ORGANICKY PODMÍNĚNÉ DUŠEVNÍ CHOROBY
l	 zjistitelný morfologický podklad v CNS
l	 i další stavy, vzniklé na neurotoxickém podkladě
l	 atrofie, záněty CNS, cévní postižení, úrazy, toxická postižení
l	 organický psychosyndrom: jakékoli uvedené postižení CNS, org. postižení CNS se zpomalením psychiky, snížením psych. výkonnosti, obtížnou výbavností paměti apod., je zvratné či nezvratné
l	 demence: nejvážnější org. psych. postižení
l	 intelektová deteriorace: snížení intelektových schopností (průkazné minim. o 20 %)

DEMENCE
l	 globální nebo částečné postižení paměti
l	 postižení řeči, myšlení, bludy, degradace osobnosti pacienta, úpadek soběstačnosti, dezorientace
l	 výskyt nejčastěji ve vyšším věku
l	 dělení demencí na:
l	 atroficko-degenerativní
l	 vaskulárního typu
l	 symptomatické (sekundární)

ATROFICKO-DEGENERATIVNÍ DEMENCE
l	 nejčastější: Alzheimerova choroba, dále např. morbus Parkinson, korová nemoc, Pickova choroba, Huntingtonova chorea
l	 Alzheimerova choroba: nejčastější demence i častá příčina smrti
l	 forma s časným začátkem (do 65 let života),  s pozdním začátkem (po 65. roce)
l	 morfologické postižení šedé hmoty mozkové
l	 numerická atrofie neuronů, poškození neurotransmiterových systémů, zvl. acetylcholinu 

ALZHEIMEROVA CHOROBA
l	 degenerativní změny neuronů
l	 změny v mikroskopické anatomii CNS (plaky, košíčky), metabolické odchylky
l	 genetika ? - poruchy na chromosomu 21, 19, 14
l	 polygenní podmíněnost ?
l	 působení Al, nedostatek Zn ?
l	 infekce, priony ?
l	 klinika: plíživý vývoj, globální postižení psychiky, plynulá progrese, rovnoměrné postižení paměti (staré i nové vzpomínky)
l	 degradace intelektu, poruchy chování, cítění, zájmů, dezorientace, orientace v prostoru, potíže  s řečí, praktickými činnostmi, poznáváním
l	 postupná ztráta soběstačnosti, pac. odkázán na péči okolí, nedodržování osobní hygieny, inkontinence, postižena obnova tkání organismu
l	 deprese/mánie, emoční plochost, halucinace, ztráta náhledu choroby
l	 trvání nejč. léta, výj. měsíce či víc jak 10 let
l	 úmrtí na infekce či úrazy, a to i při th. lege artis
l	 dělení do 5 stadií:
 1. prodromální fáze: zapomnětlivost (obtížně odlišitelné od běžné stařecké zapomnětlivosti)
 2. časná fáze: zapomínání jmen členů rodiny, důležitých dat, nesoustředěnost, porucha plynulosti řeči, anomie-zapomínání jmen a pojmů
 3. intermediární fáze: výrazně narušena osobnost, úbytek orientace v místě a čase, apraxie, afázie, chudost řeči, konfabulace, zapomínání tváří
 4. pozdní fáze: velmi výrazná porucha paměti, komunikace, akalkulie, echolalie, verbigerace, logoklonie, neologismy, poruchy chůze, hybnosti, reflexů, epilepsie
 5. terminální fáze: nepoznávání příbuzných, známých, inkontinence, upoutání na lůžko, nutná péče okolí, nesouvislá řeč, koma, smrt.
l	 terapie: na molekulární úrovni-podávání prekursorů acetylcholinu-sójový lecithin, muskarinových a nikotinových agonistů, čistý nikotin ?, blok enzymů ACHE, nepřímé ovlivnění jiných neurotransmiterů (blokátory GABA), podpora uvolňování acetylcholinu z presynaptických zakončení
l	 nootropika-zlepšují využitelnost glukózy a kyslíku v CNS, zlepšují vlastnosti erythrocytů a jejich lepší průchodnost kapilárami, v širším smyslu “cerebral metabolic enhancers”, tj. zvyšovače metabolismu CNS
l	ochrana před volnými kyslíkovými a peroxidovými radikály (vit. C, E) a peroxidací lipidů bb. membrány
l	 blokátory Ca2+ iontů (Ca destabilizuje neurony ve stáří a u chorob): prodloužení života neuronů
l	 nervové růstové faktory mozku
l	 symptomatické zásahy: neuroleptika, vhodná andidepresiva (nesmějí ovlivnit ACH)
l	 stimulace pacientů, socioterapie, kognitivní psychoterapie
l	 rehabilitace, léčení přidružených onemocnění, spolupráce s rodinou


