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Osnova
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1) stará (první) diagnostická kritéria

2) nová, výzkumná (druhá) diagnostická kritéria

3) co z toho je v ČR reálné

……………….a .a hlasovhlasováánníí a a kvkvíízyzy



DiagnDiagnóóza Alzheimerovy nemociza Alzheimerovy nemoci

4

�� ččasnasněě a pa přřesnesněě, ale:, ale:

�� neurodegenerativnneurodegenerativníí choroby mozku = pestrchoroby mozku = pestráá mozaika znakmozaika znakůů

klinických i v pomocných vyklinických i v pomocných vyšš..

�� splespleťť diagndiagnóóz:z:
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�� vyvyššetetřřeneníí neuropsychologemneuropsychologem

�� CT mozku CT mozku 

�� MR mozkuMR mozku

�� likvorlikvor -- triplettriplet

�� EEGEEG

�� SPECT mozkuSPECT mozku

�� PET mozkuPET mozku

Co pouCo použžíívvááte v diagnostice te v diagnostice 

Alzheimerovy nemoci vy?Alzheimerovy nemoci vy?



PrvnPrvníí (star(staráá) d) diagnostickiagnostickáá kritkritééria ria 

Alzheimerovy nemociAlzheimerovy nemoci
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1984 1984 –– pravdpravděěpodobnpodobnáá Alzheimerova nemoc:Alzheimerova nemoc:

�� demencedemence prokprokáázanzanáá klinickým vyklinickým vyššetetřřeneníím (MMSE, BDS m (MMSE, BDS 

apod.) a potvrzena apod.) a potvrzena neuropsychologickýmineuropsychologickými testytesty

�� postipostižženeníí dvoudvou a a vvíícece kognitivnkognitivníích oblastch oblastíí

�� progresivnprogresivníí zhorzhorššovováánníí pampaměěti a ostatnti a ostatníích kognitch kognitivnivníích funkcch funkcíí

�� nepnepřříítomnost systtomnost systéémových onemocnmových onemocněěnníí a dala dalšíších chorob ch chorob 

mozku, ktermozku, kteréé mohou vmohou véést ke zhorst ke zhorššovováánníí pampaměěti a ti a kognicekognice

podpopodpořřeno:eno:

�� narunaruššeneníím aktivit dennm aktivit denníího ho žživotaivota

�� laboratornlaboratorníími nmi náálezylezy (norm(normáálnlníí likvorlikvor, norm, normáálnlníí nebo nebo 

nespecificknespecifickéé EEG, atrofie mozku na CT)EEG, atrofie mozku na CT)

�� atd.atd.



KazuistikaKazuistika v roce 1986 v roce 1986 –– ururččeneníí diagndiagnóózyzy

KlinickKlinickéé vyvyššetetřřeneníí:: 7575--letýletý ststřředoedošškolkoláákk

�� zezeťť:: „„nakupuje zbnakupuje zbyyteteččnnoosti, uklsti, uklááddáá vvěěci na nesprci na nespráávnvnáá mmíístasta““

�� pacpac. s. sáám:m: „„vvěěku pku přřimiměřěřenenéé poruchy pamporuchy paměětiti““

�� MMSE:MMSE: 24 24 (nevybav(nevybavíí žžáádndnéé slovo, 2x chybuje v slovo, 2x chybuje v sedmisedmiččkovkovéémm testu)testu)

�� test hodintest hodin:: trochu trochu ššpatnpatněě

�� nneeurologickurologickéé vyvyššetetřřeneníí:: normnorm..

