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Klinika i leczell1ie otępień pierwotnie zwyrodnieniowych
MAŁGORZATA
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Z Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii IPiN w Warszawie

W wykładzie podano współczesną definicję otępienia i omówiono klasyfikację zespołów otępiennych oraz
ich diagnostykę różnicową. PJzedstmviol1o również poglądy JW patogenezę zmian mózgowych pierwotnie
zwyrodnieniowych prowadzących do /lpo:iledzenia intelektlI. W kOliCll wskazano sposoby postępowania
z cllOlymi i omówiono koncepcję leczenia demencji (red.).
Słowa

kluczowe:

otępienie

- diagnostyka - leczenie

Otępieniem nazywamy obniżenie sprawności
intelektu związane z nieodwracalną chorobą
mózgu. Termin "otępienie" został wprowadzony w XVI wieku (Cosin 1592) i upowszechniony
w XVII wieku (Willis 1660) na określenie upośledzenia intelektualnego. Współcześnie nie zaliczamy do otępień tych zaburzeń funkcji intelektu, które występują na innym podłożu niż trwałe, organicze uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego (np. w depresjach, egzo~nnych za-

Rycina 1. Objawy

występujące

burzeniach świadomości). Zwłaszcza w ostatnich latach i w niezbyt nasilonych zaburzeniach
pamięci i intelektu cześciej niż otępienie używa
sic:; terminu "zespół psychoorganiczny" lub (w
nazewnictwie amerykańskim) "organiczny zespół mózgm:vy".
Psychopatologicznie zespół psychoorganiczny charaktelyzują zaburzenia w zakresie postrzegania i poznania - uwagi, koncentracji, pojmowania, pamięci, orientacji i myślenia (zwłasz-

w zespołach organicznych i innych zaburzeniach psychicznych
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cza abstrakcyjnego), a także w zakresie modulacji afektywnej.
Na tle tych podstawowych zaburzeń występo
wać mogą różne objawy psychopatologiczne wymagające różnicowania z innymi zaburzeniami
psychicznymi. Zależności te przedstawia ryc. 1.
W nasilonych zespołach otępiennych często
spotyka się objawy wymagające także różnico
wania z innymi schorzeniami neurologicznymi
(afazje, apraksje itp.). Dzięki badaniom tomograficznym oraz pomiarom parametrów funkcji
(takich, jak przepływ krwi rCBF i PET) możliwe
jest określenie zaburzeń morfologicznych w otę
pieniach. Jednak rozpiętość zmian morfologicznych nie koreluje z nasileniem zaburzeń funkcji.
Nie mamy także obiektyv,,"ych kryteriów sto-
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pniowania zaburzeń postrzegania, koncentracji,
uwagi, pamięci i aktywności. W zakresie
zaburzeń organicznych zespoły objawów nie są
specyficzne dla ich przyczyn.
Zestawienie w tabl. 1. ilustruje powiązania
przyczyn, patogenezy i objawów w zespołach
organicznych.
Według klasyfikacji DSM-III-R do rozpoznania otępienia wystarczy obecność zaburzeń pamięci oraz co najmniej jednego z następujących
objawów: upośledzenie myślenia, zaburzenia
oceny, afazja, apraksja, zaburzenia osobowości.
W populacji ogólnej w wieku ponad 65 lat u
5-7% występują ciężkie i u 5-10% lekkie postacie otępienia. W populacjach starszych otępie
nia występują częściej (w wieku ponad 80 lat u

Tablica 2. Częstość występowania otępień o różnej etiologii
Ośrodek

(autor)

Tokio
Kawasaki (I-Iasegawa)
Newcasllc (Key)
Szwecja(AJisson)
Finlandia (Sulhava)
Baltimore (Folstein)

Rok

1974
1985
1964
1964
1980
1985

* PDD - pierwotnie zwyrodnieniowe

Liczba
badanych
4714
1607
297
2979
8000
590

Wskaźnik

zachor.
(>65 r.ź)
4,5
4,7
6,4
1,3
6,7
6,1

MlD - wielozawałowe

%

otępienia

PDD*

MID*

MIX*

25,8
31,3
42,0
60,3
54,4
32,8

59,9
46,9
39,0
39,7
40,4
45,9

14,3
22,4
19,0

MIX - mieszane

6,0
21,3
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otępień

około

20%, w wieku ponad 90 lat u ok. 40%).
autorzy oceniają na
od 0,5% (Lin) do 14% (Parsons).
Klasyfikacja nozologiczna wydziela ot«pienia
wtórne (o różnych przyczynach) i pierwotne,
otępienia pierwotne zwyrodnieniowe
czyli
(tabl. 2).
Ogólną zapadalność różni

