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ÚVOD

Téma diplomové práce, jejíž zpracování a obhajoba probíhají v rámci výuky
preventivního lékařství v šestém ročníku, jsme si volili na začátku ročníku pátého, aniž
bychom si v té době uměli představit, čím vším se prevence může zabývat a jak zajímavé
otázky může řešit. Řada z nás, mě nevyjímaje, si prevenci v té době představovala jako
nezajímavou lékařskou disciplínu a to vedlo k mému rozhodnutí zvolit si za každou cenu
klinické téma přesto, že jejich výběr byl značně omezený. Dnes, po absolvování výuky
preventivního lékařství, můžu s klidným svědomím říci, že tento obor mě zaujal a že já i řada
mých spolužáků jsme změnili názor a pokud bych si volila téma dnes, nebála bych se ujmout
se některého z preventivně zaměřených témat. Proč jsem si ale zvolila téma Perfúzní
scintigrafie mozku v diferenciální diagnostice demencí, které zní strašlivě nejen pro řadu
laiků, ale také pro některé mé spolužáky? Vedlo mě k tomu hned několik pohnutek, jednak
skutečnost, že se mi líbí neurologie a vážně uvažuji o budoucí kariéře neurologa, dále pak to,
že na rozdíl od řady mých vrstevníků nemám odpor ke starým lidem a mám osobní zkušenost
s dementním pacientem ve vlastní rodině a v neposlední řadě mé v té době naprosto
minimální znalosti z oblasti nukleární medicíny, které jsem doufala, že si v rámci
zpracovávání diplomové práce doplním. To se mi doufám alespoň do jisté míry podařilo.
Navíc jsem měla možnost zúčastnit se několika SPECT vyšetření mozku, poznat alespoň
trochu provoz na oddělení nukleární medicíny a v neposlední řadě si vážím návštěvy
ordinace pro poruchy paměti MUDr. Bartoše, kde jsem se mohla zúčastnit vyšetření
dementních pacientů psychologem a dokonce se sama zapojit do jejich hodnocení pomocí
MMSE a dalších testů. V porovnání s tímto osobním kontaktem s dementními pacienty, po
kterém jsem si teprve uvědomila, jak obrovské utrpení demence přinášejí nejen pro
nemocného, ale i pro jeho blízké, jsou stovky řádků, které jsem při studiu literatury o
demencích přečetla, jen prázdnými větami, jejichž obsah si člověk skutečně uvědomí teprve
když se s daným problémem setká osobně.
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1. DEMENCE

Slovo DEMENCE pochází z latinského de-mens znamenajícího nerozum,
nepříčetnost, zbavení mysli (13). Pojem demence je znám asi 2500 let; jeho obsah už znali
antičtí lékaři a filosofové, kteří popisovali úpadek duševních funkcí někdy doprovázející
stáři, ale výraz demence jako první použil až Aulus Cornelius Celsus (25 před n. l. – 50) ve
své knize „De medicina“ v 1.st.n.l. Za přelom v dějinách demence je však považována
publikace Aloise Alzheimera (1864-1915), který v roce 1906 popsal tehdy vzácnou demenci
u 51leté ženy a odstartoval tak zájem moderní lékařské vědy o chorobu, která byla později
nazvána jeho jménem a o demence vůbec.

1.1 DEFINICE DEMENCE
Demence je definována jako klinický syndrom charakterizovaný poklesem, až ztrátou
globálních intelektových schopností v důsledku organického postižení mozku, která je
obvykle ireverzibilní, trvale progredující a nepříznivě ovlivňuje pracovní a sociální funkce
pacienta. (1)
Z definice vyplývá několik podstatných skutečností:
1. Demence je klinický syndrom a tedy soubor několika typických či méně typických
symptomů a nikoli nozologická jednotka jako taková. Nejde tedy o jedno
onemocnění a naopak pod touto diagnózou se skrývají mnohá onemocnění
s odlišným výskytem, etiopatogenezou, klinickým obrazem, průběhem i prognózou.
2. Jedná se o pokles intelektových funkcí. Základními projevy jsou příznaky úbytku
kognitivních (poznávacích) funkcí z jejich maximální úrovně dosažené během života
daného jedince. Vývoj kognitivních funkcí je ukončen mezi 2.- 4. rokem věku.
O demenci lze tedy hovořit nejdříve po dosažení 2. roku věku. A naopak musíme
odlišit stavy, kdy dojde k nedostatečnému vývoji intelektu, při postižení
v prenatálním, perinatálním nebo časném postnatálním období; pak hovoříme o
mentální retardaci.
3. Jde o globální postižení intelektových schopností. Postižena je tedy nejenom
paměť, jejíž porucha se objevuje nejdříve a je nejmarkantnější, ale jsou zasaženy i
další kognitivní a také nekognitivní funkce, o nichž se definice nezmiňuje. Dalšími
postiženými kognitivními funkcemi jsou učení, myšlení, rozhodování, chápání
souvislostí, plánování, orientace, poznávání a používání předmětů, objevují se také
poruchy řeči a motivace. Nekognitivní symptomy demence tzv. BPSD (Behaviorální
a Psychologické Symptomy Demence) se vyskytují u všech demencí a jsou
charakterizovány změnou osobnosti nemocného, změnami sociálního chování,
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zhoršenou kontrolou afektu a v pozdějších fázích závažnými poruchami chování a
spánkového cyklu.
4. Důležitým bodem definice je zmínka o ovlivnění pracovních a sociálních funkcí
pacienta. V počátku choroby je ztížena především orientace v neznámém prostředí,
schopnost řídit motorové vozidlo, později se objevují obtíže při placení, porucha
orientace ve známém prostředí, až nakonec dospívá pacient do stadia, kdy není
schopen základní péče o sebe sama a je odkázán na pomoc druhých.
5. Ireverzibilita a trvalá progrese choroby, která demenci zapříčinila, sice není
podmínkou, ale v 90% případů tomu tak bohužel je a onemocnění vede k rozpadu
osobnosti, ztrátě schopnosti komunikace, kontinence a mobitity a končí smrtí
postiženého. Pouze malá část demencí (asi 10%) je potenciálně reverzibilní,
v případě kauzální terapie vyvolávající příčiny. Jde například o tzv. pseudodemenci,
či-li depresi, která se tváří jako demence, což je ve vyšším věku poměrně časté. Dále
se jedná o postižení kognitivních funkcí vyvolané léky (např. benzodiazepiny),
alkoholem, nedostatkem vitaminu B12, nebo subdurálním hematomem. Avšak ani
v těchto případech nemusí kauzální léčba vést k úplné obnově kognitivních funkcí.
6. Důležitým kritériem pro diagnózu demence je také trvání symptomů. Pro stanovení
diagnózy demence musí uvedené symptomy trvat a být objektivně prokazatelné
nejméně 6 měsíců.

1.2 SYMPTOMY DEMENCE
Symptomy, které se vyskytují u pacientů s demencí nejsou specifické pouze pro
demence, ale nalézáme je i u jiných syndromů a diagnóz, které je nutno odlišit
v diferenciální diagnostice syndromu demence. Pro diagnózu demence se však tyto
symptomy musí v různé intenzitě vyskytovat současně.
Symptomy, které se objevují u demencí, lze rozdělit do 3 kategorií, které podrobně
ukazuje tabulka č.1.
•

Kognitivní

•

Nekognitivní, tzv. BPSD (Behaviorální a Psychologické Symptomy Demence)

•

Funkční
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Tabulka č.1 Symptomy demence
Kognitivní

Nekognitivní (BPSD)

•

Porucha paměti

•

Porucha osobnosti

•

Porucha myšlení a
úsudku

•

Deprese a úzkost

•

Poruchy emotivity

•

Bludy a halucinace

•

misidentifikace

•

Agitovanost,
agresivita

•

Porucha orientace

•

Porucha řeči

•

Porucha učení

•

Porucha poznávání

•

Porucha praxie

•

•

Porucha
exekutivních funkcí

Společensky
nepřijatelné chování

•

Poruchy spánkového
rytmu

•

Porucha soudnosti

Funkční
•

Potíže s komplexními
činnostmi (zaměstnání,
řízení auta …)

•

Potíže
s domácími prácemi

•

Problémy
v sebeobsluze

•

Ztráta kontinence

•

Neschopnost
komunikace

•

Neschopnost chůze

•

Plná závislost
na pomoci druhých

/upraveno podle: Jak správně a včas diagnostikovat demenci, viz literatura (1)/

1.3 DIAGNOSTIKA DEMENCE
Diagnóza syndromu demence je především diagnózou klinickou, až v 80 % případů ji
lze stanovit pouze klinickým vyšetřením bez složitých vyšetřovacích technik a drahých
laboratorních vyšetření, která jsou ovšem většinou nutná v rámci diferenciální diagnostiky
jednotlivých demencí. Klíčovou úlohu v diagnostice demence by měli sehrávat praktičtí
lékaři, ale diferenciálně diagnostická úvaha a indikace specializovaných vyšetření je pak
většinou v rukou odborníka – neurologa, psychiatra, popřípadě gerontologa zabývajícího se
poruchami paměti.
1.3.1 Diagnóza demence v postupných krocích (Tabulka č. 2) :
Subjektivní potíže a objektivní varovné signály

I. krok

Anamnéza a cílené zhodnocení paměti a dalších intelektových funkcí a
funkčního stavu
Diagnóza dementního syndromu
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II. krok

Doplnění anamnézy, fyzikální a laboratorní vyšetření
Diferenciální diagnóza jiných onemocnění

Další doplňující vyšetření
III. krok

Určení příčiny demence a rozpoznání sekundárních potenciálně reverzibilních
demencí
Stanovení stupně a závažnosti postižení

/podle: Jak správně a včas diagnostikovat demenci, viz literatura (1)/

1.3.2 Symptomy, které mohou svědčit pro demenci (Tabulka č. 3) :
1.

Učení a zapamatování si nových informací:
Pacient se opakuje, má potíže vzpomenout si na nedávné události, obsah rozhovorů,
zapomíná telefonní čísla a jména, nedodržuje smluvené termíny.

2.

Zvládání komplexních činností:
Potíže sledovat složitější myšlenku, provádět činnosti vyžadující postupné operace
(zacházení s penězi, uvaření složitějšího jídla), pacient se vzdává dřívějších zájmů a
koníčků.

3.

Schopnost řešit problémy:
Pacient není schopen předložit plán na řešení problémů v práci nebo doma (např. co
dělat při vyplavení koupelny), nedodržuje pravidla sociálního chování.

4.

Prostorová orientace:
Potíže při řízení vozu, přemisťování předmětů v bytě, ztrácí se na neznámých, později i
známých místech.

5.

Řeč:
Narůstající potíže vybavit si potřebné slovo, aby se mohl vyjádřit, nedokáže sledovat
konverzaci.

6.

Chování:
Zdá se být pasivnější a méně vstřícný, podezřívavější, snadněji se rozčílí, obtížněji
ovládá emoce, nesprávně interpretuje zrakové nebo sluchové podněty.

(upraveno podle: Costa, P. T., Williams, T. F., Somerfield, M. et al.; Recognition and Initial Assessment
of Alzheimer’s Disease and Related Dementia; Clinical Praktice Guidelines No. 19; AHCPR Publication
No. 97–0720, Rockville 1996)
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1.3.3 Diagnostická kritéria demence
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN – 10.verze) a Diagnostický a statistický
manuál duševních chorob Americké psychiatrické asociace (DSM – verze IV) uvádějí
následující diagnostická kritéria pro demenci obecně (Tab. č. 4).
Tabulka č. 4 Diagnostická kritéria demence (MNK-10, DMS-IV)
Kognitivní porucha

postižení paměti a dalších kortikálních funkcí (afázie,
apraxie, agnozie, zrakově-prostorové funkce a orientace)

Stupeň poruchy

ovlivňují nepříznivě vykonávání sociálních a pracovních
funkcí nebo soběstačnost

Trvání symptomů

nejméně 6 měsíců

Průběh

chronický, progredující

Vylučovací kritéria

poruchy vědomí (např. delirium)

/upraveno podle: ICD-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize, Praha 1992) a DMS-4 (Diagnostic
and Statistic Manual of Mental disorders, Fourt Edition, Washington 1994)/
Pro klinickou diagnózu Alzheimerovy choroby se ve výzkumné praxi, na rozdíl od
běžné klinické praxe, kde se využívají zmíněná kritéria MKN–10 a DMS-4, nejčastěji
používají kritéria zavedená skupinou NINCDS-ADRDA (National Institute for Neurological
and Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Dementias
Association). Tato kritéria rozlišují pravděpodobnou (probable) Alzheimerovu chorobu,
která představuje na klinické úrovni nejpřesnější stanovení diagnózy a možnou (possible)
Alzheimerovu chorobu; s těmito pojmy se setkáváme v klinických studiích věnujících se
Alzheimerově demenci.
Pro klinickou diagnózu vaskulární demence, pro kterou je třeba průkaz
cerebrovaskulárního onemocnění a průkaz demence, se vedle kritérií MNK-10 a DMS-4
využívají také kritéria stanovená NINCDS-AIREN (National Institute of |Neurological and
Comunication Disorders and Stroke – Association Internationale pour la Recherche et
l’Enseignement en Neurosciences).
1.3.4 Škálovací metody a testy
Škálovací metody jsou nezbytným doplněním klinického vyšetření, umožňují
časnější odhalení demence, sledování průběhu choroby a účinku terapie, jsou objektivní a
snadno reprodukovatelné. Existuje celá řada různých testů, hodnotících přítomnost či
nepřítomnost demence a její hloubku; některé slouží k difereciální diagnóze syndromu
demence, popř. jednotlivých demencí. Většina z testů je určena specialistům –
gerontopsychiatrům či neuropsychologům, avšak existují i jednoduché testy určené pro
běžnou klinickou praxi i lékařům nepsychiatrům.
Kognitivní testy slouží k posouzení stavu kognitivních funkcí konkrétního pacienta
a k určení přítomnosti a orientačně i hloubky demence. Nejpoužívanější jsou krátké škály
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mentálního stavu: Mini Mental State Examination – MMSE (Folstein a kol., 1975), (příloha
č. 2) a širší škála Mental Status Examination – MSE (Knopman a kol., 1985). Příkladem
podrobnější škály je Brief Cognitive Rating Scale – BCRS (Reisberg a kol., 1984). Do této
kategorie testů patří také Test kreslení hodin – Clock test, vhodný pro rychlou diagnostiku
postižení komplexních kognitivních funkcí i pro sledování progrese onemocnění.
Behaviorální testy vznikly především pro výzkumné účely pro hodnocení
přidružených příznaků demence a to především těch, které ovlivňují soběstačnost, ale
používají se i v běžné praxi, kde vhodně doplňují kognitivní testy. Příkladem jsou Dementia
Score – DS (Hachinski a kol., 1975; Kondáš 1992), Dementia Scale (Blessed, Tomlinson a
Roth; Vajdíčková a kol., 1995) a podrobná Behavioral scale for dementi (Haycox, 1984)
Funkční testy slouží k hodnocení postižení funkčních schopností pacienta
v obvyklých běžných činnostech. Dotazník pro funkční hodnocení pacienta – Functional
Activities Questionnaire – FAQ (příloha č. 3) patří spolu s kognitivními testy k základnímu
diagnostickému instrumentáriu v podmínkách běžné klinické praxe. Dalším z funkčních
testů je Test ADL (Activities of Daily Living), také nazývaný Barthelův test základních
všedních činností, který se hodí především pro průběžné hodnocení funkčních ztrát
v průběhu demence.
Neuropsychologické a psychologické testy jsou testy určené odborníkům pro
podrobnou diagnostiku syndromu demence. Jejich vypracování a vyhodnocení je časově
velice náročné a proto se nehodí pro běžnou klinickou praxi. Umožňují stanovit
neuropsychologický deficit a pravděpodobnou lokalizaci léze CNS, která jej způsobuje a
stanovit možnosti neuropsychologické rehabilitace u konkrétního pacienta. Nejpoužívanější
jsou Lurijovo neuropsychologické vyšetření (Lurija-Christensenová 1975; Kondáš 1992) a
Neuropsychologická baterie Halstead-Reitan.
Diferenciálně diagnostické testy – Škála deprese pro geriatrické pacienty (příloha č. 4), je
užitečný test pro diferenciální diagnózu demence a deprese, Hachinského ischemické skóre
(příloha č. 5), slouží k orientačnímu odlišení Alzheimerovy a vaskulární demence.
1.3.5 Anamnéza
Cílená anamnéza je nejdůležitější součástí celého vyšetřovacího programu, protože
poskytuje klíčové údaje pro stanovení diagnózy. Nelze se však spoléhat pouze na informace
poskytnuté pacientem, neboť nemusí být díky anozoagnozii spolehlivé. Často je velmi
přínosné doplnění tzv. objektivní anamnézy od příbuzných, přátel, či od pečujících osob, ale
ani tyto informace nelze přeceňovat.
V osobní anamnéze se zaměřujeme na časné příznaky demence, ptáme se na začátek
obtíží (náhlý nebo pozvolný), trvání obtíží, charakter a rychlost progrese. Klademe otázky
týkající se jednotlivých oblastí kognice, ale i poruch osobnosti, chování a soběstačnosti.
Zjišťujeme i další faktory, zejména věk pacienta, jeho premorbidní inteligenci, kterou
hodnotíme nejspíše podle dosaženého vzdělání, senzorické defekty a přítomnost dalších
somatických či psychiatrických diagnóz, které mohou demenci způsobovat nebo zhoršovat
její průběh, jako např. deprese, psychózy, neurologická onemocnění, úrazy hlavy,
metabolická onemocnění, závažná postižení důležitých orgánů, některá infekční onemocnění
apod. Důležité je neopomenout ani farmakologickou anamnézu, protože nevhodná medikace
je jednou z nejčastějších příčin reverzibilní demence, a abusus alkoholu, či možné vystavení
pacienta toxickým látkám. Rodinná anamnéza bývá pozitivní u Alzheimerovy choroby
s časným začátkem, Huntingtonovy choroby a některých vzácných systémových mozkových
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atrofií. Dále se zaměřujeme na sociální a pracovní anamnézu. Zjišťujeme zaměstnání a
socioekonomickou situaci, jak pacienta samotného, tak jeho rodiny. Zajímáme se o
možnostech a ochotě rodinných příslušníků o pacienta dále pečovat, o rozsah poskytované
péče a dostupnost a využití profesionálních pečujících. Důležitým zjištěním je i míra stresu u
hlavního pečujícího.
1.3.6 Fyzikální vyšetření
Také při fyzikálním vyšetření se soustřeďujeme na choroby, které mohou demenci
vyvolávat nebo zhoršovat její průběh. Nezbytné je orientační vyšetření interní (stav výživy,
krevní tlak a kardiální funkce, vyšetření plic, jater a ledvin), neurologické (fokální
neurologické poruchy, extrapyramidový syndrom, poruchy chůze a rovnováhy, myoklonus,
primitivní reflexy, neuropatie) a psychiatrické (deprese, úzkost, prefrontální syndrom, bludy,
agitovanost). Během vyšetření se také snažíme posoudit stav osobní hygieny a hledáme
známky po fyzickém týrání, kterého jsou dementní pacienti často obětí.
1.3.7 Laboratorní vyšetření
Při diagnostice demencí je třeba provést základní hematologický, biochemický a
sérologický skreening a v případě potřeby i další specializovaná vyšetření, ale je nutno
dodat, že laboratorní vyšetření diagnózu demence nepotvrzují a složí především k odlišení
jiných onemocnění, popř. k upřesnění jednotlivých forem demence.
Hematologické vyšetření může odhalit některou z anémií, které se mohou na vývoji
demence podílet jako jeden z více etiologických faktorů.
Základní biochemické vyšetření pomůže vyloučit popř. potvrdit možnost
sekundárních především metabolických demencí. Zajímáme se o iontovou rovnováhu,
celkovou bílkovinu, albumin, které nás mohou informovat o stavu hydratace a nutrice.
Patologické hodnoty urey, kreatininu a kyseliny močové mohou signalizovat renální selhání,
které se může manifestovat jako demence, podobně jako selhání jater. Vysoké hladiny
cholesterolu a triacylglycerolů mohou ukazovat na přítomnost ateroskelózy a tím nasměrovat
naši pozornost směrem k vaskulárním demencím. Hyper i hypoglykémie mohou být příčinou
delirií, ale mohou se vyskytnout také jako součást jiných metabolických demencí. Nízké
hladiny vitamínu B12 a kyseliny listové mohou rovněž signalizovat přítomnost
symptomatické demence.
Sérologická vyšetření mohou identifikovat přítomnost HIV, lymeské borreliózy, či
luetického onemocnění jako nejčastějších příčin demence infekční etiologie.
Stanovení tumorových markerů může být přínosné tam, kde uvažujeme o tumorové
nebo paraneoplastické etiologii demence.
1.3.8 Genetické vyšetření
Genetické vyšetření potvrzuje diagnózu Huntingtonovy choroby a může odhalit
přítomnost mutací genu pro amyloidový prekurzorový protein APP na 21. chromosomu a
genů pro tzv. presenilin 1 na 14. a presenilin 2 na 1. chromosomu, které se vyskytují u
Alzheimerovy choroby s časným začátkem. U Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem
umožňuje genetické vyšetření stanovit přítomnost rizikového faktoru vzniku onemocnění a
to přítomnost alely APOE4 na 19. chromosomu.

