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Organické poruchy



Koncept

 stanovené alebo vysoko suspektné

poškodenie mozgu

 primárne

 sekundárne

 vplyv dysfunkcie iného systému na CNS

 = somatogénne, symptomatické



Problém tohto konceptu

 ak sú tieto poruchy organické, 
znamená to, že pri ostatných nie je 
dysfunkcia mozgu? (“neorganické“, 
“funkčné”)

 v MKCH 10 je kapitola organických 
porúch

 DSM-5 a ICD-11 sú podskupiny s opisnými 
názvami :
 neurokognitívne poruchy

 demencia



Etiológia

 priame poškodenie mozgu
 trauma, nádor, degeneratívne zmeny, 

vaskulárne poruchy

 v dôsledku zlyhania iného systému tela 
(systémov)
 napr. endokrinné poruchy

 zápal

 iónová nerovnováha - dehydratácia

 hypoxia

 exogénne príčiny
 intoxikácia a zneužívanie návykových látok - v 

samostatnej časti

 lieky (anticholinergiká, stimulanty)



„Delírium“

 približne 15% pacientov na pooperačných / 

intenzívnych jednotkách

 významne vyšší podiel u starších pacientov

 výrazne zvýšené riziko mortality

 znak zlyhávania regulačných funkcií

 veľmi zriedkavo psychogénneho pôvodu

 akútna epizóda schizoafektívneho ochorenia

 veľmi závažná psychotrauma

 základ - kvalitatívna porucha vedomia

 dezorientácia

 rôzny stupeň dezintegrácie psychických funkcií

 narušené vštepivosti pamäte (aj retrospektívna 

diagnóza)



Závažnosť Opis Liečba

zastreté 

vedomie

kolísajúca pozornosť, nepresná

orientácia, spomalenie

duševných funkcií

reorientácia, aktivácia, posilňovanie 

cirkadiánnych rytmov, antipsychotiká v 

nízkej dávke, nootropiká cez deň

zmätenosť dezorientácia, asociačné skoky

až inkoherentné myslenie, ilúzie, 

neistota, anxieta

menej incizívne antipsychotiká (tiaprid) 

aj cez deň, ak je výrazná anxiety, dajú

sa zvažovať benzodiazepíny

delírium ťažká porucha orientácia, 

dezintegrácia psychických 

funkcií, ilúzie, halucinácie s 

možnou bludnou interpretáciou, 

sugestibilita, často rezonantná

nálada s možnou agresiou, 

emócie sú ovplyvnené 

halucináciami a bludmi;

• d. acutum grave alebo

furibundum - výrazný nepokoj, 

hyperaktívne d.

• d. blandum, musistans - bez 

nepokoja, hypoaktívne

• delírium zamestnanosti

• flokcilégium

vyššie dávky antipsychotík - incizívne, 

ak je riziko EPS atypiká na kontrolu 

halucinácií a bludov; pri závažnom 

nepokoji kombinácia s 

benzodiazepínmi; ak je to potrebné, 

obmedzovancie prostriedky



Demencie



Psychopatológia

 vedúce symptómy – porucha kognitívnych funkcií
 pamäť

 narušenie novopamäti, 
staropamäť a sémantická pamäť môžu byť relatívne 
zachované

 opakovanie slov, viet po krátkom čase  

 porucha myslenia – reči
 narušené vybavovanie si pojmov a ich správne použitie

 fonologické parafázie až neologizmy

 cirkumlokúcie – opisné vyjadrenie pojmu

 sémantické parafázie (auto vs. kočiar)

 sémantická výstavba a zmysluplnosť prejavu (stráca sa 
obsahová niť informácie)

 syntax – agramatizmy, inkoherencia (anomická afázia)

 perseverácie, verbigerácie, palilália

 pozornosť
 zotrvávajúce pozornosť (koncentrácia), distribúcia pozornosti

 exekutívne funkcie
 neschopnosť vykonávať komplexné činnosti, ktoré si 

vyžadujú plánovanie a určitý postup a rozhodovanie –
významný vplyv na funkčnosť (ADL – acitivities of daily life)

 porucha praxie



Ďalšie prejavy

 non – kognitívne príznaky

neuropsychiatrické; behaviorálne a psychologické symptómy demencií 

(Behavioural and Psychological Symptoms of Dementi BPSD)

 afektívne

 depresia (dôležité odlíšiť tzv. pseudodemenciu) 

 anxieta

 afektívna labilita a iritabilita

 „tupá“ eufória, apatia, mória, mánia 

 vnímanie

 halucinácie

 misidentifikácia

(Capgrasov a Fregoliho syndróm – na hranici poruchy vnímania a bludu)

 myslenie

 podozrievavosť, paranoidné bludy

 poruchy spánkového rytmu

 nočné blúdenie, pre LBD poruchy v REM fáze

 „behaviorálne“

 poruchy správania (často súvisiace so zmenou – organickou – osobnosti)

 sexuálne nevhodné správanie

 telesné prejavy

 atrofia svalov a zníženie mobility, riziko pádov

 poruchy alebo zmeny príjmu potravy a zmena hmotnosti

 extrapyramídové prejavy

 poruchy vylučovania až inkontinencia



Prevalencia demencie

(Anglicko a Wells; BMJ 2017)



Zastúpenie demencie podľa vekových kategórií

(Anglicko a Wells; BMJ 2017)

Vyšší vek dožitia – zvýšený výskyt demencie. Vek ako najdôležitejší rizikový faktor. 