DiagnDiagnóóza??za??

a) benigna) benigníí stastařřeckeckáá zapomnzapomněětlivosttlivost (m(míírnrnáá kognitivnkognitivníí porucha)porucha)

b) vaskulb) vaskuláárnrníí demencedemence

c) Alzheimerova c) Alzheimerova nemocnemoc

d) d) normotenormotennznzníí hydrocefalushydrocefalus



BartoBartošš, Mart, Martíínek nek etet alal., Psych Pro Praxi, 2008., Psych Pro Praxi, 2008
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KazuistikaKazuistika v roce 1986 v roce 1986 –– pokrapokraččovováánníí

PomocnPomocnáá vyvyššetetřřeneníí:: 7575--letýletý ststřředoedošškolkoláákk

�� neuropsychologickneuropsychologickéé vyvyššetetřřeneníí:: amnestickoamnesticko--dysexekutivndysexekutivníí

syndrom, pravdsyndrom, pravděěpodobnpodobnáá intelektovintelektováá deterioracedeteriorace vzhledem k vzhledem k 

premorbidnpremorbidníímumu vzdvzděělláánníí

�� CT mozku:CT mozku: mmíírnrnáá difdifúúznzníí atrofie, bez loatrofie, bez ložžiskových zmiskových změěnn

�� EEG:EEG: difdifúúznzníí zpomalenzpomaleníí

�� likvorlikvor:: normnormáálnlníí celkovcelkováá bbíílkovina a polkovina a poččet bunet buněěkk

DiagnDiagnóóza??za??

a) benigna) benigníí stastařřeckeckáá zapomnzapomněětlivosttlivost (m(míírnrnáá kognitivnkognitivníí porucha)porucha)

b) vaskulb) vaskuláárnrníí demencedemence

c) Alzheimerova c) Alzheimerova nemocnemoc

d) d) normotenormotennznzníí hydrocefalushydrocefalus



11

KazuistikaKazuistika v roce 1986 v roce 1986 –– ururččeneníí diagndiagnóózyzy

DiagnDiagnóóza??za??

a) benigna) benigníí stastařřeckeckáá zapomnzapomněětlivosttlivost (m(míírnrnáá kognitivnkognitivníí porucha)porucha)

b) vaskulb) vaskuláárnrníí demencedemence

c) lehkc) lehkáá Alzheimerova nemoc v roAlzheimerova nemoc v rozzvinutvinutéém sm sttadiuadiu

d) d) normotenormotennznzníí hydrocefalushydrocefalus



NovNováá diagnostickdiagnostickáá kritkritééria ria AlzheimerAlzheimer. . nemnem..
2007 2007 –– pravdpravděěpodobnpodobnáá Alzheimerova nemoc:Alzheimerova nemoc:

A) + alespoA) + alespoňň jedno daljedno dalšíší z B),C) nebo D):z B),C) nebo D):

Dubois, Feldman et al., Lancet Neurol 2007; 6:734-46

+ podp+ podpůůrnrnéé rysy:rysy:

�� B) B) ppřříítomnost tomnost mediotempormediotemporáálnlníí atrofieatrofie (ztr(ztrááta objemu ta objemu 

hipokampuhipokampu, , entorinentorináálnlníí kkůůry nebo amygdaly na ry nebo amygdaly na MR mozkuMR mozku

posuzovanposuzovanéé kvalitativnkvalitativníímimi nebo nebo kvantitativnkvantitativníímimi ppřříístupy)stupy)

�� C) abnormC) abnormáálnlníí ukazatele v mozkomukazatele v mozkomíšíšnníím mokum moku

((↑↑ tau, tau, ↑↑ fosfotaufosfotau, , ↓↓ AAββ42)42)

�� D) specifický vzorec na D) specifický vzorec na PETPET

((hypometabolismushypometabolismus bilatbilat. TP oblast. TP oblastíí))

�� A) stA) stěžěžejnejníí kritkritéérium: rium: progredujprogredujííccíí porucha epizodickporucha epizodickéé pampaměěti ti 

trvajtrvajííccíí nejmnejméénněě 6 m6 měěssííccůů



MR mozku u Alzheimerovy nemociMR mozku u Alzheimerovy nemoci
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�� ddřřííve vyluve vyluččujujííccíí (tumor, (tumor, subdursubduráálnlníí hematom, hydrocefalus, hematom, hydrocefalus, 

vaskulvaskuláárnrníí demence)demence)

