholin špatně prochází hematoencefalickou bariérou. 

Se sójovým lecitinem byly prováděny studie, ale výsledky nebyly přesvědčivé. 

Slouží spíše jako dietetické a pomocné preparáty obsahující nenasycené 

mastné kyseliny. (15, 29) 

Agonisté muskarinových a nikotinových receptorů jsou látky ve fázi 

klinického zkoušení. Zkoušen byl muskarinový (M1) agonista xanomelin. V praxi 

se uplatnil pouze nikotinový agonista galantamin. (15) 

Látky, které ovlivňují acetylcholinergní systém pomocí jiných systémů jsou 

antagonisté GABA- systému (β- karboliny). GABA aktivně tlumí 

acetylcholinergní systém. Tyto látky se v praxi nepoužívají z důvodu mnoha 

nežádoucích účinků. (7) 

Látky působící jinými mechanismy např. Acetyl– L– karnitin, který zvyšuje 

syntézu acetylcholinu. Klinické studie nepřinesly přesvědčivé důkazy. (7, 15) 
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8.1.2. ICHE 

Indikace: Jedná se o léky první volby u mírných až středně těžkých forem 

ACH. Jejich efekt byl prokázán i u LBD, smíšených demencí, MCI a u demence 

pacientů s Parkinsonovou chorobou. ICHE demenci nevyléčí, ale zpomalí 

průběh nemoci, prodlouží soběstačnost pacienta a sníží tak zátěž rodiny. 

Oddálení těžkých stádií je průměrně o 2 roky, u někoho o mnohem delší dobu. 

ICHE může předepsat geriatr, psychiatr a neurolog. (15, 29) 

Mechanismus účinku spočívá v inhibici enzymu acetylcholinesterázy, event. 

i butyrylcholinesterázy v mozku. Inhibicí těchto enzymů se zvýší hladina 

acetylcholinu. ICHE zasahují do metabolismu α- sekretáz a tím zabraňují tvorbě 

a toxicitě β- amyloidu. (35) 

Existují tři typy inhibice cholinesteráz: 

 Reverzibilní inhibice: cholinesteráza je blokována, dokud je přítomna 

účinná látka nebo její aktivní metabolit. Metabolizací účinné látky 

v játrech (CYP- 450) přestane být enzym blokovaný a jeho činnost se 

obnoví. 

 Pseudoireverzibilní inhibice: inhibitor je odbouráván přímo molekulami 

cholinesteráz. Inhibice trvá déle, než je přítomnost látky v plazmě.  

 Ireverzibilní inhibice: vytvoří se ireverzibilní komplex mezi 

cholinesterázou a inhibitorem. Tyto látky se v terapii nepoužívají 

z důvodu nežádoucích účinků. (29) 

 

Základní farmakokinetické vlastnosti ICHE uvádí tabulka 9. 

Absolutní kontraindikací léčby ICHE je přecitlivělost na léčiva z této 

skupiny, vředová choroba (riziko GIT krvácení) a převodní poruchy srdeční. 

Další kontraindikace jsou astma bronchiale z důvodu bronchokonstrikce, těžká 

jaterní a ledvinná nedostatečnost, epilepsie. (41) 

Nežádoucí účinky ICHE se objevují zejména na začátku léčby. Patří mezi 

ně především GIT potíže (nechutenství, nauzea, zvracení, průjmy a bolesti 

břicha), křeče, neklid v nohou, zpomalení srdečního rytmu, zmatenost, pády,  
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nespavost a anorexie Pro lepší snášenlivost je vhodnější  podávat je s jídlem a 

zapíjet dostatečným množstvím tekutiny. (3, 45) 

Interakce: 

ICHE by neměly být současně podávány s anticholinergiky, 

cholinomimetiky (potenciace účinku ICHE),  bradykardizujícími léky (beta- 

blokátory, blokátory kalciových kanálů, amiodaronem, chinidinem a digoxinem), 

NSA a kortikosteroidy (riziko GIT krvácení), s látkami vyvolávajícími 

bronchokonstrikci (neselektivní beta- blokátory). (3) 

Donepezil a galantamin jsou metabolizovány pomocí CYP 450 (2D6, 3A4). 

Při současném podání s inhibitory tohoto enzymu je jejich metabolismus 

zpomalen. Naopak použitím induktorů enzymu dochází ke zrychlení jejich 

metabolismu.Tabulka 8 uvádí přehled některých látek, které mohou způsobovat 

farmakokinetické interakce. (35) 

Tabulka 8: Rizikové léky pro rozvoj farmakokinetických interakcí při léčbě ICHE (3) 

 

Inhibitory CYP 

2D6 

Inhibitory CYP 3A4 Induktory CYP 

amitriptylin amitriptylin, fluoxetin barbituráty 

fluoxetin fluvoxamin, paroxetin dexametazon 

paroxetin amiodaron, cimetidin fenytoin 

amiodaron diltiazem, erytromycin karbamazepin 

cimetidin grapefruitová šťáva, chinidin rifampicin 

kodein itrakonazol, ketokonazol  

metoprolol klaritromycin, kodein  

propafenon metoprolol, metronidazol  

 propafenon, verapamil  
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U mírné a středně těžké ACH, smíšené demence je terapie hrazena 

zdravotní pojišťovnou pouze u pacientů, kteří mají hodnoty MMSE testu 

v rozmezí 13- 20 bodů. Pokud lékař  předepíše ICHE  pro těžká stádia nemoci 

nebo pro pacienty trpící LBD, léčbu si pacienti musí plně uhradit. (29) 

Při léčbě ICHE je nutná titrace dávky. Postupně po 2- 4 týdnech se zvyšuje 

dávka do udržovací dávky. Postupnou titrací se sníží výskyt nežádoucích GIT 

účinků. (3)  

Látka je považována za účinnou,  pokud výsledek MMSE ( po 3 měsících 

léčby)  není nižší o 3 a více bodů a celkově neklesne pod 12 bodů. Pak není 

důvod léčbu přerušovat. Pokud podávaná látka nevykazuje účinnost nebo se 

vyskytují některé z nežádoucích účinků, může lékař předepsat  jiný preparát. 

Nemocný by měl docházet  pravidelně na kontrolu k lékaři. Frekvence kontrol 

závisí na stavu pacienta a samotném průběhu nemoci. (41) 

Prvním klinicky užívaným inhibitorem byl akridinový derivát takrin 

(tetrahydroaminoakridin). Takrin inhibuje převážně BCHE. Odbourávání cestou 

CYP 450 vede ke zvýšenému výskytu interakcí. Z důvodu hepatotoxicity, 

nevolnosti a abdominálním křečím  se nepoužívá. U nás registrovaný nebyl. 