PICKOVA CHOROBA
l	 vzácná atroficko-degenerativní demence
l	 výskyt v preseniu, výjimečně později
l	 zřejmě AD přenos
l	 korová atrofie mozku, numerická atrofie neuronů
l	 v neuronech přítomna tzv. Pickova tělíska
l	 apaticko-hypobulická symptomatologie nebo nepřiměřená rozjařenost, ztráta sociálních zábran (moriatická nálada), poruchy paměti, intelektu, řeči
l	 specifická th. není známa, podobný postup jako u m. Alzheimer

KOROVÁ NEMOC S LEWYHO TĚLÍSKY
l	 Lewy body disease
l	 někdy samostatná choroba, jindy varianta m. Alzheimer
l	 klinicky podobná Alzheimerově chorobě, v CNS  pac. nalézána Lewyho tělíska a další změny, obdobné m. Alzheimer
l	 deficit dopaminu v CNS 

DEMENCE U IDIOPATICKÉ MORBUS PARKINSON
l	 pouze u některých pacientů  s m. Parkinson 
l	 v jejich mozku Lewyho tělíska
l	 počátek obvykle v 70. roce života
l	 zapomnětlivost, porucha výbavnosti paměti (starých vzpomínek), nové lze ukládat
l	 porucha motivace, zpracování informací, soudnosti, abstrakce
l	 v pozdějších stadiích poškození intelektu, rigidita, třesy, hypomimie, zpomalení psychiky
l	 th. obdobná jako u m. Alzheimer+podávání antiparkinskonik (blokátory MAO)

HUNTINGTONOVA CHOREA
l	 AD dědičnost
l	 progredující demence, choreatické mimovolní pohyby
l	 poruchy paměti, zpomalení psychických funkcí
l	 začátek ve 40.-50. roce života, častá úmrtí za 10-15 let od počátku choroby na přidružené onemocnění a ještě před rozvojem demence
l	 přítomny emoční změny, degradace neuronů, obraz v CNS obdobný m. Alzheimer
l	 příčinná th. není známa, užívají se nootropika, zhášeče volných radikálů, neuroleptika

ISCHEMICKO-VASKULÁRNÍ DEMENCE
l	 výskytem za m. Alzheimer
l	 arteriosklerotické demence
l	 nejčastější multiinfarktová demence
l	 mnohočetné mozkové infarkty, ložiska
l	 mikroembolizace, skleróza tepen
l	 vznik dutin (lakun) v mozkové tkáni
l	 náhlý začátek, např. po CMP, somatickém onemocnění, stressu
l	 u pac. nad 60 let a starších
l	 vývoj ve skocích, ložisková symptomatologie

ISCHEMICKO-VASKULÁRNÍ DEMENCE
l	 v anamnéze CMP, hypertenze, ICHS
l	 osobnost dlouho zachována, podobně dodržování základních společenských návyků
l	 emoční labilita, lítostivost, deprese
l	 zachován náhled choroby, uvědomění si handicapu
l	 dobrá výbavnost starých událostí, špatné učení  a pamatování si nového