�� dnes pozitivndnes pozitivníí ppřřííspspěěvek k dg: vek k dg: mediotempormediotemporáálnlníí atrofie atrofie 

((hipokampushipokampus, , entorinentorináálnlníí kkůůra, ra, amygdalaamygdala ))

�� odpovodpovííddáá atrofii neuronatrofii neuronůů a porucha porucháám pamm paměětiti

�� zde zde ččasnasnáá a a nejvnejvěěttšíší loklokáálnlníí atrofie u pacientatrofie u pacientůů s Alzheimerovou s Alzheimerovou 

nemocnemocíí

�� AN / MCI / kognitivnAN / MCI / kognitivněě normnormáálnlníí ((→→AN) AN) << kkontrolyontroly

hipokampushipokampusentorinentorináálnlníí

kkůůrara



SkSkóóre re mediotempormediotemporáálnlníí atrofie (MTA)atrofie (MTA)
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vizuvizuáálnlníí hodnocenhodnoceníí na 5na 5--stupstupňňovovéé šškkáálele

BartoBartošš etet alal. Psychiatrie 2007; 11 (. Psychiatrie 2007; 11 (SupplSuppl. 3): 49. 3): 49--5252



MR mozku MR mozku -- problprobléémymy
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�� ppřříítomnost kovtomnost kovůů (je (je čči neni neníí feromagnetický?), feromagnetický?), 

kardiostimulkardiostimuláátor!!tor!!

�� dostavit se na vydostavit se na vyššetetřřeneníí (zapomenou, nutnost doprovodu (zapomenou, nutnost doprovodu ––

dovolendovolenáá, uvolnit se z pr, uvolnit se z prááce)ce)

�� pacient utepacient utečče, pohybove, pohybovéé artefaktyartefakty

�� dostupnost a cena 1 vydostupnost a cena 1 vyššetetřřeneníí MR mozku 5,5 tis. KMR mozku 5,5 tis. Kčč

�� ccéévnvníí lléézeze

�� zkuzkuššenost s hodnocenenost s hodnoceníím m mediotempormediotemporáálnlníí atrofie atrofie ––

anatomickanatomickáá erudiceerudice



MMáá význam dvýznam děělat CT mozku?lat CT mozku?
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Frisoni et al., AJNR 2002: 23:35-47



LikvorovLikvorovéé korelkoreláátyty Alzheimerovy nemociAlzheimerovy nemoci

b) intracelulb) intraceluláárnrněě -- ↑↑ neurofibrilneurofibriláárnrníí smotkysmotky……. tau protein. tau protein

c) c) ↓↓ úúbytek neuronbytek neuronůů

a) a) extracelulextraceluláárnrněě -- ↑↑ senilnsenilníí plakyplaky ……………… betabeta--amyloidamyloid



MozkomMozkomíšíšnníí mok u Alzheimerovy nemocimok u Alzheimerovy nemoci

Biochemický Biochemický triplet:triplet:

1.1. ↓↓ betabeta--amyloid 42 amyloid 42 (50 %)(50 %)

2.2. ↑↑ celkový tau         celkový tau         (300 %)(300 %)

3.3. ↑↑ fosforylovanýfosforylovaný tautau

+ pom+ poměěryry::

•• fosforylovanýfosforylovaný Tau/celkový Tau > 33 %,  Tau/celkový Tau > 33 %,  

•• AAββ42/42/celkcelk. . AAββ < 8 %,   < 8 %,   ββ42/42/AAββ4040

•• kombinace (kombinace (pTaupTau+ A+ Aββ42)42)



LIKVOR LIKVOR -- problprobléémymy
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�� invazivninvazivníí vyvyššetetřřeneníí