- 14 -

1.3.9 Zobrazovací metody
V diagnostice syndromu demence mají zobrazovací metody veliký význam, ačkoli se
jedná pouze o metody pomocné, které neumožňují stanovit diagnózu syndromu demence.
Slouží však k objasnění organické příčiny a pro diferenciální diagnózu syndromu demence.
Jejich výsledky je nutné chápat v širokém kontextu spolu s výsledky klinického vyšetření a
ostatních pomocných metod. Užívají se morfologické zobrazovací metody jako jsou CT
(počítačová tomografie) a MRI (magnetická rezonance), ale také funkční zobrazovací
metody SPECT (single photon emission computed tomography – jednofotonová emisní
počítačová tomografie) a zatím v klinické praxi hůře dostupný PET (positron emission
tomography - pozitronová emisní tomografie). Další rozvedení přínosu zobrazovacích metod
je obsaženo v druhé části práce.
1.3.10 Elektrofyziologické vyšetřovací metody
Elektrofyziologické metody mají v diagnostickém procesu demence pouze menší
pomocný význam. Elektroencefalogram u pacientů s Alzheimerovou demencí, tak jako u
většiny ostatních primárně degenerativních demencí bývá nespecifický; nalézáme především
celkově zpomalenou základní aktivitu a výskyt pomalých vln typu θ a δ. U vaskulárních
demencí bývá podobný obraz disperzního charakteru podle výskytu mozkových infarktů.
Větší význam však může mít EEG u ložiskových neurologických procesů jako jsou ložiska
ischemie či mozkové hemoragie, abscesy, tumory nebo kontuzní ložiska. Poměrně
specifický je také nález u některých pacientů s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou, kde se
vyskytují periody vysokých vln (Rademackerovy periodické změny). U pacientů
s Alzheimerovou demencí se zkouší také využití evokovaných potenciálů. Užívají se
kognitivní evokované potenciály - vlna P300, která bývá zpožděna. Nevýhodou je však to, že
tato metoda vyžaduje spolupráci pacienta, která není v pokročilejších stadiích onemocnění
možná.
1.3.11 Definitivní diagnóza
V řadě případů demencí je možné definitivní etiologickou diagnózu syndromu
demence stanovit až post mortem neuropatologickým vyšetřením s využitím histologických
a imunohistochemických metod.
Klasickými diagnostickými znaky doprovázející Alzheimerovu nemoc jsou senilní
plaky (extracelulární nakupení β amyloidu) a neuronální klubka (Alzheimerovy změny
neurofibril, jejichž základní složkou je hyperfosforylovaný τ-protein). Ale protože změny
nalézané v mozku u pacientů s Alzheimerovou demencí můžeme identifikovat i v mozku
starých lidí, kteří netrpěli Alzheimerovou chorobou, je nutné tyto změny nejen prokázat, ale
také kvantifikovat. V současnosti se pro definitivní diagnózu Alzheimerovy choroby, která
se zakládá na semikvantitativním histologickém vyšetření mozku, používají kritéria, která
doporučil National Institute on Aging and the Reagan Institute Working Group on
Diagnostic Kriteria for the Neuropathological Assessment of Alzheimer Disease, vycházející
z kritérií určených skupinou CERAD a kritérií vypracovaných Braakovými.
Základním diagnostickým znakem u Lewy body disease (LBD) je přítomnost
Lewyho tělísek, ale součástí histopatologického nálezu u pacientů s LBD jsou i změny
charakteristické pro Alzheimerovu chorobu, tedy senilní plaky a neuronální klubka. Většina
pacientů dokonce splňuje sekční kritéria pro Alzheimerovu demenci. Proto někteří autoři
uvažují o LBD jako o variantě Alzheimerovy choroby. Lewyho tělíska navíc nejsou
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specifická pouze pro LBD, ale vyskytují se také u pacientů s Parkinsonovou chorobou a na
Lewy body disease tak může být nahlíženo i jako na variantu Parkinsovovy choroby a nebo
se může jednat o koexistenci obou onemocnění. Běžně se v mozcích pacientů s LBD
vyskytují i změny charakteristické pro demence vaskulární.
U Pickovy nemoci jsou charakteristickým znakem Pickovy buňky (zduřelé
balónovité neurony) a Pickova těliska (τ a ubiquitin pozitivní inkluze v neuronech). Tento
histopatologický obraz je nalézán u Pickovy choroby, která představuje asi 25 %
frontotemporálních demencí, ostatní jsou charakterizovány nespecifickou degenerací čelního
laloku, která se mikroskopicky projevuje jako mikrovakuolizace a astrocytární glióza bez
přítomnosti Pickových buněk a tělísek.
Histologické změny v mozcích pacientů s vaskulární demencí představují kontinuum
anatomických změn. Jsou nalézány: infarkty – ložiska ischemické nekrózy větší než 1cm
v průměru, která se postupně vyvíjejí do postmalatických pseudocyst, lakuny – lakunární
infarkty, lišící se od infarktů velikostí do 1 cm. Nález většího počtu lakun, především
v hraničních oblastech zásobujících tepen, jakými jsou bazální ganglia, mozkový kmen a
centrum semiovale, se označuje jako status lakunaris. Jako status cribrosus je označován
nález mnohočetných criber – dutinek vznikajících kolem drobných tepen v důsledku jejich
pulzace a nikoli na ischemickém podkladě. Nejčastější lokalizací status cribrosus jsou ovšem
také bazální ganglia. Mikroinfakrty vznikají na ischemickém podkladě, ale od infarktů a
lakun se liší opět velikostí. Větší počet mikroinfaktů je příčinou granulační atrofie mozkové
kůry. Dále bývají nalézány arteriosklerotické změny mozkových tepen, označované jako
mikroangiopatie či lipohyalinóza. Jedná se o fibrotické ztluštění stěny tepen, nebo o
fibrinoidní nekrózu tepenné stěny, která může být podkladem pro vznik mikroaneurysmat. U
pacientů s hypertenzí je častým nálezem mozková amyloidová angiopatie, která představuje
poměrně vysoké riziko krvácení. Tento nález však často (až v 90 %) doprovází také
Alzheimerovu chorobu. Změny bílé hmoty u pacientů s vaskulární demencí se projevují jako
snížení barvitelnosti myelinu označované jako tzv. palor.
Charakteristický je pitevní nález u prionových demencí. Klasickou
neurohistologickou trojicí změn je spongiformní dystrofie, charakterizovaná přítomností
vakuol v neuropilu, numerická atrofie neuronů a glióza. Průkaz prionů v mozkové tkáni se
provádí imunohistochemicky pomocí značených protilátek.

1.4 ,, STAGING‘‘ DEMENCE
Pod pojmem demence se skrývá široká škála postižení kognitivních funkcí. Jak již
bylo řečeno, většina demencí progreduje a vede k postupnému úpadku a nakonec ke smrti
postiženého. K hodnocení tíže demence je možné orientačně využívat výsledky MMSE, ale
přesnější posouzení nám poskytne hodnocení klinických znaků onemocnění u konkrétního
pacienta.
Pro potřeby hodnocení závažnosti onemocnění a jeho progrese, i ke sledování
účinnosti léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí (AD), vyvinul počátkem 80. let
americký gerontopsychiatr B. Reisberg Škálu celkové deteriorace (Global Deterioration
Scale, GDS), která se stala jednoduchou a mezinárodně užívanou škálou pro staging
demencí. Koreluje s výsledky psychometrických testů i s funkčními schopnostmi pacienta a
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hodí se nejenom pro pacienty s AD, ale i pro jiné typy demencí. Kombinuje subjektivní a
objektivní nálezy a rozděluje vývoj choroby do 7 stadií (tab. č. 5). Stádium 1 odpovídá
preklinickému asymptomatickému období, stádium 2 období s nespecifickými příznaky.
Stádia 3 a 4 odpovídají minimálnímu kognitivnímu deficitu (Mild Cognitive Impairment,
MCI). A stádia 5, 6, 7 mírné, středně těžké a těžké demenci.
Tabulka č. 5 Škála celkové deteriorace dle Reisberga - Global Deterioration Scale (GDS)
Stadium

Klinické znaky

1

Bez postižení kognitivních funkcí: preklinické stadium, nejsou přítomny žádné subjektivní ani
objektivní potíže.

2

Počínající postižení kognitivních funkcí: pouze subjektivní obtíže (zapomnětlivost, roztržitost),
objektivní vyšetření bez patologie.

3

Lehké postižení kognitivních funkcí: potíže při vykonávání pracovních povinností, při řeči,
řízení auta, v neznámém prostředí. Při objektivním vyšetření pouze mírné poruchy paměti.

4

Středně těžké postižení kognitivních funkcí: neschopnost samostatně provádět některé
komplexní činnosti (placení, vaření, plánování dovolené). Vyšetření prokazuje poruchu
krátkodobé paměti, řeči a konstrukčních schopností středního stupně.

5

Pokročilé postižení kognitivních funkcí: neschopnost vykonávat bez dohledu nebo pomoci
např. osobní hygienu, vybrat si vhodné oblečení - částečná ztráta soběstačnosti. Objevuje se
dezorientovanost v čase a prostoru, pacient zapomíná jména členů rodiny. Pokročilé poruchy
paměti, apraxie, agnozie.

6

Těžké postižení kognitivních funkcí: vyžaduje pomoc při oblékání, při jídle a osobní hygieně,
později dochází k inkontinenci. Dezorientovanost i vlastní osobou, časté iluze a misidentifikace,
poruchy chování.

7

Velmi těžké postižení kognitivních funkcí: těžká porucha, až ztráta řeči a jakékoli komunikace,
ztráta schopnosti chůze a volní motoriky, trvalá inkontinence, neurologické příznaky (rigidita,
pseudobulbární syndrom).

(upraveno podle: Reisberg, B. et al.; The global deterioration scale for assessment of primary degenerative
dementia; Am. J. Psych., 1982, 139: 1136-1139)

1.5 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA SYNDROMU DEMENCE
Poruchy paměti a dalších kognitivních funkcí nejsou specifické pouze pro demence,
ale vyskytují se i u jiných onemocnění, která je nutno v rámci diferenciální diagnózy
demence rozlišit. Nejčastěji se jedná o odlišení věkově podmíněných změn kognitivních
funkcí, minimálního kognitivního deficitu, deprese, deliria, amnestického syndromu a
psychózy ve stáří.
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1.5.1 Věkově podmíněné změny kognitivních funkcí
Věkově podmíněné změny kognitivních funkcí dříve nazývané benigní stařecká
zapomnětlivost, stojí mezi úspěšným stárnutím a mírným kognitivním deficitem (Mild
Cognitive Impairment, MCI). Pouze menšina osob vysokého věku splňuje kritéria úspěšného
stárnutí (tzv. ,,successful aging‘‘) a v kognitivních testech dosahují výsledků srovnatelných
s jedinci mladšího věku. U 30-40% starší populace dochází s věkem k drobným změnám,
které postihují hlavně tzv. fluidní inteligenci. Jedná se o subjektivní potíže s pamětí,
charakterizované především zhoršením výbavnosti, lehkým snížením pozornosti a mírným
zpomalením zpracování informace. Příjem informací a jejich vštípivost nejsou na rozdíl od
MCI či demence ovlivněny. Výsledky MMSE jsou v normě, potíže nemají vliv na běžné
činnosti ani neomezují soběstačnost. Riziko přechodu v demenci není zvýšené.
1.5.2 Mírný kognitivní deficit (Mild Cognitive Impairment, MCI)
MCI představuje na rozdíl od věkově podmíněných změn kognitivních funkcí již
jednoznačnou patologii, avšak pacienti ještě nesplňují diagnostická kritéria demence. Jedná
se o heterogenní etiologicky nejednotný syndrom, charakterizovaný subjektivními potížemi
s pamětí, které již pacienta mohou obtěžovat v běžném životě, (ztrácí věci, je zhoršena
orientace v prostoru), často se pozoruje i mírná změna chování (stažení se do sebe, ztráta
zájmů, omezení fyzických i sociálních aktivit), ale porucha neinterferuje se schopností
samostatné existence, aktivity denního života nejsou narušeny. Postiženo je především
ukládání informací, výrazné jsou subjektivní stesky, objektivně se pozoruje snížení paměti o
1,5 směrodatné odchylky oproti věkově srovnatelné zdravé populaci. Porucha se vyskytuje
asi u 17% osob starších 65 let a s věkem její prevalence narůstá. Riziko vzniku demence je
vysoké, během 5-7 let progreduje do demence 50-80% pacientů. U části postižených se
jedná o preklinické stadium Alzheimerovy choroby, u jiných o preklinické stadium jiných
demencí. Může se ale také jednat o působení psychosociálních faktorů (např. ztráta
partnera), jindy jde o stacionární stav bez progrese.
1.5.3 Deprese
Deprese ve stáří je častým diferenciálně diagnostickým problémem a to až do té
míry, že o depresi se začalo mluvit o jako tzv. depresivní pseudodemenci. Depresivní
pacienti mají těžkou poruchu motivace, jsou bradypsychičtí, odpovídají po prodlevách,
nepřesně a neúplně. To se může jevit jako porucha kognitivních funkcí a odlišení obou
poruch může někdy činit potíže, i přes odlišnosti v anamnéze, klinickém obraze i výsledcích
testů paměti. Diferenciální diagnostika demence a deprese (tab. č. 6). Deprese ve stáří může
mít méně vyjádřené projevy, dominuje úbytek energie, apatie, hypobulie, únavnost nebo
naopak agitovanost a množství často proměnlivých somatických příznaků. U některých
stařeckých depresí se navíc může projevit i přechodná porucha kognitivních funkcí, ale na
rozdíl od demence je postižena rovnoměrně staro i novopaměť. Dalším diferenciálně
diagnostickým problémem je deprese nasedající na rozvíjející se demenci, což není situace
vzácná, naopak velice často jsme toho svědky u vaskulárních demencí, kde nedochází tak
časně ke ztrátě náhledu na onemocnění a pacient uvědomující si zhoršování svého stavu
snadno upadá do deprese. Vzhledem k tomu, že terapie deprese výrazně zlepšuje klinický
stav pacientů s čistou depresí i pacientů s depresí a mírnou demencí, je vhodné vyloučit
demenci u všech pacientů vyšetřovaných pro poruchu paměti. Jako rychlý diagnostický
pomocník nám k tomuto účelu může posloužit dotazník Škála deprese pro geriatrické
pacienty (příloha č. 4).
- 18 -