PATOGENEZA OTĘPIEŃ

Badania w kierunku poznania patogenezy
otępielI koncentrują się wokół zaburzeń ośrod

kowej regulacji neurotransmisji i neuromodulacji, wpływu czynnika wzrostu neuronów i powstawania beta-amyloidu. Największe znaczenie w procesach neurotransmisji przypisuje się
acetylocholinie - deficytowi cholincrgicznemu
związanemu ze zmniejszeniem liczby neuronów
cholinergicznych i niedoborem acetylotransferazy cholinowej.
Stwierdzono wybitne zmniejszenie ilości acetylotransferazy cholinowej w korze i hipokampie. Enzym ten znajduje si« na zakończe
niach nerwów i bierze udział w syntezie acetylocholiny. Wykazano, że deficyt tego enzymu
jest największy w otępieniach typu alzheimerowskiego, przy czym jego stopień koreluje z nasileniem otępienia, liczbą płytek starczych i włó
kien Alzheimera. Z biopsji mózgów wynika, ze
poziom tego enzymu jcst obniżony już w pierwszym roku choroby. Jednak w zachowanych
synapsach wykazano zwiększone pobieranie
choliny, co na zasadzie ujemnego sprzężenia
zwrotnego powoduje zmniejszenie syntezy acctylocholiny.
W otępieniach pierwotnic zwyrodnicniowych
wykazano także obniżenie, chociaż nie tak znaczne, ilości cholinesterazy acetylowej, biorącej
udział w rozkładzie acetylocholiny. Dotyczyło to
zwłaszcza postaci presynaptycznej. Natomiast w
jądrze Meynerta wykazano istotnie większą ilość
inhibitora uwalniania acetylocholiny (galaniny).
Odnotowano także zmniejszenie liczby presynaptycznych receptorów muskarynowych (M2)
przy niezmienioncj liczbie receptorów postsynaptycznych. Świadczy to o wybiórczym upośle
dzeniu funkcji neuronów cholinergicznych.
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Stwierdzono także równoczesny ubytek cholinergicznych komórek nerwowych jądra Meynerta, zapewniającego cholinergiczną innerwację
neocortex. Jądro to ma, oprócz szlaków do kory
zwrotne powiązanie z układem rąbka. Nie ustalono dotychczas, czy zmiany w jądrze Meynerta
są przyczyną, cry też następstwem zmian w korze
i układzie rąbka. Nie pozwala to na określenia,
czy procesy otępienne pierwotnie dotyczą kory,
cry rozpoczynają się podkorowo.
Aczkolwiek wykazano, że system cholinergiczny odgrywa ważną rolę w funkcjach pamięci, to wykazano także, że cytoarchitektoniczne rozmieszczenie acetylotransferazy cholinowej nie pokrywa się z lokalizacją zmian
neuropatologicznych w otępieniach typu Alzheimera. Wskazuje to na możliwość znaczenia
innych zaburzeń przekaźnictwa w patogenezie
schorzenia.
W mózgach chorych z otępieniem typu Alzheimera wykazano spadek noradrenaliny i betahydroksylazy dopaminy. Niedobór ten jednak
nie koreluje z nasileniem zmian i jest mniejszy
niż w przypadku substancji związanych z ukła
dem cholinergicznym. Za upośledzeniem ukła
du noradrenergicznego przemawia notowany w
ot«pieniach spadek liczby komórek w miejscu
sinawym - w miejscu wyjścia dokorowych włó
kien adrenergicznych.
Przy wczesnym początku otępienia typu Alzheimera stwierdzano podobne nasilenie zmian
w jądrze podstawy Meynerta i w jądrze sinawym.
Jednak w przypadku równoczesnego otępienia
i nasilonych objawów depresyjnych notowano
wyraźny spadek liczby neuronów w jądrze sinawym i względnie dobrze zachowane jądro Meynerta. Fakt ten może przemawiać za tezą, że
występowanie dość częstych (u 15-50% chorych)
w otępieniach depresji wiąże się z zaburzeniem
równowagi systemów-noradrenergicznego i
cholinergicznego.
W otępieniach stwierdzono także obniżenie
koncentracji serotoniny i kwasu 5-hydroksy-indolooctowego w korze skroniowej i w systemie
limbicznym. W jądrze szwu - w punkcie wyjścia
włókien serotoninergicznych dokorowych wykazano spadek liczby komórek, włókna Alzhei-
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mera i płytki starcze. Dane dotyczące poziomu
dopaminy, GABA i aspartatu są rozbieżne. Wykazano natomiast istotny deficyt somatostatyny
i kortykoliberyny. Opisano zarówno spadek receptorów somatostatyny, jak i duży, porównywalny do deficytu acetylotransferazy cholinowej
niedobór somatostatyny w hipokampie. Stwierdzano także obecność somatostatyny, ale i innych neuropeptydów (substancji P, neuropeptydu Y) w płytkach starczych.
Jest także prawdopodobne, że w otępieniach
pierwotnie zwyrodnieniowych zajęte są neurony
zawierające CRF (czynnik uwalniający kort ykotropinę). Opisywano zarówno niedobór CRF,
jak i spadek aktywności jego receptorów.
Udowodniono wpływ czynnika wzrostu neuronów (nerve growth factor-NGF) na komórki
cholinergiczne i proporcjonalną do spadku acetylotransferazy cholinowej redukcję NGF, jak
zmniejszenie się jego receptorów w otępieniach.
Białko A4 powstaje z większych protein w
wyniku zaburzenia przemiany i jest rejestrowane jako złogi amyloidu.
ETIOLOGIA

