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Deprese a demence Deprese a demence 

�� Prevalence deprese Prevalence deprese –– minorminor a major a major 
atakyataky-- 8 8 –– 15% dle r15% dle růůzných studizných studiíí. . 

�� PomPoměěr r minorminor a major deprese 3:1a major deprese 3:1
�� Prevalence demence v populaci:  výraznPrevalence demence v populaci:  výrazněě
roste po 60. roce vroste po 60. roce věěku ku –– v 60 letech v 60 letech 
postipostižženo 1% populace a kaeno 1% populace a kažždých 5 let se dých 5 let se 
zdvojnzdvojnáásobuje sobuje 



PPřřííznaky depreseznaky deprese

�� Porucha nPorucha náálady v trvlady v trváánníí min. 2 týdnymin. 2 týdny
�� Skleslost, snSkleslost, sníížženeníí energie, aktivity, energie, aktivity, 
neschopnost proneschopnost prožžíívat radostvat radost

�� Poruchy soustPoruchy soustřřednedníí
�� SnSníížženeníí sebehodnocensebehodnoceníí
�� ZvýZvýššenenáá úúnavnostnavnost
�� ČČasto doprovasto doprováázenzenáá úúzkostzkostíí



SomatickSomatickéé ppřřííznaky depreseznaky deprese

�� Poruchy spPoruchy spáánkunku
�� ZtrZtráátu chuti k jtu chuti k jíídludlu
�� HubnutHubnutíí
�� PsychomotorickPsychomotorickéé zpomalenzpomaleníí
�� ZtrZtrááta libidata libida



Jak Jak ččastastáá je depresivnje depresivníí
symptomatologiesymptomatologie uu demence? demence? 

�� VVěěttššina studiina studiíí prokprokáázala vyzala vyššíšší výskyt výskyt 
deprese u AD deprese u AD 

�� 30% pacient30% pacientůů mmáá depresivndepresivníí
symptomatologiisymptomatologii //StarksteinStarkstein etet alal. 1997/. 1997/

�� 12% velkou depresivn12% velkou depresivníí epizodu epizodu //LyketsosLyketsos 1997/1997/



Major depreseMajor deprese

�� PsychotickPsychotickéé ppřřííznaky znaky 
�� Halucinace Halucinace 
�� Bludy Bludy –– autoakusaautoakusaččnníí
�� SuicidiSuicidiáálnlníí pokusypokusy
�� stuporstupor



Vztah demence a deprese Vztah demence a deprese 

�� NNááhodný hodný –– komorbiditakomorbidita
�� Deprese jako rizikový faktor demenceDeprese jako rizikový faktor demence
�� Deprese jako Deprese jako prodromprodrom demencedemence
�� Deprese jako pDeprese jako přřííznak demenceznak demence



Deprese jako rizikový faktor Deprese jako rizikový faktor 
demence   demence   

�� Deprese Deprese ččasto pasto přředchedcháázzíí vývoj vývoj 
kognitivnkognitivníího deficitu ho deficitu 

�� ProdromProdrom nebo rizikový faktor? nebo rizikový faktor? 
�� RovnRovněžěž jinjinéé neurodegenerativnneurodegenerativníí choroby choroby 
se projevujse projevujíí depresdepresíí jako jako prodromemprodromem: : 

�� ParkinsonovaParkinsonova chorobachoroba
�� HuntingtonovaHuntingtonova chorobachoroba



Vztah deprese a Vztah deprese a ččasnasnéého ho 
kognitivnkognitivníího deficituho deficitu

�� Skupina starSkupina staršíších depresivnch depresivníích ch 
nedementnnedementníích pacientch pacientůů

�� IzolovanIzolovanéé kognitivnkognitivníí deficitydeficity
�� Po Po antidepresivnantidepresivníí terapie terapie –– úústup depresestup deprese
�� Persistence a prohloubenPersistence a prohloubeníí poruchy poruchy 
kognitivnkognitivníích funkcch funkcíí /pam/paměťěť, exekutivn, exekutivníí
dysfunkce/                dysfunkce/                ButtersButters etet alal., 2002., 2002



vzdvzděělláánníí –– deprese deprese -- demencedemence

VyVyššíšší vzdvzděělláánníí –– deprese  je spojena s deprese  je spojena s 
vyvyššíšším výskytem AD ve vym výskytem AD ve vyššíšším vm věěkuku

NiNižžšíší vzdvzděělláánníí –– neprokneprokáázzááno   no   
GeerlingsGeerlings etet alal. 2000. 2000

Klinicky manifestnKlinicky manifestníí AD AD ––
Deprese je Deprese je ččastastěějjšíší u lidu lidíí z nz níízkou zkou úúrovnrovníí
vzdvzděělláánníí HargraveHargrave etet alal. 2002. 2002



Deprese a MCI Deprese a MCI 

�� Deprese vzniklDeprese vznikláá v v ččasnasnéém vm věěku ku –– vvěěttšíší
výskyt výskyt milgmilg cognitivcognitiv impairmentimpairment ve vyve vyššíšším m 
vvěěku ku 

JormJorm etet alal 20022002



AD  a VADAD  a VAD

�� AnxietaAnxieta –– 72% VAD a 38% AD72% VAD a 38% AD
�� Deprese Deprese –– 18% VAD a 8% AD 18% VAD a 8% AD 
�� PsychotickPsychotickéé ppřřííznaky stejnznaky stejněě ččetnetnéé

BallardBallard etet alal

Deprese u VAD je Deprese u VAD je persistentnpersistentněějjšíší a ma méénněě
zzáávislvisláá na stupni postina stupni postižženeníí kognicekognice..



Demence a Demence a pseudodemencepseudodemence

�� Pomalý rozvoj Pomalý rozvoj 
kognitivnkognitivníího deficituho deficitu

�� Deprese nenDeprese neníí primprimáárnrníí
�� KognitivnKognitivníí výkonnost výkonnost 
mmáálo kollo kolííssáá

�� AntidepresivaAntidepresiva
neneúúččinninnáá na na kognkogn. . 
deficitdeficit

�� Rychlý rozvoj Rychlý rozvoj 
kognitivnkognitivníího deficitho deficit

�� DepresivnDepresivníí symptsympt. je v . je v 
poppopřřededíí

�� KognitivnKognitivníí výkonnost výkonnost 
kolkolííssáá v krv kráátkých tkých 
intervalechintervalech

�� AntidepresivaAntidepresiva zlepzlepššujujíí
kognitivnkognitivníí dysfunkcidysfunkci



PrPrůůbběěh h AlzheimerovyAlzheimerovy choroby choroby 



EtiopatogenezeEtiopatogeneze

�� ReaktivnReaktivníí slosložžka?ka?
�� DepleceDeplece biogennbiogenníích aminch aminůů
�� DepleceDeplece serotoninuserotoninu
�� SnSníížženeníí ččinnosti innosti ššttíítntnéé žžlláázyzy



ŠŠkkáályly

�� NPI NPI 
�� GeriatricGeriatric DepressionDepression ScaleScale
�� BeckBeck DepressionDepression InventoryInventory
HamiltonHamilton DepressionDepression RatingRating ScaleScale

�� CornellovaCornellova šškkáála deprese u demencela deprese u demence



GeriatricGeriatric DepressionDepression ScaleScale



HamiltonHamilton DepressionDepression RatingRating ScaleScale



CornellovaCornellova šškkáálala



LLééččba deprese u AD  ba deprese u AD  
AndersAnders, Uhrova, Roth, Jir, Uhrova, Roth, Jiráák k etet alal..