(26, 30) 

V ČR jsou používány tři látky: donepezil (obrázek 3),  rivastigmin 

(strukturu uvádí obrázek 4) a  poslední galantamin (obrázek 5). Jednotlivé 

inhibitory se liší chemickým složením, ale i některými klinickými vlastnostmi. (3) 

 

 Donepezil  

(obchodní název léku: Aricept, Donepezil-Teva, Donepezil - Synthon, 

Yasnal…). (45) 
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Obrázek 3: Struktura donepezilu 

 

Mechanismus účinku:  Piperidinový derivát reverzibilně blokující ACHE. 

Metabolizací v játrech   se  činnost ACHE obnoví. 

Farmakokinetika: Dobře se vstřebává z GIT. Donepezil je odbouráván 

systémem jaterních enzymů CYP 450 (podskupinami 3A4 a 2D6) . Proto je 

třeba nezapomínat na možné lékové interakce. Vylučuje se převážně močí. (45, 

39) 

 Dávkování:  Díky dlouhému biologickému poločasu (70 hodin) stačí 

podávat v jedné denní dávce. Léčba se zahajuje 5 mg  1 krát denně večer před 

spaním a po 4 týdnech se zvyšuje na udržovací dávku 10 mg večer.  Lék se 

užívá nezávisle na jídle. Účinek u ACH se projevuje během 12 týdnů od 

nasazení léčby.  

 Nežádoucí účinky: Nejčastěji se setkáváme s nauzeou, průjmem a 

bolestí hlavy. 

 Interakce: Zvýšení  nebo prodloužení  účinku periferních myorelaxancií,  

možné lékové interakce vzhledem k metabolismu v játrech. 

 Kontraindikace: Těžké poruchy jater, epilepsie, astma bronchiale, 

kardiovaskulární choroby, peptický vřed. (45, 39) 

Donepezil má prokázané účinky  i při vaskulárních demencí a LBD. (25) 
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 Rivastigmin 

(obchodní název léku: Exelon) (45)  

 
Obrázek 4: Struktura rivastigminu 

  

Mechanismus účinku: Rivastigmin patří mezi pseudoireverzibilní inhibitory 

ACHE a BCHE. Inhibice enzymu trvá až 12 hodin, zatímco rivastigmin je vázán 

na receptor pouze 30 – 60 minut. Chemicky se řadí do skupiny karbamátových 

derivátů. Snižuje výskyt behaviorálních příznaků a tím  potřebu podání 

antipsychotik. (35) 

Rivastigmin je registrován  pro léčbu mírné až středně těžké ACH a pro 

demence u pacientů s Parkinsonovou chorobou.  

Rivastigmin existuje ve formě kapslí, roztoku a od 1. 9. 2009  je na trhu 

v ČR ve formě transdermálních náplastí (pro ACH). Transdermální náplasti 

Exelon (firma Novartis) jsou ve dvou provedeních: Exelon  4,6 mg/24 hodin a 

Exelon 9,5 mg/24 hodin. Z jedné transdermální náplasti se během 24 hodin 

uvolní 4,6 (9,5) mg rivastigminu.  Náplast je o velikosti 5 (10) cm2. (9, 45) 

Farmakokinetika: Po p.o. podání se vstřebá 40-70 % dávky a po 

transdermálním podání asi 50 % dávky. Rivastigmin je metabolizován 

cholinesterázou na neúčinné metabolity a díky tomu nevede ke zvýšenému 

riziku vzniku interakcí. Vylučuje se močí. Biologický poločas je po p.o. podání 

asi 1.5 hodiny a při použití transdermální náplasti 3.4 hodiny. (39, 45) 

 Dávkování: Léčba se zahajuje dávkou 1,5 mg 2 krát denně. Pokud 

pacient lék dobře snáší po 2 týdnech se dávka zvyšuje na 3 mg 2 krát denně. 

Za další 2 týdny je možné zvýšit na 4,5 mg 2 krát denně až na celkovou denní 

dávku 12 mg (6 mg 2 krát denně). Lék se užívá ráno a večer spolu s jídlem. 

Účinek rivastigminu se obvykle projeví 12 týdnů od prvního podání. (39) 
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Léčba se zahajuje  náplastí obsahující 4,6 mg/24h a po měsíci je možné 

dávku zvýšit na 9,5 mg/24h. Pacienti, kteří užívají p.o. rivastigmin, mohou být 

převedeni na odpovídající náplasti. Náplasti se lepí 1 krát denně na horní nebo 

dolní část zad, horní část hrudi nebo paže. Nedoporučuje se lepit na břicho a 

stehno. Jeden sáček obsahuje jednu náplast. Náplast se nesmí stříhat. 

Výhodou náplasti je minimum nežádoucích GIT účinků. Díky této lékové formě 

se také zlepšuje compliance. (39, 45) 

Klinická studie IDEAL (6 měsíční dvojitě zaslepená, placebem 

kontrolovaná) porovnávala účinnost a snášenlivost rivastigminu ve formě 

tobolek a náplasti. Studie prokázala, že cílová dávka rivastigminu v náplasti 10 

cm2 má stejnou účinnost jako použití tobolek 2 krát denně 6 mg (46) 

Nežádoucí účinky: . Při použití transdermálních náplastí byl nižší výskyt 

nežádoucích účinků. (46) 

Lékové interakce. Není metabolizován v játrech. Riziko lékových interakcí 

je velmi malé. 

 Galantamin  

(obchodní název léku: Reminyl, Apo- Galant, Galantamin, Galantamin 

Ratiopharm, Galantamin Teva ...) (45) 

 

 

Obrázek 5: Struktura galantaminu 

 

Mechanismus účinku: Galantamin patří chemicky mezi alkaloid 

fenanthrenu. Jedná se o reverzibilní kompetitivní inhibitor ACHE. Moduluje 
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alostericky pre - i postsynaptické nikotinové receptory a v důsledku tohoto 

mechanizmu zvyšuje aktivitu cholinergního systému a zlepšuje kognitivní 

funkce. (45) 

Farmakokinetika: Po p.o. podání roztoku  se vstřebává až 83 % dávky a u 

tablet či tobolek  se vstřebává téměř 100 %. dávky. Galantamin je odbouráván 

pomocí CYP 450 ( 3A4  a 2D6). Z tohoto důvodu je potřeba myslet na možnost 

vzniku lékových interakcí. (39, 45) 

Dávkování: Léčba se zahajuje dávkou 4 mg 2 krát denně. Pomalu se titruje 

po 4 týdnech na 8 mg 2 krát denně. Po dalších 4 týdnech je možné podle 

tolerance dávku zvýšit až na 12 mg 2 krát denně. Galantamin lze podávat jako 

perorální tablety (2 krát denně) nebo retardované tablety s obsahem účinné 

látky 16 mg a 24 mg 1 krát denně. Lék se užívá současně s jídlem. (39, 45) 

Účinnost galantaminu byla prokázána u vaskulární demence, smíšené 

demence a LBD. Tobolky s prodlouženým uvolňováním  umožňují dávkování 1 

krát denně a tím zlepšení compliance . (25) 