U bliskich krewnych chOlych z ot<;pieniem
typu Alzheimera czterokrotnie częściej rozwija
się demencja. Mechanizm genetyczny nadal jednak nic jest jasny (defekt pojedynczego genu?
aberracja chromosomalna? zaburzenia wielu
genów?). Więszość autorów postuluje przynajmniej u części chOlych istnienie czynnika dziedziczonego autosomalnie dominująco z pełną
penetracją·
Zgodność występienia otępienia u bliźniąt
jednojajowych wynosi około 50%, u dwujajowych 8%. Około 30-43% otępień typu Alzheimera występuje rodzinnie. Ryzyko zachorowania jest najwyższe (ok. 50%) u dzieci i rodzeń
stwa chorych, u których objawy otępienne wystąpiły przed 65 rokiem życia. Częciej w ot<;pieniach występujących rodzinnie wykazywano
defekt chromosomu 21.
Częściej także w rodzinach chorych otępia
łych stwierdzano chorobę Downa, białaczkę, skazę immunologiczną. Może to świadczyć o wspólnym czynniku patogenetycznym. Inne hipotezy:
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powolnego wirusa, defektu immunologicznego,
toksyczna nie zostały zweryfikowane badaniami
epidemiologicznymi. Z innych czynników wydaje się mieć znaczenie póżny wiek matki.
OBRAZ KLINICZNY

Objawy narastają w starszym wieku, powoli.
Ani nasilenie zaburzeń poznawczych, ani postęp
choroby nie zależą od wieku manifestacji choroby. Obok zaburzeń uwagi i pamięci, postrzeganie staje się nieostre, zwolnione, niepełne. Myś
lenie jest powolne, stereotypowe, sztywne, zainteresowania ulegają zawężeniu, narasta zoboj'ttnienie. Czasem kalykaturalnemu zaostrzeniu
ulegają cechy osobowości, oszczędność przeradza się w skąpstwo, przezornośc w nieufnośc,
narasta egoizm, władczość. Chorzy nie panują
nad reakcjami emocjonalnymi - pojawia się
chwiejność afektywna, wybuchowość, czasem
niewłaściwe zachowania erotyczne, agresje,
żarłoczność. Stopniowo emocje pustoszeją aż
do gł'tbokiej apatii lub pojawia sję płytka euforia. Często występuje niepokój nasilający się
przeważnie w nocy, czasem aż do stanu pobudzenia. Spowolnieniu, a potem rozpadowi ulega
mowa. W nasilonych otępieniach często wystę
pują objawy dodatkowe, podatne na leczenie.
Reisberg wśród nich wymienia:

A. Treści urojeniowe
ola"adania - chorzy nie są w stanie zapamiętać,
co gdzie trzymają we własnym domu, podejrzewają, że są okradani, nasłuchują, często tu dołączają się omamy, w których słyszą domniemanych złodziei,
oszustwa - wynikające z nierozpoznawania osób,
zaniedbania pnez bliskich, opuszczenia,
niewierności i zdrady,
zapoznawanie otoczenia, wynikające z niepoznawania otoczenia, stąd często chorzy uciekają z
własnego domu, "do domu";
B. Omamy
wzrokowe (prześladowcy, intruzi, postacie
zmarłych),

słuchowe,

inne

(węchowe,

smakowe, czucia ustrojowego).
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C. Zabwzenia aktywności
wędrowanie