Tabulka č. 6 Diferenciální diagnostika demence a deprese
SVĚDČÍ PRO DEMENCI:

SVĚDČÍ PRO DEPRESI :
ANAMNÉZA

Demence u příbuzných I. stupně

Deprese u příbuzných I. stupně

Plíživý začátek

Relativně náhlý začátek

Plochá, proměnlivá nálada

Trvající patická nálada
CHOVÁNÍ

Poruchy orientace

Plně orientovaný

Výkon horší večer

Výkon horší ráno

Bagatelizuje poruchy

Zdůrazňuje poruchy

Odpovědi typu ,,těsně vedle‘‘

Odpovědi typu ,,nevím‘‘

Chybuje, ale snaží se

Nesnaží se

Bludné představy: okrádání, cizí lidé v bytě

Bludné představy: vina, hřích, bída, nemoc

NEUROPSYCHOLOGICKÉ TESTY
Ztížené řešení problémů

Zpomalené nebo inhibované myšlení

Ztížené vyjadřování se, pojmenovávání,
porucha plynulosti řeči

Omezená pohotovost ke komunikaci

Porucha vizuálně konstrukčních schopností
Apraxie

Vizuálně konstrukční schopnosti neporušeny
Praktické zručnosti nejsou omezeny

/upraveno podle: Jak správně a včas diagnostikovat demenci, viz literatura (1)/
1.5.4 Delirium
Delirium je stejně jako demence charakterizováno poruchou kognitivních funkcí, ale
na rozdíl od demence se odlišuje současně přítomnou kvalitativní poruchou vědomí,
pozornosti a změnami psychomotorického tempa. Porucha kognice nastupuje náhle, obvykle
během hodin, typická je měnlivost stupně poruchy, dokonce střídání s lucidními intervaly a
normálním kognitivním výkonem. Průběh může být bouřlivý, doprovázený neklidem,
agitovaností až agresivitou, dezorientovaností, poruchou spánkového rytmu a mohou se
objevit i psychotické symptomy. Jindy je průběh nenápadný, pouze s kolísáním kognitivního
výkonu a s výskytem stereotypního chování. Avšak vždy se jedná o poruchu akutní a velice
závažnou, která může pacienta ohrožovat na životě a proto je nezbytné ji rychle
diagnostikovat a objasnit a příznivě ovlivnit faktory, které k jejímu vzniku vedly. Obvykle se
jedná o nespecifickou reakci organismu na nějakou metabolickou poruchu, nebo infekční
komplikaci, častou příčinou jsou také farmaka. U dementních může být delirium vyvoláno i
fyzickým diskomfortem (bolest, retence moči), či psychickým stresem (změna pečující
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osoby, přestěhování do neznámého prostředí). Častěji se delirium vyskytuje u vaskulárních
demencí a u Lewy body disease. Diferenciální diagnóza demence a deliria (příloha č. 6).
1.5.5 Organický amnestický syndrom
Organický amnestický syndrom většinou nebývá složité odlišit od demence. Je pro
něj typická izolovaná porucha paměti, bez celkového poklesu intelektu a jiných kognitivních
funkcí. Nejsou přítomny poruchy vědomí ani pozornosti. Porucha paměti se týká především
krátkodobé paměti a paměťové konsolidace, staré paměťové obsahy si pacienti vybavují
vcelku dobře. V důsledku poruchy paměťové konsolidace dochází k tzv. amnestické
dezorietaci. Výpadky paměti pacienti nahrazují smyšlenkami, tzv. konfabulacemi. Mohou se
vyskytnout také emoční změny a ztráta náhledu. Příčiny vzniku jsou mnohá organická
onemocnění mozku, např. cévní mozkové příhody, tumory a traumata mozku, encefalitidy
anebo metabolicko-toxické vlivy jako mozková hypoxie, otrava CO2, abusus návykových
látek. V případě abusu alkoholu a vzniku amnestického syndromu hovoříme o tzv.
Korsakovově-Wernickeho syndromu, který je zapříčiněn nedostatkem vitaminu B1-thiaminu
u chronických alkoholiků. Při abstinenci a substituci thiaminu může být stav plně
reverzibilní, bez léčby však hrozí přechod do alkoholické demence.

1.6 ETIOLOGICKÁ DIAGNÓZA SYNDROMU DEMENCE
Jakmile diagnostikujeme u pacienta dementní syndrom, je dalším krokem
diferenciálně diagnostická rozvaha a hned poté stanovení nosologické jednotky, tedy
konkrétního onemocnění, které u pacienta zapříčinilo vznik demence. Určení etiologické
diagnózy demence je velice důležité, především kvůli terapeutickému postupu, který se u
jednotlivých nosologických jednotek liší. Přestože 100 % etiologická diagnostika není
v klinické praxi často možná (definitivní diagnóza je v případě některých demencí určena až
sekčně post mortem), je velice důležité se pomocí výše zmíněných postupů o co možná
nejpřesnější určení příčiny demence snažit.
Základní rozdělení demencí dle etiopatogeneze rozeznává dvě veliké skupiny,
demence primární, nazývané atroficko-degenerativní, které vznikají na podkladě
degenerativních onemocnění CNS a demence sekundární – symptomatické, které vznikají
jako důsledek jiného onemocnění, přičemž se může jednat o onemocnění CNS a nebo o
onemocnění jiných orgánů či systémů, v jejichž důsledku dochází k poruše funkce CNS.
Sporné je zařazení skupiny tzv. vaskulárních demencí, kterou někteří autoři řadí mezi
demence primární, jiní mezi demence sekundární a další pro ně volí samostatnou kolonku. Já
osobně bych se přiklonila k jejich zařazení mezi demence sekundární. Zastoupení
jednotlivých skupin jako příčin demence je asi následovné: 70 % demencí představují
demence primární (z nich především DAT 50-60 % a LBD 10-20 %), vaskulární demence se
podílejí na vzniku demence v 15-30 % a pouhých 10 % připadá na širokou skupinu demencí
sekundárních. Procentuální zastoupení se však liší v závislosti na literárním zdroji a také na
populaci postižené demencí. Zatímco v americké a západoevropské populaci je vyšší výskyt
Alzheimerovy choroby než demencí vaskulárních, v zemích bývalého Sovětského svazu a
v Japonsku je udáván poměr opačný. Následující tabulka (tab.č. 7) se snaží podat a roztřídit
jednotlivé příčiny demence.
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Tabulka č. 7 Příčiny syndromu demence dle etiopatogeneze
Alzheimerova choroba (AD, DAT)
Demence s Lewyho tělísky, Lewy body disease (LBD)
Frontální, fronto-temporální demence a Pickova
choroba
PRIMÁRNÍ DEMENCE
Demence u Parkinsonovy choroby
atroficko-degenerativní
Huntingtonova choroba
Progresivní
supranukleární
obrna,
Vzácné:
Multisystémová atrofie, demence u Amyotrofické
laterální sklerózy
Multiinfarktová demence (MID)
Vaskulární demence s náhlým začátkem – strategicky
umístěný mozkový infarkt
Převážně
podkorová
vaskulární
demence
– Binswangerova choroba
VASKULÁRNÍ DEMENCE (VD) Smíšená kortiko-subkortikální vaskulární demence
Jiné: demence při status lakunaris, Mozková
amyloidová
angiopatie,
mozková
hemoragie,
CADASIL – cerebrální autosomálně dominantní
arteriopatie
se
subkortikálními
infarkty
a
leukoencefalopatií
SMÍŠENÉ DEMENCE

SEKUNDÁRNÍ
DEMENCE
symptomatické

Infekční

Toxické

Metabolické
nehereditární
Metabolické
hereditární

Smíšená demence Alzheimerovsko-vaskulární
Demence u AIDS, neurolues, neuroborelióza, prionové
spongiformní encefalopatie (Creuzfeldt-Jakobova
choroba, Gerstmannova-Sträusslerova-Scheinkerova
nemoc, Fatální familiární insomnie, Kuru), Jiné
infekce: bakteriální: hnisavá meningoencefalitida,
virové:
herpetická
encefalitida,
enterovirová
encefalomyelitida,
spalničková
encefalitida
a
subakutní sklerózující encefalitida, papovirová
progresivní
multifokální
leukoencefalopatie
a
Behcetova uveomeningitida, parazitární: mozková
malárie a spavá nemoc
Alkoholová demence, demence způsobená abúzem
některých drog a intoxikací CO, některými těžkými
kovy či organickými rozpouštědly, léková demence
(anticholinergika, benzodiazepiny, antimetabolity,
preparáty zlata)
Karence některých vitamínů (vitamín B1, B12, niacin) a
bílkovin, endokrinní poruchy (hypo a hypertyreóza,
hypo a hyperparatyreóza, Adisonova choroba,
hypoglykémie), demence u jaterní a uremické
encefalopatie, demence při dlouhodobé hypoxii CNS
při chronických onemocněních srdce a plic
Wilsonova choroba, Akutní intermitentní porfyrie,
Metachromatická leukodystrofie = sulfatidová lipidóza
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Ostatní

Posttraumatická demence, demence při tumorech CNS
a při paraneoplastickém postižení CNS (limbická
encefalitida), normotenzní hydrocefalus, chronický
subdurální hematom, demence v rámci kolagenóz a
vaskulitid, demence u epilepsie a roztroušené sklerózy

1.7 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NEJČASTĚJŠÍCH DEMENCÍ
Jednotlivá onemocnění způsobující demence lze vzájemně rozeznat už podle
klinického průběhu a některých typických známek různých pro jednotlivá onemocnění
způsobující demenci. Klinická diagnóza je proto významná nejen pro diagnózu syndromu
demence, ale je také nezbytná pro základní diferenciální diagnostiku jednotlivých demencí, i
když, jak se zmíním ještě v kapitole zobrazovacích metod i v samotné studii, klinická
diagnóza etiologického původu demence se může lišit od diagnózy stanovené pomocí
zobrazovacích metod a jak již bylo uvedeno definitivní diagnóza je často stanovena až na
podkladě histopatologického vyšetření.
1.7.1 Alzheimerova demence
Nejčastější demencí představující 50 – 60 % všech demencí je bezesporu demence
Alzheimerova typu (DAT). Pro Alzheimerovu chorobu je typický pomalý, plíživý a
nenápadný nástup obtíží, které mohou být na začátku onemocnění poměrně dlouho přehlíženy
nebo přičítány projevům stárnutí. Progrese onemocnění je charakteristicky postupná, ale může
být různě rychlá, což ovlivňuje dobu trvání onemocnění. Pacient většinou postupně
v horizontu několika let splňuje kritéria jednotlivých stádií onemocnění podle Reisberga (tab.
č. 5) a onemocnění ve svém důsledku nakonec vede k jeho smrti. Pacienti s DAT umírají
nejčastěji v důsledku interkuretních chorob, nejčastěji bronchopneumonií, urosepsí či
následkem úrazu a to i v případech, kdy by stejně starý nemocný bez DAT přežil. Proto je
jako příčina smrti uvedena Alzheimerova choroba, která pak v civilizovaném světě obsazuje
čtvrtou až pátou pozici na žebříčku příčin úmrtí. Průměrná doba přežití pacientů s diagnózou
DAT je uváděna nejčastěji mezi 6 – 8 lety, ale bylo popsáno i úmrtí po třech letech trvání
choroby nebo naopak přežití déle než patnáct let (3). Faktory modifikující rychlost průběhu
onemocnění však ještě nedokážeme přesně identifikovat. Někdy se vyššího věku dožívají
pacienti, kteří onemocní již v mladším věku a to je přičítáno zejména nižšímu výskytu
polymorbidity v nižším věku, jindy se však setkáváme u pacientů s časným začátkem
onemocnění (do 65 let, tzv. presenilní forma) s výrazně rychlým a maligním průběhem
choroby. To je charakteristické nejspíše pro geneticky podmíněné (mutace genu pro
amyloidový prekursorový protein – APP, presenilin 1 a 2) familiární formy DAT.
Charakteristickým rysem DAT je poměrně brzká ztráta náhledu na vlastní onemocnění, což
sice může zlepšit subjektivní prožívání onemocnění pacientem, ale na druhou stranu to vede
ke zhoršení komunikace s ním a ztížení péče o takového nemocného. Často dochází také k
poměrně rychlé změně osobnostních rysů pacientů, což jde ruku v ruce se zhoršením
sociálních vztahů.
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1.7.2 Vaskulární demence
U vaskulárních demencí (VD), které představují druhou nejčastější příčinu demence
(15 – 30%), se setkáváme s poměrně odlišným klinickým průběhem. Typický je poměrně
náhlý začátek obtíží, deteriorace kognitivních funkcí probíhá ve skocích s fázemi zhoršení a i
opětovného zlepšení klinického stavu, v závislosti na vzniku nových mozkových infarktů.
Průběh je tedy charakteristicky fluktuující s častými změnami stavu v průběhu krátkých
časových úseků. Součástí obrazu vaskulární demence je často také nález fokálních
neurologických symptomů a u řady pacientů, nikoli však u všech, lze v anamnéze
identifikovat rizikové faktory aterosklerózy a proběhlou mozkovou příhodu. Na rozdíl od
DAT je poměrně dlouho zachován náhled na onemocnění a také osobnost pacienta se
zpočátku onemocnění mnoho nemění. Delší zachování náhledu na onemocnění a tedy
uvědomování si svého zdravotního stavu a problémů, často vede u pacientů s VD k rozvoji
přidružené deprese a k vyhýbání se společnosti, což může mít negativní dopad na průběh
onemocnění. Vaskulární demence jsou ale celou skupinou různých onemocnění a klinické
projevy jednotlivých vaskulárních demencí se proto mohou odlišovat od uvedeného obecného
obrazu, další výčet však přesahuje rámec této kapitoly.
1.7.3 Smíšená demence
Přestože se klinický průběh DAT a VD značně liší (jednoduchou klinickou pomůckou
pro jejich odlišení je Huchinskiho ischemické skóre – příloha č. 4), existují také formy smíšené
(10 – 20% všech demencí), projevující se více či méně jako DAT nebo VD. Dokonce byla
stanovena i teorie tak zvané jednotné demence, jejíž jeden pól představuje DAT, druhým
pólem jsou demence vaskulární a většina pacientů leží někde mezi těmito extrémy (3).
1.7.4 Lewy body disease
Demence s Lewyho tělísky, Lewy body disease (LBD) je druhou nejčastější primární
demencí, představující 10 – 20% všech demencí. Onemocnění vzniká pomalu, nenápadně a
jeví postupnou progresi, stejně jako DAT, ale díky fluktuacím celkového stavu v krátkém
časovém horizontu může svým klinickým průběhem připomínat také VD. Základním
klinickým rysem tohoto onemocnění je mimo přítomnost symptomů demence také přítomnost
extrapyramidové poruchy hypertonicko-hypokinetického (parkinsonského) typu, která může,
ale nemusí předcházet poruše kognitivních funkcí. Jen vzácně jsou oba tyto příznaky vyvinuty
na počátku choroby současně. Stejně jako u DAT dochází k brzké ztrátě náhledu a k časným
poruchám chování. Na rozdíl od DAT jsou však u LBD pozorována častá přidružená deliria a
výrazným symptomem je také přítomnost poruch vnímání, především zrakových halucinací.
Charakteristická je citlivost pacientů na neuroleptika.
1.7.5 Pickova choroba a jiné frontotemporální demence
Frontotemporální demence jsou poměrně méně často se vyskytující demence, které
jsou však poměrně specifické ve své klinické manifestaci. Často začínají již v mladém věku
(od 40ti do 70ti let) a řadíme je proto mezi tzv. demence presenilní. Svým průběhem
charakterizovaným nenápadným začátkem a pomalou, postupnou progresí se podobají DAT.
Ale na rozdíl od ní i od jiných demencí u nich dochází v první řadě ke změnám osobnosti,
poruchám chování a sociálních vztahů. Velmi často bývá vyjádřen úplný prefrontální
syndrom včetně výbavných axiálních reflexů. Kognitivní funkce mohou být poměrně dlouho
zachovány a jejich porucha nestojí v popředí klinické symptomatologie, tak jako tomu je u
jiných typů demence. Typickými příznaky jsou: změna charakteru, nerespektování sociálních
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norem, stereotypní chování, hyperoralita a hypersexualita, porucha řečových schopností
přítomná už v počátečních fázích onemocnění.
1.7.6 Podkorové demence
Podkorové (subkortikální) demence představují skupinu různých onemocnění
způsobujících demenci, jejichž společnou vlastností je postižení podkorových mozkových
struktur. Klinické příznaky postižení podkorových struktur mohou být poněkud odlišné od
klinických příznaků postižení mozkové kůry, které je typické pro tzv. kortikální demence.
Charakteristická je nápadná zpomalenost psychických procesů, bradypsychismus,
bradyfrenie, apatie. Progrese onemocnění a postupování poruchy kognitivních funkcí je
zpravidla mnohem pomalejší než u demencí kortikálních a zpravidla nebývají přítomny
typické korové poruchy typu afázií, agnozií nebo apraxií. Náhled bývá dlouho zachován,
z čehož plyne časté depresivní ladění postižených. Mezi podkorové demence se řadí demence
při poruchách hybnosti (Huntingtonova choroba, demence u Parkinsonovy choroby),
Binswangerova choroba, demence při status lakunaris, multisystémová atrofie a progresivní
supranukleární obrna.
1.7.7 Sekundární demence
Sekundární demence představují velikou skupinu různých onemocnění, ale jako
příčina demence jsou označeny pouze v 10%. V klinické praxi je důležité, že se nemanifestují
pouze symptomy demence, ale nalézáme u nich i jiné projevy základního onemocnění, což
často vede k jejich správné diagnóze.

