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DEMENCIA (elbutulás) 
Az értelemnek a tudati szint zavara nélküli globális hanyatlása, az

egész magatartásrendszer leépülésével járó folyamat, mely idővel
a mindennapi tevékenység zavartalan végzését megnehezíti,
súlyosan károsítja, ill. lehetetlenné teszi

• Szinte „észrevétlenül” jelentkezik

-feledékenység (fontos információt nem ad át,nyitvahagyja a 
lakást,eleinte a recens (friss) emléknyomok vesznek el –új ismeretek 
szerzése gátolt, későbbi fázisban a régi, jól rögzült ismeretek is 
„kiesnek”)

- személyisége megváltozik ( eleinte az egyéni személyiségvonások 
felerősödnek:házsártosabb, pesszimistább, kiegyensúlyozatlanabb, 
később: egyedi személyiségvonásainak eredetisége csökken: 
illemszabályokat felrúgja, öltözködés, tisztálkodás stb.)

-érzelmi szféra sérülése ( indokolatlan ingerlékenység – lehangoltság, 
csökkent érzelmi részvétel – közönyösség, oktalan „bárgyu” derű, jövőre 
irányultság megszűnik, napról-napra él, tervei nincsenek, 
kezdeményezőkészség elmarad)



DEMENCIÁK II.

- motoros nyugtalanság ( oktalan cselekvés-sorok: rakosgat oda-
vissza, monoton mozgások, elkóborol –nem talál haza stb.)

-progresszió:  hónapok –évek  elteltével nem hagyható magára: 
apraxia, agnózia, aphasia)

Gyám – cselekvőképessége odavész, önálló életvitelre alkalmatlan

• METABOLIKUS (anoxia, B12 vit hiány,szer,hepatikus
encephalopathia stb.)

• FERTŐZÉS (Creuzfeldt-Jacob betegség,HIV, tbc-, 
gombás meningitis, neurolues stb.)

• „SZERKEZETI” (Alzheimer-kór, Parkinson-kór,  Pick-kór, 
Wilson-kór, Huntington kór, amyotrophiás
laterosclerosis(ALS), koponyasérülés,  sclerosis multiplex, 
stb.)



DEMENCIÁK III.
• Primer (elsődleges)  - Secunder (más betegséghez 

társuló: alkoholizmus,vaszkuláris,HIV-fertőzés , szisztémás 
anyagcsere-betegségek: diabetes mellitus, Cushing 
syndroma, uraemia- dialízishez társuló dementia,krónikus 
májelégtelen-ség )

• Primer, neurodegeneratív kórkép  

• ALZHEIMER-kór

A kognitív működések progresszív, feltartóztathatatlan 
elvesztésével járó betegség, mely az agykéregben 
és a subcorticalis szürkeállományban nagyszámú 
senilis plaque jelenlétével áll összefüggésben, 
amelyek -amyloidot és tau-proteinből álló 

neurofibrilláris kötegeket is tartalmaznak.



Demenciák gyakorisága, típusai
• Prevalencia növekedése:

65- év 5-7%

75- év 15-20%

85- év  25-50%

• A következő 3 évtizedben a 85 év felettiek száma megduplázódik(?)

• Magyarország:  200.000 fő demens ; 30-40 % Alzheimer
A 65 év felettiek 10%-a demens, 80 év felettiek 20%-a súlyosan demens

• A DSM IV-TR klasszifikációja:

– Alzheimer

– Vascularis

– Demencia az alábbiak miatt (secunder): HIV betegség,fejtrauma,Parkinson-
kór,Pick,Huntington,Creutzfeld-Jakob, valamilyen általános megbetegedés 
miatt, kémia szer okozta perzisztáló demencia,multiplex etiológia



Reverzibilis demenciák
• Drog

• Emocionális zavarok (pl. depresszió)

• Metabolikus és endokrin betegségek (B12-
hiány, hypothyreosis)

• Érzékszervi betegségek

• Neurológiai kórképek (epilepszia, sclerosis 
multiplex)