(spowodowane lękiem, niepokojem, urojeniami) odnotowywane u 29% nasilonych zespołów otępiennych;
abulia poznawcza powoduje stereotypowe zachowania, takie jak pakowanie ubrall, otwieranie i
zamykanie szaf, książek, zapinanie i rozpinanie
guzików (u 58% chorych z nasilonym otępie
niem) i aktywności niecelowe, np. ciągłe szukanie ubrań w koszu, w innych niezwykłych miejscach.
D. Agresywność
słowna (u 42% chorych), zwykle powiązana z
nietrzymaniem afektu,
fizyczna.
E. Zabu1Zenia rytmu SIUt i czuwania
F. Zabu1Zenia afektywne
G. Lęk i fobie, najczęściej lek przed pozostaniem bez opieki (tzw. zespół Godota).
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pełnego krytycyzmu. Urojenia w zespołach
depresyjnych też często zawierają absurdalne
treści. Chorzy często twierdzą, że zanikają
im narządy wewnętrzne, że one gniją (stąd
często odmawiają przyjmowania pokarmów z
obawy przed zatruciem organizmu) - aż do
urojeń nihilistycznych (zaprzeczania istnienia własnej osoby i świata - zespół Cotarda).
W urojeniach ubóstwa chorzy oczekują na
głodową śmierć, ruinę materialną. Przekonania o grzeszności i winie też często przejawiają
się w absurdalnych
niezwykłych
treściach. Omamy w depresjach zawierają
zwykle oskarżenia i epitety pod adresem chorego. Stosunkowo często depresje te przebiegają z niepokojem, chorzy natarczywie bła
gają o pomoc, zgłaszają stale wiele skarg, są w
ciągłym ruchu, krzyczą, rozpaczają, niekiedy
lęk nasila się do stanu paniki. W depresjach z
zahamowaniem zazwyczaj występuje znaczne
obniżenie łaknienia.

Psychozy urojeniowe w otępieniach

Psychopatologicznie wyróżnia się:
- dotyczy on zazwyczaj
najbliższego otoczenia chorych, podejrzewanego o złośliwe hałasowanie, kłamstwa, dokuczanie;
- p1Zejściowe reakcje urojeniowo-omamowe
zwykle dotyczą sąsiadów, dozorców, którzy
zdaniem ChOlych czyhają na ich mieszkanie,
okradają chorych, psują kontakty, trują gazem. Omamy głównie słuchowe, ale także
wzrokowe i wechowe.
- zespoły parafreniczne - na począ tku zwiększe
nie podejrzliwości-drażliwości, potem omamy, głównie słuchowe, głosy szydzące, oskarżające, upokarzające, czasem wołania o pomoc, strzały, wybuchy. Chorzy twierdzą, że
(głównie w nocy) do ich mieszkania wpuszczane są zwierzęta, gazy, że ktoś ich poddaje
torturom, gwałci, działa wibracjami, prądem,
kłuje itp. Prześladowcy, zdaniem chorych, porozumiewają się ze sobą, działają na odległość (hipnotyzują). Czasem pojawiają się
treści hipochondryczne i wielkościowe, absurdalne. Zwykle po leczeniu nie uzyskuje się
-

zespół podejlzliwości

Różnicowanie otępień

pierwotnie
zwyrodnieniowych i wielozawałowych

Różnicowanie obu grup jest istotne z powodu odmiennego postępowania terapeutycznego.
Kryterium różnicującym jest wykluczenie zmian
naczyniowych. Rozpoznanie różnicowe jest niejednokrotnie trudne. Za rozpoznaniem otępie
nia wielozawałowego przemawia:
- przebieg (skokowe pogorszenia)
- obecność objawów ogniskowych,
- dane anamnestyczne przemawiające za patologią naczyniową (epizody udarowe, nadciśnienie w wywiadzie),
- badania podstawowe świadczące o chorobie
naczyniowej (objawy miażdżycowe ze strony

układu krążenia).

Praktycznie, otępienie wielozawałowe można
rozpoznać tylko wówczas, gdy otępienie narasta
skokowo. Kryteria MlD w DSM III oparte są na
opisie zespołu miażdżycowego Slatera i Rotha
(1969), dla której Hachinsky w 1975 roku ułożył
skalę ischemii. Skala ta nie jest jednak dostatecznie różnicującą, pomija badania dodatkowe
Uak eeg, ekg, CT), a jej punkty nie są dostatecznie jasno sprecyzowane. Nie pozwala ona
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także

na

różnicownie

MlD i mieszanych form

otępienia.