 

Tabulka 9: Přehled faramakokinetických vlastností kognitiv ze skupiny ICHE (28) 
 

 
Vazba na 
plazmatické 
bílkoviny 
(%) 

Distribuční 
objem 
(l/kg) 

Účinný metabolit 

Eliminace (%) 
Biologický poločas 
(hod.)  

ledvinami 
Játry 
(stolicí) 

Mateřská 
látka 

Aktivní 
metabolit 

donepezil 96 12 
6 – O - 
demethyldonepezil 

57 9 - 15 70 ? 

galantamin 18 2 - 2,5 
Nejméně 3 
metabolity 

30 70 5,7 ? 

rivastigmin 40 1,8 - 2,7 nemá 100 0 1  
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8.1.3. Látky tlumící excitotoxicitu 

Pro mechanismus paměti je nezbytná správná funkce glutamatergního 

systému excitačních aminokyselin glutamátu a aspartátu. Tyto aminokyseliny se 

vážou na své ionotropní receptory. Ionotropní  receptory NMDA 

zprostředkovávají  tzv. dlouhodobou potenciaci. Při nadměrném uvolnění těchto 

aminokyselin  dochází ke zvýšení excitace ionotropních receptorů a následné 

aktivaci enzymů až k zániku neuronů. U nás jediným používaným preparátem je 

memantin (15). Strukturu memantinu zobrazuje obrázek 6. 

 Memantin ( obchodní název je Ebixa, Axura)  

 

Obrázek 6: Struktura memantinu 

 

Mechanismus účinku: nekompetetivní antagonista NMDA receptorů. 

Snižuje uvolňování glutamátu a odstraňuje dysfunkci neuronů. Klinické studie 

prokázaly jeho účinnost především v pokročilejších stádiích ACH. Zpomaluje 

také progresi vaskulárních demencí. Memantin je indikován u středně těžké 

ACH, u pacientů netolerujících léčbu ICHE, popř. u pacientů, kteří mají k podání 

ICHE kontraindikace. (39, 41) 

Farmakokinetika: memantin se po p.o. podání kompletně vstřebává. 

Biologický poločas je 60-80 hodin, ale prodlužuje se při zvýšeném pH moči. 

Memantin není metabolizován v játrech, a proto nevykazuje mnoho lékových 

interakcí. Vylučuje se převážně močí. 

Dávkování: Léčba se zahajuje dávkou 5 mg 1krát denně večer. Během 14 

dní se dávka zvyšuje postupně po 5 mg na dávku udržovací (20 mg 1 krát 
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denně). Užívá se nezávisle na jídle. Na trhu je ve formě tablet a kapek. Příznivý 

účinek u ACH se projevuje od 3. týdne po zahájení terapie.  

Nežádoucí účinky vyskytující se během léčby jsou závratě, únavnost, 

zmatenost a halucinace.Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné.  

Interakce: amantadin, ketamin a dextrometorfan, biologický poločas 

prodlužují látky alkalizující moč (hydrogenuhličitan sodný…) 

Kontraindikace: renální insuficience, poškození jater, epilepsie, závažná 

hypertenze, zvýšené pH moči (39) 

Pacienty je potřeba každé 3 měsíce kontrolovat. Léčba memantinem je 

hrazena zdravotní pojišťovnou pouze u pacientů s hodnotami MMSE 7-17 bodů. 

(41) 

8.1.4.  Kombinovaná léčba 

Klinické studie potvrdily efekt kombinované léčby. Použitím  ICHE spolu 

s memantinem  vedlo ke zlepšení samostatnosti. Při kombinované léčbě je 

vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků. (38, 10) 

8.1.5. Doplňková léčiva, jejichž použití není založeno na důkazech 

Ve farmakoterapii demence se uplatňují i další přístupy, které vycházejí 

z ovlivnění známých patogenetických procesů. (25) 

 

 Léky ovlivňující pozitivně metabolismus CNS (nootropní léky)  

U  pacientů s ACH je zjištěn hypometabolismus v  CNS pomocí 

vyšetřovacích metod SPECT a PET. Tyto látky zlepšují metabolismus glukózy 

v mozku, utilizaci kyslíku neurony, ovlivňují mitochondriální funkce a zlepšují 

prokrvení mozku. (39)  

Piracetam - lék zlepšující oxidativní metabolismus a plasticitu erytrocytů, 

které tak mohou lépe projít terminálními kapilárami. Klinické studie u demencí 

nepřinesly dostatečné výsledky. (8) 
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Pyritinol -  polysyntetický derivát pyridoxinu zvyšuje příjem a využití 

glukózy v mozku, v kortikální oblasti zvyšuje koncentraci acetylcholinu a jeho 

využití. Má slabší protizánětlivý efekt a je scavenger (vychytávač)  VKR. (45, 

15) 

Nicergolin - polosyntetický derivát námelových alkaloidů. Zvyšuje využití 

glukózy a kyslíku. Byl zjištěn určitý pozitivní efekt na acetylcholinergní transmisi.  

K hodnocení účinnosti je potřeba rozsáhlejších placebem kontrolovaných studií. 

(3, 6) 

Ginkgo biloba - (extrakt EGb 761). EGb 761 je standardizovaný extrakt 

z listů jinanu dvoulaločnatého. Tento extrakt je běžně používaný v prevenci a 

terapii cévních mozkových poruch včetně AD. Ginkgo biloba obsahuje řadu 

látek (glykosidy a terpenoidy), které se podílejí na zlepšení metabolismu. Mají 

účinky antiagregační a antioxidační. Bylo provedeno mnoho studií s EGb 761. 

Tyto studie byly prováděny na malé skupině pacientů. Při některých se zjistil 

mírný pozitivní efekt, ale mnohem slabší než u memantinu a ICHE. Efekt na 

ACH není ale přesvědčivě prokázán. (29, 36) 

Do této skupiny lze zařadit i další látky např. vasodilatancia (pentoxifylin, 

naftidrofuryl). Jejich úkolem je dilatace cév a následné zlepšení krevního 

průtoku CNS. Jejich účinků se využívá především u vaskulárních demencí. Při 

použití vasodilatačních látek je potřeba myslet na tzv. steal – fenomén 

(odkrvení důležitých míst mozku) . (29) 

 Látky omezující VKR = scavangery VKR   

Nadměrné množství VKR se váže na neuronální membrány a poškozuje je. 