• Trauma, tumor

• Infekciók (neurolues)

• Alkohol



DSM-V (2013. máj.-)

• I. tengely

• II. tengely diagnózis

• III. tengely

• IV. tengely BNO-10 Z-kódjai

• V. tengely WHO Fogyatékosság

Felmérő Táblázat (WHODAS)





DSM-V: A LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK 
Neurokognitív zavarok (NCDs) 

• A demencia kifejezés túlhaladott, helyette:    
major neurokognitív zavar 

• Azon betegségek csoportja, ahol 
- az alapvető károsodás a kognitív funkciókat érinti 

- szerzett, nem a fejlődés során alakul ki 
minden NCD-nak van enyhe formája:

enyhe neurokognitív zavar
DSM-5: 
• DSM referencia-kézikönyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz 
(2013). Bp: Oriold és Társai 
• www.dsm5.org



BNO-10 (a WHO adja ki 1900 óta)



Neurokognitív zavarok agytumorok 
radioterápiája (RT) után

• primér agytumor vagy metasztázis

• az agy fehérállománya a legérzékenyebb az irradiációra, amely 
demielinizációt és axonkárosodást okoz  és elsősorban a 
hippocampus működés zavarát tükrözik

• az agydaganat RT kezelése neurokognitív hatásának jelentős 
kockázati tényezői:a dózis, a frakcináció, a besugárzott térfogat 
nagysága, az RT helye és a kemoterápiával való kombinálás.

• metasztázis  standard kezelése a legtöbb esetben a teljes agy 
radioterápiája (WBRT) ? motexafin gadoliniummal  kiegészítve,  
lehetővé teszi a sugárzás dózisának csökkentését.

• nincs standard kezelés, de: metilfenidát,  modafinil,  E-vit.,
donepezil, ramipril, ACE-gátlók. AT-R-gátlók



Demenciák diagnózisa
• Anamnézis (heteroanamnézis is!!)

• Fizikális vizsgálat

• Klinikai tesztek
– Folstein- Mini-Mentál-Teszt (MMT) 

– Órarajzolási teszt

– Mini-Cog órarajzolási teszt (órarajzolás + 3 szó 
megjegyzése)

• Laboratóriumi értékek (TSH, B12)

• Liquor-vizsgálat

• Képalkotó vizsgálatok (MRI)



Folstein- Mini-Mentál-Teszt (MMSE,MMT)
• A 70-es évekből származó gyorskognitív teszt, amit 

főként a demenciák azonosítására és súlyossági 
fokuknak megítélésére használnak az orvosi, klinikai 
pszichológusi és neuropszichológusi gyakorlatban.

• Gyorsteszt!!! életkor, oktatásban eltöltött idő,  a személy 
neme

• A 30-tól 27-ig:normális, a 26-tól 20-ig: enyhe demencia, 19-től 10-ig 
közepesen súlyos, 9-től lefelé pedig súlyos demencia.

• Hátrányai
– a kevés feladattípus miatt nem elég érzékeny a demenciák és kognitív 

sérülések korai érzékelésében

– a kevés feladatnak tudható be az is, hogy nem tudja megkülönböztetni 
egymástól a különböző típusú demenciákat

Módosított MMS: 100 pont (+ szógördülékenység, 
fogalomalkotás, testrész)



Klinikai tesztek II.
• Órarajzolási teszt ( papírlapon egy üres kör, ebben1-12-ig jelölnie 

kell az órákat,majd különböző időpontokat kell bejelölnie kis és nagy 
óramutatókat rajzolva, például 10.30, negyed 4).

• Számátírás (betűvel leírt számokat kell számokká átírni),

• Képzeletbeli vásárlás (1 perc alatt 30 dolgot kell megneveznie, ami 
az adott boltban megvásárolható).