BINSWANGEROVA CHOROBA
l	 vaskulární demence
l	 v anamnéze často hypertense
l	 úbytek motivace, bradypsychismus, zapomnětlivost, ztráta koncepčnosti, úzkostnost, nebývá však afázie
l	 th. ischemicko-vaskulárních demencí: komplexní péče, farmakoterapie demence, léčení přidružených onemocnění, RHB, psychoterapie, rodinná terapie
l	 vasodilatátory CNS, nootropika, antioxidanty, antiagregační léky (i ACP)

SEKUNDÁRNÍ DEMENCE (SYMPTOMATICKÉ)
l	 farmakogenní, reverzibilní (např. anticholinergika, BZD, cytostatika, soli Au, antiarytmika, antihypertensiva)
l	 alkoholové, v ČR časté, u chronických abuzérů, atrofie šedé i bílé hmoty mozkové, též nedostatek Zn, vit. B1, PP
l	 Korsakovův alkoholický sy.: neschopnost si zapamatovat nové, staré lze vybavit, dezorientace časem a místem, konfabulace, někdy reversibilita, návaznost na delirium tremens, snížené úrovně pozornosti, změny emocí, degradace osobnosti
l	 prostá alkoholová demence: klinicky podobná m. Alzheimer, globální úbytek paměti, degradace osobnosti, emoční oploštělost, progresivní charakter
l	 u alkoholových demencí může být též alkoholová pellagra, tj. poruchy paměti+kožní změny (záněty) a průjmy
l	 Wernickeův sy. (pseudoencephalitis superior alcoholica): velmi těžké postižení, delirium, poruchy vidění a pohybu, končí smrtí
l	 Markiafava-Bignamiho sy.: vzácné onemocnění, posáno u pijáků červeného vína v Itálii, těžké změny zvl. vazníku mozkového (corpus callosum)
l	th. alkoholových demencí: zákaz dalšího příjmu alkoholu, úprava homeostázy, léčení přidružených onemocnění, minerály (K, Mg), vitaminy (B-komplex), nootropika, antioxidancia, soli Zn
l	 jiné demence intoxikačního původu: CO, sniffing, chron. působení Mn, As, Hg, Al, Bi, THC; poruchy hybnosti, intelektu
l	 demence při vitaminových deficitech (B1, PP, B12, THF - po substituci reverzibilní)
l	 demence na podkladě endokrinních poruch (štítná žláza, nadledvinky - po subst. reverzibilní)
l	 dialysační demence: z Al v dialysační tekutině, dnes nové postupy, bývala motorická symptomat. a podobala se m. Alzheimer
l	 metabolické demence: u elektrolytových rozvratů (Na, K), jaterních poruch (NH3), urémie
l	 Wilsonova choroba (hepatolentikulární degenerace): pravděpodobně AR dědičnost, nedostatek ceruloplasminu (bílkovina přenášející Cu), měď se ukládá v játrech a bazálních ggll., demence, poruchy hybnosti, cirhóza, th. penicilamin (tvoří chelát s Cu) 
l	 hypoxické encefalopatie: u osob s dýchacími a oběhovými potížemi, po strangulaci, dlouhé resuscitaci, reanimaci, th.: zlepšení oxidace CNS
l	 normotensní hydrocefalus: normální tlak likvoru, ale rozšířené mozkové komory, porucha resorpce likvoru, demence, inkontinence, porucha chůze, příč. zánět, úraz, krvácení…, th. chirurgická, odvod likvoru z komor CNS do jiné tělesné dutiny, v.c.sup., předsíní srdečních
l	 traumatické demence: stlačení a zhmoždění mozkové tkáně, bývají poruchy vědomí, řeči, praxie, gnosie, poruchy psychiky, paměti (zvl. na nové), bezradnost, ložiskové neurologické příznaky, konfabulace, dezorientace
l	 nejtěžší tzv. apalický sy.: ztráta schopnost číst a psát, regrese do dětského věku, poruchy kognitivních funkcí
l	 dementia pugilistica, boxerská demence: postižení CNS opakovanými mikrotraumaty při úderech, úbytek paměti, zpomalené myšlení, degradace osobnosti, poruchy chůze
l	 demence při epilepsii, zvláště u četných velkých záchvatů, celková zpomalenost, změny emocí, osobnosti, ? mikrotraumata, ? vliv medikace
l	 demence infekčního charakteru, zvl. u chron. encefalitidy
l	 AIDS-dementia complex, přímý vliv viru i přidružených onemocnění, th. antiretrovirotiky (AZT)
l	 prionové infekce, pomalé viry, spongiformní encefalopatie
l	 kuru, Nová Guinea, rituální kanibalismus (syrové lidské mozky)
l	 prionové infekce, pomalé viry, spongiformní encefalopatie
l	 Creutzfeldt-Jakobova choroba: demence, poruchy taxe (mozeček), záškuby
l	 BSE
l	 Gerstmann-Strausslerův sy., podobné m. C-J, ale familiární výskyt, priony+postižení chromosomu 20
l	 příčinná th. neznámá, symptomatické mírnění demencí
l	 demence při mozkových tumorech: dle umístění a edému, primární ložiska i metastázy, th. onkologická, chirurgická, interní

