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DEFINICJA OTĘPIENIA WG WHO 

 Jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o 
charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym 
zaburzone są funkcje poznawcze, takie jak: pamięć, 
myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność 
uczenia się, funkcje językowe, zdolność do 
porównywania, oceniania i dokonywania wyborów.  

 

 Świadomość nie jest zaburzona.  

 

 Upośledzenie funkcji poznawczych zwykle towarzyszy a 
czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami 
emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją.  



 51 letnia Augusta D. 
– objawy zdrady 
małżeńskiej 

 Zaburzenia pamięci, 
orientacji, zubożenie 
języka, problemy z 
wykonaniem 
czynności 

 1910 „Podręcznik 
psychiatrii” Kraepelin 
– choroba 
Alzheimera 



EPIDEMIOLOGIA 

 U ok. 10% osób które kończy 65 r.ż. Rozwinie się 
otępienie 

 W Polsce ok. 500 000 osób cierpi na różne rodzaje 
otępienia 

 Najczęstszym otępieniem jest choroba Alzheimera  
 Zachorowalność na chorobę Alzheimera podwaja w okres 

co 5 lat między 65 a 85 r.ż.  
 Po 85 r.ż. Liczba przypadków zachorowań na chorobę 

Alzheimera spada na rzecz otępienia 
naczyniopochodnego 

 U 20% osób z otępieniem pierwotnie zwyrodnieniowym 
jest ono spowodowane rzadszymi chorobami: otępieniem 
czołowo-skroniowym, otępieniem z ciałami Lewy’ego 

 



ŁAGODNE ZABURZENIA POZNAWCZE 
w 50% są najwcześniejszą fazy choroby Alzheimera 

 Wg Petersen i wsp. 1999 

– Skargi na zaburzenia pamięci 

– Deficyt pamięci względem należnej do wieku 

– Brak zaburzeń w zakresie codziennego 
funkcjonowania 

– Brak cech otępienia 



CHOROBA ALZHEIMERA 

 Związek z wiekiem: od około 0,5% u osób 
powyżej 65 roku życia do ponad 8% w 
wieku ponad 85 r.ż.  

 



Triada kliniczna 

 ZABURZENIA POZNAWCZE 

 ZABURZENIA ZACHOWANIA 

 ZABURZENIA NASTROJU  



PEWNOŚĆ ROZPOZNANIA 

 Klinicznie otępienie 

 W badaniu neuropatologicznym złogi 
amyloidowe i zwyrodnienie neurofibrylarne 
neuronów  



PRZYCZYNA ZANIKU NEURONÓW 

 Obecność toksycznych białek o 
patologicznej strukturze w mózgu 

 Są to:  
– Beta amyloid 

– Patologicznie fosforylowane białko tau 

 Wspólną ich cechą jest patologiczna 
struktura – struktura beta (beta-kartki) 

 Białka te prowadzą do rozpadu neuronów i 
ich śmierci  



Płytki starcze w korze mózgu 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Alzheimer_dementia_%283%29_presenile_onset.jpg


CZYNNIKI ZAGROŻENIA 
 Wiek 

 

 Patologia genetyczna (nadal niewiele wiadomo o 
uwarunkowaniach odkładania się w neuronach białka 
tau) 

 

 Im dłużej osoba się kształci tym później rozwijają się 
objawy kliniczne a przebieg choroby jest łagodniejszy 
(problem dyskutowany) 

 

 Samotne życie, brak kontaktów towarzyskich i 
rodzinnych prawdopodobnie sprzyjają rozwojowi choroby 

 

  HTZ, NLPZ, antyoksydanty (wit. C i E) – problem 
dyskusyjny i nierozstrzygnięty  



Polimorfizm genu ApoE 

 W toku badań wykryto w etiopatogenezie tej choroby przynajmniej 
3 postacie jednogenowe zlokalizowane na chromosomach 21 
(βAPP), 14 (PS1), 1 (PS2). 

 

 Posiadanie allela epsilon 4 (APOE4) genu apolipoproteina E (APOE) 
(19) zwiększa 4-krotnie ryzyko zachorowania, a posiadanie dwóch 
alleli ponad 20 razy. 