• ADAS-Cog (felismerés mértékén alapuló teljesítmény)

• CIBIC-Plus (amelyben a beteg ápolójának véleményét is figyelembe 
véve a kezelőorvos átfogóan értékeli a beteg állapotát)

• PDS (a beteg ápolójának az értékelése a beteg napi aktivitásáról, ami 
magába foglalja a személyi higiéniát, a táplálkozást, az öltözködést, a 
mindennapos házimunkát, mint pl. a bevásárlást, a környezetben való 
tájékozódási képességet, a pénzügyekben való tájékozottságot is stb.)

• ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Clinician’s
Global Impression of Change)



Labor vizsgálatok: 
1.Vérkép 
2. TSH (hypothyresis) 
3. B12 és fólsavszint
4. Kreatinin és elektrolitok (vesebetegség) 
5. Májfunkciós értékek 
6. VDRL (syphilis) 
7. Antinuclear antibodies (CNS vasculitis) 
8. HIV (HIV-dementia) 
9. CSF (liqour) analízis (paraneoplastic) 
10.Toxikológiai (fémek, mérgek, drogok) 

mindig

egyénileg
(célzott)



Miért kell már a korai fázisban diagnosztizálni?

• Biztonság (autóvezetés, főzés, tűzhely, etc.) 

• Családi feszültségek (hibáztatás, veszekedések)

• Családtagok felkészítése, hogyan kezeljék a 

problémákat (lehetőségek, segítség)

• Amíg a beteg beszámítható, addig előre tervezhet 
(örökösödés, végrendelet, munka befejezése) 

• A betegnek és a családnak is joga van a diagnózis 
megismerésére (betegjog) 

• Elérhető olyan kezelés, ami az ápolási otthonban 
történő elhelyezés szükségességét időben  kitolja 







PET  Alzheimer betegségben
Amyloid-felhalmozódás (sárga és piros) 





ALZHEIMER-kór II.
• Ok? Következmény?

• Fiatalkori forma (2-7%, genetikai mutáció: 15-20% familiáris)

• Jellemzően 60 év felett  

• 2 – 20 év (átlag: 7)

• Etiológia: 4-génes (1.,14,19,21 kromoszómán) 

21 – amyloid felszaporodás

19 – apolipoprotein

Korai fázisban kimutatható (PET): hippocampusban, subcorticalis 
képletekben, locus coeruleusban, nucl.raphe dorsalisban 
neurodegeneráció oxigén-, glukózfelhasználás drasztikus 
csökkenése

• Klinikai stádium-besorolás : korai, középső,  súlyos időszak

• Diagnózis: fizikális, műszeres, laboratóriumi, Folstein- Mini-Mentál-

Teszt (MMSE,MMT)



ALZHEIMER-kór III.
• Terápia elvei: kolinerg stimuláns, nootrop

szerek, antioxidánsok, 
ösztrogén?,  NSAIDs? gyökfogók? 

• Kerülendő: BZDk, antikolinerg (TCAs,H1 gátlók, 
antipsychotikumok

• Pszichés gondozás+ családtagok oktatása





Demenciák gyógyszeres kezelése

• Progresszió lassítása
– Kolineszteráz-gátlók (donepezil, rivastigmin)

– Nikotinerg receptor agonista (galantamin)

– NMDA antagonista (memantin)

• Nootrop szerek

piracetam, nicergolin, vinpocetin, Ginkgo biloba

• Oxidatív károsodások kivédése

- selegilin, E-vitamin, C-vitamin, Ginkgo biloba

• Gyulladásgátlás

- indomethacin, ibuprofen

• Ösztrogén?



Progresszió lassítása
• donepezil 5-10 mg/die (ALTZER, ALZEPIL , ARICEPT , 

COGNEZIL DONECEPT , DONECTIL , DONENORM , DONESTAD, 
DONESYN, DONEXA , PALIXID , YASNAL)

• enyhe és közepesen súlyos Alzheimer-demencia tüneti kezelésére

• 1 hónapos kezelés klinikai értékelését követően a Donepezil adagja napi 
egyszeri 10 mg-ra emelhető.