K likvidaci nadměrného množství VKR se používají scavengery (vychytávače, 

zhášeče) VKR. Mezi ně náleží α- tokoferol (vitamín E), kyselina askorbová 

(vitamin C), retinol, pyritinol a Ginkgo biloba, melatonin, lazaroidy (látky 

odvozené od steroidních hormonů, používané při subarachnoideálních 

krváceních), selen a také inhibitory MAO B selegilin. (7) 
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   Klinické studie prováděné s vitamínem E nepotvrdily dostatečný 

terapeutický efekt (34). Další studie ještě stále probíhají - PRADVISE (studie 

s vitamínem E a selenem). (46) 

 Látky blokující projevy sterilního zánětu 

Zánětlivá reakce vzniká při tvorbě plaků. Nadměrně se uvolňují cytokiny, 

interleukin 1, VKR a dochází k aktivaci cyklooxygenázy II. Experimentálně jsou 

zkoušena některá NSA, procházející hematoencefalickou bariérou. Výsledky 

z randomizovaných kontrolovaných klinických studií (ADAPT) neprokázaly 

žádný vliv konvenčních NSA. Při dlouhodobém užívání a ve velkých dávkách 

vzniká riziko nežádoucích účinků (GIT krvácení, ulcerace). (15, 42) 

 Látky zvyšující tvorbu nervových růstových faktorů  

U ACH je prokázán nedostatek nervových růstových faktorů nebo  

receptorů, na nichž růstové faktory působí. Mozkové růstové faktory mají svůj 

význam především pro zrání mozkové tkáně. U dospělých se podílejí na tvorbě 

nových synapsí a zvyšují plasticitu mozkové tkáně. Terapeuticky je zkoušen 

cerebrolysin. Cerebrolysin je hydrolyzát vepřových mozků (směs aminokyselin 

a krátkých peptidů). (15) 

Selegilin- ireversibilní inhibitor MAO B. Nebyl prokázán žádný klinicky 

významný přínos pro osoby s ACH. (2) 

 Hormonální substituce při ACH 

Estrogenní hormony stimulují prostřednictvím svých mozkových receptorů 

uvolnění nervových růstových faktorů. Zlepšují krevní průtok mozkem. 

Výsledky některých studií zpochybnily příznivý vliv estrogenů na 

neurologické poruchy a ACH. Ukázalo se, že reakce organismu na podání 

estrogenů může být ovlivněna řadou faktorů: věk (snižuje se množství 

estrogenových receptorů), délka nedostatku estrogenů a dávkování estrogenu. 

U žen s normálním stavem je obvyklá dávka 0,625 mg konjugovaného 

estrogenu. Tato dávka nemusí být optimální pro ženy s neurologickou 
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poruchou. Účinnější by bylo podání estrogenů v  perimenopauze , dokud jsou 

neurony funkční. (4) 

8.2. V současnosti ověřované metody léčby 

Přehled  používaných nebo zkoušených farmak uvádí tabulka 10. 

Tyto metody vycházejí ze základního patogenetického procesu u ACH 

(tvorba a ukládání β- amyloidu). β- amyloid vzniká z APP. V současnosti jsou 

zkoušeny metody ke snížení tvorby β- amyloidu. Inhibice β- sekretáz a γ- 

sekretáz. Zkouší se R- enantiomer NSA flurbiprofenu (tarenflurbil). (14) 

Zkoušejí se i některé statiny (atorvastatin, simvastatin). Statiny zlepšovaly 

aktivitu α- sekretázy. (studie LEADe) (17, 46) 

Další zkoušenou látkou je tramiprosat, který by se měl navázat na štěpy 

APP a zabránit jejich následné polymeraci  a vzniku β- amyloidu. (7) 

Probíhají také studie s antiamyloidní vakcínou. Imunizace β- amyloidem  

by měla rozpustit vzniklý amyloid. Během studií se vyskytly závažné 

postvakcinační encefalitidy.  Ověřovány jsou v současnosti i monoklonální 

protilátky proti β- amyloidu  a imunoglobuliny. (32) 

 Hledají se postupy, které by zamezily degradaci tau- proteinu. Jedná se 

především o látky inhibující enzym GSK- 3β. Zkoušeno bylo např. lithium. (7) 

Tabulka 10: Farmaka nejčastěji používaná nebo v současnosti zkoušená pro kognitivní 
farmakoterapii ACH (14) 

 

Skupina farmak Pouţití u ACH 

ICHE Racionální, založeno na důkazech 

Memantin Racionální, založeno na důkazech 

Scavengery VKR Pomocné látky, nejsou léky první volby 

Nootropní farmaka Malá účinnost 

Extraktum Ginkgo biloba 
Prokázána malá účinnost, nejsou léky první 
volby 
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Vazodilatancia Použití není racionální 

Prekurzory nervových růstových faktorů Neprokázána dostatečná účinnost 

Estrogeny 
Určitý preventivní účinek u postklimakterických 
žen, ale není účinek terapeutický 

NSA Nedostatečný průkaz účinku 

Statiny Nedostatečný průkaz účinku 

Omega - 3 mastné kyseliny Pomocné látky 

Agonisté mozkových nikotinových 
receptorů 

V klinickém zkoušení, perspektivní 

Blokátory beta - a gama - sekretáz V klinickém zkoušení, perspektivní 

Blokátory koagulace beta - peptidu V klinickém zkoušení, perspektivní 

Vakcinace beta - amyloidem 
V klinickém zkoušení, perspektivní, ale zatím 
závažné nežádoucí účinky 

Glitazony 
V klinickém zkoušení, výsledky zatím 
nejednoznačné 

Inhibitory enzymu glykogensyntázy kinázy- 
3beta 

V klinickém zkoušení, perspektivní 

 

8.3. Farmakoterapie nekognitivních poruch 

Mezi nekognitivní poruchy patří BPSD : 

 Poruchy myšlení (bludy) 

 Poruchy chování (halucinace, iluze) 

 Poruchy afektivity (úzkost, deprese) 

 Poruchy jednání (agresivita, apatie, agitovanost, bloudění) 

 Poruchy spánku  

 

 Terapie BPSD je neodkladná a zahrnuje terapii behaviorální a 

farmakologickou. Během léčby BPSD by měli být použity léky s minimálními 

nežádoucími účinky a v co nejnižších dávkách. Dávky postupně titrovat a po 

ústupu BPSD postupně snižovat. Při léčbě volíme monoterapii a psychofarmaka 
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bychom neměli bezdůvodně a často měnit. Během farmakoterapie se uplatňuje 

ve všech stádiích léčba nefarmakologická. (26) 

Farmakoterapie BPSD zahrnuje kognitivní terapii (donepezil, galantamin, 

rivastigmin) a nekognitivní terapii (antipsychotika, anxiolytika, antidepresiva, 

hypnotika). ICHE mohou během léčby demence upravit poruchy chování, ale 

nepodávají se primárně na léčbu BPSD. Jejich účinek spočívá v úpravě hladin 

acetylcholinu. 

Při výběru léku je třeba brát v úvahu orgánové změny u seniorů. Tyto 

změny mohou ovlivnit vlastní farmakokinetiku léku. V důsledku snížené 

koncentrace plazmatického albuminu se mění volná koncentrace léku v plazmě. 

