
Organikus  pszichiOrganikus  pszichiáátriatria
Hidasi ZoltHidasi Zoltáánn



MitMitőől organikus?l organikus?

►►Organikus mentOrganikus mentáális  zavarok (organikus lis  zavarok (organikus 
pszichoszindrpszichoszindróómmáákk))

►►„„FunkcionFunkcionáálislis”” zavarokzavarok

►►NeuropszichiNeuropszichiáátriatria



DSM IV TRDSM IV TR

►►DelDelíírium, rium, demenciademencia, , amnesztikusamnesztikus éés egys egyééb b 
kognitkognitíív zavarok v zavarok 

►►MentMentáális zavarok az lis zavarok az ááltalltaláános egnos egéészsszséégi gi 
áállapot kllapot köövetkeztvetkeztéébenben



BNO 10BNO 10

►► Organikus Organikus éés szimpts szimptóómmáás ments mentáális zavaroklis zavarok
DemenciaDemencia
Organikus amnOrganikus amnééziziáás szindrs szindróómama
DelDelííriumrium
EgyEgyééb mentb mentáális rendellenesslis rendellenesséégek, amelyeket agyi gek, amelyeket agyi 
kkáárosodrosodáás s éés diszfunkcis diszfunkcióó vagy testi megbetegedvagy testi megbetegedéés s 
okozottokozott
►►Organikus Organikus hallucinhallucinóóziszis, , organikusorganikus katatkatatóóniania, , organikusorganikus

ttééveszmveszméés zavar, organikus hangulatzavar, organikus s zavar, organikus hangulatzavar, organikus 
szorongszorongáásos zavar  stb. sos zavar  stb. 

►► PszichoaktPszichoaktíív szer v szer ááltal okozott mentltal okozott mentáális lis éés s 
viselkedviselkedéési zavarok si zavarok 



EtiolEtiolóógiagia, patol, patolóógiagia

►► KKöözponti idegrendszerzponti idegrendszer
NeurodegenerNeurodegeneráácicióó
CerebrovaszkulCerebrovaszkuláárisris okok
GyulladGyulladáás, tumors, tumor
DemielinizDemielinizáácicióó
EpilepsziaEpilepszia
TraumaTrauma
EgyEgyéébb

►► KKöözponti idegrendszeren kzponti idegrendszeren kíívvüüli ill. szisztli ill. szisztéémmááss
EndokrinEndokrin
Metabolikus, kardiovaszkulMetabolikus, kardiovaszkuláárisris
HiHiáánynyáállapotokllapotok
FertFertőőzzééss

►► Drog (gyDrog (gyóógyszer) intoxikgyszer) intoxikáácicióó, megvon, megvonááss
Alkohol, illegAlkohol, illegáális drogok, gylis drogok, gyóógyszergyszer



SzindromatolSzindromatolóógiaigiai osztosztáályozlyozááss

►► Akut Akut –– krkróónikusnikus
►►DiffDiffúúz (globz (globáális) lis) –– fokfokáálislis (lok(lokáális) lis) –– multifokmultifokáálislis

agyi magyi műűkkööddéészavarszavar
►► Lebeny szindrLebeny szindróómmáákk

FRONTFRONTÁÁLIS  LIS  
apapáátiatia, ind, indííttéékszegkszegéénysnyséég, motivg, motiváácicióó éés spontaneits spontaneitáás s 
hihiáánya, kritiknya, kritikáátlanstlansáág, g, impuzivitimpuzivitááss, , perszeverperszeveráácicióó

TEMPORTEMPORÁÁLIS LIS 
affektaffektíív tv tüünetek, agresszivitnetek, agresszivitáás, fs, féélelem, explozlelem, explozíív v 

viselkedviselkedéés, pszichs, pszichóózis, dezorientzis, dezorientáácicióó
PARIETPARIETÁÁLISLIS
gnosztikus gnosztikus éés kognits kognitíív zavarok v zavarok ((alexiaalexia, , akalkuliaakalkulia, , 
agragrááfiafia), ), apraxiapraxiáákk



DelDelíírium rium -- SzindromatolSzindromatolóógiagia

►►Akut lefolyAkut lefolyáás s –– (hirtelen kezdet, r(hirtelen kezdet, röövid idvid időőtartam)tartam)

►►TudatzavarTudatzavar
►►GlobGlobáális kognitlis kognitíív funkciv funkcióózavar (memzavar (memóória, ria, 

dezorientdezorientáácicióó))
►►PercepciPercepcióós zavarok s zavarok ((multimodmultimodáálislis illillúúzizióók k éés s 

hallucinhallucináácicióók)k)

►►ViselkedViselkedéési tsi tüüneteknetek (agit(agitáácicióó))