�� nněěkdy nelze provkdy nelze provéést (odmst (odmíítnuttnutíí pacientem, pepacientem, peččovatelem; ovatelem; 

antikoagulaantikoagulaččnníí llééččba)ba)

�� lumblumbáálnlníí punkce jen pro neurology (obtpunkce jen pro neurology (obtíížžnnéé pro jinpro jinéé

specializace)specializace)

�� pojipojiššťťovnaovna

�� preanalytickpreanalytickáá ffááze (peze (peččlivý a standardizovaný odblivý a standardizovaný odběěr a r a 

zpracovzpracováánníí, skladov, skladováánníí v mrazv mrazááku) ku) 

�� cena souprav ze zahranicena souprav ze zahraniččíí

(triplet pro jednoho pacienta = 2,5 tis. K(triplet pro jednoho pacienta = 2,5 tis. Kčč))

�� stanovenstanoveníí norem norem –– metodický pmetodický přříístup, stup, „„zdravzdravíí senioseniořřii““



LIKVOR LIKVOR -- problprobléémymy
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�� dobrdobráá laboratornlaboratorníí praxe praxe -- biochemickbiochemickáá erudiceerudice

�� výsledek pro pacienta výsledek pro pacienta -- brzy x dostatebrzy x dostateččný poný poččet vzorket vzorkůů (40 (40 

subjektsubjektůů: demence + kontroly): demence + kontroly)

�� interpretace výsledkinterpretace výsledkůů

�� histopatologickhistopatologickáá verifikace (nejen nemocných, ale i verifikace (nejen nemocných, ale i „„zdravých zdravých 

kontrolkontrol““))



VyVyššetetřřuje se triplet v Evropuje se triplet v Evropěě??

●● vvěěttššinou anoinou ano
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Diverse cut-off values for CSF total tau and beta-amyloid among

European countries
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Diverse cut-off values for CSF pohosphorylated tau  among European

countries
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HortHort, , BartosBartos et al. Use of et al. Use of CSFCSF biomarkers in dementia across Europe, EJN, 09biomarkers in dementia across Europe, EJN, 09



SPECT/PET mozku u Alzheimerovy nemociSPECT/PET mozku u Alzheimerovy nemoci
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1) 1) hypoperfhypoperfúúzeze

�� novnověě zadnzadníí cingulumcingulum –– v v ččasných stadiasných stadiííchch

�� zadnzadníí P + T kP + T kůůrara

�� pak i Fpak i F

2) norm2) normáálnlníí perfperfúúzeze

�� primprimáárnrníí senzomotoricksenzomotorickáá kkůůrara

�� zrakovzrakováá kkůůrara

�� bazbazáálnlníí gangliaganglia

�� talamustalamus

�� mozemozeččekek



FDG PET u 395 AN

a 110 kontrol
snížený CMRGlc zachovalý CMRGlc

HerholzHerholz etet alal., ., NeuroimageNeuroimage 20022002�� cena 1 vycena 1 vyššetetřřeneníí PET mozku 28 tis. KPET mozku 28 tis. Kčč



TypickTypickéé SPECT obrazySPECT obrazy
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BartoBartošš etet alal. Psychiatrie 2008; 12 (. Psychiatrie 2008; 12 (SupplSuppl. 3): 8. 3): 8--1111

cena 1 vycena 1 vyššetetřřeneníí SPECT mozku 5 800 KSPECT mozku 5 800 Kčč



�� testovtestovéé a dotazna dotaznííkovkovéé metodymetody

�� MMSEMMSE

�� ACEACE

�� 7MST7MST

�� test hodintest hodin

�� ADASADAS

�� HachinskHachinskééhoho ccéévnvníí skskóórere

�� aj.aj.