W porównaniu do otępień pierwotnie zwyrodnieniowych, w MlD częściej zachowane są
utrwalone czynności ("otępienie wysepkowe"),
krytycyzm. Nastrój częściej jest labilny, sprawność ulega wahaniom, podobnie jak i świado
mość ("wstawki majaczeniowe"). Często wyst<;pują ogniskowe objawy neurologiczne (niedowład, dyzartria, zespół parkinsonowski, uszkodzenie nerwu twarzowego, ubytki w polu widzenia, objawy spastyczne, porażenie rzekomoopuszkowe) w związku z obustronnym USi'kodzeniem dróg korowo-opuszkowych i korowowzgórzowych (napadowy płacz, śmiech, dyzartria, dysfagia).
Różnicowanie otępień

Duże trudności

sprawia klinicznie różnico
typu Alzheimera,
zwłaszcza o wczesnym początku, a chorobą Picka. W otępieniach typu Alzheimera występuje
zwykle pogorszenie wydolności intelektualnej
przy względnie dobrze zachowanych zdolościach
do zachowań społecznych i dostosowaniu. W
chorobie Picka częste jest niedostosowanie i
utrata kontroli zachowań, niedyskrecje seksualne, brak krytycyzmu, a zaburzenia pamięci występują stosunkowo późno. Mowa u chorych na
chorobę Picka częstp jest uboga w treści, dziwaczne słowotwórstwo i opisy. W chorobie Alzcimera cz<;ściej natomiast występują afazje. W
chorobie Picka często opisywano echolali<;, mutyzm i amimię. W chorobie Alzheimera częściej
występują mioklonie.
Często także badaniem CT nic mo:i:na potwierdzić rozpoznania. Badania anatomopatologiczne potwierdzają rozpoznanie ot<;pienia typu Alzheimera w 80-85%.

wanie

pomiędzy otępieniami

Duże trudności sprawiać może także różni

cowanie otępienia z innymi zespołami chorobowymi. Różnicowanie otępienia i egzogennych
zespołów zaburzelI świadomości nie zawsze
jest łatwe. Grup tych nie różnicują zaburzenia
poznawcze, występienie omamów lub urojeń.
Znaczenie diagnostyczne ma zwolnienie czynności podstawowej w zapisie eeg. W majaczeniu,
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w odróżnieniu od otępienia, mowa najczęściej
nie jest zaburzona. Natomiast w porównaniu
do innych funkcji wyraźniej zaburzone jest pismo. W zaburzeniach świadomości uwaga
częściej
jest "odpływająca", w ot<;pieniu
"wędrująca".

do zapamiętywania
z wypełnianiem luki pamię
ciowej konfabulacjami przy zachowanej pamięci
natychmiastowej) definiuje OSM-III jako izolowane upośledzenie pamięci, któremu nie towarzyszą inne zaburzenia funkcji poznawczych.
Anatomopatologicznie amnezje zwykle wiążą
si<; z obustronnym uszkodzeniem struktury limbicznej, międzymózgowia, sklepienia, ciał suteczkowatych lub jąder wzgórza. Różnicowanie z
ot<;pieniem pierwotnie zwyrodnieniowym jest
trudne, jeśli zajęte są też i inne obszaly kory.
Zwykle zaburzenia te występują po zatruciach,
infekcjach. niedotlenieniu, po operacjach tęt
niaków t<;tnicy przedniej komunikującej, przy
niedoborze tiaminy w alkoholiźmie. W zespole
amnestycznym pacjent nie pamięta tego, że nie
pamięta, podczas gdy w otępieniu zazwyczaj wie,
że nie może sobie przypomnieć. W postępu
jących procesach otępiennych typu Alzheimera
zaburzenia te zwykle pojawiają się na początku
choroby.
Najczęstszymi pomyłkami diagnostycznymi są
bądź to nierozpoznawanie objawów otępiennych
bądź też tendencja do rozpoznawania jako otę
pienie choroby o podłożu czynnościowym. Róż
nicowanie jest szczególnie trudne w depresjach i
skala pomyłek jest tu bardzo duża, sięga 50%
rozpoznań (PiU). W depresjach faktycznie istnieją
zaburzenia poznawcze. Pomocne w różnicowaniu
z otępieniem są występujące w depresjach:
- przeważnie uchwytny moment początku zaburzeń, szybki rozwój objawów,
- dane z wywiadu o ew. wcześniejszych zaburzeniach afektywnych,
- skargi na zaburzenia poznawcze,
- brak różnicy nasilenia zaburzeń pamięci dawnej i ostatnich zdarzeń.
W depresjach najbardziej nasilone są zaburzenia uwagi, rozwiązywanie zadań wymagają
cych inicjatywy myślowej, spadek motywacji,
Amnezje