 

  Oprócz zwiększenia ryzyka zachorowania posiadacze APOE4 w 
młodości uzyskują więcej punktów w testach na inteligencję, 
częściej idą na studia (84% posiadaczy APOE4 w porównaniu do 
55% posiadaczy nieAPOE4), oraz cierpią na mniejsze zaburzenia w 
wyniku urazów mózgu. Przypuszcza się więc, że na rozwój choroby 
może mieć wpływ zbyt intensywna praca komórek nerwowych 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chromosom_21
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92APP&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chromosom_14
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=PS1&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chromosom_1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolipoproteina_E&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolipoproteina_E&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolipoproteina_E&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chromosom_19


Czynniki ryzyka – c.d. 

 zaawansowany wiek 

 genotyp ApoEε4 (w niektórych populacjach) 

 urazy głowy 

 problemy zdrowotne ze strony układu sercowo-
naczyniowego (z powodu cukrzycy, nadciśnienia 
tętniczego, wysokiego poziomu cholesterolu oraz 
udarów) 

 palenie tytoniu, 

 infekcja wirusem opryszczki (HSV-1) 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uraz_g%C5%82owy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrzyca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadci%C5%9Bnienie_t%C4%99tnicze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadci%C5%9Bnienie_t%C4%99tnicze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipercholesterolemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Udar_m%C3%B3zgu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dym_tytoniowy


ICD 10  
 

G30.0 
Choroba Alzheimera o wczesnym 
początku 

G30.1 
Choroba Alzheimera o późnym 
początku 

G30.8 

Otępienie typu alzheimerowskiego 

G30.9 

Inne określone choroby 
zwyrodnieniowe układu nerwowego 



Podział objawów klinicznych 

 Zaburzenia pamięci 

 Zaburzenia zachowania 

 Głębokie zaburzenia w zakresie 
codziennego funkcjonowania  



Wyjaśnienie pojęć: 

 
 agnozja – nieumiejętność rozpoznawania 

przedmiotów, szczególnie jeżeli chory ma 
podać nazwę przedmiotu, w odpowiedzi 
na pytanie zadane z zaskoczenia. 

 afazja – zaburzenia mowy, jej 
spowolnienie 

 apraksja – zaburzenia czynności 
ruchowych, od prostych do złożonych, np. 
ubieranie, kąpanie 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Agnozja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afazja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Apraksja


Fazy – I FAZA 

 Pojawiają się problemy wynikające z zaburzeń pamięci 

 Podejrzliwość albo drażliwość 

 Objawy depresji 

 Zaburzenia językowe – objaw „braku gotowości słowa”, 
zapominanie nazwisk 

 Brak poczucia choroby i brak krytycyzmu wobec swojego 
zachowania 

 Nagłe upadki spowodowane przez parkinsonowskie 
zaburzenia postawy a także apraksję  

 Nasilone zaburzenia równowagi 



Fazy – II FAZA 

 Wymóg stopniowej opieki osób drugich 

 Narastanie zaburzeń pamięci do momentu 
nierozpoznawania osób bliskich  

 Gubienie się w najbliższym otoczeniu 

 Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne 

 Może wystąpić pobudzenie i agresja 

 Okresowo mogą pojawić się omamy 

 Objaw niepohamowanego chodzenia  

 Lęk przed samotnością  



Fazy – III FAZA 

 Pełny brak kontroli nad zwieraczami 
 Brak samodzielności w przyjmowaniu posiłków  
 Pojawiają się ograniczenia ruchowe – pozostawanie w 

łóżku 
 Pacjent przestaje wypowiadać słowa – w okresie 

terminalnym komunikacja tylko jeżeli jest możliwa 
pozawerbalnie 

 U 10% pacjentów napady padaczkowe 
 Bolesne zgięciowe przykurcze 
 Zaburzenia połykania (karmienie przez zgłębnik) 
 Najczęstszą przyczyną zgonów jest zap.płuc, sepsa – 

rany przewlekłe    



Kryteria kliniczne rozpoznania  
National Institute of Neurological Dosorders and Stroke 

 Otępienie oceniane za pomocą badania klinicznego, 
udokumentowanego w takich skalach jak na przykład 
Krótka Ocena Stanu Psychicznego (MMSE) lub Skala 
Demencji Blesseda + badanie neuropsychologiczne 

 Deficyty w zakresie co najmniej dwóch funkcji 
poznawczych 

 Nieobecność zaburzeń świadomości 

 początek zachorowania pomiędzy 40-90 r.ż. (najczęściej 
po 65 r.ż.)  