PROGRESIVNÍ PARALÝZA
l	 komplikace pozdního stadia syfilidy
l	 výskyt vzácný, tam, kde předchozí 2 stadia proběhla  nepozorovaně
l	 manifestace 15-20 let od nákazy
l	 chronická panencefalitida s atrofií mozkové kůry
l	 degenerace neuronů, rozpad myelinu, proliferace glie
l	 zpočátku neurasthenický sy., za několik měsíců změny intelektu, postižení paměti, úsudku
l	 postižení vyšších citů-obhroublost, bezohlednost, zanedbávání zevnějšku
l	 labilní, neadekvátní reakce
l	 emoční oploštělost, tupá euforie nebo vyhaslost
l	 absurdní myšlenky, bludy, rozpad myšlení a osobnosti
l	 oslabení zodpovědnosti, ztráta zájmů, chuti do práce, dětinské chování
l	 častý abúzus alkoholu, pochybné kontakty, zvýšený zájem o jídlo, časté protiprávní jednání
l	 ochablý výraz obličeje, poruchy reflexů, citlivosti, motoriky, třes, pomlaskávání, skřípění zubů, v písmu a řeči přesmyky slabik nebo jejich vypouštění, poruchy výslovnosti
l	 roztřesené a nedbalé písmo
l	 záchvaty epi, parézy jako u CMP
l	 ictus paralyticus-náhlé bezvědomí, smrt
l	 časté podlitiny, proleženiny, záněty kůže a podkoží, poruchy kloubů, zlomeniny kostí, obezita
l	 neléčená progresivní paralýza trvá 3-5 let
l	 dříve vždy smrtelná, dle průběhu i velmi rychlá (gallopans), dnes možno vyléčit
l	 dg. z likvorologie
l	 typická expanzivní forma (megalomanická) s manickou náladou a bludy
l	 melancholická forma: deprese, mikromanické bludy
l	 simplexní forma: jen prostá demence
l	 Lissauerova forma: bohatý neurologický nález
l	 infantilní forma: nákaza proběhla v dětství, např. při kojení
l	 vrozená syfilis-vznik juvenilní progresivní paralýzy v dětství a dospívání
l	 taboparalýza: záchvatovité kruté bolesti, porucha hluboké citlivosti
l	 cerebrospinální forma: meningitida, zánět výstelky tepen, gummata
l	 léčení: Wagner-Jauregg, r. 1917, Treponema pallidum hyne při teplotě nad 38,5 oC, pyretoterapie, záměrná infekce malárií
l	 po 2. svět. válce: téměř vymizení, místo Plasmodium malariae se užívalo bezpečnějších bakteriálních toxinů, pyrogenů
l	 v současnosti: výhradně antibiotika, dlouhodobé kontroly min. 1x za 5 let
l	 rozvinutá demence: důvod ke zbavení způsobilosti k právním úkonům