(niezdolność

zdarzeń połączona
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zwykle wyraźna jest niska samoocena. Stąd też
Caine zaburzenia te uważa za podkorowe. Ani
wyniki CT ani test supresji deksametazonem nie
różnicują obu omawianych grup. Często wystę
pujące stany depresyjne w otępieniu typu Alzheimera są uważane za reaktywne. Zarówno w
depresjach, jak i w zespołach otępiennych wystepują takie same zaburzenia napięcia uwagi. Obselwacja ponad dziesięcioletnia 22 chorych depresyjnych leczonych tymoleptykami wykazały u
nich trwałe zaburzenia koncentracji. Badania
autopsyjne tych chorych wykazały zmiany anatomopatologiczne pozwalające na rozpoznanie
ot<;pienia typu Alzheimera. Na tej podstawie
Kanowski wysunął hipotezę, że prżewlekłe podawanie leków o działaniu antycholinergicznym
może przyczyniać się do powstawania ot<;pienia
typu Alzheimera
Niekiedy duże trudności może sprawiać róż
nicowanie ot<;pienia z niezbyt nasiloną manią u
starszych chorych. Poza danymi z wywiadu za
zespołem maniakalnym przemawia zwykle obecne zwiększenie aktywności i zainteresowań,
przesada w ubiorze, makijażu.
ZASADY POSTĘPOWANIA W
OTĘPIENIACH

Komullikacja z ChOlY11l i rodziną
W kontaktach z chorym i jego najbliższymi
bardzo istotne jest zachowanie spokojne, uważ
ne. Nie należy lekceważyć żadnych komunikowanych problemów. Należy, jeżeli o to pytają, w
przyst<;pny sposób wytłumaczyć prawdopodobny przebieg i związane z chorobą zagrożenia.
Szczególnie należy zwracać uwag<; na występu
jące w pierwszym, wczesnym okresie lęk, niepewność i obawy (ryzyko prób samobójczych).
Problemy związane z posiłkami
Należy przypomnieć rodzinie, że posiłki muszą być przyrządzane regularnie, w tych samych
godzinach. Chorych nie wolno poganiać przy
jedzeniu. Muszą mieć stałe miejsce przy stole
i zawsze to samo nakrycie. Nie należy zostawiać
nie schowanego jedzenia, gdyż wówczas często
chorzy jedzą bez przerwy. Należy pozwalać na
jedzenie palcami, jeżeli nie radzą sobie ze sztuć
cami.
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Higiena
Zazwyczaj konieczne jest stałe kontrolowanie i ew. pomoc przy myciu się, póżniej koniecznym staje się regularne sprawdzenie pościeli.
Zajęcia
Należy zostawić chorym dostateczny czas na
ubranie się, wstawanie, jedzenie itp. Ważna jest
regularna aktywność (spacery, gimnastyka itp.).
Jak długo można, należy podtrzymywać zainteresowania, stałe zaj<;cia.

Zagrożenia
Należy chronić

chorych przed uszkodzeniami
domowe, nie zostawiać
możliwości rozniecenia ognia, nie pozwalać samym chorym palić papierosów, należy pamiętać,
aby przy wychodzeniu z domu mieli przy sobie
informacją z danymi personalnymi. Nie wolno
zostawiać nie zamkniętych ostrych przedmiotów, leków, igieł, guzików. Należy sprawdzać
kosze na śmieci przed ich opróżnieniem. W nocy
należy zostawiać zapalone światło.
Istotne jest takie urządzenie otoczenia chorego, które poza zwiększaniem bezpieczeństwa
i wygody służyłoby poprawie orientacji (duży
zegar, kalendarz). Postępująca utrata zainteresowań i apatia wymagają stymulowania poprzez
wspólne czytanie, dyskutowanie itp.
Folsom zaleca, aby wobec chorych depresyjnych być konsekwentnie życzliwym, aktywnie
przyjacielskim dla wycofujących się, biernie
przyjacielskim dla chorych podejrzliwych. Każ
de działanie ma na celu wzmocnienie słabną
cego poczucia rzeczywistości.
(sprawdzać urządzenia