 Nieobecność chorób ogólnoustrojowych i innych chorób 
mózgu    



 Dodatkowe potwierdzenia: 

– Postępujące zaburzenia wyższych czynności 
nerwowych (afazja, apraksja, agnozja) 

– Zaburzenia aktywności życia codziennego i 
zmiana wzorców zachowania 

– Występowanie podobnych zaburzeń w 
rodzinie (badanie neuropatologiczne) 

– Zanik mózgu w CT z udokumentowaną 
progresją 

 

Kryteria kliniczne rozpoznania  
National Institute of Neurological Dosorders and Stroke 



 Objawy mogące występować po wykluczeniu 
innych przyczyn otępienia: 
– Stabilizacja objawów przy postępującym przebiegu 

choroby 

– Przygnębienie, bezsenność, nietrzymanie emocji, 
złudzenia, omamy, urojenia, myśli katastroficzne, 
pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia seksualne, 
spadek masy ciała 

– Napady padaczkowe 

– Prawidłowy obraz mózgu w CT  

– Inne zaburzenia neurologiczne 

Kryteria kliniczne rozpoznania  
National Institute of Neurological Dosorders and Stroke 



 Rozpoznanie kliniczne:  

– Może być ustalone na podstawie zespołu otępiennego 
przy nieobecności innych chorób neurologicznych, 
psychicznych i ogólnoustrojowych 

– Może być przyjęte w obecności innych chorób 
mogących powodować otępienie 

– Powinno być zastosowane w pracy naukowej w 
przypadku stopniowego narastania znacznego 
deficytu jednej funkcji poznawczej przy braku innych 
przyczyn możliwych do przyjęcia  

Kryteria kliniczne rozpoznania  
National Institute of Neurological Dosorders and Stroke 



 Duże wątpliwości w rozpoznaniu: 

– Nagły początek jak w udarze mózgu 

– Ogniskowe objawy neurologiczne (niedowład 
połowiczy, zaburzenia czucia, ubytki w polu 
widzenia i zaburzenia koordynacji 

– Napady padaczkowe lub zaburzenia chodu na 
początku lub we wczesnym okresie choroby  

 

Kryteria kliniczne rozpoznania  
National Institute of Neurological Dosorders and Stroke 



 Pewne kryteria: 

– Kliniczne kryteria prawdopodobnej choroby 
Alzheimera  

– Typowe zmiany histopatologiczne w materiale 
z biopsji lub autopsji  

Kryteria kliniczne rozpoznania  
National Institute of Neurological Dosorders and Stroke 