►►FluktuFluktuáállóó lefolylefolyááss



DelDelíírium rium -- EtiolEtiolóógiagia

►►GlubGlubáálislis agyi magyi műűkkööddéészavart okozszavart okozóó
bbáármilyenrmilyen okok

►►ÁÁltalltaláános orvosi eredet (pl. fertnos orvosi eredet (pl. fertőőzzéés, s, 
metabolikus ok)metabolikus ok)

►►PszichoaktPszichoaktíív kv kéémiai szermiai szer
►►ÖÖsszetett eredetsszetett eredet

►►TerTeráápia: Oki, tpia: Oki, tüüneti neti (BZD, NL)(BZD, NL)



DemenciaDemencia -- SzindromatolSzindromatolóógiagia

►►KrKróónikus lefolynikus lefolyáás s (10%  65 (10%  65 ééves kor felett)ves kor felett)

►►TTööbbszbbszöörröös kognits kognitíív zavar, memv zavar, memóóriazavarral  riazavarral  
(intelligencia, tanul(intelligencia, tanuláás, nyelvhaszns, nyelvhasznáálat, orientlat, orientáácicióó, , 
percepcipercepcióó, figyelem, , figyelem, ííttééllőőkkéépesspesséég, g, 
problprobléémamegoldmamegoldáás, szocis, szociáális funkcilis funkcióók)k)

►►Nincs tudatzavar Nincs tudatzavar 
►►ProgresszProgresszíív v -- statikusstatikus
►►Reverzibilis (15%) Reverzibilis (15%) -- irreverzibilisirreverzibilis



10



DemenciaDemencia -- OsztOsztáályozlyozááss

►►SSúúlyosslyossáágg
Enyhe kognitEnyhe kognitíív zavar (MCI)v zavar (MCI)
Enyhe Enyhe demenciademencia
KKöözepes mzepes méértrtéékkűű demenciademencia
SSúúlyos lyos demenciademencia

►►LokalizLokalizáácicióó
KortikKortikáálislis
SzubkortikSzubkortikáálislis

►►EtiolEtiolóógiagia



DemenciaDemencia --EtiolEtiolóógiagia

►► Alzheimer Alzheimer --kkóórr (60(60--70%)70%)
►► VaszkulVaszkuláárisris demenciademencia (10(10--20%)20%)
►► NeurodegeneratNeurodegeneratíívv eredet                                      eredet                                      

(Pick, (Pick, LevyLevy testes, Parkinson, Huntington stb.)testes, Parkinson, Huntington stb.)

►► Drogok, toxinokDrogok, toxinok
►► IntrakraniIntrakraniáálislis ttéérfoglalrfoglalááss
►► AnoxiaAnoxia
►► TraumaTrauma
►► InfekciInfekcióók k (JCD, HIV stb.)(JCD, HIV stb.)

►► TTááplpláálkozlkozáási zavarsi zavar
►► MetabolikusMetabolikus
►► PszeudodemenciaPszeudodemencia



DemenciaDemencia -- DiagnDiagnóóziszis

►►TTüünettannettan
►►LaboratLaboratóóriumi adatokriumi adatok
►►EEG, CT, MRIEEG, CT, MRI
►►PszicholPszicholóógiai vizsggiai vizsgáálatok(MMS)latok(MMS)



DemenciaDemencia -- KezelKezelééss

►►Oki, ha lehetsOki, ha lehetséégesges
►►NootropikumokNootropikumok
►►NeuroprotekciNeuroprotekcióó
►►AChEIAChEI ((rivastigminerivastigmine, , donepezildonepezil, , galantamingalantamin))
►►GlutamGlutamáátt antagonistantagonistáákk ((memantinememantine))
►►BPSD BPSD ((anxiolitikumanxiolitikum, , antidepresszivumantidepresszivum, , antipszichotikumantipszichotikum))



MentMentáális zavarok az lis zavarok az ááltalltaláános nos 
egegéészsszséégi gi áállapot kllapot köövetkeztvetkeztéében ben 

(DSM)(DSM)
►► DelDelíírium rium ááltalltaláános egnos egéészsszséégi gi áállapot kllapot köövetkeztvetkeztéébenben
►► DemenciaDemencia
►► AmnesztikusAmnesztikus zavarzavar
►► Pszichotikus zavarPszichotikus zavar
►► HangulatzavarHangulatzavar
►► SzorongSzorongáásos zavar sos zavar 
►► SzexuSzexuáális diszfunkcilis diszfunkcióó
►► AlvAlváászavarszavar
►► KatatonKataton zavar zavar 
►► SzemSzeméélyislyiséégvgvááltozltozááss