• SZAKORVOSI utasítás+kezelés csak akkor kezdhető el, ha van egy 
gondozó, aki rendszeresen ellenőrzi a beteg gyógyszerbevételét+ 
rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy a  képes-e folytatni az 
autóvezetést vagy a bonyolult gépek kezelését.

• „Rebound” a kezelés hirtelen megszakítása után sincs

• anesztézia során fokozza a szukcinilkolin hatását.

• kolinészterázgátlók a szívre vagotoniás hatást fejthetnek ki ( bradycardia! 
Béta-blokkolókat szedők!!)

• okozhatnak generalizált epileptiform rohamot (bár a fokozott 
görcskészség az Alzheimer-kór velejárója is lehet!).



Donepezil  II.
• Neuroleptikus malignus szindróma (NMS): antipszichotikumot is 

szedőknél!!!

Az NMS egy potenciálisan életet veszélyeztető állapot, amelyre a 
hyperthermia, izommerevség, vegetatív instabilitás, módosult 
tudatállapot és emelkedett szérum kreatinfoszfokináz szint jellemző; 
további tünetek lehetnek a myoglobinuria (rhabdomyolysis) és az akut 
veseelégtelenség. A kezelést meg kell szakítani, amennyiben a 
betegnél az NMS jelei és tünetei jelentkeznek, vagy 
megmagyarázhatatlan magas láz alakul ki, NMS-re jellemző további 
klinikai tünetek nélkül.

• nem gátolja a teofillin, a warfarin, a cimetidin vagy a digoxin
metabolizmusát. 

• metabolizmusát nem befolyásolja a digoxin vagy a cimetidin.

• gátolják a donepezil metabolizmusát: a ketokonazol, itrakonazol
és eritromicin (CYP3A4 gátlók) és a kinidin, fluoxetin (2D6 gátlók)



Rivastigmin
• Rivastigmin-karbamát típusú acetilkolin- és butirilkolin-

észteráz-gátló (EMERPAND TDT 4,6-13-3 mg/die; EVERTAS 1,5 – 6 
mg/d; EXELON, KERSTIPON, PROMETAX, RISTIDIC, RIVASTIGMIN,
RIVASTINORM, WERENDI)

• Parkinson-kórhoz társuló demenciában IS

• súlyos hányás  (nyelőcső rupturával ?) GI görcsök, hasmenés, 
étvágytalanság, súlycsökkenés

• Kolinomimetikum – igy vizeletretenció, extrapyramidalis tünetek (tremor, 
bradykinesia, dyskinesia, természetellenes testtartás, izommerevség), 
fokozott nyálelválasztás, járászavar

• erősíti az anaesthesia során használt szukcinilkolin hatását,

• digoxin, a warfarin, a diazepám, fluoxetin –hatását nem befolyásolja

• Placentán átjut, tejmirigybe beválasztódik – nem ; nem

• Az orvosnak rendszeresen  ellenőriznie kell:képes-e gépjárművet 
vezetni vagy összetett gépeket kezelni



Galantamin
• Galantamin reverzibilis AChE gátló 8-24 mg/d  és i.v. 

infúzió (GALANTAMIN, GALSYA)

• kolinomimetikum – bradycardizál,….

• nem adható együtt más kolinomimetikummal ( ambenonium, 
donepezil, neosztigmin, piridosztigmin, rivastigmin vagy 
szisztémásan adott pilokarpin), de 

• Memantin-nak nincs hatása a kinetikára!! (kombinálható)



Memantin
• Memantin - feszültségfüggő, közepes affinitású, nem 

kompetitív NMDA-receptor antagonista- 5-20 mg/d (AXURA, 
EBIXA, MARIXINO, MEMANTIN, MEMIGMIN, MIRVEDOL, MORYSA, 
NEMDATINE, ZEMERTINEX)

• súlyos Alzheimer-kórban is és csak akkor , ha biztosított a 
gyógyszerszedést rendszeresen ellenőrző gondozó

• súlyos vesekárosodásban (CC 5-29 ml/perc) max. 10 mg/d.