SKALA CAS 



Test rysowania zegara 



MMSE 
1. ORIENTACJA W CZASIE l W MIEJSCU  
Orientacja w czasie  
Za każdą prawidłową odpowiedź badany otrzymuje 1 punkt (maksymalnie - 5 punktów).  
Za prawidłową odpowiedź uznaje się rok wyrażony liczbą 4-cyfrowq.  
Porę roku oceniamy zgodnie z datami kalendarzowymi; w okresach przejściowych  
za odpowiedź prawidłową można uznać błąd w granicach tygodnia przed lub po nadejściu kolejnej pory roku. Uznajemy jedynie odpowiedzi zawierające pełne nazwy dni tygodnia (nie 
przyznajemy punktu za odpowiedzi typu:„trzeci", „ostatni", „środkowy" itp.).  
Orientacja w miejscu  
Za każdą prawidłową odpowiedź badany otrzymuje 1 punkt (maksymalnie - 5 punktów).  
Za prawidłową uznajemy odpowiedź zawierającą nazwę/rodzaj/przeznaczenie miejsca (np. szpital, przychodnia, poradnia, gabinet lekarski, dla chorych, do leczenia).  
2. ZAPAMIĘTYWANIE  
Za każde prawidłowo powtórzone słowo przyznajemy badanemu 1 punkt (maksymalnie - 3 punkty).Jeśli badany nie powtórzył wszystkich trzech stów należy ponowić tę próbę (maksymalnie 3 
razy). Te dodatkowe próby nie są punktowane.  
3. UWAGA l LICZENIE  
Za każdy poprawny wynik badany uzyskuje 1 punkt (maksymalnie - 5 punktów). Wynik każdego działania arytmetycznego oceniany jest osobno. Na przykład, za następujący sposób 
wykonania: 93 - 85 - 78 - 72 - 65 przyznajemy badanemu 3 punkty. Oceniamy pierwszych pięć działań.  
Nie przypominamy badanemu wyników kolejnych działań - możemy jedynie powtórzyć treść całej instrukcji (maksymalnie 3 razy).  
4. PRZYPOMINANIE  
Za każde prawidłowe słowo przyznajemy 1 punkt (maksymalnie - 3 punkty).  
5. FUNKCJE JĘZYKOWE  
Nazywanie  
Za każdą prawidłową nazwę przyznajemy badanemu 1 punkt (maksymalnie - 2 punkty).  
Nie uznajmy nazw należących do tej samej grupy semantycznej typu: „pióro", „ołówek", „pisak", „budzik", „czasomierz'.  
Powtarzanie  
Za dokładne powtórzenie zdania badany otrzymuje 1 punkt. Dopuszczalna jest tylko jedna próba.  
Wykonywanie poleceń  
a) Za każdy prawidłowo wykonany człon polecenia badany uzyskuje 1 punkt (maksymalnie - 3 punkty).  
Pierwszy człon polecenia modyfikujemy w zależności od tego, czy osoba badana jest prawo- czy leworęczna.  
W poleceniu należy uwzględnić rękę nie dominującą (np. dla osoby praworęcznej - „proszę wziąć tę kartkę w lewą rękę").  
Czystą kartkę papieru formatu A4 podajemy badanemu bezpośrednio po wypowiedzeniu treści całego polecenia  
- w przeciwnym razie może on zacząć wykonywać to zadanie bezpośrednio po usłyszeniu pierwszego członu polecenia.  
b) Przyznajemy 1 punkt za wykonanie polecenia bezpośrednio po jego przeczytaniu.  
Pisanie  
Za prawidłowe wykonanie zadania osoba badana otrzymuje 1 punkt.  
Badający nie może sugerować treści tego zdania ani tym bardziej podyktować go: na ocenę nie mają wpływu błędy literowe i ortograficzne, Podstawowym warunkiem przyznania 1 punktu jest 
napisanie zdania zawierającego przynajmniej dwa wyrazy, z których jeden jest orzeczeniem, pozostające ze sobą w związku logicznym. Za napisanie kilku niepowiązanych ze sobą treściowo 
stów badany nie otrzymuje punktu.  
6. PRAKSJA KONSTRUKCYJNA  
Za prawidłowe wykonanie zadania badany otrzymuje 1 punkt.  
Chory może wielokrotnie spontanicznie podejmować próby kopiowania - oceniamy ostateczną wersję rysunku. Każda z figur musi mieć 5 boków i 5 kątów, a część wspólna powstała w wyniku 
nałożenia się obu pięciokątów powinna tworzyć czworokąt.Za rysunek zrolowany nie przyznajemy punktu.  
Dopuszczalne jest pomniejszenie wymiarów całego rysunku.  
 



TERAPIA 

 Leczenie objawowe 

 Faza lekka i średnio zaawansowana: 
– Inhibitory acetylocholinesterazy donepezil, riwastygmina, 

galantamina  

 Faza zaawansowana  
– antagonista eceptora NMDA memantyna  

 Leczenie zaburzeń nastroju i zachowania 

 Liczne badania nad procesem choroby (leki?)  

 Szczepionka – produkowanie przeciwciał przeciw białkom 
przez chorego lub osobę z wysokiego ryzyka – podawanie 
i.v. lub p.n. beta amyloidu stymulującego układ 
immunologiczny do wytwarzania przeciwciał 
rozpuszczających złogi lub niedopuszczających do 
tworzenia nowych    

 



OTĘPIENIA MIESZANE I NACZYNIOPOCHODNE 

 O.naczyniopochodne – 10% populacji osób w 
wieku podeszłym 

 Przyczyną różne procesy: 

– Choroba małych naczyń w obszarach podkorowych 
(angiopatia nadciśnieniowa, cukrzycowa) 

– Globalne niedotlenienie 

– Poudarowe uszkodzenie w obszarach strategicznych 
(wzgórze, zakręt czołowy, hipokamp) 

– Miażdżyca (naczyń wieńcowych – zawały i udary, 
naczyń mózgowych) 