�� CT mozku CT mozku –– hodnocenhodnoceníí mediotempormediotemporáálnlníí atrofie, catrofie, céévnvníí zmzměěnyny

�� MR mozku MR mozku –– hodnocenhodnoceníí mediotempormediotemporáálnlníí atrofie, catrofie, céévnvníí zmzměěnyny

�� likvorlikvor -- triplettriplet

�� SPECT mozku SPECT mozku –– hodnocenhodnoceníí mediotempormediotemporáálnlníí perfperfúúzeze, c, céévnvníí zmzměěnyny

�� PET mozku PET mozku –– hodnocenhodnoceníí parietotemporparietotemporáálnlnííhoho metabolismu, cmetabolismu, céévnvníí

zmzměěnyny

OdpovOdpovíídajdajíí vváám pomocnm pomocnéé metody metody 

na vana vašše ote otáázky?zky?
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�� vyvyššetetřřeneníí neuropsychologemneuropsychologem

�� CT mozku CT mozku 

�� MR mozkuMR mozku

�� likvorlikvor -- triplettriplet

�� EEGEEG

�� SPECT mozkuSPECT mozku

�� PET mozkuPET mozku

PrPrůůzkum diagnostickzkum diagnostickéé praxe v ppraxe v přřednednášáškovkovéé ssíínini
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PrPrůůzkum diagnostickzkum diagnostickéé praxe v praxe v ČČRR
Other examinations used routinely in the 

diagnostics of dementia 

0 20 40 60 80 100

Basic labs
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Spinal tap

Brain SPECT

Carotid ultrasound

No other examinations

% of specialists
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N

SheardovSheardováá etet alal., CEGEDIM, 2008, nepublikov., CEGEDIM, 2008, nepublikovááno no 

v 2008 dotaznv 2008 dotazníík 152 specialistk 152 specialistůům (71 neurologm (71 neurologůů, 71 psychiatr, 71 psychiatrůů, 10 , 10 geriatrgeriatrůů):):

�� zobrazenzobrazeníí mozku (CT/MR) (94 % neurologmozku (CT/MR) (94 % neurologůů, 48 % psychiatr, 48 % psychiatrůů) ) 

�� SPECT mozku (42 % neurologSPECT mozku (42 % neurologůů, 24 % psychiatr, 24 % psychiatrůů))

�� psychologickpsychologickéé vyvyššetetřřeneníí (54 % neurolog(54 % neurologůů, 43 % psychiatr, 43 % psychiatrůů))



KazuistikaKazuistika v roce 2009 v roce 2009 –– ururččeneníí diagndiagnóózyzy

KlinickKlinickéé vyvyššetetřřeneníí:: 8989--letýletý ststřředoedošškolkoláákk

�� dcera:dcera: „„bběěhem hem pposlednoslednííhho roku zhoro roku zhorššovováánníí pampaměětiti““

�� pacpac. s. sáám:m: „„pampaměťěťovovéé schopnosti jsou pschopnosti jsou přřimiměřěřenené“é“

�� MMSE:MMSE: 3030,, test hodintest hodin:: normnorm..

�� nneeurolog.vyurolog.vyššetetřřeneníí:: pomalejpomalejšíší psychomotpsychomot. tempo, jinak . tempo, jinak normnorm..

�� sobsoběěstastaččnostnost v dotaznv dotaznííku FAQ odku FAQ od dcery: 3 body, tj. 90 %dcery: 3 body, tj. 90 %

DiagnDiagnóóza??za??

a) benigna) benigníí stastařřeckeckáá zapomnzapomněětlivosttlivost (m(míírnrnáá kognitivnkognitivníí porucha)porucha)

b) vaskulb) vaskuláárnrníí demencedemence

c) Alzheimerova c) Alzheimerova nemocnemoc

d) d) normotenormotennznzníí hydrocefalushydrocefalus
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KazuistikaKazuistika v roce 2009 v roce 2009 –– pokrapokraččovováánníí

