Feledékenység = Alzheimer-kór?
Remegés = Parkinson-kór?
Kovács Tibor
SE Neurológiai Klinika

Degeneratív idegrendszeri betegségek

Bertram és Tanzi, 2005

Parkinson-szindróma
• Mozgás
meglassulása
• Izmok merevsége
• Tremor (nyugalmi)
• Tartási instabilitás
• Járulékos tünetek

A Parkinson-szindrómák okai
I.

Parkinson-kór

II.

Degeneratív Parkinson-szindrómák
Multiszisztémás atrófia (MSA)
Progresszív supranuclearis bénulás (PSP)
Corticobasalis degeneratio (CBD)
Degeneratív dementiák (AD, DLBD, FTD)

III. Parkinson-szindrómák ismert okok miatt
- Vaszkuláris parkinsonismus
- Toxicus/gyógyszer indukálta (MPTP, neurolepticum)
- Normal pressure hydrocephalus
- Metabolikus (Wilson-kór, pajzsmirigybetegségek)
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A Parkinson-kór klinikai diagnosztikai kritériumai 1.

A Parkinson-kór klinikai diagnosztikai kritériumai 2.

(United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank, UKPDSBB)

(United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank, UKPDSBB)
• Kizáró kritériumok

• Alapkritériumok

– Anamnesisben ismételt cerebrovascularis betegség a parkinsonos
tünetek lépcsőzetes romlásával
– Ismert ismételt fejsérülés
– Ismert, bizonyított encephalitis
– Oculogyriás crisis
– A tünetkezdetkor neurolepticus kezelés
– Egynél több érintett rokon
– Tartós remisszió
– Három évvel a tünetkezdet után is szigorúan féloldali tünetek
– Supranuclearis tekintésbénulás
– Cerebelláris tünetek
– Korai súlyos autonóm tünetek
– Korai súlyos dementia
– Babinski-jel
– CT vizsgálattal tumor vagy hydrocephalus
– Nagydózisú levodopa hatástalansága (ha malabsorptio nincs)
– MPTP expozíció

– Bradykinesia
– Az alábbiak legalább egyike:
• Rigiditás
• Nyugalmi tremor
• Tartási instabilitás (ismert ok nélkül)

• Támogató kritériumok
–
–
–
–
–
–
–
–

(három vagy több szükséges a klinikailag definitív Parkinson-kór diagnózisához)

Féloldali kezdet
Nyugalmi tremor
Progresszív lefolyás
A tünetek oldalisága a betegség folyamán fennmarad
Levodopára adott igen jó terápiás válasz
Súlyos levodopa indukálta chorea
A levodopa öt vagy annál több évig hatásos
A betegség lefolyása 10 vagy annál több évig tart

A PD diagnózisa a tüneteken
alapszik, a diff dg-ben segítenek az
eszközök

Egészséges SN

Parkinson-kór

Lewy-testek és
neuritek a substantia
nigrában
Alfa-szinuklein
immunhisztokémia

Lewy-testek

H-E

Masson

Masson
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TÉVEDÉS

A PD Braak-féle stádiumai
Corticalis

• A Parkinson-kór
– „dopaminhiány-betegség”

Limbikus

– csak a substantia nigra pusztul
Agytörzsi

– csak ??Movement disorder??

Preszimptomatikus
szakasz

Szimptomatikus
szakasz

Elsődleges sensoros
asszociációs kéreg

A nem motoros tünetek megelőzik a
motorosakat PD-ben

Asszociációs kéreg

Mesocortex

Substantia nigra

Locus coeruleus

Nucl. dorsalis
n. vagi

Braak et al, 2003

Emlékezés= Tárolás + Előhívás
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Emlékezés= Tárolás + Előhívás
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Emlékezés= Tárolás + Előhívás
Az emlékezet formái

=

+

Implicit emlékezet
Készségek tárolása
Pl. biciklizés, korcsolyázás



Explicit emlékezet

Eseményhez köthető
Tények

Az emlékezetromlás a
szellemi hanyatlás (demencia) alaptünete

rövid
hosszú

-távú memória

„…A végső jelenet,
Mely e fura s gazdag mesét lezárja,
Megint gyermekség, teljes feledés,
Se fog, se szem, se íny - tönkremenés.”
Shakespeare: Ahogy tetszik

TÉVEDÉS!!!
• Az öregedéssel
együtt romlik az
emlékezet
• „Korához képest”
George Bernard Shaw
1856-1950

„…A végső jelenet,
Mely e fura s gazdag mesét lezárja,
Megint gyermekség, teljes feledés,
Se fog, se szem, se íny - tönkremenés.”