1.8 EPIDEMIOLOGIE SYNDROMU DEMENCE
Demence je poměrně časté onemocnění postihující v průměru 1 % populace.
Alzheimerova nemoc, která je v průmyslově vyspělých zemích její nejčastější příčinou, se
v těchto zemích považuje za čtvrté až páté nejčastější základní onemocnění vedoucí ke smrti,
hned za chorobami srdce a cév, maligními nádory, úrazy a otravami. Jde zejména o
onemocnění vyššího věku a demence je tedy především ,,geriatrickou‘‘ diagnózou, neboť
90 % všech postižených je starších než 65 let a více než 80 % je starších než 75 let.
Spolu se vzrůstajícím věkovým průměrem populace přibývá i procento dementních
pacientů a v literatuře se v této souvislosti demence skloňuje jako tichá epidemie. Podle
demografických odhadů v Kanadě a SRN se během příštích 30 let počet pacientů s demencí
přibližně zdvojnásobí. Podobný alarmující trend lze očekávat i u nás (1). Dle odhadů WHO
budou v prvních dvaceti letech 21.st. v zemích střední a východní Evropy neuropsychiatrické
choroby představovat jednu z největších zdravotních zátěží obyvatelstva.
Je nutné si uvědomit, že veškeré epidemiologické studie zabývající se syndromem
demence, jsou metodicky zatížené. Je to dáno tím, že často syndrom demence etiologicky
nerozlišují, popřípadě rozlišují pouze
primární degenerativní demence a demence
vaskulární. Jindy se sice studie specializují na jednotlivé nosologické jednotky, nejčastěji na
Alzheimerovu nemoc, nicméně i v těchto případech je nutné si uvědomit, že bez
histologického ověření diagnózy, kterých je stále málo, se pohybujeme pouze v kategoriích
pravděpodobná (probable) či možná (possible) Alzheimerova choroba a mezi jednotlivými
skupinami pacientů je výrazný podíl falešně pozitivních i falešně negativních diagnóz.
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Mnohé studie také nerozlišují hloubku demence. Přese všechny tyto metodické obtíže je
v literatuře nepřeberné množství informací týkajících se incidence a prevalence syndromu
demence. Nejčastěji jsou pak uváděny výsledky získané z metaanalýz velkého počtu studií.
Incidence syndromu demence se v těchto metaanalytických studiích udává přibližně
10 případů na 1000 obyvatel a rok u věkové skupiny 65 a více let. V souborech lidí starých
75 a více let je udávána incidence přibližně 20 případů demence na 1000 obyvatel a rok u
žen a přibližně 12 případů na 1000 obyvatel a rok u mužů. V souborech lidí starých 85 a
více let pak kolem 90 případů na 1000 obyvatel a rok (100/1000 a rok u žen a 60/1000 a rok
u mužů) (4).
Prevalence syndromu demence se počínaje 62,5 rokem věku, kdy je 0,7 %, zdvojuje
přibližně každých 5 let. (Ve věku do 75 let je prevalence demence vyšší u mužů, později u
žen.) V 67,5 letech činí prevalence demence tedy asi 1,4 %, o pět let později 2,8 %, o deset
let později 5,6 % o patnáct let později je dementních asi 11 % populace, ve věku 88 let pak
20 % a po devadesátém roce věku více než 40 % populace (4). Prevalenci demence
v populaci v závislosti na věku postižených ukazuje graf č. 1.
Graf č. 1 Prevalence syndromu demence v populaci v závislosti na věku
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1.9 NÁKLADY SPOJENÉ S PÉČÍ O DEMENTNÍ PACIENTY
Následujících pár řádek má ilustrovat obrovský socioekonomický dopad, který
demence bezesporu pro společnost znamenají a znamenat budou i nadále vzhledem
k demografické situaci ve většině vyspělých státech.
Podle zahraničních studií dosahují roční náklady na pacienta v USA kolem 40 000
dolarů, v Kanadě 14 000 dolarů a ve SNR 42 000 marek (1). Přičemž celkové náklady se
zvyšují s progresí kognitivního deficitu. Největší část nákladů je přitom vynaložena na péči o
dementní pacienty v ústavech (65-75%), 15-20% představují nepřímé výdaje, tedy neplacená
péče rodinnými příslušníky a dobrovolníky, kolem 5-15% nákladů je použito na zdravotní a
sociální péči v domácnostech a jen zcela minimální položku z celkových nákladů představují
výdaje na léky a vyšetření (2-5%) (1)! Většina finančních prostředků (90%) je tedy
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vynakládána pro pacienty se středně těžkou a těžkou demencí, pouhých 10% jde na péči o
pacienty s lehkými formami onemocnění. Přičemž právě včasné zahájení komplexní terapie
včetně brzkého nasazení farmakoterapie dokáže progresi Alzheimerovy choroby na čas
zastavit nebo alespoň výrazně zpomalit, což vede ve svém důsledku ke snížení celkových
nákladů. V praxi však narážíme na politiku zdravotní pojišťovny, která přiznává použití
inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s Alzheimerovou demencí až na základě hodnoty
MMSE 22.

1.10 PREVENCE DEMENCE
Přesto, že všechny literární prameny, které se věnují demencím a ze kterých jsem
v rámci zpracovávání diplomové práce čerpala, se shodují na tom, jaký celospolečenský
problém demence znamenají, ani jediná se nezabývá preventivní tématikou v rámci
samostatné kapitoly, což je škoda jednak pro mou práci, ale především to ukazuje na nízký
zájem autorů věnujících se demencím o tuto problematiku. Proto následující řádky
představují mé zamyšlení se nad daným tématem.
Shrnout možná preventivní opatření v rámci demence obecně představuje poměrně
složitý úkol vzhledem k tomu, jak nesourodou skupinu různých onemocnění demence
představují. Přidržím se proto klasického dělení preventivních opatření na prevenci primární,
sekundární a terciární a zmíním se především o nejčastěji se vyskytujících demencích a o
chorobách, kde lze preventivními opatřeními dosáhnout nějakého úspěchu.
1.10.1 Primární prevence
Primární prevence je definována jako činnost či různá opatření zaměřená na zdravou
populaci, jejímž účelem je to, aby dané onemocnění vůbec nevznikalo. Poměrně široce se
může primární prevence uplatnit v rámci vaskulárních a některých sekundárních demencí, na
rozdíl od demencí primárních atroficko-degenerativních, kde je pole její působnosti značně
omezené.
Možným primárně preventivním postupem by mohlo být genetické poradenství při
plánovaném rodičovství u geneticky podmíněných onemocnění, jakým je především
Huntingtonova choroba. Nejčastější demence - Alzheimerova choroba je však geneticky
podmíněna (mutace genu pro amyloidový prekursorový protein – APP, presenilin 1 a 2)
pouze v 5 – 10 % případů, ostatní formy jsou sporadické. Primární prevence proto tkví
především v ovlivnění rizikových faktorů tohoto onemocnění. Ověřenými rizikovými faktory
pro vznik sporadické Alzheimerovy choroby jsou věk a výskyt onemocnění u členů rodiny,
tyto však nelze preventivně ovlivnit. Diskutovanými rizikovými faktory jsou ženské pohlaví
a další již potenciálně ovlivnitelné faktory, jako kouření, hypertenze, nižší vzdělání, poranění
hlavy a neurotoxické působení hliníku (3). Jako protektivní faktory byly na základě
klinických studií identifikovány: užívání nesteroidních antirevmatik, postmenopauzální
estrogenová terapie a užívání statinů, což však není možné, pro potenciální rizikové faktory
z toho plynoucí, doporučit jako preventivní opatření obecně.
Poměrně dobře jde na druhou stranu preventivně ovlivnit rizikové faktory
vaskulárních demencí, které se kryjí s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění
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obecně, protože jejich společným podkladem je ateroskleróza tepen a jde tedy především o
hypertenzi, hyperlipoproteinémie, diabetes mellitus, kouření, obezitu, nedostatek tělesného
pohybu, působení stresových faktorů a abusus alkoholu (malé množství alkoholu se naopak
ukazuje
jako
faktor
protektivní).
K preventivně
neovlivnitelným
faktorům
kardiovaskulárních onemocnění řadíme věk, mužské pohlaví a genetické predispozice.
V primární prevenci u sekundárních demencí je možné předcházet infekcím a to
edukací o sexuálně přenosných chorobách (AIDS je nejčastějším původcem demence u
mladých lidí) a výchovou k bezpečnému sexu, ochranou před klíšťaty nošením dlouhých
nohavic a používáním repelentů, očkováním proti spalničkám, preventivním užíváním
antimalarik při cestování do rizikových oblastí. Předcházením toxického působení na mozek
omezením příjmu alkoholu a drog, ochrana před působením neurotoxických látek
v pracovním prostředí, uvážlivá indikace léků ovlivňujících paměť u pacientů vyššího věku a
kontrola jejich negativního dopadu na kognitivní funkce. Zajištění dostatečné výživy po
stránce kvantitativní a především kvalitativní, terapie onemocnění, která mohou narušovat
funkci CNS a vést v dalším průběhu až k rozvoji demence (některé endokrinopatie,
kolagenózy, onemocnění jater, ledvin, srdce a plic, nádory CNS, ale i jiné nádory vedoucí
k paraneoplastickému postižení CNS, normotenzní hydrocefalus, chronický subdurální
hematom). Prevence úrazů hlavy vyvarováním se rizikových aktivit, popřípadě používáním
ochranných pomůcek, jako prevence posttraumatické demence.
1.10.2 Sekundární prevence
Sekundární prevence má za cíl vyhledávat asymptomatické formy onemocnění. Je
tedy zaměřena již na populaci nemocných a snaží se o zmírnění následků daného
onemocnění jeho včasnou diagnostikou a léčbou. To je u demencí obecně poměrně
problematické. Na rozdíl od řady onemocnění, která můžeme diagnostikovat již v době, kdy
se ještě klinicky neprojevují nebo jsou jejich projevy mírné a nespecifické a pacient jim
nepřikládá žádnou váhu (typickým příkladem by mohl být diabetes mellitus, či hypertenze),
je diagnóza syndromu demence stanovena právě z klinické symptomatologie a subjektivní
stesky pacienta na zhoršující se paměť a klesající výkonnost se často objevují dokonce dříve,
než je vůbec možné je objektivizovat nějakými testy. Proto zachycení demence ve fázi
asymptomatického onemocnění není zatím možné. Lze sice připustit, že zobrazovací metody
a především funkční zobrazovací metody (SPECT, PET) by mohly odkrýt nějaké
patologické změny dříve, než dojde ke klinickým projevům onemocnění, ale jejich
provádění jako skreeningu demence je nesmyslné a neekonomické. To je dáno především
tím, že jejich nálezy jsou nespecifické a neříkají nám tedy s jistotou, že se u daného pacienta
vyvine právě demence a navíc neexistují zatím prostředky, jak rozvoji klinicky
symptomatické demence zabránit, i když nasazení farmakoterapie by snad mohlo její nástup
oddálit. Možnosti sekundární prevence u většiny demencí, především však u demencí
primárních, jsou proto omezené. Další omezení plyne navíc již z definice demence, která
říká, že demence jsou onemocnění ireverzibilní a navíc progredující. Takže i při včasném
odhalení a zahájení terapie nemoc progreduje a dochází k další a další deterioraci
kognitivních funkcí, která končí naprostou ztrátou soběstačnosti a smrtí pacienta.
To ale neplatí pro tzv. reverzibilní demence, u nichž lze včasnou terapií progresi
onemocnění nejen zastavit, ale často je také možné dosáhnout zlepšení nebo dokonce
návratu úrovně kognitivních funkcí na premorbidní úroveň. To však závisí na včasnosti
diagnózy a rychlosti nasazení adekvátní terapie, proto zde má sekundární prevence veliký
význam. Mezi nejčastější reverzibilní demence patří depresivní pseudodemence, demence na
podkladě vedlejších účinků léků a metabolické příčiny demence, obecně je však příčina

- 27 -

demence reverzibilní pouze u nepatrného zlomku pacientů (10%). Ale sekundární prevence
má veliký význam i u dalších sekundárních demencí, za kterými stojí jiná onemocnění, která
lze identifikovat ještě před tím, než se projeví klinickými symptomy a často také dlouhou
dobu před tím, než způsobí demenci. Odhalení a terapie těchto onemocnění pak významně
snižuje riziko vzniku demence.
U vaskulárních demencí by sekundární prevence znamenala ovlivnění rizikových
faktorů aterosklerózy u pacientů s počínajícími stesky na poruchy paměti, což může
významně pozitivně ovlivnit další vývoj choroby. Snížení krevního tlaku u hypertoniků,
korekce diabetu a hyperlipoproteinémie, zanechání kouření a omezení konzumace alkoholu,
preskripce pohybové aktivity a terapie obezity významně snižují riziko progrese vaskulární
demence. Rizikovým faktorem pro rozvoj vaskulární demence jsou ve svém důsledku
především ikty. Demence se rozvíjí v rozmezí několika měsíců až let po iktu, po třech
měsících je přítomna asi u 13,6 – 31,8 % pacientů (3). Prevencí iktu a tedy i VD je kontrola
krevního tlaku jako prevence hypertenzního krvácení do CNS, daleko častější než ikty
hemoragické jsou však ikty ischemické, jejichž prevence spočívá především v ovlivnění tzv.
embolizačních zdrojů. Těmi jsou nejčastěji tromby v oušcích levé síně při fibrilaci síní a
aterosklerotické pláty v karotických tepnách. Účinnou prevencí vzniku iktu a rozvoje
demence při těchto onemocněních je ovlivnění příčin fibrilace, její farmakologická terapie
nebo nejčastěji se uplatňující medikace na ředění krve, která neřeší fibrilaci jako takovou, ale
snižuje tvorbu trombů. V případě karotické aterosklerózy je možností chirurgická
endarterektomie nebo endovaskulární intervenční výkony.
U primárních degenerativních demencí má význam především nepodceňovat prvotní
subjektivní stesky pacientů. Nepodlehnout obecně rozšířenému mýtu, že poruchy paměti
neodmyslitelně patří ke stáří, tak jako celkový tělesný a duševní úpadek. Diagnostikovat již
počínající známky demence, nejlépe již v rámci MCI (Mild Cognitive Impairment), sledovat
další vývoj onemocnění a včas zahájit komplexní terapii.
1.10.3 Terciární prevence
Terciární prevence často splývá s terapií daného onemocnění a jejím úkolem je
zabránit další progresi onemocnění a vzniku komplikací. To je u většiny primárních demencí
bohužel stále nedosažitelné. Terapie demence se sice vyvíjí, ale lze jen smutně konstatovat,
že terapeutický pokrok nesdílí tempo s pokrokem, s jakým se vyvíjí teoretické poznání
patofyziologie jednotlivých demencí (3) a smutnou pravdou zůstává tvrzení, že
Alzheimerova choroba je onemocnění nevyléčitelné vedoucí v horizontu několika let ke
smrti pacienta. Na druhou stranu však díky pokroku ve farmakoterapii je možné toto
onemocnění léčit a docílit tak prodloužení relativně samostatného života a oddálit nástup
pokročilých fází onemocnění, kdy je postižený naprosto odkázán na péči jiné osoby.
Ideální, avšak u primárních demencí zatím nedosažitelná, kvůli ještě stále
nedostatečným znalostem z oblasti etiopatogeneze jednotlivých chorob, je terapie kauzální.
Kauzální přístupy lze však často použít u demencí sekundárních a je proto nutné opět
zdůraznit důležitost diferenciální diagnózy. V terapii primárních demencí se musíme
většinou spokojit s léčbou založenou na ovlivnění jednotlivých známých patogenetických
článků nebo se symptomatickou terapií. Pravidlem je kombinace více terapeutických
přístupů, zahrnujících biologickou terapii (především farmakoterapie kognitivních poruch,
ale také symptomatická farmakoterapie přidružených obtíží, jakými jsou např. poruchy
spánku, deprese, úzkost, agresivita, psychotické příznaky) a terapii psychosociální, kterou
představují především různé techniky reedukační, z nichž veliký význam je přikládán
především realitně orientované terapii, procvičování kognitivních funkcí a nácviku běžných
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denních aktivit. Neméně důležitá je také terapie přidružených somatických chorob, které se
mohou významnou mírou podílet na zhoršování celkového stavu pacienta i symptomů
demence. Náležitou pozornost je třeba věnovat také pečovatelům dementních pacientů, u
kterých výrazně stoupá psychická i somatická morbidita (2, 13)! Na podporu pacientů
s demencí, ale také jejich pečovatelů vznikají různé společnosti (např. Česká
Alzheimerovská společnost, ČALS, www.alzheimer.cz), které poskytují informace, pořádají
setkání zainteresovaných osob, edukační programy pro pečovatele a další služby. U pacientů
s těžkými stadii demence je někdy nezbytná hospitalizace nebo umístění do ústavu sociální
péče. Indikací je především absence nebo selhání pečovatelů a těžké v domácí péči
nezvladatelné poruchy chování (3). Součástí komplexní péče by měla být i možnost
fyzikální, psychomotorické a řečové terapie mimo zdravotnická pracoviště, jejichž
dosažitelnost pro dementní pacienty je však v našich podmínkách výrazně nedostatečná, což
může způsobovat předčasné umísťování dementních osob mimo rodinu (2).
Důležité je také vybavit dementní pacienty kartičkou obsahující jméno, adresu a
kontaktní telefon na pečovatele pro případ ztráty dementního pacienta. Neméně důležité je
také včasné rozhodnutí o odebrání řidičského oprávnění (13) a rozhodnutí o omezení či
zbavení způsobilosti k právním úkonům a stanovení zákonného zástupce pacienta (5).
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2. ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE
DEMENCE
Zobrazovací metody mají především důležité postavení v diferenciální diagnóze
demencí, nedokáží stanovit diagnózu demence a ani neumí přesně odlišit jednotlivé choroby
způsobující demenci, přesto jejich výsledky jsou pro odlišení jednotlivých onemocnění
podstatné a jejich použití se stává součástí diagnostického procesu. Používány jsou dvě
skupiny metod. Morfologické zobrazovací metody (CT a nověji MRI) a funkční (někdy
nazývané funkčně-morfologické) zobrazovací metody (SPECT a v klinické praxi zatím málo
dostupný PET). Výsledky jednotlivých metod jsou porovnatelné pouze do určité míry právě
proto, že jednotlivé metody poskytují trochu jiný pohled na pacienta. Výhodou
morfologických zobrazovacích metod, především MRI, je vysoká rozlišovací schopnost a
možnost kvalitního zobrazení i menších mozkových struktur. Funkční zobrazovací metody,
které neposkytují tak kvalitní anatomické detaily, nabízejí podle typu vyšetření zobrazení
různých funkčních procesů, které u řady chorob předcházejí rozvoj strukturálních změn a
poskytují tak možnost zachytit chorobu dříve. Např. u mírně pokročilé Alzheimerovy
demence nepřekvapí již patologický výsledek vyšetření SPECT při ještě normálním či
nevýrazném nálezu na CT či MRI. Novinkou posledních let je snaha o syntézu těchto
jednotlivých pohledů, která je patrná i ve vzniku tzv. hybridních přístrojů, např. SPECT/CT.
Všechny zobrazovací metody pro jednotlivé choroby spojené s demencí vykazují
vyšší senzitivitu, než specificitu výsledků a je tedy nezbytné jejich výsledky porovnávat
s výsledky klinického vyšetření i s výsledky dalších pomocných metod. Vhodné je také
vyšetření opakovat v časovém odstupu a hodnotit progresi nálezu.