Snížený průtok krve GIT může  změnit absorpci léků. U seniorů dochází 

k úbytku svalové hmoty a zvýšení množství tuku. Tato změna ovlivňuje 

distribuční objem popř. eliminační poločas  léčiv. Snížená glomerulární filtrace 

může ovlivnit renální clearence a zvýšit plazmatické  hladiny. Se zvyšujícím se 

věkem  klesá aktivita jaterních enzymů, čímž dochází ke snížení metabolické 

funkce jater a plazmatická koncentrace léku stoupá. (40) 

8.3.1. Antipsychotika (neuroleptika) 

Látky používané k léčbě agitovanosti, psychotických symptomů, delirií. 

Vhodná jsou antipsychotika 2. generace (atypická) a antipsychotika incisivní. 

Nevhodná jsou klasická antipsychotika (chlorpromazin, thioridazin, 

levopromazin). Při jejich podání hrozí rozvoj tachykardie a  anticholinergní 

příznaky. (3, 28) 

Mechanismus účinku: Blokáda postsynaptických  dopaminergních (D2) 

receptorů. Blokáda serotoninových  receptorů. (3) 

Nejčastěji používanými jsou tiaprid (100 mg ve dvou denních dávkách) a 

melperon (25-50 mg 1-4 krát denně). Melperon patří mezi incisivní 

antipsychotika. V případě nezvladatelného neklidu se přechází na haloperidol 

(0,25-1 mg až 4 krát denně). Haloperidol patří také mezi incisivní 

antipsychotika. Při jeho podání se často objevují extrapyramidové příznaky 

(dystonie, parkinsonický syndrom, tremor, tiky, myoklonus …). (28, 41) 
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Risperidon (0,25-1 mg 1-2 krát denně) je antagonista serotoninových, 

dopaminových a α adrenergních receptorů (SDA). Risperidon nemá 

anticholinergní účinky (zácpa, útlum, poruchy vidění). Z důvodu 

antagonistického působení na α1 adrenergních receptorech mohou vznikat 

kardiovaskulární komplikace (hypotenze, závratě, synkopy). Při léčbě 

risperidonem může dojít ke zvýšení hladiny prolaktinu a následné galaktoree, 

gynekomastii, snížení libida aj. Do této skupiny látek patří i ziprasidon (20- 40 

mg/den).  

Další z atypických antipsychotik , které lze při léčbě použít jsou: olanzapin 

(2,5- 7,5 mg/den) a quetiapin (25-150 mg/den). Poslední dva jmenované patří 

do skupiny multireceptorových antagonistů tzn. blokují celou řadu systémů 

(dopaminové receptory, serotoninové, adrenalinové a histaminové). U pacientů 

s demencí jsou dávky antipsychotik nižší než u pacientů s psychózou. (28, 41) 

Klinickými  studiemi (CATIE- AD) byla ověřena účinnost u ripseridonu, 

olanzapinu a quetiapinu. U risperidonu bylo zjištěno riziko cévní mozkové 

příhody. (1) 

8.3.2. Anxiolytika 

Psychofarmaka k léčbě úzkostných stavů. Postupně se upouští od použití  

benzodiazepinů (pády, návyk, zesilují tlumivý účinky GABA, kumulace 

v organismu aj.). Při terapii úzkosti lze použít krátkodobě benzodiazepiny 

s krátkým poločasem: oxazepam, alprazolam a lorazepam. U akutních stavů 

se využívá parenterální formy diazepamu. Po ústupu úzkostných stavů se tyto 

dávky postupně snižují. (41) 

Pro dlouhodobou léčbu se volí především antidepresivum trazodon a 

atypická antipsychotika (tiaprid).  Při úzkostně depresivních stavech se požívá 

agonista serotoninergních receptorů buspiron. (16) 

8.3.3. Antidepresiva 

Skupina látek, které zlepšují depresivní náladu a další příznaky 

doprovázející deprese (poruchy spánku, snížená sebedůvěra, úzkost). Účinek 

těchto látek se projeví po 1-3 týdnech. Antidepresiva se dělí na TCA, 
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tetracyklická (TeCA), inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), SSRI, inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu a noradreanalinu (SNRI), inhibitory zpětného 

vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI), noradrenergní a specificky 

serotoninergní antidepresiva. (3)  

Výběr vhodné skupiny léků ovlivňuje několik faktorů (typ deprese, 

bezpečnost a snášenlivost léku, interakce, farmakokinetické změny u seniorů). 

Účinnost antidepresiv a nástup účinku jsou obdobné, ale liší se nežádoucími 

účinky. (25) 

 TCA (thymoleptika 1. generace) jsou nejstarší skupinou antidepresiv 

(amitriptylin, imipramin, aj.). Inhibují zpětné vychytávání serotoninu a 

noradrenalinu. Z důvodu nežádoucích anticholinergních účinků se u seniorů 

s demencí nepoužívají. (3) 

 Lékem volby u pacientů s demencí jsou SSRI antidepresiva (citalopram, 

fluoxetin, fluvoxamin a sertralin). SSRI působí pouze na serotoninergní 

systém. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou nausea, vomitus, průjem, 

nechutenství, insomnie, třes, snížení libida.  Vyskytují se převážně na počátku 

léčby. SSRI se nesmí kombinovat se serotoninergními léky (ostatní SSRI, 

SNRI, lithium, IMAO, analgetika- tramadol, pentazocin, tryptofan). Kombinace 

těchto látek může způsobit vznik serotoninového syndromu (průjem, nausea, 

třes, tachykardie, hypertenze, pocení, hypertermie, mydriáza, zmatenost …). 

Sertralin a citalopram mají nejnižší inhibiční působení na CYP 450, a tím se 

snižuje riziko lékových interakcí. (25, 3) 

 U pacientů s demencí se také osvědčily SNRI (venlafaxin, milnacipran). 

Tyto látky se liší od SSRI nižším výskytem nežádoucích účinků na GIT. (3) 

Noradrenergní a specifické serotoninergní antidepresivum mirtazapin 

má tlumivý účinek, kterého se využívá zejména při léčbě nespavosti v průběhu 

deprese. (3) 

Z NDRI se v praxi uplatnil bupropion. Bupropion nezpůsobuje sexuální 

poruchy, pomáhá při odvykání kouření a je bezpečný pro kardiovaskulární 

systém. (3) 
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IMAO (moclobemid) reversibilně blokuje MAO A. Do této skupiny se řadí 

již zmíněný selegilin. Selegilin je ireversibilní inhibitor MAO B. Pacienti, kteří 

užívají IMAO by měli být informováni o potravinách a lécích, které  v kombinaci 

s těmito preparáty mohou být nebezpečné. (3) 

 Obvykle se léčba zahajuje malými dávkami antidepresiv, které se 

postupně zvyšují. Důležité je upozornění pacienta na moţné kontraindikace. 