• Laktózt tartalmaz!

• Epilepsziásoknál, ill. konvulziós kórelőzményben: nem

• NMDA antagonistákkal együtt: nem (amantadin, ketamin, dextrometorfán)

• Warfarint szedőknél INR-emelkedés – fokozott ellenőrzés!!

• Szédülés, fejfájás, székrekedés, aluszékonyság,hipertenzió



Nootrop szerek
• Idegsejtek anyagcseréjét javítják (oxigén-, és glukóz-

felhasználás, ATP-forgalom nő)

• Neuroprotektív hatás?

• Thrombocita-aggregáció gátlása (enyhe)

• Vörösvértestek deformabilitásának növekedése

• Javuló mikrocirkuláció



Piracetam

• piracetam 400-1200 mg/d (CEREBRYL, COGNIT, LUCETAM,
MEMORIL,NOOTROPIL, PIRABENE, PIRACETAM)

• Organikus eredetű kognitív zavarok tünetei esetén (memóriazavar, 
figyelemzavar, motivációhiány) +corticalis myoclonus +vertigo és a társuló 
egyensúlyzavar esetén + sarlósejtes anémiában a  vasoocclusiv krízis 
profilaxisa esetére+ dyslexiás gyermekek 

• fizikailag kötődik a membrán foszfolipid molekuláinak poláros végéhez, 
mobilis gyógyszer-foszfolipid komplexek képződnek, helyreáll a membrán 
lamelláris szerkezete, javul a membrán-stabilitás,  a membrán- és 
transzmembrán fehérjék visszanyerik eredeti szerkezetüket, 
működőképességüket

• A dózist a vesefunkció függvényében kell megállapítani a CCl alapján, 
végstádiumu vesebetegnek: nem

• időseknél, tartós szedés esetén rendszeres CCl ellenőrzés!! –
dózismódosítás?



Piracetam II.
• vérzéses kockázat: antikoagulánsok, thrombocyta-aggregáció gátlók, 

vérzéses stroke,gyomorfekély, fogászati beavatkozás, hemofiliás

• thyroxin-terápia: zavartság, irritabilitás és alvászavar 

• Terhesség, szoptatás: nem

• Nőknél: 30%-kal magasabb Cmax és AUC 

Vinpocetin
vinpocetin 3 x 5-10 mg (CAVINTON, VINPOCETIN-COVEX)

• agyi keringészavar különböző formái (vascularis dementia, agyi 
arteriosclerosis, posttraumás-, hypertensiv encephalopathia, post-stroke 
keringészavar+ szemészet, fülészet)

• Gyermek, terhes, szoptatós: nem

• Neuroprotektív hatás+javítja az agyszövet mikrocirkulációját+növeli az 
agyi véráramlást



Vinpocetin II.
• Neuroprotektív, cerebroprotektív hatás: mérsékli az excitatoros 

aminosavak okozta citotoxikus hatásokat. Gátolja a ff -Na+- és Ca2+-
csatornákat, az NMDA és AMPA receptorokat. Serkenti az agy glükóz-
és O2-felvételét és felhasználását,javítja a neuronok hypoxia-
toleranciáját; növeli a neuronok cAMP és cGMP szintjét. Fokozza az agy 
noradrenalin és szerotonin turnoverét; stimulálja a felszálló noradrenerg 
rendszert; antioxidáns aktivitást fejt ki.

• Javítja az agyszövet mikrocirkulációját: gátolja a thrombocyta-
aggregációt, csökkenti a kórosan fokozott vérviszkozitást; növeli a 
vörösvértestek deformabilitását ; elősegíti az O2 szöveti transzportját a 
vörösvértestek O2-affinitásának csökkentésével.