PomocnPomocnáá vyvyššetetřřeneníí:: 8989--letýletý ststřředoedošškolkoláákk

�� neuropsychologickneuropsychologickéé vyvyššetetřřeneníí:: amnestickoamnesticko--dysexekutivndysexekutivníí

syndromsyndrom

�� ACACEE--R:R: 82/100 (82/100 (www.kognice.czwww.kognice.cz, , FanfrdlovFanfrdlováá etet alal..,, 2009)2009)

�� CT mozku:CT mozku: nnáález plez přřimiměřěřený vený věěkuku

�� MR mozku:MR mozku: MTA skMTA skóóre 3/3, re 3/3, ddrobnrobnéé vvííceceččetnetnéé lakuny lakuny 
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KazuistikaKazuistika v roce 2009 v roce 2009 –– ururččeneníí diagndiagnóózyzy

PomocnPomocnáá vyvyššetetřřeneníí:: 8989--letýletý ststřředoedošškolkoláákk

�� likvorlikvor:: zvýzvýššený tau (600) a ený tau (600) a fosfotaufosfotau (70), (70), 

normnormáálnlníí betabeta--amyloid (800)amyloid (800)

�� SPECT mozku: SPECT mozku: mediotempormediotemporáálnlníí hypoperfhypoperfúúzeze

DiagnDiagnóóza??za??

a) benigna) benigníí stastařřeckeckáá zapomnzapomněětlivosttlivost (m(míírnrnáá kognitivnkognitivníí porucha)porucha)

b) vaskulb) vaskuláárnrníí demencedemence

c) Alzheimerova c) Alzheimerova nemocnemoc

d) d) normotenormotennznzníí hydrocefalushydrocefalus



KazuistikaKazuistika v roce 2009 v roce 2009 –– ururččeneníí diagndiagnóózyzy

DiagnDiagnóóza??za??

a) benigna) benigníí stastařřeckeckáá zapomnzapomněětlivosttlivost (m(míírnrnáá kognitivnkognitivníí

porucha)porucha)

b) vaskulb) vaskuláárnrníí demencedemence

c) c) prodromprodromáálnlníí AlzheimerovaAlzheimerova nemoc spnemoc spíšíše podle pomocných e podle pomocných 

vyvyššetetřřeneníích nech nežž podle klinickpodle klinickéého obrazuho obrazu

d) d) normotenormotennznzníí hydrocefalushydrocefalus

Alzheimerova nemoc?Alzheimerova nemoc?

StarStaráá kritkritééria:ria: normnorm. MMSE, hodiny. MMSE, hodiny,, CT mozkuCT mozku,, likvorlikvor –– NENE

NovNováá kritkritéériaria:: patolpatol. ACE, MR. ACE, MR a SPECT mozku, a SPECT mozku, likvorlikvor –– ANOANO

LLééččba??ba??

Dcera si Dcera si žžááddáá llééččbu bu kognitivykognitivy. Dali byste ji? ANO  x  NE. Dali byste ji? ANO  x  NE



DiagnDiagnóóza Alzheimerovy nemociza Alzheimerovy nemoci

32

Mám 
Alzheimerovu

nemoc



ZZáávvěěr r -- poselstvposelstvíí
● pokusit se přistoupit k diagnostice Alzheimerovy 

nemoci pozitivním přístupem 

(nikoli vylučovat jiné nemoci)

● pokud chcete diagnostikovat přesně a včas -

používat další vyšetření ukazující na Alzheimerovu

nemoc (CT, MR, SPECT, PET mozku, likvor)

● žádat po lékařích z radiologie zhodnocení

mediotemporální atrofie a hypometabolismu/perfúze

● usilovat o proplácení likvorového tripletu pojišťovnou

● být trpělivý, než se zavedou biologické ukazatele do 

běžné klinické praxe – je to také ve vašich rukách

ale především

zachovat si zdravý selský rozum v různých situacích

33



www.www.pcppcp.lf3..lf3.cunicuni..czcz//adcentrumadcentrum