l'armakoterapia

otępień

W otępieniach pochodzenia naczyniowego
stosuje się leki poprawiające ukrwienie (pochodne teofiliny, kwasu nikotynowego). W otę
pieniach pierwotnie zwyrodnieniowych leki te
nie poprawiają funkcji tkanki mózgowej, a nawet upośledzając mechanizmy samoregulacji
pogarszają je.
W otępieniach typu Alzheimera zaburzenia
ukrwienia są wynikiem, a nie przyczyną osła
bienia przemiany w neuronach. Stąd też zainteresowanie badaczy skupiło się na lekach pobudzających przemian<; tkankową. Za sprawdzian
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ich działania przyjęto podwyższenie zużycia glukozy i tlenu i poprawę aktywacji w zapisie
elektroencefalograficznym. Leki tak działające
określa się mianem "nootropowych". Terminu
tego użył w 1972 r. Giurgea dla określenia grupy
racetamu (piracetamu). Definicja tej grupy leków jest niezbyt precyzyjna, gdyż grupa ta jest
niejednorodna tak chemicznie, jak i farmakologicznie. Do leków nootropowych zalicza się
wszystkie środki, które korzystnie wpływają na
funkcje mózgu poprzez pobudzanie zdolności
do samoregulacji w zakresie funkcji kontrolowanych przez ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego też w grupie leków nootropowych wymienia
się zarówno środki działające na neuroprzekaź
niki i receptory, leki naczyniowe, jak i wpły-

wające

na przemiany wewnątrzkomórkowe. Mechanizm działania tych leków nie jest poznany,
zwłaszcza nieznana jest droga, na której poprawiają one zużycie tlenu i glukozy.
Leki nootropowe nie są specyficzne - działają
w otępieniach o różnej patogenezie. Nie są także środkami działającymi skutecznie - stopień
uzyskanej poprawy jest niepełny i zależy od nesilenia zmian chorobowych - lepsze efekty uzyskuje się w otępieniach nie nasilonych, w początkowym okresie choroby. Niemniej jednak
środki te są stosowane bardzo szeroko. Poniżej
(tabl. 3) zestawiono środki, przy których stosowaniu uzyskiwano poprawę zdolności uczenia
się, koncentracji i orientacji.

Tablica 3. Charakterystyka leków o działaniu nootropowym.
Wpływ

Preparat
pirytynol (Enerbol)
grupa racetamu:
1. piracetam (NootropiI)
2. oksyracetam
3. pramiracetam
tetrahydroamino-akrydyna
(innibitor esterazy cholin owej)
meklofenoksan (Centrophenoxin)
dean ol (Bimanol)
miłorząb (Gingko Biloba)
dihydroergokrystyna
dihydroergotoksyna
nicergolina (Sermion )
cyklandelat (Cyklospasmol)
pirinethol
winkamina (Devincan)
cynaryzyna (Stugeron)
acetyl 0- L-karnityna
suloktydyl (Sulocton)
bencyklan (I-Ialidor)
pentoksyfilina (Trental)
naftidrofuryl (Praxilene, Dusodril)

*) mózgowy przepływ krwi

CBF *

na
EEG

Dawkowanie
pro die (mg)

Czas stosowania

-I-

+

600-900

3-4 tygodnie

(+)
(+)
(+)

+

+

2400 - 6000
1800
250-1500

4-8 tygodni
8-12 tygodni
6 miesięcy

150-200
600-1500
50-600
15-20
4-8
0,3-4
15-30
1200-1600

6-9 miesięcy
4 tygodnie
4 tygodnie
3 miesięcy
3-6 tygodni
4 miesiące
4 miesiące

40-120
75-225
2000
300-600
300-400
300-600
100-500

1 miesiąc
1-3 miesiące
3 miesiąc
1-2 miesiące
1 miesiące
2 tygodnie
1 miesiąc

+

?
(+)

?

?

?

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

?

+

+

?

+

+

+

?

?

+

tydzień
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Objawy uboczne w tej grupie leków wysterzadko i są niezbyt nasilone, najczęściej
notowanymi objawami są zawroty gło\\-y, nudności, wymioty, spadek ciśnienia, zaburzenia
żołądkowo-jelitowe, senność, rumień skóry.
Stwierdzana niedoczynność neurotransmisji
skłoniła do podjęcia prób określenia strategii
działań cholinergicznych w otępieniach. Rodzaj
pują

Starość

pierwotnie zwyrodnieniowych

zmian
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czynnościowych

i morfologicznych, korez klinicznymi cechami otępienia
określa celowość stosowania różnie działających
leków. Dlatego stosowane są liczne podziały

spondujących

głębokości otępienia.