Jedná se zejména o interakce s alkoholem, hypnotiky, analgetiky. Antidepresiva 

s anticholinergními účinky jsou kontraindikována u glaukomu, astma bronchiale, 

stenóze pyloru, hypertrofie prostaty. Bupropion je kontraindikován u pacientů 

s epilepsií. Jaterní a ledvinová onemocnění mohou prodloužit eliminační 

poločas a vést k akumulaci léků. Při podávání více léků současně 

s antidepresivy může docházet k lékovým interakcím. Antidepresiva mohou 

ovlivnit pozornost, a proto je třeba dbát opatrnosti při řízení vozidla. (3) 

8.3.4. Léčba poruch spánku 

Poruchy spánku patří mezi velmi časté problémy u seniorů. U pacientů 

s demencí je narušen rytmus spánek - bdění. Pacient spí přes den a v noci 

bdí. Příčinou poruch spánku je také narušené vnímání světla z důvodu 

degenerativních změn na sítnici. Nedostatečně stimulovaný oční nerv do mozku 

nepředá informace o úrovni světla. Druhým faktorem je  nedostatečná 

synchronizace melatoninu a dalších hormonů z důvodu  špatného osvětlení 

místnosti. Poruchy spánku může způsobit deprese a úzkost. Velmi důležitou roli 

při poruchách spánku hraje terapie nefarmakologická, o které bude zmínka 

v kapitole nefarmakologické přístupy. (25) 

Hypnotika jsou léky, které působí útlum CNS a navozují spánek. Důležité je 

odstranit příčinu nespavosti. Teprve pokud se ji nepodaří odstranit,  zahajuje se 

léčba hypnotiky (3). Při terapii je potřeba se vyhnout benzodiazepinovým 

hypnotikům, která mohou zhoršovat kognitivní funkce a jsou sedativní. Vhodná 

hypnotika pro pacienty s demencí jsou nebenzodiazepinové látky - zolpidem a 

zopiklon. Zolpidem má kratší poločas (2,5 hod), rychlý nástup účinku a dávkuje 

se 5 - 10 mg na noc. Podává se při poruchách usínání. Zopiklon má poločas 6 -

8 hodin, účinek nastupuje mezi 15-30 minutami a dávkuje se 7,5 mg na večer. 

Nežádoucí účinky obou látek jsou ojedinělé. (41) 
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U poruch spánku lze použít pro dlouhodobou léčbu antidepresiva 

(trazodon, mirtazapin). U pacientů, kteří trpí  nočním neklidem, je vhodný  

tiaprid (100- 200 mg na noc)  nebo melperon (25- 50 mg na noc). (16)  

8.4. Nefarmakologická léčba 

Nefarmakologické postupy jsou nedílnou součástí terapie ACH. Cílem 

těchto přístupů je zlepšení komunikace pacienta s rodinnými příslušníky a 

pečovatelem, zachování soběstačnosti, kognitivních funkcí, chůze a ovlivnění 

BPSD.  

K nefarmakologickým přístupům patří psychoterapie, socioterapie, 

nácvikové metody a lehčí pracovní terapie. Psychoterapie se zaměřuje 

především na udržení a rozvíjení funkcí, které má pacient ještě zachované. U 

lehkých forem demence se osvědčila tzv. pet terapie- péče o zvíře. Mezi 

nefarmakogenní postupy patří i muzikoterapie a pohybová terapie a zkoušena 

je i aromaterapie (20). Zkouší se i metody aromaterapie (např. působení vůně 

meduňky) k ovlivnění agrese a podrážděnosti. (10) 

Velmi důležitá je edukace osob, které pečují o nemocné s demencí.  

8.4.1. Komunikace  

Ke komunikaci s nemocným je potřeba vytvořit vhodné podmínky. 

Rozhovory by měly probíhat v nerušeném prostředí. Pečovatel by neměl být 

pod časovým tlakem, protože nemocný potřebuje na zpracování informace 

mnohem více času. Na nemocného musí mluvit srozumitelně a nešeptat, 

mluvit stručně, jasně a v průběhu rozhovoru si ověřit, zda nemocný skutečně 

pochopil, co mu bylo řečeno. Důležité je nezvyšovat hlas. Nemocní si zvýšení 

hlasu může vysvětlit jako neklid, hněv nebo úzkost. S postupující demencí je 

pacient citlivější k výrazům obličeje, tónů hlasu a gestům. Je vhodné udrţovat 

kontakt  očima a neotáčet se zády. S nemocným můžeme komunikovat 

prostřednictvím těla (obejmout ho, pohladit, držet za ruku). (5) 
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8.4.2. Agresivita, deprese a podezíravost 

Velkým problémem v péči o pacienta s ACH jsou agresivita, deprese a 

podezíravost. Pečovatel by si měl všímat situací, které nemocného vedou ke 

zlosti. Někdy stačí k vyprovokování agresivity  naznačení podrážděnosti v hlase 

pečovatele. Základní pravidlo je zachovat klid a více naslouchat. U projevující 

se deprese může postačit dotyk, naznačení, že jsme jeho oporou a máme o 

něho zájem. Lze odvrátit pozornost pacienta k tématům, která má rád a potěší 

ho. Osvědčily se také komplimenty, které mohou některým nemocným 

pozvednout náladu. A v neposlední řadě i úsměv. (5) 

8.4.3. Toulání a poruchy spánku 

U demencí se často vyskytuje toulání a noční neklid. Česká 

alzheimerovská společnost  připravila projekt  Bezpečný návrat podpořený 

společností Novartis. Cílem projektu je pomoci lidem, kteří nemohou najít cestu 

domů, prostřednictvím náramků. Náramek má identifikační kód, který slouží 

k identifikaci nemocného a telefonní číslo společnosti. Pracovníci společnosti 

zajistí nemocnému pomoc  příbuzného. Náramek obdrží po odeslání přihlášky, 

která se nachází na webových stránkách společnosti. (44) 

Nefarmakogenní postupy při poruchách spánku zahrnují: 

 v odpoledních hodinách se vyhýbat nápojům s kofeinem a většímu 

množství tekutin 

 vhodné prostředí v ložnici (teplota, vlhkost, zatmění, pohodlný oděv, 

pohodlná matrace, klid 

 aktivita nemocného během dne 

 neuléhat do postele během dne 

 každý den usínat v určitou stanovenou hodinu 

 

S postupující nemocí přicházejí problémy s běžnými každodenními 

aktivitami. Pacient postupně přestává být schopen se sám oblékat i svlékat, 

sám se najíst a udržovat osobní hygienu. (5, 10) 

V prostředí, v němž nemocný žije, by se měly dělat pouze změny, které 

jsou nezbytné pro jeho bezpečnost a pohodlí. Snížená pohyblivost a schopnost 
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udržet rovnováhu jsou často příčinou pádů. Musí být odstraněn nábytek 

s ostrými hranami, překážky v cestě. Zajištěné dostatečné osvětlení, pevná 

obuv s protiskluzovou podrážkou, madla snižující riziko pádů. (5) 