2.1 MORFOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ METODY (CT, MRI)
2.1.1 Nálezy normálního stárnutí v obraze morfologických zobrazovacích metod
Během stárnutí dochází v lidském organismu k funkčním i morfologickým změnám,
které se nevyhýbají ani centrálnímu nervovému systému. V obraze morfologických
zobrazovacích metod je pro normální stárnutí (rozumějme stárnutí bez přítomnosti chorob,
jehož protikladem je stárnutí patologické, v našem případě způsobené přítomností demence)
typický nález specifických věkově vázaných změn postihujících jak šedou, tak i bílou hmotu
mozkovou jako projev normálního procesu stárnutí. Abychom uměli říci, co je ještě
normální a co je již patologií, musíme během hodnocení výsledků zobrazovacích metod brát
vždy v potaz věk pacienta. Jak dokazují výsledky vyšetření morfologických zobrazovacích
metod, tak obdobné studie patologů, dochází s věkem k progresivnímu nárůstu likvorových
prostor na úkor mozkové tkáně – mluvíme o tzv. fyziologické atrofii. Poměr mezi objemem
likvoru a mozkového parenchymu zůstává mezi 10. a 50. rokem věku konstantní, nad 50 let
věku je variabilní a do velké míry individuální, s narůstajícím věkem pak nastává progresivní
dilatace likvorových prostorů /Nagata a spol., 1987; viz literatura (2)/, což potvrzují závěry i
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dalších autorů. Ačkoli je atrofie v průběhu stárnutí difúzním procesem, který postihuje jak
šedou, tak bílou hmotu mozkovou, dochází ve vyšším věku k urychlení tohoto procesu v bílé
hmotě mozkové. Poměr mezi šedou a bílou hmotou mozkovou se v průběhu stárnutí mění od
1,22 ve 20 letech věku, 1,13 v 50 letech a 1,55 ve 100 letech /Miller et al. 1980; viz
literatura (2)/. S tím by mohlo souviset rozšiřování kortikálních sulků s věkem. Šířku sulků
na konvexitách považujeme za normální do 4mm, interhemisferální fisuru do 6 mm.
Řada prací také dokazuje přítomnost fokálních abnormit bílé hmoty u 55 – 80 %
případů osob vyšších věkových skupin za současné nepřítomnosti neurologického deficitu
/Bradley et al. 1984, Brant-Zawadzki et al. 1985, Fazekas et al. 1987, George et al. 1986, Zatz
et al. 1982, Gerard et al. 1986; viz literatura (2)/. Frekvence lézí bílé hmoty koreluje s věkem,
od 8.dekády výše je těchto lézí statisticky více u pacientů s hypertenzí, cukrovkou,
ischemickou chorobou srdeční a hyperlipidémií. Nepřítomnost alterace bílé hmoty ve vyšším
věku je známkou úspěšného stárnutí, avšak ani jeho přítomnost ještě nenasvědčuje nějaké
výrazné patologii (2). Společným rysem těchto lézí je ložisková ztráta mozkového
parenchymu provázená zmnožením tkáňové tekutiny, což vede v CT obraze ke snížení
denzity a v obraze MRI ke zvýšení intenzity signálu v T2 váženém obraze. V obraze CT se
pro tyto změny, které jsou rozptýleny hluboko v bílé hmotě (zvláště frontálně a
parietookcipitálně), v bazálních gangliích a podél laterálního ohraničení komor, vžil název
lucence. Jejich umístění odpovídá cévní distribuci dlouhých perforujících cév bez kolaterál,
jako jsou medulární a lentikulostriatální arterie. Vysvětlení jejich podstaty však zůstává
prozatím pouze na úrovni teorií.
Tabulka č. 8 Shrnutí parametrů fyziologického stárnutí v obraze morfologických zobrazovacích metod
Nepřítomnost ložiskových změn, projevů
expanzivity či retrakce
Fyziologické stárnutí v obraze CT
Rozšíření mozkových rýh a komor úměrné
věku
Periventrikulární lucence v bílé hmotě
s predilekcí bifrontoocipitálně
Rozšíření mozkových rýh a komor úměrné
věku
Roztroušená hyperintenzní ložiska v bílé
Fyziologické stárnutí v obraze MRI hmotě v T2 váženém obraze
Periventrikulární proužek zvýšeného signálu
v T2 a sníženého signálu v T1 obraze
Narůstající depozita železa v globus pallidus
a v putamen
(upraveno podle: Obenberger, J.; Diagnostika demencí pomocí zobrazovacích a elektrofyziologických metod;
In: Jirák, R.. a kol.; Demence; Maxdorf, Praha 1999, s. 33-79)
2.1.2 Demence v obraze morfologických zobrazovacích metod
Základním patologickým jevem u demence v obraze morfologických vyšetřovacích
metod je těžká či předčasná atrofie mozku, která může, ale nemusí, signalizovat degenerativní
proces spojený s demencí. Atrofie je totiž nespecifickým nálezem, se kterým se můžeme
setkat nejen při vyšetření pacientů s primárními degenerativními demencemi. Ale těžkou
atrofii vymykající se hranici normálního stárnutí můžeme nalézt i u pacientů s hypertenzí,
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chronickým cerebrovaskulárním onemocněním, cukrovkou, či u pacientů delší dobu léčených
hydantoinovými deriváty, aniž by se u nich vyskytovaly klinické příznaky demence (2). Nález
atrofického mozku je nespecifický a navíc společný různým druhům demence
degenerativního původu. V těchto případech CT nebo MR mozku v rutinním provedení
nepostačuje ke stanovení přesné diagnózy a funkční vyšetření pomocí SPECT je vhodným
doplňkem v diferenciálně diagnostické rozvaze (7). Víceméně generalizovanou atrofii
vyskytující se v rámci primárních degenerativních demencí musíme však odlišit od atrofie
fokální, která je typická pro některé demence sekundární, kde naopak představují
morfologické vyšetřovací metody důležitý diferenciálně diagnostický nástroj. Fokální atrofie
může být reziduálním pozdním nálezem u mozkových infarktů, hemoragií, kontuzí, A-V
malformací, zhojených abscesů i dalších postižení jako např. pooperačního rezidua. Právě
odlišení těchto stavů je dominantou morfologických zobrazovacích metod, ale je nutno mít
stále na mysli, že ne každá morfologická změna patrná ve vyšetřovacích metodách vede ke
vzniku demence.
Morfologické vyšetřovací metody odráží stupeň morfologického postižení mozkového
parenchymu, vyjádřeného u primárních demencí mírou mozkové atrofie, probíhajícím
patologickým procesem. Není neobvyklé, že u pacientů postižených Alzheimerovou demencí
po neuropsychologické a klinické stránce poměrně homogenních nalézáme odlišné CT
obrazy /Obenberger, 1993; viz literatura (2)/. To je dáno vnitřní nehomogenitou zkoumaných
souborů pacientů, která vychází z odlišné doby trvání a rychlosti progrese onemocnění u
jednotlivých pacientů daného souboru, přičemž informace o trvání patologického procesu je
klinicky velice špatně uchopitelná a to ať vycházíme z informací poskytnutých pacientem,
které jsou subjektivně zkreslené a později ovlivněné ztrátou náhledu, nebo i z informací
poskytnutých rodinnými příslušníky, kteří si v každodenním kontaktu s nemocným, u něhož
demence progreduje pomalu, onemocnění také nemusí dlouho uvědomovat. Pomalu
progredující demence dává dostatek času k morfologickému vyjádření postupujícího
patologického procesu, vyjádřeného určitou mírou atrofie, na rozdíl od rychlého průběhu, kdy
i již při klinicky stanovené poruše kognitivních funkcí, nemusí být CT obraz patologický (2).
I přes uvedené obtíže se dá tvrdit, že míra atrofie mozku koreluje do jisté míry
s hloubkou poruchy kognitivních funkcí, problémem však zůstává, jak míru atrofie
kvantifikovat. Často je užíváno pouze vizuální hodnocení, založené na posouzení nálezu
kvalifikovaným a zkušeným pracovníkem a zařazení nálezu do jedné ze tří skupin podle
závažnosti atrofie. Tomuto přístupu je vyčítán především subjektivní pohled a tedy závislost
hodnocení na zkušenosti hodnotitele. Na rozdíl od ostatních metod si však umí tento způsob
nejlépe poradit s artefakty, které se při zobrazení vyskytují a zkreslují tak výsledky
objektivních metod hodnocení míry atrofie. Mezi objektivní metody patří lineární
proměřování, planimetrická a volumometrická měření. Výsledkem lineárního proměřování
jsou různé indexy, které vyjadřují poměr mezi mozkovým parenchymem a likvorovými
prostory, (např. Evansův index udávající poměr mezi maximální šíří frontálních rohů
postranních komor a maximální šíři vnitřního průměru lbi). Přesné lineární změření šířky
subarachnoidálního prostoru a proměření velikosti komor však může být někdy obtížné a
zkreslené výskytem artefaktů. Proto byly vynalezeny další, složitější a přesnější přístupy.
Planimetrií rozumíme měření ploch na vybraných řezech pomocí funkce ROI (region of
interest – oblast zájmu), které lze na vybraném řezu označit světelným perem nebo pomocí
počítače. Výsledkem je pak tzv. VBR (ventricular-brain ratio, poměr plochy komor k ploše
mozku v daném řezu). Omezení této metody spočívá v měření pouze v jediné úrovni CNS.
Výsledky mohou být ovlivněny anatomickými variantami a uložením pacienta v CT přístroji.
Volumetrická měření likvorových prostor stanovují objem likvoru v cm3. Tato metoda
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vykazuje zatím nejlepší výsledky (senzitivita a specificita jsou udávány okolo 90%) a je
nejcitlivější metodou pro odlišení mírné Alzheimerovy demence od kontrolní skupiny.
Vyhodnocením výsledků objemu temporálních a frontálních sulků u pacientů s DAT a
skupinou kontrol se podařilo obě skupiny zcela separovat /Ichimiya et al., 1986; viz literatura
(2)/. Ještě lepších výsledků je dosahováno při dlouhodobém sledování pacienta pomocí
zobrazovacích metod a pozorování rychlosti morfologických změn /např. sledování míry
atrofie mediálního temporálního laloku v průběhu onemocnění: u pacientů s DAT je nárůst
atrofie daleko rychlejší, než u kontrolní skupiny zdravých stejně starých lidí, kde je atrofie
podmíněna pouze věkem, Rusinek et al., 2004; viz literatura (2)/, avšak to je v dnešní klinické
praxi zatím často nedosažitelné.
Novinkou na poli zobrazovacích metod u pacientů s DAT je hodnocení mozku nikoli
jako celku, ale zaměření se na jeho jednotlivé oblasti, které jsou postiženy nejdříve a
nejintenzivněji, s cílem nalézt časné markery tohoto onemocnění. Takovou oblastí je
především mediální temporální lalok a jeho hipokampální struktury, které jsou důležité pro
normální kognitivní funkce, především paměť. Tato metoda umožňuje při 5 % falešně
pozitivních výsledků 92 % detekci DAT, nebo při 1% falešně pozitivních výsledků 76 %
záchyt DAT /Jobs et al., 1992; viz literatura (2)/. Od tohoto přístupu se v budoucnu očekává
zpřesnění dat o prevalenci a incidenci DAT, možnost použití této metody jako screeningového
testu a také pro sledování účinnosti terapie. Dalšími oblastmi jsou entorhinální kůra,
amygdala a často citovanou oblastí ve spojení s časnou DAT je cingulum, přesněji cingulum
posterius, které je asociováno se strukturami mediálního temporálního laloku a také se podílí
na kognitivních funkcích, speciálně na paměti a prostorové orientaci.