• Szelektíven növeli az agyi véráramlást: a perctérfogat agyi frakcióját 
növeli; csökkenti az agyi vascularis rezisztenciát anélkül, hogy 
számottevően befolyásolná a szisztémás keringés paramétereit 
(vérnyomás, perctérfogat, pulzusszám, teljes perifériás rezisztencia); 
nem okoz "steal-effektust", sőt alkalmazása során elsősorban a 
károsodott, alacsony perfúziójú (de még el nem halt) ischaemiás terület 
vérellátása fokozódik ("inverz steal-hatás").



Nicergolin
• nicergolin 30-60 mg/d (ERGOTOP,SERMION) 

• Alzheimer, Parkinson, vascularis,multiinfarctusos ,post-stroke 
demencia

• ergolin származék: parenterálisan alfa-1-adrenerg-blokkoló 

p.o.: növeli az agyban a glukóz-felvételt és -fogyasztást, a 

protein- és nukleinsav-bioszintézist, gátolja a korral 
összefüggő Ach-szint (cortex és a striatum) és az Ach-felszabadulás
(hippocampus) csökkenését,növeli a kolin-acetiltranszferáz (CAT) 
aktivitását és a muszkarinos-AchR sűrűségének emelkedését okozza, 
csökkenti az AchE-aktivitást. Mérsékli az nNOS mRNS-expresszió
korral együtt járó csökkenését ( kognitív teljesítmény javulás?)

• Akut myocardialis infarctus, Akut vérzések,Orthostaticus hypotensio, 

Súlyos bradycardia :nem (csökkenti a systolés és diastolés vérnyomást)

• Terhességben: kockázat/előny, szoptatás:nem



Ginkgo biloba
• Ginkgo biloba 40-120 mg/d (BILOBIL, GINCOSAN, GINGIUM, + 

homeopata készítmények) laktóz!

• hatóanyagai a flavon-glikozidok és terpének (ginkgolidok és
bilobalidok

• tágítják az ereket, fokozzák a véráramlást, csökkentik a 
thrombocyta-aggregációt, és óvják a sejteket az oxigénhiány okozta
károsodástól (???)



Oxidatív károsodások kivédése ?

• selegilin 5-10 mg/d ( JUMEX, SELEGILIN) laktóz!

• nincs demenciában javallat

• E-vitamin 100-600 mg/d

• nincs demenciában javallat

• C-vitamin 200-2000 mg/d?

• nincs demenciában javallat

• ibuprofen
• nincs demenciában javallat

• indomethacin
• nincs demenciában javallat



Nem-gyógyszeres módszerek
a neurokognitív zavarok kezelésére

Csoportos - Egyéni

• Emocionálisan orientált terápiák

• Stimulus-orientált terápiák

• Magatartás-orientált terápiák

• Kognitív deficitek csökkentése

– Memória-tréning

– Realitás-orientált tréning

Hozzátartozók számára:
- pszichológiai felkészítés

- edukáció

- támogató rendszer fenntartása





FELADATOK

I. Csoport (gyógyszerészi gondozás)

Dolgozzanak ki egy 5-8 perces „ általános 
tájékoztatást” egy 48 éves, Alzheimer  kórral 
diagnosztizált beteg „segítő családtag” –ja 

részére

II. Csoport

Foglalják össze, hogy milyen 
mellékhatásokra, ill. interakciókra kell fokozott 
figyelemmel lenni donepezil –t szedő beteg 
esetén



FELADATOK
III. Csoport
Egy 68 éves, súlyos vese-elégtelenségben 
szenvedő, korábban bypass műtéten átesett 
betegnek piracetam került felírásra.

Foglalják össze, hogy mi lehet az indikáció, milyen 
mellékhatásokra kell fokozott figyelemmel lenni és   
milyen gyógyszer-információt kell/szabad a 
betegnek, ill. a hozzátartozójának adni



FELADATOK
IV. Csoport
Mi a gyógyszerész teendője, ha egy beteg 
MillandJoy készítményt  vásárol és mellette 
BILOBIL, JUMEX, CAVINTON, RIVASTIGMIN, 
ZEMERTINEX  készítményt(ket) írt fel az orvos?

(értékeljék a készítményeket, adjanak tanácsot)