Magyarország népességének
korfája

Shakespeare: Ahogy tetszik

A demencia előfordulása
az életkorral nő
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A demencia Magyarországon
• A demencia szindróma.

• Napjainkban 150-200.000 demens beteg

–Memóriazavar
–Lebenytünet (aphasia, apraxia, agnosia,
• Adatok:

végrehajtó funkciók zavara)

–Funkciózavar a
mindennapokban/munkában

– 2009: 119 adófizető/35 demens beteg
– 2040: 135 adófizető/233 demens beteg

A demencia leggyakoribb oka az
Alzheimer-kór

A demencia continuum

• Elsődleges idegsejtpusztulás

• Preklinikai
szakasz

Kognitív
funkciók

– Alzheimer-kór

Öregedés
Preklinikai szakasz

• Enyhe kognitív
zavar (MCI)

– Homloklebeny demenciák
– Diffúz Lewy testes demencia

• Ér-eredetű (Vaszkuláris) (VaD)

• Demencia
Évek

•

Traumás

•

Daganatok

•

Agyvíz keringési zavarok

•

Gyulladásos és fertőző betegségek

•

Toxikus és anyagcserebetegségek

Egyéb
Egyéb
30
30%
VaD
16
VaD
16%

AK
54%

– Alkohol
– Felszívódási és táplálkozásai zavarok

Az Alzheimer-kór jelentősége

Mi is az az Alzheimer-kór?
Senilis plakk

Neuron- és
szinapszsiszám
csökkenés

Neurofibrillaris
köteg
Kognitív tünetek
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Az Alzheimer-kór kialakulása

Kontroll

Dg

Medialis
temporalis
lebeny

Alzheimer-kór

8-12 év

évtizedek

Az emlékezet formái
Implicit emlékezet
Készségek tárolása
Pl. biciklizés, korcsolyázás

Explicit emlékezet
Eseményhez köthető
Tények

rövid
hosszú

-távú memória

2000

1999

1996

Richter sajtótájékoztató

William Utermohlen
1933-2007
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Alzheimer-kór Dg
Neuropszichológiai tesztek

Az Alzheimer-kór
diagnózisa

Alzheimer-kór Dg
MRI

Alzheimer-kór Dg
PET

Az Alzheimer-kór kezelési
lehetőségei

A demencia Magyarországon

– Gondolkodási tünetek
– Magatartási tünetek

Jelen

• Tüneti kezelés

• Depresszió
• Zavartság, agresszió

.

• Progresszió-lassítás

Jövő

• Megelőzés
!
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Kezelési lehetőségek Magyarországon
• A gyógyszeres kezelési formák mindegyike elérhető
• A szakmai protokollok mindenben megfelelnek a
nemzetközi ajánlásoknak
• Neurológiai és pszichiátriai szakrendelések
• Gondozó intézetek/otthonok

2001. szeptember 21.

Mit kell tenni?

2008.07.02.

Mikor kell Alzheimer-kórra gondolni?
10 gyakori panasz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindennapi munkát/aktivitást zavaró memóriazavar
Nehézségek a szokásos feladatok elvégzésekor
Beszéd- és kifejezésbeli nehézségek
Időbeni-térbeli tájékozatlanság
Romló döntési képesség (tépelődés)
Az elvont gondolkodás zavara (konkretizáció)
Tárgyak rossz elhelyezése
Változások a viselkedésben, kedélyállapotban
Személyiségváltozás
A kezdeményezőkészség csökkenése

Richter sajtótájékoztató

9 Alzheimer-kórral kapcsolatos módosítható
rizikófaktor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alacsony fokú iskolázottság
Magas vérnyomás (középkorban)
Elhízás (középkorban)
Halláskárosodás
Dohányzás
Depresszió
Mozgáshiány
Szociális izoláció
2-es típusú cukorbetegség
Norton és mtsai. 2014, Livingston és mtsai 2017
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Miért fontos ez?

Alzheimer’s Association

Köszönöm!
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