8.4.4. Výživa 

Velkým problémem u nemocných vyššího věku je malnutrice. Příčinou 

malnutrice je nejen snížený příjem a nedostatečné složení potravy, ale i pokles 

tělesné aktivity, atrofie svalstva a nechutenství. Malnutrice se projeví ztrátou 

svalové hmoty, sníženým množstvím tukové tkáně a poklesem tělesné 

hmotnosti. Na počátku nemoci u některých pacientů dochází ke zvýšení 

hmotnosti, která je nejspíše spojená se změnou pohybové aktivity a nižším 

výdejem energie. (23, 25) 

V pokročilejších stádiích pacienti hubnou (úbytek svalové hmoty, nemá 

chuť k jídlu, zvýšený energetický výdej). Změny spojené s malnutricí zvyšují 

riziko vzniku proleženin a snížení obranyschopnosti, která vede k infekčním 

onemocněním. Úbytek svalové hmoty zhoršuje pohyblivost a celkovou fyzickou 

výkonnost a tím soběstačnost pacienta. Hrozí pády a s nimi spojené zlomeniny. 

S malnutricí souvisí i špatné hojení ran. (10) 

Množství cukrů, tuků a bílkovin je u pacientů s ACH možné zvýšit 

podáváním svačin mezi jídlem hlavním. Strava by měla mít výraznou chuť a 

dobrý vzhled, aby byla lákavá. Do jídelníčku je vhodné zapojit stravu 

s dostatečným množstvím vlákniny a snížit tak riziko obstipace. Je třeba zajistit 

příjem tekutin a zabránit tak vzniku dehydratace. (23) 

U pacientů je potřeba včas poznat pokles jeho zájmu o jídlo, sledovat jeho 

tělesnou hmotnost, zachovávat styl stolování, zajistit správné složení stravy, 

dostatek tekutin a zapojit nemocného do přípravy jídla. (23, 25) 

Pro pečovatele vycházejí příručky, které poskytují obecné rady a informace 

jak se vyrovnat s novým způsobem chování a změnami nálady. Důležitou roli 

v edukaci pečovatelů má i Česká alzheimerovská společnost. 
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9.  Česká alzheimerovská společnost 

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) se sídlem v Praze, která 

poskytuje pečovatelům pomoc a informace nejen v oblasti terapie, ale i v oblasti 

sociální, home - care agentur. Pečovatel by měl být informován o  ACH, o 

prognóze nemoci a o tom, jak k pacientovi přistupovat. Právě ČALS nabízí 

rodinným příslušníkům možnost tzv. respitní péče, tj. respitní pracovník 

převezme péči o pacienta a rodinný příslušník  si může odpočinout. 

Tato společnost je členem  mezinárodních organizací - Alzheimer Europe 

a Alzheimer Disease International. ČALS je řízena nejen odborníky, ale jsou 

do ní zapojeni  i pečovatelé a rodinní příslušníci. 

Mezinárodní alzheimerovská asociace si připomíná od roku 1994 den 21. 

září jako Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. ČALS se rovněž připojila a 

tento den nazvala Pomerančovým dnem. V roce 2005 byl Pomerančový den 

přesunut na 21. června (svátek má Alois). Tento den upozorňuje na 

problematiku ACH. 

ČALS uděluje každý rok cenu Zlaté váţky. Ocenění získávají osoby, které 

významným způsobem přispěly k péči o staré a nemocné lidi. (44) 

Evropská charta pacientů postiţených demencí a těch, kteří o ně 

pečují -deklarace Alzheimer Europe 

„ Evropská alzheimerovská asociace uznává, že demence jsou chronickým 

onemocněním, které způsobuje omezení a ztrátu soběstačnosti se všemi 

sociálními důsledky. Proto se Evropská alzheimerovská společnost zasazuje o 

prosazování práv a naplňování potřeb lidí postižených demencí i těch, kteří o ně 

pečují v každé evropské zemi.“ (44)  

 Velmi důležitým článkem v péči o pacienty s ACH jsou rodinní příslušníci a 

pečovatelé. Lidé pečující o nemocné potřebují mít dostatek informací, 

porozumění, respektování a finanční podporu. Péče o nemocného je pro 

pečující osobu extrémní fyzickou, duševní i finanční zátěží. Kromě 
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informovanosti veřejnosti zdůrazňuje Evropská charta řešení právních a jiných 

legislativních problémů, které souvisí s tímto onemocněním. (44) 
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10. Závěr 

Kauzální léčba Alzehimerovy choroby zatím neexistuje, protože příčina 

není zcela známa. V současné době používané léky ovlivňují patogenetické 

mechanismy choroby. Nevedou k úplnému vyléčení, ale zpomalují zhoršení 

choroby, prodlužují soběstačnost nemocného a tím snižují zátěž pečovatele.  

Farmakoterapie zahrnuje léčbu kognitivních poruch  a léčbu behaviorálních 

a psychologických příznaků. K terapii mírné až středně těžké fáze nemoci jsou 

k dispozici tři látky ze skupiny Inhibitorů cholinesterázy (galantamin, rivastigmin, 

donepezil). Pro léčbu středně těžké fáze je určen antagonista NMDA memantin. 

K dispozici jsou i farmakoterapeutické přístupy, jejichž použití není založeno na 

důkazech a používají se jako doplňkové (nootropní farmaka, Ginkgo biloba, …). 

Ve stádiu klinického zkoušení jsou další nadějné postupy léčby. 

Nedílnou součástí léčby jsou přístupy nefarmakologické. Využívá se 

psychoterapie, nácvikových metod, pet terapie, muzikoterapie a jednoduché 

pracovní terapie. U pacientů je důležité zajistit dostatek tekutin a pestrou stravu. 

Klíčovou roli v péči o pacienta mají pečovatelé a rodinní příslušníci. Péče o 

pacienta s demencí pro ně představuje nejen velkou psychickou a fyzickou 

zátěž, ale  i ekonomicky nákladnou.  

Huub Buijssen napsal ve své knize: „ Člověk s těţkou demencí končí svůj 

ţivot tak, jak do něho vstoupil: jako bezmocné dítě.“ 
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PŘÍLOHA 1: NINCDS - ADRDA kritéria pro klinickou diagnózu ACH (25) 

 

Kritéria pro klinickou diagnózu možné ACH: 

 Atypický začátek, přítomnost nebo klinický průběh demence při nepřítomnosti 

jiných neurologických, psychiatrických nebo systémových příčin. 

 Přítomnost sekundárních systémových nebo mozkových poruch dostačujícím k 

tomu, aby produkovaly demenci, ale nepovažují se za příčinu demence. 

 Jednotlivý, postupně progredující kognitivní deficit při nepřítomnosti jiných 

identifikovatelných příčin. 

Kritéria pro klinickou diagnózu pravděpodobné ACH: 

 Demence určena klinickým vyšetřením, dokumentována testováním mentálního 

stavu a potvrzena neuropsychologickými testy. 