2.2 FUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY (SPECT, PET)
2.2.1 SPECT - Single photon emission computed tomography – jednofotonová
emisní počítačová tomografie je funkčně-morfologickou zobrazovací metodou, která je na
rozdíl od PET dostupná na většině pracovišť nukleární medicíny a využívá se běžně
k vyšetření pacientů s demencí. Na rozdíl od PET, která používá pozitronové zářiče
s krátkým poločasem rozpadu, jež musí být připravovány v cyklotronu v bezprostřední
blízkosti vyšetřovacího místa, užívá SPECT klasické gama radionuklidy s delším
poločasem, které mohou být dodávány komerčně a odpadá tak náročná fáze přípravy
radionuklidů v cyklotronu.
Na rozdíl od CT, kterou nazýváme transmisní tomografií, jelikož znázorňuje
rozložení absorbce rtg záření ve tkáni, nazýváme SPECT a PET emisní tomografií, protože
znázorňují rozložení radiofarmaka ve tkáni na základě četnosti vyzářených částic.
Tomografií pak rozumíme zobrazení objektu pomocí rovinných vrstev, které jsou tímto
vyšetřovaným objektem vedeny. Zobrazením sousedících vrstev tak obdržíme úplný obraz
vyšetřovaného orgánu či části těla, získáme obrazy ve třech na sebe kolmých rovinách.
Výhodou tohoto typu zobrazení je odstranění superpozice překrývajících se vrstev
vyšetřovaného objektu, která je vlastní všem klasickým metodám zobrazení, čímž je
dosaženo zvýšení kontrastu mezi patologickými strukturami a normální tkání a tedy zvýšení
diagnostické hodnoty metody. Dalším přínosem tomografického zobrazení je možnost
kvantifikace, tedy že z naměřené aktivity v daném bodě obrazu můžeme soudit na skutečnou
koncentraci radiofarmaka v odpovídajícím místě ve tkáni. (To je možné především
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v obrazech PET, kde je na rozdíl od SPECT snadno proveditelná tzv. korekce na atenuaci,
tedy korekce zeslabení proudu fotonů při průchodu tkání. Četnost částic dopadajících na
detektor je totiž nižší, než četnost částic vyzářených ze zdroje, což je dáno pohlcením
určitého procenta částic při průchodu tkání.)
Tomografického zobrazení se dosahuje snímáním vyšetřovaného objektu z mnoha
prostorových úhlů, čehož je dosaženo snímáním z různých poloh při otáčení scintilační
kamery kolem těla vyšetřovaného (klasická rotační Angerova kamera), nebo použitím méně
rozšířených multidetektorových přístrojů, kde je mnoho detektorů uspořádáno do prstence
kolem pacienta. Obraz tomografického řezu je pak vytvořen ze souboru projekcí
matematickými metodami za použití počítačů. Nejužívanější matematickou metodou pro
rekonstrukci obrazů je filtrovaná zpětná projekce.
Princip SPECT vyšetření mozku spočívá v detekci gama záření vysílaného
jednofotonovým zářičem z nitra neuronů. Jde o tzv. perfúzní scintigrafii či perfúzní
tomografii, která nám dává informace o rozložení krevního proudu ve vyšetřovaném orgánu.
Tyto metody jsou založeny na znázornění distribuce indikátorů, které jsou z krevního proudu
deponovány v buňkách vyšetřovaného orgánu (v případě vyšetření mozku pak přímo
v neuronech) nebo v kapilárách orgánu. Jde tedy o zobrazení prokrvení – perfúze
jednotlivých částí mozku, které poskytuje informace o regionálním průtoku krve
mozkem (rCBF-regional cerebral blood flow). Nejčastěji využívaným radiofarmakem je
99m
Tc – HMPAO (99mTc-d,l hexametylpropylenaminooxim značený metastabilním
techneciem), který je komerčně dostupný jako neaktivní kit. Jde o látku lipofilní povahy,
která po intravenózní aplikaci snadno prochází z krve hematoencefalickou bariérou a
deponuje se uvnitř mozkových buněk, přičemž úroveň akumulace v mozkových buňkách je
funkcí nabídky, tedy průtoku krve a tedy funkčního stavu mozkových buněk, který
představuje jednu z důležitých vlastností při regulaci průtoku krve mozkem. V buňkách
ztrácí 99mTc – HMPAO za spoluúčasti nitrobuněčného glutathionu během několika minut
svou lipofilní vlastnost a přechází v polární hydrofilní komplex, který zůstává
v intracelulárním prostoru, nedochází tedy k jeho redistribuci a distribuce věrně
zaznamenává rozložení krevního proudu v mozku v okamžiku aplikace.
Dalšími možnými avšak mnohem méně často používanými radiofarmaky pro
vyšetření regionálního průtoku krve mozkem metodou SPECT jsou 99mTc-ECD (ethyl
cysteinát dimer, bicisát) a 123I-IMP (iodoamphetamin). 99mTc-ECD je vzhledem k
99mTc-HMPAO výhodnější díky několikahodinové stabilitě radiofarmaka po jeho přípravě
in vitro (až 8 hod. na rozdíl od 30 minutové stability 99mTc-HMPAO) a díky rychlé extrakci
v mozku již při prvním průtoku krve a velmi rychlé clearance z měkkých tkání hlavy
(kvalitnější zobrazení). Je však finančně náročnější. V současné době je dostupný další
preparát HMPAO stabilizovaný kobaltem, který lze použít i 2 hodiny po označení 99mTc.
123I-IMP je cyklotronový produkt vysoké ceny a tedy horší dostupnosti, který
podobně jako 99mTc-ECD vykazuje rychlou extrakci již při prvním průtoku krve mozkem,
jeho nevýhodou však je možnost vyskytnutí se nežádoucí redistribuce radioaktivity.
V hodnocení nálezů SPECT (na rozdíl od nálezů v PET) se potýkáme s problémem
nemožnosti vyjádřit úroveň rCBF v absolutních hodnotách. Je proto nutné naměřenou
aktivitu zkoumané oblasti porovnávat s aktivitou jiných oblastí mozku, nejčastěji
s korespondující strukturou druhostranné hemisféry nebo s mozečkem. Při vyhodnocování
nálezů se pak setkáme s dvojím přístupem, se subjektivním vizuálním hodnocením
zkušeným zacvičeným pozorovatelem a s možností semikvantitativně vyhodnotit rCBF v
oblasti zájmu (tzv. ROI – region of interest) pomocí perfúzního indexu (PI), který vztahuje
perfúzi zkoumané oblasti k perfúzi referenční oblasti, která je nejčastěji representována
mozečkem (CRBL).
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Perfúzní index (PI) můžeme získat z následujícího vzorce:

PI =

Impulsy ROI
Pixely ROI

/

Impulsy CRBL
Pixely CRBL

SPECT je v diferenciální diagnostice demencí dnes již poměrně rutinní dostupnou
metodou. Jednotlivá onemocnění v rámci syndromu demence vykazují odlišný perfúzní
vzorec, na jehož základě je možné tato onemocnění diferencovat. Na rozdíl od
morfologických zobrazovacích metod (CT, MRI) přináší SPECT informace o funkci a jeho
nevýhodou oproti morfologickým zobrazovacím metodám je malá rozlišovací schopnost a
tedy horší hodnocení jemných detailů. Mozková perfúze, kterou vyšetření sleduje, odráží
metabolickou funkci v různých oblastech mozku. Místa, která jsou v daný okamžik
metabolicky aktivnější, vykazují vyšší úroveň krevní perfúze. Normálním obrazem je
poměrně homogenní rozložení aktivity, přičemž více metabolicky aktivní je šedá hmota
mozková, méně bílá a nejaktivnější strukturou je mozeček.
2.2.1.1 Nálezy normálního stárnutí v obraze SPECT
V normálně fungujícím mozku je vysoký stupeň aktivity v kůře všech laloků a
v oblasti podkorové šedi – v talamu a bazálních gangliích. Nejvýraznější průtok vykazuje
oblast zrakové kůry okcipitálních laloků a mozeček. Nižší aktivita radiofarmaka je
zaznamenána z oblastí mozkových komor a bílé hmoty hemisfér mezi kůrou a bazálními
ganglii. Při fyziologickém stárnutí mozku nastává povšechný pokles mozkového prokrvení a
metabolismu především ve frontálních lalocích, méně v temporálních a parietálních.
Nedochází k žádným významnějším změnám v podkorové šedi, ve zrakové kůře ani
v mozečku (7). U řady lidí vyššího věku, u kterých se neprojevují klinické známky demence
se přesto setkáváme s různě rozsáhlými perfúzními defekty podmíněnými cévními změnami
ve stáří a zůstává otázkou, zda je tyto změny možno považovat za normu a nebo zda dochází
u dotyčných jedinců k nástupu demence později.

2.2.1.2 Demence v obraze SPECT
Různé demence jeví v obraze SPECT různě lokalizovaný deficit regionální mozkové
perfúze. Nález určitého perfúzního vzorce tak může podpořit klinické podezření na nějaký
určitý typ demence, ale podobně jako je nespecifickým nálezem atrofie zobrazená pomocí CT
nebo MRI, je i porucha perfúze nálezem nespecifickým. Nejlépe je pomocí SPECT
diferencována Alzheimerova demence, demence frontotemporální a demence vaskulární.
Naopak rozlišení Alzheimerovy demence a Lewy body disease může být složité (7), i když
někteří autoři poukazují na výrazné perfúzní rozdíly u těchto dvou nosologických jednotek
(snížení perfúze v okcipitální kůře a relativně dobře zachovaná perfúze střední temporální
kůry /Ischii et al., 1999; viz literatura (2)/ a /Donemiller et al., 1997; viz literatura (2)/ navíc
upozornili na výraznější narušení dopaminergních receptorů u LBD ve srovnání s DAT). Pro
odlišení Alzheimerovy demence a demence vaskulární je možné s výhodou použít také
vazodilatační test a zvýšit tak výtěžnost vyšetření (12). Na druhou stranu je nutné
připomenout, že obě choroby se mohou kombinovat, koexistovat a mluvíme pak o tzv.
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smíšené demenci, která se zdá být podle funkčních zobrazovacích vyšetření daleko častější,
než je uváděných 10-20%. Ale nezapomínejme na přítomnost perfúzních defektů i u starších
lidí bez klinické symptomatologie demence. Je proto těžké až nemožné určit, do jaké míry se
na klinické manifestaci podílí změny degenerativní a na druhé straně změny vaskulární.
V praxi se pak můžeme setkat s tím, že klinická diagnóza někdy neodpovídá diagnóze
stanovené na základě SPECT vyšetření. Vazodilační test spočívá v porovnání mozkové
perfúze za bazálních a za farmakologicky stimulovaných podmínek. Někdy je test označován
také jako stanovení cerebro-vaskulární rezervy a jedná se ve své podstatě o vyšetření
schopnosti mozkových cév reagovat na vazodilatační podnět. Vyšetření probíhá ve dvou
fázích, v první je provedeno standardně SPECT vyšetření mozku se stanovením rCBF a ve
druhé fázi, nejlépe s odstupem 2-7 dní, je provedeno další vyšetření, kterému ale předchází
podání vazodilatační látky (dipyridamol, acetazolamid). Záznamy z obou vyšetření jsou pak
porovnány vizuálně nebo semikvantitativně. Pro vaskulární demenci je typická porucha
cerebro-vaskulární rezervy, tedy stav, kdy po podání vazoaktivní látky nedochází v oblastech
zásobených patologicky změněnými cévami ke zvýšení průtoku na rozdíl od oblastí
zásobených cévami zdravými. U Alzheimerovy choroby se naopak setkáváme
s nepoškozenou reaktivitou cévního řečiště a se zachovalou cerebro-vaskulární rezervou.
Vazodilatační test může být tedy přínosem pro odlišení těchto jednotek a to především
v případech, kdy je vzorec jediného vyšetření nejednoznačný.

Tabulka č. 9 Nejčastější patologické SPECT nálezy u některých demencí
Nosologická jednotka:
SPECT obraz mozkové perfúze:
Oblasti se sníženou perfúzí:
• Temporo-parietální oblast jednostranně – v časné fázi
onemocnění je častěji jako první postižena dominantní
hemisféra
• Temporo-parietální oblast oboustranně – typický obraz
• Frontální oblast – v pozdním stádiu onemocnění
Alzheimerova demence
Oblasti se zachovalou perfúzí i v pokročilé fázi onemocnění:
• Rolandická kůra – primární senzorimotorická kůra
• Primární zraková kůra okcipitálního laloku
• Podkorová šeď v hloubce hemisfér – thalamus, bazální
ganglia
• mozeček
Obdobný obraz jako u DAT, ale některé jiné práce hovoří o
Lewy body disease
rozdílném perfúzním vzorci (snížená perfúze okcipitálního
laloku)
Oblasti se sníženou perfúzí:
• frontální (CAVE! frontální hypoperfúzí se může
Pickova choroba a jiné
manifestovat také deprese) a temporální laloky
frontotemporální demence
oblasti se zachovalou perfúzí:
• parietální lalok
Huntingtonova choroba
Oboustranný výpadek perfúze v nucleus caudatus
Různé perfúzní vzorce – od normálního nálezu, přes mírné
Demence u Parkinsonovy globální postižení mozkové perfúze, po oboustranný parietální
choroby
deficit perfúze
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vícečetné, oboustranné, většinou asymetrické, náhodně
Multiinfarktová vaskulární
roztroušené perfúzní deficity, poruchy prokrvení thalamu a
demence
bazálních ganglií
Snížení rCBF v centru hemisfér odpovídající zvětšení
Normotezní hydrocefalus
mozkových komor a zhoršení perfúze přilehlé bílé hmoty
/upraveno podle: Demence v SPECT vyšetření mozku, viz literatura ( 7)/
Charakteristický SPECT nález u pacienta s pokročilou AD ukazuje obrázek (Příloha č. 1).
Nález symetrické temporo-parietální hypoperfúze u pacienta s poruchou paměti
znamená 80ti % pravděpodobnost, že se jedná o Alzheimerovu demenci (7). Jde o nález
nespecifický, který se může vyskytovat i v rámci jiných demencí, např. demence vaskulární,
Lewy body disease, demence u Parkinsonovy choroby a také u vzácné mitochondriální
encefalopatie. V odborné literatuře se objevují i zmínky o tom, zda vyšetření SPECT může
oproti morfologickým vyšetřovacím metodám přinést nějaké další významné informace pro
klinickou praxi a zda by mělo být vůbec u dementních pacientů indikováno. Někteří autoři
/Scheltens, 1999; viz literatura (8)/ jsou toho názoru, že SPECT jako doplněk CT/MRI není u
nemocných s DAT zdůvodnitelný a to ani klinicky a už vůbec ne ekonomicky, jiní autoři
s tímto názorem však nepřímo polemizují /Talbot et al., 1998, Varma et al., 1997, Kupka a
kol., 2000; viz literatura (8)/. Já osobně se domnívám, že použití SPECT v této indikaci má
své odůvodnění, je-li indikován individuálně a uvážlivě a to zejména proto, že jak již bylo
uvedeno, poskytuje jiné informace než morfologické vyšetřovací metody, jejichž nálezy jsou
mimochodem také nespecifické. A jelikož funkční změny předchází změny morfologické,
můžeme se setkat se situací, kdy při již patologickém funkčním zobrazení (SPECT) jsou
nálezy na morfologických zobrazeních ještě normální, což může být důležité u počínající
demence a nebo při určitém stupni postižení na morfologických zobrazeních, ukáže SPECT
často rozsah postižení větší. Studie /El Fakhri a kol., 2003; viz literatura (10)/ dokazuje větší
přínos kombinace výsledků MRI a SPECT k odlišení MCI, DAT a kontrolní skupiny, než
použití zmíněných metod samostatně. I nadále však zůstává hlavní diagnostickou i
diferenciálně diagnostickou metodou důkladné vyšetření klinické.
Na tomto místě je také vhodné zmínit často si odporující výsledky různých klinických
studiích na tomto poli, což je nejspíše způsobeno tím, že je prakticky nemožné nalézt
v literatuře dvě práce totožné ať metodicky, nebo realizací při totožném či alespoň věkově
srovnatelném souboru, jehož charakteristiky jistě spolurozhodují o celkových výsledcích (2).
Dalším problémem je skutečnost, že zdaleka ne všechny práce jsou založeny na vyšetření
nemocných, u nichž byla později diagnóza DAT definitivně ověřena a potvrzena sekčně.
Mnoho klinických studiích se zabývá otázkou, jak tedy zlepšit specificitu SPECT
vyšetření u dementních pacientů. Podobně jako u morfologických zobrazovacích metod se
obrací pozornost i k menším s pamětí výrazně asociovaných oblastí jakými jsou hipokampus a
zadní cingulum. Průkaz hypoperfúze alespoň jednoho z hipokampů je závažným zjištěním a
v kombinaci s parietálním či parietotemporálním perfúzním deficitem zvyšuje hodnotu
metody pro diagnostiku DAT /Kupka o kol., 2000; viz literatura (8)/. Huang se
spolupracovníky uvedli v roce 2002 zajímavou studii (9), ve které vyšetřili rCBF (regional
cerebral blood flow - regionální průtok krve mozkem) v mnoha oblastech mozku pomocí
99m
Tc – HMPAO u 54 pacientů s MCI. V průběhu dalšího klinického sledování těchto
pacientů došlo u 17 z nich k naplnění diagnostických kritérií demence, 37 pacientů zůstalo
klasifikováno jako MCI. Poté byly porovnány výsledky SPECT vyšetření u těchto dvou
skupin pacientů, přičemž skupina nazvaná PMCI (progresivní MCI), jejíž pacienti vyvinuli
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v dalším průběhu demenci, měla v porovnání se skupinou SMCI (stacionární MCI)
signifikantní pokles rCBF v oblasti levého zadního cingulárního kortexu a to již v době, kdy
ještě nesplňovali diagnostická kritéria demence. Uvedená metoda by tedy mohla přispívat
k rozlišení pacientů v rámci dosud nehomogenní skupiny označené jako MCI.

2.2.2 PET – positron emission tomography – pozitronová emisní tomografie může na
rozdíl od SPECT zobrazit přímo mozkový metabolismus a to díky použití 18FDG
(fluorodeoxyglukóza) jako radionuklidu, nebo vyšetřením regionální syntézy bílkovin při
použití značených aminokyselin. Dále je možné pomocí PET sledovat extrakci kyslíku
v mozkové tkáni, zobrazit regionální denzitu mozkových receptorů jednotlivých
neurotransmiterových systémů a samozřejmě také regionální průtok krve mozkem.
Zobrazení poskytované PET je díky jiné technologii (pozitrony vyzářené pozitronovým
zářičem ve tkáni anhilují za vzniku fotonového páru, tedy dvou fotonů každý o energii 511
keV, které se rozletí od místa anihilace pod úhlem 180º a jsou zachyceny systémem do
prstence umístěných a speciálně propojených detekčních kamer, které registrují pouze
kvanta energie odpovídající anihilaci pozitronu, není tedy nutné používat olověné kolimátory
k vymezení směru, odkud fotony vychází, tak jako u SPECT; kolimace je v případě PET
zajištěna elektronicky - koincidenčním zapojením protilehlých detektorů) daleko kvalitnější
než zobrazení SPECT /to je dáno až 1000krát větší citlivostí detekce záření, 2krát vyšší
rozlišovací schopností a možností provést přesnou kvantifikaci obrazu díky jednodušší
korekci na atenuaci záření (6)/, ale tomu odpovídají i mnohonásobně vyšší ekonomické
náklady. Vzhledem k zatím omezenému využití PET v klinické praxi odkazuji pro další
informace na uvedenou literaturu (2).
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3. STUDIE

3.1 Souhrn
Ke zhodnocení významu perfúzní scintigrafie mozku v diferenciální diagnostice
kognitivních poruch byla provedena retrospektivní analýza dat 27 pacientů s kognitivní
poruchou vyšetřených na oddělení Nukleární medicíny ve FNKV v roce 2006. Porovnávána
byla klinická diagnóza demence a závěry vyšetření SPECT mozku. Z 27 vyšetřených byla
jednoznačná shoda v diagnóze u 14 pacientů, u 7mi ze skupiny AD a 7mi ze skupiny
smíšené demence. Dalších 5 pacientů scintigraficky zařazených do skupiny smíšené
demence (MIX) bylo klinicky zařazeno jako AD a 2 pacienti s klinickou diagnózou mírný
kognitivní deficit (MCI) měli na SPECT počínající formu AD. Celkově relativně shodných
bylo tedy 21 vyšetřených (78%). Posuzováním perfúzních změn vymezených oblastí zájmu v
mozku u pacientů s AD a u kontrolní skupiny byl potvrzen největší rozdíl perfúze
temporoparietálně a v gyrus cinguli posterior. Posuzován byl také vztah perfúze jednotlivých
oblastí mozku k hodnotám krátkého psychologického testu (mini mental state examination –
MMSE) s nejvyšší korelací v oblasti parietálního laloku, zatímco vztah MMSE k věku či
vzdělání v tomto souboru pacientů nekoreloval. Hypotéza závislosti rizikových faktorů
(hypertenze, hyperlipoproteinémie, diabetes mellitus, CMP a kouření) u vybraných typů
demence (AD, VD, MIX) potvrzuje jejich zásadní vliv v patogenezi vaskulárních demencí
tím, že dokládá jejich vyšší výskyt u skupiny pacientů se smíšenou demencí a ještě vyšší
výskyt u skupiny pacientů s demencí vaskulární.
3.2 Úvod
Demence představují výrazný socioekonomický problém a jejich problematika dále
narůstá s tím, jak dochází ke stárnutí populace v civilizovaných zemích. V souvislosti s tím a
také s rozvojem nových farmakoterapeutických možností, především ovlivnění
Alzheimerovy demence inhibitory acetylcholinesteráz, stoupá zájem o metody, které mohou
přispět k diferenciální diagnostice jednotlivých demencí, mezi něž patří mimo jiné i
stanovení rCBF (regional Cerebral Blood Flow - regionální mozkové perfúze) pomocí
SPECT vyšetření mozku. Existuje mnoho klinických studií zkoumajících možnosti
zobrazovacích metod v diferenciální diagnostice demencí, jejichž cílem je nalézt markery
jednotlivých demencí, které by mohli být použitelné pro diferenciální diagnózu demencí
v rámci běžné klinické praxe. Je však třeba uvést, že přesto, že se danému tématu věnuje
mnoho práce a úsilí, a i přesto, že se zobrazovací metody (morfologické i funkční) v klinické
praxi v diferenciální diagnostice demencí již běžně používají, stále ještě takový specifický a
jednoduše použitelný marker pro jednotlivé typy demencí stanoven nebyl. A diferenciální
diagnostika demencí tak stále stojí na komplexním hodnocení klinického nálezu, pomocných
laboratorních a zobrazovacích metod a konečné slovo má v řadě případů stále až závěr
histopatologického vyšetření. (Nejvíce specifické nálezy pro jednotlivé demence jsou
diskutovány v kapitole 2.)