Delenie demencií

 Primárne degeneratívne
 Demencia pri Alzheimerovej chorobe

 Demencia s Lewyho telieskami

 Frontotemporálne demencie

 Demencia pri Parkinsonovej chorobe

 Demencia pri Huntingtonovej chorobe

Vaskulárne
 MID (multiinfarktová demencia)

 Binswangerova choroba

 Demencia po náhlej cievnej mozgovej príhode

 Demencia pri autoimunitnej vaskulitíde mozgu



Delenie demencií - sekundárne

Demencie pri metabolických ochoreniach:

Hereditárne podmienené:

Wilsonova choroba

Akútna intermitentná porfýria

Hereditárne nepodmienené

Uremická encefalopatia

Hepatálna encefalopatia

Demencie pri endokrinopatiách:

Tyreopatie (hypotyreóza, tyreotoxikóza)

Poruchy funkcie prištítnych teliesok

Poruchy funkcie nadobličiek (Addisonova

choroba, Cushingov syndróm)

Hypoglykémia

Demencie na podklade infekčnej etiológie:

AIDS asociovaná demencia (HIV demencia)

Demencia pri neurosyfilise

Demencia pri lymskej borelióze

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia

Herpetická encefalitída

Prionózy

Demencie pri hypovitaminózach:

Hypovitamínóza D

Deficit vitamínov skupiny B: tiamín (B1), 

riboflavín (B2), niacín (B3), pyridoxín (B6), folát

(B9) a kobalamín (B12)

Demencie toxickej etiológie:

Alkoholová demencia

Na podklade exogénnych intoxikácií: organické 

rozpúšťadlá, ťažké kovy, iné návykové látky

Farmakogénne demencie

Posttraumatická demencia

Demencie v dôsledku kardiopulmonálnych

a hematologických ochorení:

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Srdcové zlyhávanie

Ťažké anémie

Demencia na podklade normotenzného

hydrocefalu

Demencie nádorovej alebo 

paraneoplastickej etiológie

Demencie pri kolagenózach



Delenie demencií

 ireverzibilné

 reverzibilné

 identifikovateľná etiológia a príslušná 
liečba

 ak nie je diagnóza demencie istá

 predpokladáme prechodnú poruchu  

 nie je prítomná porucha vedomia (potom 
by to bolo delírium)
 organický psychosyndróm

 ľahká kognitívna porucha 



Zastúpenie typov demencie

60%

5%

10%

3%

12%

5%
5%

Alzheimerova

Vaskulárna D

zmiešaná AD+VaD

Lewy Body D

zmiešaná AD + LBD

FTD

Ostatné (najmä
sekundárne)

podľa Králová, 2017



Demencia pri 

Alzheimerovej chorobe

F00.0 (G30.0†)

 so skorým začiatkom

 s neskorým začiatkom



Neuropatologické zmeny 

charakteristické pre  AD

Norma AD

AP NFT

AP = amyloidné plaky

NFT = neurofibrilárne vretienka ( tangles)
Grossberg, St Louis University, USA

Jediné kritérium pre definitívnu diagnózu -

histologický nález pri pitve
Alzheimerova choroba - neurologická dg.

Demencia pri Alzheimerovej chorobe (AD) -

psychiatrická diagnóza



Stenčenie mozgovej kôry



Amyloid 

Selkoe a Hardy, 2016

štiepený sekretázami

A42 – kumulácia, 

vytváranie

amyloidných plakov

tau - vretienka



Zobrazenie amyloidu 11C-PiB

MCI – nekonvertujúca do AD

MCI – konvertujúca do AD

AD

Nordeberg et al., 2010



Zobrazenie tau-proteínu

Maruyma et al., 2013



Genetický rizikový faktor

 Apolipoproteín E4 (ApoE4) 

 rizikový faktor pre demenciu
 51% pre ženy 60% pravdepodobnosť pre 

mužov – homozygótov

 23% a 30% pre nositeľov jedného ApoE4 
génu

 kumuláciou amyloidu 

 nové poznatky – kumulácia tau proteínu

 ApoE3 – bežný

 ApoE2 – pravdepodobné protektívny



Vaskulárna demencia

 mozgové infarkty – mikroinfarkty

 MID – Multi Infarct Demencia

 CADASIL
 Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts

 mutácia génu NOTCH3 na 19. chromozóme

 riziká – Hachinského skóre 
 náhly začiatok, deteriorácia v skokoch, hypertnezia, cievna príhoda v anamnéze 

....

 charakteristika
 porucha pamäti predbieha poruchu úsudku a chápavosti

 relatívne hypertrofovaná staropamäť

 častá je depresia

 porucha vizuo-motorických schopností



Lewy bodies

 alfa-synukleín = synukleínopatie

https://www.nia.nih.gov/health/what-lewy-body-dementia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lewy_neurites_alpha_synuclein.jpg