 Deficit ve dvou nebo více oblastech kognice. 

 Progresivní zhoršení paměti a ostatních kognitivních funkcí. 

 Bez poruchy vědomí. 

 Nástup mezi 40. až 90. rokem. 

 Absence systémového nebo jiného mozkového postižení, které by mohlo 

zapříčinit demenci. 

 Diagnóza pravděpodobné ACH je podpořena: 

 Progresivní deteriorací specifických kognitivních funkcí jazykových (afázie), 

motorických schopností a vnímání (agnózie) 

 narušení denních aktivit a změněné vzorce chování. 

 Rodinná anamnéza podobného onemocnění, zejména potvrzena 

neuropatologicky. 

 Laboratorní vyšetření (normální nález z lumbální punkce, normální nebo 

nespecifické EEG, jako je zvýšená aktivita pomalých vln a evidence progresivní 

cerebrální atrofie na CT po opakovaném sledování. 

 Známky konzistentní s diagnózou pravděpodobné ACH: 

 Plato v průběhu progrese onemocnění. 

 Spojené příznaky deprese, insomnie, inkontinence, bludy, iluze, halucinace, 

katastrofické projevy verbální, emoční nebo fyzické vyhoření, sexuální poruchy, 

ztráta hmotnosti. 

 Jiné neurologické abnormality, zvláště u pokročilejších onemocnění, zahrnující 

motorické příznaky jako zvýšení svalového tonu, myoklony  nebo poruchy 

chůze. 
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 Záchvaty u pokročilého onemocnění. 

 CT normální vzhledem k věku. 

 Znaky, které činí diagnózu pravděpodobné ACH nepravděpodobnou: 

 Náhlý začátek. 

 Ložiskový neurologický nález. 

 Záchvaty nebo poruchy chůze v průběhu onemocnění. 

Kritéria pro diagnózu definitivní ACH: 

 Klinická kritéria pro pravděpodobnou ACH 

 Histopatologická evidence získaná z biopsie nebo autopsie 
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PŘÍLOHA 2: MINI – MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) 

 

 

Orientace: 

Položím Vám několik otázek, sloužících pro vyšetření paměti. Některé jsou zcela 

snadné, jiné jsou obtížnější. Odpovězte na všechny otázky, jak nejlépe dovedete. 

 Jaké je dnešní datum? 

 Který je rok? 

 Které je roční období? 

 Který je měsíc? 

 Kolikátého je dnes? 

 Který je den v týdnu? 

Nyní se Vás zeptám několika otázkami na místo, kde teď jsme. 

 Jak se jmenuje nemocnice, ve které jsme? 

 Ve kterém městě jsme? 

 Jak se jmenuje čtvrť, kde je naše nemocnice? 

 Ve kterém státě jsme? 

 Ve kterém jsme poschodí? 

Registrace: 

Řeknu Vám tři slova. Chtěla bych, abyste mi je zopakoval (a) a pokusil (a) si je 
zapamatovat, protože se Vás na ně zeptám později ještě jednou. 

 Klobouk 

 citrón 

 auto 

Pozornost a počty: 

Počítejte od sta pozpátku, pokaždé odečítejte sedm. 

 93 

 86 

 79 

 72 

 65 
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Paměť: 

Zopakujte mi prosím ta tři slova, která jste před chvílí měl (a) opakovat a 

zapamatovat si. 

 Klobouk 

 citrón 

 auto 

Jazyk: 

 Ukažte pacientovi tužku. Můţete mi říct, co to je? 

 Ukažte pacientovi hodinky. Můţete mi říct, co to je? 

 Pozorně poslouchejte a opakujte po mně: Ţádná jestli, ano, nebo ale. 

 Položte list papíru na stůl, ukažte ho pacientovi a řekněte mu: Pozorně 
poslouchejte co Vám teď řeknu: Vezměte papír do pravé ruky. 

 Přeloţte ho napolovic 

 A hoďte ho na podlahu 

 Držte před pacientem list papíru, na kterém je naspáno: Zavřete oči, a řekněte 
pacientovi: Prosím udělejte to, co je zde napsáno. 

 Podejte pacientovi list papíru a tužku a řekněte mu: Napište prosím nějakou 
větu. Můţe být o čemkoliv, ale musí být úplná. 

Praxe: 

 Podejte pacientovi list papíru, na němž jsou nakresleny dva pětiúhelníky, a 
řekněte mu: Prosím nakreslete stejný obrázek. 

Celkové skóre (0 - 30) 
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PŘÍLOHA 3: HACHINSKIHO SKÓR 

 

Příznak Skór 
(body) 

Náhlý vznik demence 

Kolísavý průběh demence 

Cévní mozková příhoda v anamnéze 

Ložiskové neurologické příznaky 

Topický neurologický nález 

Relativně zachovalá osobnost 

Noční stavy zmatenosti (deliria) 

Fluktuující průběh 

Deprese 

Emoční labilita 

Somatické stesky 

Hypertenze v anamnéze 

Známky arteriosklerózy 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 - 4  větší pravděpodobnost ACH 

5 - 6  bývá u smíšených demencí 

 7 a více  bývá u vaskulárních demencí 
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PŘÍLOHA 4: ŠKÁLA  DEPRESE PRO GERIATRICKÉ PACIENTY 

 

Otázka Odpověď 

1. Jste v podstatě spokojen/a se svým 
životem? 

2. Vzdal/a jste se v poslední době mnoha 
činností a zájmů? 

3. Máte pocit, že je Váš život prázdný? 

4. Nudíte se často? 

5. Máte většinou dobrou náladu? 

6. Obáváte se, že se Vám přihodí něco 
zlého? 

7. Cítíte se převážně šťastný/á? 

8. Cítíte se často bezmocný/á? 

9. Vysedáváte raději doma, než byste 
šel/šla mezi lidi a seznamoval/a se s 
novými lidmi? 

10. Myslíte si, že máte větší potíže s pamětí 
než Vaši vrstevníci? 

11. Myslíte si, že je krásné žít? 

12. Napadá Vás někdy, že Váš život nestojí 
za nic? 

13. Cítíte se plný/á elánu a energie? 

14. Máte pocit, že je Vaše situace 
beznadějná? 

15. Myslíte si, že většina lidí je na tom lépe 
než Vy? 

ano/NE 

ANO/ne 

ANO/ne 

ANO/ne 

ano/NE 

ANO/ne 

ano/NE 

ANO/ne 

ANO/ne 

ANO/ne 

ano/NE 

ANO/ne 

ano/NE 

ANO/ne 

ANO/ne 

 

 

 

Za každou odpověď velkými písmeny se započítá 1 bod. 

0 – 5 bodů normální afekt bez deprese 

6 – 10 bodů mírná deprese 

více než 10 bodů manifestní deprese vyžadující podrobné vyšetření a léčbu 