- 39 -

3.3 Cíl práce
Cílem této práce bylo porovnat u sledovaných pacientů perfúzní vzorce na obrazech
SPECT mozku s diagnózou klinickou, v další fázi u pacientů s Alzheimerovou demencí
potvrdit odlišnosti perfúzních změn ve vytyčených oblastech zájmu (ROI – Region Of
Interest) a ověřit, že platí v literatuře (2,7,8) uváděné změny rCBF u Alzheimerovy choroby,
tedy pokles perfúze především temporo-parietálně s převahou v dominantní hemisféře nebo
v pozdější fázi onemocnění oboustranně. Dalším bodem sledování bylo zjistit vztah MMSE
a perfúze některých ROI, posoudit vliv věku a vzdělání na hodnoty MMSE a analyzovat
přítomnost rizikových faktorů u pacientů našeho souboru.
3.4 Soubor vyšetřených
Do studie byli zařazeni pacienti s klinickými známkami poškození kognitivních
funkcí, kteří byli vyšetřeni na oddělení Nukleární medicíny FNKV v roce 2006. Soubor
zahrnoval 27 pacientů (12 mužů a 15 žen), průměrného věku 74 let (rozptyl 56 – 86 let) a
průměrné hodnoty MMSE 19 bodů (rozptyl 6 – 29 bodů). U dvou pacientů ze souboru
nedosahovala hloubka postižení závažnosti demence a byla u nich stanovena klinická
diagnóza MCI (mírný kognitivní deficit). Ostatní pacienti byli podle klinického vyšetření
zařazeni do skupiny pravděpodobné Alzheimerovy demence. U některých z nich však došlo
později k přehodnocení původní diagnózy a byli přeřazeni do skupiny demence smíšené.
Konečný počet klinických diagnóz tedy byl MCI 2, Alzheimerova demence 17 a smíšená
demence 8. Kontrolní skupinu tvořilo 15 osob (10 mužů, 5 žen) průměrného věku 66 let
(rozptyl 55 – 72 let) s přiřazenou hodnotou MMSE 30, kteří nevykazovali známky demence
a byli vyšetřeni z jiného důvodu.
U pacientů byly sledovány tyto parametry: pohlaví, věk, dominance, dosažené
vzdělání a počet let vzdělání, některé rizikové faktory (jmenovitě hypertenze,
hyperlipoproteinémie, diabetes mellitus, CMP, kouření) a hodnota MMSE.
3.5 Metodika
Pacienti s klinickou kognitivní poruchou a osoby z kontrolní skupiny byli vyšetřeni
standardním postupem. Po perorálním podání 400 mg chloristanu draselného (Chlorigen),
který je nutno podat před vyšetřením z důvodu blokády akumulace volného technecia ve
štítné žláze a chorioideálních plexech (může ztěžovat interpretaci nálezů), byl pacient uložen
na 10-15 minut v tiché polozatemněné místnosti a byla mu zavedena i.v. kanyla z důvodů
eliminace všech rušivých podnětů (zvukových, optických, čichových, motorických a
v neposlední řadě bolestivých). Poté bylo aplikováno 600 - 800 MBq 99mTc-HMPAO. Asi za
5-20 minut po i.v. aplikaci zmíněného radiofarmaka bylo provedeno vlastní vyšetření
technikou SPECT na gamakameře HELIX s kolimátorem fan-beam. Získané tomografické
řezy byly jednak vyhodnoceny firemním programem se získáním obrazů ve třech na sobě
kolmých rovinách a jednak registrovány k templatu v Talairachově atlasu programem
Statistical parametric mapping (SPM). To je program pro zpracování tomografických studií
vyšetření mozku, který byl vytvořen v Londýně pro testování statistických hypotéz o
prostorových změnách v obrazových datech u aktivačních studií z PETu a funkčního MRI v
Londýně. Template je průměrný obraz z několika set normálních vyšetření, převedení dat do
Talairachova atlasu odpovídá normalizaci.
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Výsledky byly posuzovány jednak vizuálně s následným rozdělením pacientů do
několika skupin podle závěrů vyšetření SPECT a klinické diagnózy a jednak
semikvantitativně s manuálním vytyčením oblastí zájmu (mozeček, pravý a levý frontální,
parietální a okcipitální lalok, dolní a střední temporální lalok a pravé a levé zadní cingulum)
se stanovením hodnoty perfúze vyjádřené v % prokrvení mozečku, pomocí perfúzního
indexu. Hodnoty vyjadřující prokrvení jednotlivých oblastí zájmu byly vyneseny pro
všechny skupiny pacientů i normálů (osoby z kontrolní skupiny) do grafů.
Vztah laterality postižení k dominanci hemisféry – praváctví byl posuzován vizuálně
a na základě průměrného perfúzního indexu jednotlivých oblastí zájmu. Dále byl graficky
znázorněn vztah MMSE k průměrné perfúzi jednotlivých oblastí zájmu a vztah vlivu věku a
vzdělání na hodnoty MMSE. A na závěr byla zjišťována přítomnost rizikových faktorů
(hypertenze, hyperlipoproteinémie, diabetes mellitus, kouření a stav po CMP) u jednotlivých
typů demence.
3.6 Výsledky
Porovnání závěrů vizuálního hodnocení SPECT vyšetření s klinickými diagnózami
přineslo překvapivé závěry. Rozdělení pacientů podle klinické diagnózy bylo následující:
MCI – 2, Alzheimerova demence - 17 a smíšená demence byla diagnostikována u 8
pacientů. Diagnóza posouzená na základě vyšetření SPECT se s klinickou diagnózou
jednoznačně shodovala asi v polovině případů (u 14 z 27 pacientů). U 17 pacientů
s klinickou diagnózou pravděpodobné AD byla tato diagnóza na základě vyšetření SPECT
v 7 případech, u ostatních pacientů byla stanovena diagnóza smíšené demence (v 5
případech) a diagnóza vaskulární demence (v 5 případech). U pacientů s klinickou
diagnózou smíšené demence (8) byla tato diagnóza potvrzena vyšetřením SPECT u 7mi
z nich, u jednoho odpovídal perfúzní vzorec spíše Alzheimerově demenci. U 2 pacientů
s klinickou diagnózou MCI odpovídal nález SPECT počínající Alzheimerově demenci.
MCI může představovat počáteční stav různých demencí. V této fázi, kdy ještě
nejsou klinicky zřejmé charakteristické rysy jednotlivých onemocnění, mohou již být na
SPECT obrazech patrné perfúzní změny typické pro jednotlivé demence. Diskrepance
v rámci skupin Alzheimerovy a smíšené demence, kde byli někteří pacienti s klinickou
diagnózou AD na základě SPECT zařazeni do skupiny demence smíšené, se dá vysvětlit
poměrně vysokou senzitivitu SPECTu při odhalování vaskulárních změn, které mohou být
přítomny spolu s perfúzními změnami typickými pro AD, ale klinický obraz onemocnění
nemusí být změněn. Vaskulární změny lze dokonce nalézt i u starých lidí bez projevů
kognitivního deficitu (kapitola 2.2.1.1). A je stále nedořešenou otázkou do jaké míry lze
Alzheimerovu demenci a demenci vaskulární od sebe diferencovat. Připomínám koncepci
jednotné demence (kapitola 1.7.3), která mluví o těchto nemocech jako o jediném kontinuu.
Tomu by odpovídaly i výsledky této studie a rozdíl v diagnóze klinické a diagnóze stanovené
na základě vyšetření SPECT se dá vysvětlit jiným pohledem na pacienta a jeho onemocnění
v rámci těchto diagnostických procedur. Překvapující byl však nález perfúzních změn
charakteristických čistě pro vaskulární demenci u 5 pacientů s klinickou diagnózou
pravděpodobné Alzheimerovy choroby. U těchto pacientů se tedy může jednat o vaskulární
demenci, která svým klinickým průběhem a manifestací napodobuje demenci Alzheimerovu
nebo může jít o Alzheimerovu demenci, u které z nějakého blíže nepochopitelného důvodu
chybí charakteristické perfúzní známky a nalezené vaskulární změny jsou u těchto pacientů
vysvětlitelné jako nález, který nemá klinickou korelaci. Uvedené nálezy dokazují, že tato
problematika je stále ještě nedořešena a někteří autoři (Scheltens, 1999) proto dokonce
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vyslovili názor, že používání SPECTu jako diferenciálně diagnostické metody u pacientů
s demencí není oprávněné (kapitola 2.2.1.2).
Následující grafy (č. 2 – č. 7) znázorňují rozdíly perfúze jednotlivých ROI (TM –
temporální mediální lalok, TI – temporální spodní lalok, P – parietální lalok, F – frontální
lalok, O – okcipitální lalok a C – zadní cingulum) u pacientů našeho souboru (AD –
Alzheimerova demence, VD – vaskulární demence, MIX – smíšená demence) a skupiny
kontrol (označených x - normál), vyjádřené pomocí perfúzního indexu (PI), vypočítaného ze
vzorce: PI = (Impulsy ROI : Pixely ROI) / (Impulsy CRBL : Pixely CRBL - mozeček). Na
ose X je procentuální prokrvení ROIs vpravo, na ose Y procentuální prokrvení ROIs vlevo.
Graf č. 2: Perfúze mediálního temporálního laloku

Graf č. 3: Perfúze spodního temporálního laloku
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Graf č. 4: Perfúze parietálního laloku
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Graf č. 5: Perfúze frontálního laloku
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Graf č. 6: Perfúze okcipitálního laloku

Graf č. 7: Perfúze zadního cingula
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1

Z grafů je patrné, že pacienty s Alzheimerovou demencí a skupinu kontrol nejlépe
diferencuje perfúzní index temporálních (TM, TI) a parietálních laloků (P), významné jsou
také rozdíly perfúze v oblasti zadního cingula (C), naopak perfúzní indexy frontálního (F) a
okcipitálního (O) laloku se u obou skupin prolínají.
Graf č. 8 ukazuje průměrnou hodnotu perfúzních indexů v jednotlivých oblastech
zájmu a dokládá stejně jako grafy předchozí, že největší rozdíl perfúze u skupiny pacientů
s AD vůči kontrolám je v temporoparietální oblasti a v oblasti zadního cingula, na rozdíl od
perfúze frontálního laloku, která se liší méně a laloku okcipitálního, jehož průměrný
perfúzní index je u obou skupin téměř shodný a v levém okcipitálním laloku je průměrný
perfúzní index pacientů s AD dokonce nepatrně vyšší než u skupiny kontrol. Dále tento graf
dokládá největší pokles perfúze u pacientů s AD v těchto oblastech zájmu (seřazeno
sestupně podle velikosti deficitu perfúze u pacientů s AD vůči kontrolám): PL – levý/left
parietální lalok, RP – pravý/right parietální lalok, TIL – levý temporální spodní lalok, RC –
pravé zadní cingulum, LC – levé zadní cingulum, TML – levý temporální mediální lalok,
TIR – pravý temporální spodní lalok, TMR – pravý temporální mediální lalok, menší úbytek
perfúze je dále v FL – levý frontální lalok, FR – pravý frontální lalok, OR – pravý
okcipitální lalok.
Graf č. 8: Průměrné hodnoty PI v jednotlivých ROI u pacientů s AD a u kontrolní skupiny
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U naší skupiny pacientů označených na základě vyšetření SPECT diagnózou
Alzheimerovy demence tedy platí v literatuře uváděné snížení perfúze především
temporoparietálně, ale hodnocení postižení dominantní hemisféry se různí. Pokud
posuzujeme lateralitu postižení na základě průměrného perfúzního indexu jednotlivých ROI,
můžeme pozorovat výraznější snížení perfúze v levé a tedy dominantní hemisféře (všech 10
pacientů diagnostikovaných na základě SPECT vyšetření jako AD jsou praváci a
předpokládáme u nich tedy dominantní postavení levé hemisféry) v těchto oblastech:
parietální, temporální mediální i temporální spodní lalok, naopak levé zadní cingulum je
postiženo méně než pravé. Celkově tedy můžeme říci, že více je postižena hemisféra
dominantní. S tímto nálezem však plně nekoreluje vizuální hodnocení laterality postižení na
SPECT nálezu, které odhalilo větší postižení dominantní hemisféry u pacientů s AD pouze u
6ti pacientů z 10ti, tedy u 60 %. Pokud bychom však zahrnuli k této skupině i skupinu 12

pacientů (také praváků) se smíšenou formou demence (zahrnuje známky AD i VD), kde 9
z 12 mělo postižení převážně levostranné a 3 oboustranné, hodnocení korelace laterality
postižení s dominancí hemisféry se zvýší na 68%.
Výsledky však mohou být ovlivněny řadou faktorů, například tím, že postižení
dominantní hemisféry je sice v časné fázi onemocnění častější, ale není to obecně platným
pravidlem a navíc pacienti našeho souboru tvoří z hlediska fáze a pokročilosti onemocnění
nehomogenní skupinu, kde se již prvotní postižení dominantní hemisféry sleduje a hodnotí
jen těžko. A v neposlední řadě také nelze se 100 % pravděpodobností tvrdit, že dominantní
hemisférou je u praváků vždy hemisféra levá a u leváků pravá a i když to ve většině případů
platí, nemůžeme vyloučit, že se v našem souboru nalézá někdo, kdo se tomuto obecnému
předpokladu vymyká. Rozdíl mezi hodnocením na základě perfúzního indexu a na základě
vizuálního hodnocení je poměrně dobře vysvětlitelný tím, že jsme posuzovali průměr
perfúzních indexů jednotlivých ROI u všech pacientů zároveň, kdežto vizuální hodnocení
posuzuje každého pacienta zvlášť.
Grafy č. 9 – č. 14 vyjadřují závislost MMSE na průměrných perfúzních indexech
jednotlivých oblastí zájmu u pacientů našeho souboru zařazených na základě vyšetření
SPECT do skupiny Alzheimerovy demence. Cílem bylo ověřit, zda hodnota MMSE u
pacientů našeho souboru závisí na perfúzi některých oblastí více, než na perfúzi oblastí
jiných a zda vůbec existuje nějaká závislost mezi hodnotou MMSE a perfúzními indexy
jednotlivých ROI.
Graf č. 9: Závislost MMSE na perfúzi mediálního

Graf č. 10: Závislost MMSE na perfúzi
spodního temporálního laloku
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Graf č. 11: Závislost MMSE na perfúzi