LBD = Lewy Body Dementia

kognitívne zmeny - ale nemusí dominovať 

porucha pamäti (pozornosť, exekutívne ff.)

kolísanie intenzity (rozdiel oproti AD)

poruchy hybnosti

poruchy v REM spánku – RBD – REM behavior disorder

vizuálne halucinácie – detailné – osoby, zvieratá

veľmi zlá reaktivita na antipsychotiká

Parkinsonova choroba = substantia nigra

LBD – limbické štruktúry aj neokortex



Frontotemporálna demencia

FTLD – Fronto Temporal Lobar Degeneration

tauopatie (Pickova choroba)

tau- negatívne formy – ubikvitín a proteín TDP-43



Varianty FTD
(už je aj ďalšie delenie)

 behaviorálny variant (bvFTD) 

 včasný začiatok

 dominuje zmena osobnosti a poruchy 
správania
 napr. odbrzdené sexuálne správanie

 jazykové varianty

 sémantická demencia (SD) 

 progresívna non-fluentná afáza (PNFA)
 dominujú poruchy reči (jazyka)



Nálezy pri FTLD



Charakteristicky demencií - priebeh

stacionárny - napr. poúrazová D

Downov syndróm   mentálna retardácia   demencia     

vaskulárna demencia

zmätenosť,

neurologické príznaky

APP kódovaný 

na 21. chromozóme



Charakteristiky demencií
podľa Králová M., 2017









Ako hodnotiť závažnosť

 podľa funkčnosti

 ľahký
 problém v zložitejších úkonoch – napr. nový telefón, 

nájdenie správneho dopravného spojenia, finančné 
operácie, ale osoba nie je odkázaná na pomoc iných

 stredný
 vyžaduje istú pomoc – napr. udržiavanie domácnosti, 

príprava jedla, návšteva lekára, dávkovanie liekov

 ťažký
 odkázaný na celodennú starostlivosť

 podľa poklesu kognitívnych funkcií

 vyhodnocovanie skóre podľa v prostriedkoch 
na meranie kognitívneho deficitu



MMSE

 11 otázok

 vyplnenie si vyžaduje 5–10 minút

 administrácia psychiatrom, sestrou alebo 
laikom

 hodnotí len kognitívne aspekty psychických 
funkcií

 dve časti
 verbálne odpovede na otázky týkajúce sa 

orientácie, pamäti a pozornosti 
(maximálne skóre 21)

 hodnotí sa schopnosť pomenovať veci, 
vykonávania písomných a verbálnych pokynov, 
spontánne napísať vetu a okopírovať zložitý 
mnohouholník (maximálne skóre 9)

Folstein et al., 1975



Test hodín – clock test



Montrealský test kognitívnych funkcií 

(Montreal Cognitive Assessment, MoCA)



Liečba



Liečba

 Nefarmakologická

 orientácia

 výživa

 tréning kognitívnych funkcií

 sociálne aktivity

 telesná aktivita

 liečba somatických ochorení

 korekcia zmyslových deficitov



AChE = acetylcholínesteráza; BuChE = butyrylchoínesteráza; 

ChAT = cholín acetyltransferáza; CoA = koenzým  A.

strata

AChE

Acetyl
CoA

CholínACh

Presynaptický 

neurón

Synaptická štrbina

Postsynaptický
neurón

Cholínergický

receptor

Acetát

CholínCholíne
+

+

Gliálna bunka

ACh

AChE

BuChE

BuChE

ChAT

Normálna funkcia cholínergického systému

Spracované podľa Adem, 1992

strata

cholínergických 

neurónov

 aktivity

 aktivity

 aktivity



inhibítory cholínesterázy

donepezil

rivastigmín

galantamín



memantín

memantín

Sedláček M, Horák M, Petrovič M, Vyklický L Jr.,  

Psychiatrie 2003;7(Suppl.1):41–45.

obrázok: http://www.chemistry.emory.edu/justice/chem190j/EAAreceptors.htm



Prehľad neuroprotektívnych látok

Skupina/podskupiny Liečivá

Kognitíva inhibítory cholínesteráz donepezil, rivastigmín, 

galantamín

antagonisty MNDA receptorov memantín

Ostatné nootropiká piracetam, pyritinol, ginko 

biloba, vinpocetín

antioxidanty selegilín, tokoferol a ďalšie

centrálne

vazodilatanciá

ergotové 

deriváty

kodergocín, nicergolín

xantínové 

preparáty

pentoxifylín

Králová M. In: Pečeňák, Kořínková, Psychofarmakológia, 2016



Vo výskume

 monoklonálne protilátky/vakcíny

 proti amyloidu



www.thelancet.com Vol 372 July 19, 2008



Vakcinácia „proti“ Alzheimerovej demencii 

made in SK

vakcína proti špecifickému fosforylovanému tau proteínu



Vývoj patologických zmien a klinických prejavov – kedy liečiť?

Selkoe a Hardy, 2016



Koniec