I tak np. Hughes i Reisberg
stopni:

wyodrębniają

6

dobra pamięć, okolicznościowe zapominanie, pełna orientacja. Dobra codzienna
ocena własnej sprawności.
Pogranicze otępienia - "Łagodne zapominanie", polega na niezdolności do przypominania sobie części zdarzeń i
drobiazgów (np. nazwisk). Pełna orientacja (najwyżej mylnie podawana data, z błędem do trzech dni), zachowana
zdolność do samodzielnego życia. W czasie badania klinicznego bez uchwytnych zaburzell pamięci. Subiektywnie
poczucie niewydolności.
Nieznaczne otępienie - okolicznościowo występuje niemożność przypominania zdarzeI1, najczęściej sprzed kilku
dni, np. programu TV). Nicpełna orientacja w czasie (mylna data co do kilku tygodni). Nieznaczne trudności w
samodzielnym funkcjonowaniu (niezdolność zaplanowania np. zakupów). Ubytek inicjatywy. Wymaga pomocy w
niektórych sprawach.
Średni stopień nasilenia - stale występują zaburzenia przypominania. Dezorientacja w miejscu i czasie. Niezdolność
do podejmowania samodzielnych decyzji. Wymaga pomocy w prostych czynnościach (myciu, ubieraniu się,
utrzymywaniu higieny). W badaniu istotne braki pamięciowe, nic wic np., kto jest prezydentem, nic zna adresu,
nic poznaje znajomych.
Ciężkie otępienie - utrata pamięci, nowe zdarzenia natychmiast ulegają zapomnieniu. Zachowana orientacja tylko
co do własnej osoby, ale nic zna danych innych osób. Niezdolność do życia poza domem. Wymaga ciągłej opieki
innych osób. Zmiana osobowości, zwłaszcza reakcji emocjonalnych.
S/...Tajne otępienie - obecne są tylko fragmenty wspomnieI1. Pełna dezorientacja. Niezdolność do żadnych działa
prawnych. Wymaga ciągłej opieki. Pojawiają się objawy neurologiczne, nietrzymanie moczu.
fizjologiczna -

dość

sprawność. Prawidłowa

Zdaniem wielu autorów w stanach pogranicza otępienia wskazane jest podawanie czynników neurotropowych i neuropeptydów (czynnika wzrostu neuronów FGF, DNF, somatostatyny, TRH) zapobiegających obumieraniu neuronów, poprawiających regenerację komórek. W
nieznacznie nasilonym otypieniu celem leczenia
winna być częściowa substytucja funkcji cholinergicznych, można więc podawać zarówno prekursory acetylochaliny (cholinę, lecytyny, deanol, acetylo-l-karnitynę), leki wpływające na
syntezę (DM - 9384), uwalnianie i magazynowanie acetylocholiny (aminopirydyna, fosfatydyloseryna, piracetam). W otępieniu średnio nasilonym zalecane są leki zastępujące funkcje cholinergiczne: inhibitory cholinestcrazy, antagoniści receptorów muskarynowych (arekolina,
beta-anechol, fosfatydyloinozytol).

W ciężkim otępieniu leczenie jest wyłącznie
objawowe, uspokajające i podtrzymuj<)ce funkcjonowanie.
Istotne praktycznie są oddziaływania ukierunkowane na objawy towarzyszące otępieniu.
Oprócz zapewnienia troskliwej opieki i wspomagania poczucia bezpieczeństwa postępo
wanie lekarskie musi objąć często towarzyszące
otępieniu zaburzenia krążenia, nastroju, lęk, zaburzenia snu. Dlatego też na zakończenie
chciałabym zwrócić uwagę na elementy ryzyka
związanego z farmakoterapią. Przy stosowaniu
leków działających antycholinergicznie należy
liczyć się z możliwością paradoksalnych i nadmiernych reakcji z majaczeniem włącznie. Dlatego ostrożnie należy stosować w wypadku wystąpienia objawów depresyjnych trójpierście
niowe leki przeciwdepresyjne, a raczej podawać
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inhibitory MAO-B. Na leki uspokajające chorzy
otępiali mogą reagować paradoksalnie. Dlatego
też przy - często występujących w otępieniach zaburzeniach snu warto zalecić wieczorem kofeinę (kawę), a przy braku reakcji stosować raczej hemineurynę (300-500 mg) czy słaby neuroleptyk (np. tiapryd 100-200 mg) niż benzodiazepiny.
W zespołach urojeniowych korzystniejsze
jest podawanie niskich dawek butyrofenonów
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(np. kilka miligramów haloperydolu) lub perazyny. Istotne w postępowaniu z chorymi otę
piałymi jest zwalczanie bólu, który z reguły
powoduje u nich niepokój i pobudzenie. Przy
podawaniu leków zawsze należy pamiętać o
ryzyku zachłyśnięcia - należy je podawać w
pozycji siedzącej i z dostateczną ilością płynu
do popicia
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