Graf č. 12: Závislost MMSE na perfúzi
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Graf č. 14: Závislost MMSE na perfúzi
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Graf č. 13: Závislost MMSE na perfúzi
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Uvedené grafy dokládají, že hodnota MMSE souvisí především s perfúzním
indexem temporálních laloků a laloku parietálního, kde s klesající perfúzí klesá i hodnota
MMSE, na rozdíl od menší závislosti v oblasti frontálního a okcipitálního laloku a také
zadního cingula.
Grafy č. 15 a 16 ukazují závislost MMSE na věku a počtu let vzdělání u pacientů
zařazených do skupiny Alzheimerovy demence podle SPECT vyšetření.
Graf č. 16: Závislost MMSE na vzdělání
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Graf č. 15: Závislost MMSE na věku
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Výsledky jsou zajímavé především u závislosti MMSE na věku, kde se u našeho
souboru ukazuje, že hodnota MMSE roste u našich pacientů s rostoucím věkem. To je ale
naprosto zavádějící výsledek, jelikož víme, že Alzheimerova nemoc v čase progreduje a
s přibývajícím věkem dochází k dalšímu a dalšímu zhoršování kognitivního výkonu, které
jde ruku v ruce s klesající hodnotou MMSE. Výsledky získané u našeho souboru pacientů
jsou vysvětlitelné výběrem pacientů do studie, který nezohledňoval délku trvání ani rychlost
progrese onemocnění, které se na výsledné hodnotě MMSE podílejí významnou měrou. U
mladého pacienta se může jednat o již déle trvající onemocnění s rychlou progresí a tedy
nízkou hodnotou MMSE, na rozdíl od starého pacienta v počáteční fázi onemocnění, kde je
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hodnota MMSE snížena zatím jen nepatrně. S podobným problémem se setkáváme i při
vyhodnocení závislost MMSE na vzdělání.
Vyšší dosažené vzdělání je udáváno jako protektivní faktor Alzheimerovy demence,
ale nelze chápat doslova, že lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání touto nemocí
neonemocní, nebo že jí onemocní s menší pravděpodobností. Spíše se u lidí s vyšším
stupněm vzdělání postižených AD toto onemocnění projeví později a to díky tomu, že úroveň
jejich kognitivních funkcí je premorbidně velmi vysoká a mají tedy co ,,ztrácet‘‘, aniž by se
to dlouho projevilo v hodnotě MMSE. Proto se u vzdělaných lidí postižených AD setkáváme
často pouze se subjektivními stesky, které nejsou po dlouhou dobu objektivně zachytitelné.
Pokud bychom měli skupinu pacientů, u nichž onemocnění trvá stejně dlouho a navíc se
vyvíjí srovnatelně rychle, mohli bychom pozorovat vliv vzdělání na hodnotu MMSE, to však
u naší nehomogenní skupiny pacientů není možné, i když graf č. 16 také naznačuje jistou
závislost, i u naší skupiny.
Analýza rizikových faktorů vaskulární demence u pacientů našeho souboru také
přinesla zajímavé výsledky. U pacientů byly zjišťovány tyto rizikové faktory: hypertenze,
hyperlipoproteinémie, diabetes mellitus, kouření a prodělání CMP. Každý přítomný rizikový
faktor byl ohodnocen jedním bodem (pacienti tedy mohli získat 0 – 5 bodů) a byl stanoven
průměrný počet bodů u jednotlivých diagnóz a to u diagnóz klinických i diagnóz
stanovených pomocí vyšetření SPECT. V obou případech byl nalezen podobný výsledek a to
vyšší počet bodů a tedy častější přítomnost rizikových faktorů u pacientů se smíšenou
demencí, než u pacientů s demencí Alzheimerovou a ještě vyšší počet bodů u pacientů
s demencí vaskulární. Průměrný počet bodů u pacientů s AD podle SPECT byl 0,7, u
pacientů se smíšenou demencí 1,083 a u pacientů s vaskulární demencí 2,2. U pacientů
s klinickou diagnózou AD byl průměr 0,875, u pacientů s MCI 1,333 a u pacientů se
smíšenou demencí 1,625. Častější přítomnost rizikových faktorů u pacientů s MCI než u
pacientů s AD může dokládat, že se jedná o nesourodou skupinu, kde u některých pacientů se
vyvine demence Alzheimerova a u jiných demence vaskulární. Abychom ale toto tvrzení
potvrdili, bylo by nutné pacienty sledovat prospektivně v dalším průběhu jejich onemocnění,
což není v rámci této studie možné. Nalezené výsledky dokládají důležitost anamnestického
pátrání po rizikových faktorech u pacientů s poruchou kognitivních funkcí jako součásti
diferenciálně diagnostické rozvahy. Některé tyto rizikové faktory (hypertenze, prodělání
CMP) jsou sledovány také v rámci vyhodnocování Huchinskiho ischemického skóre pro
diferenciaci mezi Alzheimerovou a vaskulární demencí (příloha č. 4), což také dokazuje jejich
výpovědní hodnotu v diferenciální diagnóze.
3.7 Závěr
Uváděné výsledky zpracovaných dat pacientů s Alzheimerovou demencí jsou ve
shodě s literárně zveřejňovanými údaji a dokazují rozdíly perfúze jednotlivých oblastí
mozku a pokles perfúze především temporoparietálně. Oblastí, která v rámci této studie
nejlépe diferencovala pacienty s AD vůči kontrolám, je parietální lalok, kde došlo u
pacientů s AD k největšímu poklesu perfúze vůči kontrolám. Perfúzní index parietálního
laloku také nejvíce koreloval s hodnotou MMSE. Při hodnocení vztahu MMSE a věku,
popřípadě vzdělání, jsme si uvědomili, že tyto položky jsou v rámci sledovaného souboru
vzhledem k jeho nehomogenitě nehodnotitelé. Naopak významným zjištěním byla
přítomnost rizikových faktorů vaskulární demence u pacientů našeho souboru, kde jsme
potvrdili nejnižší výskyt u skupiny pacientů s AD, vyšší u pacientů se smíšenou demencí a
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nejvyšší u skupiny pacientů s demencí vaskulární. Z dalšího hodnocení vyplynula
diskrepance mezi klinickou diagnózou a závěry SPECT vyšetření, která odpovídá
skutečnosti i v běžné klinické praxi. Při diferenciálně diagnostické rozvaze v rámci
jednotlivých demencí je nutné vždy zvažovat výsledky různých diagnostických modalit,
včetně SPECT mozku a nelze se spolehnout pouze na výsledek jediného testu.
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SOUHRN
Práce Perfúzní scintigrafie v diferenciální diagnostice demencí se zabývá syndromem
demence z mnoha různých pohledů. Práce je členěna do tří částí, v první části, nazvané
demence, se čtenář blíže seznámí s definicí demence, její diagnostikou, diferenciální
diagnostikou demence a jiných onemocnění charakterizovaných podobně jako demence
poruchou kognitivních funkcí a diferenciální diagnostikou jednotlivých onemocnění
způsobujících demenci. Součástí je také základní popis nejčastěji se vyskytujících demencí a
kapitola věnující se ekonomickému aspektu demence a prevenci demence. Druhá část se
zabývá využitím zobrazovacích metod v diferenciální diagnostice demence. Přináší
informace o CT, MRI, PET a především o SPECT. Ukazuje fyziologické změny v nálezech
zobrazovacích metod objevující se během normálního stárnutí v kontrastu s nálezy
patologickými, které můžeme pozorovat u jednotlivých demencí. Hodnotí přínosy uvedených
metod, ale poukazuje také na jejich nedostatky, především na nízkou specifitu nálezů. Třetí
část v podobě klinické studie ukazuje praktické ověření a využití teoretických znalostí o
použití SPECT v diferenciální diagnostice demencí. Ukazuje, že diferenciální diagnostika
demence může být i v dnešní době poměrně složitá, přestože je velice potřebná. Celá práce je
protknuta snahou o zdůraznění problému demence jakož to pandemie, která pomalu
zachvacuje civilizovaný svět a přináší obrovské utrpení psychické, sociální a v neposlední
řadě také ekonomické následky.
Klíčová slova:
Alzheimerova choroba

99mTc-HMPAO SPECT mozku, demence, kognitivní poruchy,

SUMMARY
This work SPECT brain perfusion in differential diagnosis of dementias deals with
dementia syndrome from many different points of view. The work is divided into three
parts. In the first part named dementia, the reader is informed about the definition of
dementia, its diagnosis, differential diagnosis of dementia and other illnesses which are
characterized by disorder of cognitive functions and differential diagnosis of individual
illnesses which can cause dementia. Basic pieces of information about the most frequent
dementias are also important components of this part equally like the chapter about
economic aspects of dementia and prevention of dementia. The second part deals with using
imaging methods in differential diagnosis of dementias. It brings many pieces of
information about CT, MRI, PET and especially about SPECT. It shows physiological
changes in findings of imaging methods which appear during normal aging process in
contrast with pathological findings which we can observe in individual dementias. This part
of the work assesses the contribution of introduced methods but also it shows their faults,
especially the low specificity of findings. The third part which is in the form of a clinical
study, shows practical checking and using a theoretical knowledge about using SPECT in
differential diagnosis of dementias. The study shows that differential diagnosis of dementias
can be difficult nowadays. In spite of this fact, it is very important and useful. The whole
work goes out of one’s way to emphasize dementia like a pandemic which slowly engulfs
the whole civilized world. Dementia brings huge psychological and social suffering and
economic consequences too.
Key words: Single photon emission computed tomography, 99mTc-brain SPECT,
dementia, cognitive disorders, Alzheimer’s disease
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(Příloha č. 2)

MMSE – MINI MENTAL STATE EXAMINATION,
(KRÁTKÁ ŠKÁLA MENTÁLNÍHO STAVU)
Za každý správně provedený úkol zatrhněte 1 bod.
1. ORIENTACE (10b)
Jaký je dnes den?
Kolikátého je dnes?
Který je měsíc?
Který je rok?
Jaké je roční období?
V jaké zemi se nacházíme?
V jakém okrese?
Ve kterém městě?
Jak se jmenuje tato nemocnice?
Ve kterém jsme poschodí?

2. ZAPAMATOVÁNÍ (3b)
Nyní Vám vyjmenuji tři předměty. Pokuste se je opakovat po mně a zapamatovat si je. Za
chvíli se Vás na tato slova znovu zeptám.
Lopata
Šátek
Váza

3. POZORNOST A POČÍTÁNÍ (5b)
Nyní, prosím, odečítejte od čísla 100 stále sedmičku. Až odečtete pětkrát za sebou,
skončete.
100

93

86

79

72

65
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Jestliže pacient tento úkol nedokáže nebo nechce provést,vyzvěte ho: Hláskujte, prosím,
pozpátku slovo POKRM po jednotlivých písmenech.

M

R

K

O

P

4. VÝBAVNOST (3b)
Nyní si pokuste vzpomenout na 3 slova, která jste si měl(-a) zapamatovat.
Lopata
Šátek
Váza

5. POJMENOVÁNÍ (2b)
Ukažte náramkové hodinky

Co je to?

Ukažte tužku

Co je to?

6. OPAKOVÁNÍ (1b)
Opakujte, prosím, po mně: první pražská paroplavba.

7. TŘÍSTUPŇOVÝ PŘÍKAZ (3b)
Položte před pacienta list papíru a dejte mu následující pokyn: Nyní vezměte tento papír do
pravé ruky, přeložte ho na polovinu a položte na zem.

Pravá ruka
Přeložení na polovinu
Položení na zem
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8. ČTENÍ A SPLNĚNÍ PŘÍKAZU (1b)
Ukažte pacientovi kartičku s nápisem ZAVŘETE OČI a vyzvěte ho:
Přečtěte, prosím, co je zde napsáno, a udělejte to.

9. PSANÍ (1b)
Dejte pacientovi papír a tužku a vyzvěte ho:
Napište, prosím, jakoukoli větu.

10. OBKRESLENÍ OBRAZCE (1b)
Nakreslete obrázek co nejpřesněji podle předlohy.

CELKOVÉ

SKÓRE

:

BODŮ

HODNOCENÍ :
25-30 bodů

Bez poruchy kognitivních funkcí

25-26 bodů

Hraniční nález, doporučeno další sledování

18-24 bodů

Lehká demence

6-17 bodů
méně než 6 bodů

Středně těžká demence
Těžká demence

(Folstein, M. F., Folstein, S. E., McHugh, P. R.; Mini-Mental State: A practical Metod for grading the
cognitive state of patiens for the clinician; J. Psychiat. Res. 12, 1975: 196-198)
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(Příloha č. 3)

DOTAZNÍK PRO FUNKČNÍ HODNOCENÍ PACIENTA
FUNCTIONAL ACTIVITIES QUESTIONNAIRE (FAQ)

Dotazník vyplňuje pečující osoba. Schopnosti pacienta provádět jednotlivé činnosti se
hodnotí následovně:
0 bodů – činnost vykonává samostatně, správně, nebo činnost nikdy
nevykonával, ale mohl by sám
1 bod – provádí sám, ale s potížemi
2 body – vyžaduje pomoc
3 body – činnost neprovede, je zcela závislý na pomoci

Jednotlivé činnosti:
1.

Placení účtů, spoření, používání vkladní knížky, šeků, sporožirových účtů apod.

2.

Vyplňování úředních dokumentů (daňové přiznání, žádosti, formuláře).

3.

Samostatné nakupování oblečení, potřeb pro domácnost, potravin.

4.

Hraní společenských her, věnování se koníčkům.

5.

Ohřát vodu a připravit kávu, vypnout sporák.

6.

Uvařit kompletní jídlo.

7.

Pamatovat si současné události.

8.

Udržet pozornost, porozumět a hovořit o televizních programech, knihách,
časopisech.

9.

Pamatovat si termíny schůzek, rodinných událostí, svátků, léky a jejich užívání.

10.

Cestovat mimo nejbližší okolí, řídit auto, použít autobus nebo vlak.

Celkové skóre:

Celkové hodnocení:
0 – 8 bodů

Normální výsledek

9 a více bodů Funkční postižení svědčící pro demenci
(Pfeffer, R. I., Kurosaki, T. T., Harrah, C.H. et al.; Measurement of functional activities of older adults in
the community; J. Gerontol. 37, 1982: 323-329)
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(Příloha č. 4)

ŠKÁLA DEPRESE PRO GERIATRICKÉ PACIENTY
(GERIATRIC DEPRESSION SCALE)

OTÁZKY :
1.

Jste v podstatě spokojený/á se svým životem?

ano/NE

2.

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

ANO/ne

3.

Máte pocit, že váš život je prázdný?

ANO/ne

4.

Nudíte se často?

ANO/ne

5.

Máte většinou dobrou náladu?

ano/NE

6.

Obáváte se, že se Vám přihodí něco zlého?

ANO/ne

7.

Cítíte se převážně šťastný/á?

ano/NE

8.

Cítíte se často bezmocný/á?

ANO/ne

9.

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

ANO/ne

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

ANO/ne

11. Myslíte si, že je krásné žít?

ano/NE

12. Napadá vás někdy, že váš život nestojí za nic?

ANO/ne

13. Cítíte se plný/á elánu a energie?

ano/NE

14. Máte pocit, že vaše situace je beznadějná?

ANO/ne

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

ANO/ne

Hodnocení:

Za každou odpověď vytištěnou velkými písmeny započítejte 1 bod.

0-5 bodů

Normální afekt bez deprese

6-10 bodů

Mírná deprese

nad 10 bodů Manifestní deprese vyžadující podrobné vyšetření
(Yesevage, J. A.; Geriatric Depression Scale; Psychopharacol. Bull. 24, 1988: 709-711)
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(Příloha č. 5)

HUCHINSKIHO ISCHEMICKÉ SKÓRE

Klinický příznak:
skóre:

Bodové

1.

Náhlý začátek.

2

2.

Postupující deteriorace kognitivních schopností.

1

3.

Fluktuující průběh.

2

4.

Noční zmatenost.

1

5.

Relativně zachovalá osobnost.

1

6.

Deprese.

1

7.

Somatické potíže.

1

8.

Emoční labilita.

1

9.

Hypertenze v anamnéze či v současnosti.

1

10. Cévní mozková příhoda v anamnéze.

2

11. Jiné známky (extracerebrální) aterosklerózy.

1

12. Ložiskové neurologické příznaky (motorické, fatické).

2

13. Ložiskový neurologický nález (patologické reflexy, hemianopsie)

2

Celkové skóre:

Hodnocení:
0 – 4 body

Pravděpodobně jde o Alzheimerovu demenci.

5 – 6 bodů

Nediskriminující skóre, může jít o smíšenou demenci.

7 a více bodů

Pravděpodobně jde o demenci vaskulárního typu.

(podle Hachinski, V. C., Iliff, L., DuBoulay, G. H. et al.; Cerebral blood flow in dementia; Arch. Neurol.
32, 1975: 632-637)
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(Příloha č. 6)

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA DEMENCE A DELIRIA

Příznak:

Demence

Delirium

Bdělost

Obvykle normální

Nízká nebo vysoká

Pozornost

Obvykle normální

Porušena, kolísá

Orientace

Obvykle porušena

Paměť

Porušena (krátkodobá i
dlouhodobá)

Obvykle porušena, zejména
v čase; tendence zaměňovat
neznámá místa a osoby za
známé
Porušena (okamžitá a
krátkodobá)

Myšlení

Zhoršené

Dezorganizované

Percepce

Obvykle normální

Časté iluze a halucinace

Řeč

Potíže nalézt slovo

Inkoherentní, rychlá nebo
pomalá

Psychomotorické tempo

V pozdějších fázích choroby
zpomalené

Hyper nebo hypoaktivita

Začátek

Nenápadný, pomalý

Náhlý, často v noci

Průběh

Stálý během dne

Kolísání během dne, mohou
být lucidní intervaly

Trvání

Měsíce - roky

Hodiny - týdny

Náhled

Obvykle chybí

Lucidní intervaly

Spánek

Fragmentovaný

Vždy porušen

EEG

Často normální

Abnormální

Akutní nemoc
Léková toxicita

Obvykle chybí

Často obojí

(Topinková, Eva; Jak správně a včas diagnostikovat demence – manuál pro klinickou praxi; UCB Pharma
s.r.o., Praha 1999)
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