 



 Zaburzenia równowagi i upadki 

 Nietrzymanie moczu pojawiające się na początku 
choroby 

 Objawy ogniskowe: 
– Piramidowy niedowład połowiczy z ośrodkowym 

niedowładem nerwu twarzowego albo zaburzeniami 
czucia lub ubytkami w polu widzenia 

– Zaburzenia rzekomoopuszkowe – w tym płacz i 
śmiech przymusowy 

– Zespół parkinsonowski pod postacią sztywności i 
akinezji 

 

Opis otępienia naczyniopochodnego 
Roman 1993 



Mechanizm  

 Niedokrwienie może być przyczyną 
obumierania neuronów produkujących 
acetylocholinę  

+ 

 Niedokrwienie powoduje podwyższone 
stężenie białka prekursorowego dla A beta 

= 

 Rola zaburzeń naczyniowych w 
patogenezie choroby Alzhaimera  



OTĘPIENIE Z CIAŁAMI LEWY’EGO 

 Kręty węwnątrzkomórkowe (ciała 
Lewy’ego) są zbudowane z alfa-synukleiny 

 Można je stwierdzić w jądrach 
pigmentowych i w neuronach kory  

 Jest to druga po chorobie Alzhaimera 
przyczyna otępienia u osób w podeszłym 
wieku 

 



 Omamy wzrokowe 
 Urojenia 
 Pobudzenie i agresja, podejrzliwość 
 Występowanie koszmarów sennych 
 W EEG – zaburzenia fazy REM 
 Podstawę stanowi rozpoznanie zespołu 

parkinsonowskiego + otępienie  
 Zespół parkinsonowski słabo zaawansowany 

(bradykinezy, zacichania mowy, twarz 
maskowata, zaburzenia postawy i równowagi) 

 Chory źle odpowiada na leczenie L-Dopą 
 Brak drżenia  

OBJAWY 



Kryteria diagnostyczne 

 Postępujące zaburzenia poznawcze 
zaburzające prawidłowe funkcjonowanie 
zawodowe i społeczne 

 Utrzymujące się zaburzenia pamięci  

 Deficyty w badaniu uwagi, funkcji 
czołowo-podkorowych i wzrokowo-
przestrzennych   



 Występowanie 2 objawów – niezbędne dla 
rozpoznania prawdopodobnego a 1 
objawu dla rozpoznania możliwego 
otępienia z ciałami Lewy’ego: 
– Falujący przebieg procesów poznawczych z 

wyraźną zmiennością uwagi i czuwania 

– Powtarzające się omamy wzrokowe, które są 
wyraźne i szczegółowe 

– Objawy zespołu parkinsonowskiego, 
ruchowego 

Kryteria diagnostyczne 



 Objawy wspomagające: 

– Powtarzające się upadki 

– Omdlenia 

– Przemijające zaburzenia świadomości 

– Nadwrażliwość na neuroleptyki 

– Usystematyzowane urojenia 

– Inne omamy 

Kryteria diagnostyczne 



 Nie są charakterystyczne: 

– Udar mózgu, objawiający się ogniskowymi 
zmianami neurologicznymi lub w badaniach 
obrazowych  

– Obecność w badaniu podmiotowym i 
przedmiotowym choroby somatycznej lub 
innej choroby mózgu o podobnym obrazie 
klinicznym  

Kryteria diagnostyczne 



CHOROBA PICKA 

 Objawy osiowe to afazja i zaburzenia 
osobowości 

 Początek choroby pomiędzy 40-80 r.ż. (trwa 2-
17 lat)  

 Zachowania aspołeczne powoduje leczenie w 
szpitalach psychiatrycznych  

 Apatia lub pobudzenie i konfliktowość 

 Zaburzenia uczenia się, niemożność 
zapamiętywania twarzy, zaburzenia intelektu 

 Otępienie doprowadzające do mutyzmu  



OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE 
KRYTERIA LUND-MANCHESTER 1994 

 Postępujące zaburzenia zachowania o skrytym 
początku 

 Zaburzenia afektywne 

 Zaburzenia mowy 

 Zachowane możliwości wzrokowo-przestrzenne i 
praksja 

 Wybiórczy zanik czołowo-skroniowy (CT, MRI) 

 10% otępień pierwotnie zwyrodnieniowych  


