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1. Neurologick1. Neurologickáá klinika LFMU klinika LFMU 

FN u sv. AnnyFN u sv. Anny

BrnoBrno



DemenDemencece uu PPN, DLBN, DLB

• PND

• Prevalence 40% (Cummings, 1988), 31.5%                         
(Aarsland, 2005)

• Incidence: 4 - 6 x častěji ve srovnání s kontrolami
(Hobson, 2004, de Lau 2005, Aarsland 2001)

• 8-letá kumulativní prevalence 78% (Aarsland, 2003)

• DLB

• Prevalence 0-5%, 0-30% všech demencí



• Parkinsonova nemoc: PDS UK Brain Bank 
kritéria: (Gibb et al, JNNP 1988)

• Demence u PN (Emre et al., Mov Disord 2007)

• Demence s Lewyho tělísky (McKeith et al, Neurol 
1996; DLB Consortium: McKeith et al, Neurol 
2005)

KlinickKlinickáá diagnostickdiagnostickáá kritkritéériaria



Dg PNDg PN

•• bradykinezebradykineze a nejma nejméénněě jeden zjeden z nnáásledujsledujííccíích ch 
ppřřííznakznakůů: : 

•• svalovsvalováá rigiditarigidita

•• klidový tklidový třřes (4es (4--6 Hz)6 Hz)

•• posturposturáálnlníí instabilitainstabilita nezpnezpůůsobensobenáá primprimáárnrníí
poruchou zrakovou, vestibulporuchou zrakovou, vestibuláárnrníí, moze, mozeččkovou kovou 
nebo nebo proprioceptivnproprioceptivníí



Dg PN dDg PN dáále podporujle podporujíí::

•• jednostranný zajednostranný začčáátektek
•• ppřříítomnost klidovtomnost klidovéého tho třřesuesu
•• progresivnprogresivníí prprůůbběěhh
•• ppřřetrvetrváávajvajííccíí asymetrie sasymetrie s ttěžěžšíším postim postižženeníím na stranm na straněě

zazaččáátkutku
•• klinickklinickéé trvtrváánníí 10 let a v10 let a víícece

•• významnvýznamnáá odpovodpověďěď na Lna L--dopadopa (70%(70%--
100% zlep100% zlepššeneníí))

•• výraznvýraznáá chorea po dchorea po dáávce Lvce L--dopadopa



Diagnostika PNDDiagnostika PND

•• 1. Dg PN (PDBB krit1. Dg PN (PDBB kritééria)ria)
•• 2. Demence s postupným za2. Demence s postupným začčáátkem a pomalou tkem a pomalou 

progresprogresíí, diagnostikovan, diagnostikovanáá anamnesticky, anamnesticky, 
klinicky a pomocklinicky a pomocíí vyvyššetetřřeneníí mentmentáálnlníích funkcch funkcíí
•• Deficit ve vDeficit ve vííce nece nežž jednjednéé kognitivnkognitivníí domdoméénněě
•• ZhorZhorššeneníí oproti oproti premorbidnpremorbidníímumu stavustavu
•• KognitivnKognitivníí deficit interferujdeficit interferujííccíí s provs prováádděěnníím m 
bběžěžných dennných denníích aktivit ch aktivit 

Emre et al., 2007



Dg PNDDg PND

•• II: podpII: podpůůrnrnéé symptomysymptomy

•• 1. Kognitivn1. Kognitivníí

•• 2. Poruchy chov2. Poruchy chováánníí::
•• •• ApatieApatie
•• •• AfektivnAfektivníí poruchy a zmporuchy a změěny osobnostiny osobnosti
•• •• HalucinaceHalucinace
•• •• BludyBludy
•• •• ZvýZvýššenenáá denndenníí spavostspavost

Emre et al., 2007



NeuropsychologickýNeuropsychologický profil profil 
kognitivnkognitivníí poruchy/ demence u PNporuchy/ demence u PN

•• PoruchaPorucha pozornostipozornosti

•• Porucha exekutivnPorucha exekutivníích funkcch funkcíí

•• Porucha abstraktnPorucha abstraktníího myho myššlenleníí

•• Porucha pamPorucha paměěti ti –– volnvolnéé vybavovvybavováánníí x x 
vybavovvybavováánníí po npo náápovpověědděě

•• Deficit ve Deficit ve vizuovizuo--spacispaciáálnlníích funkcch funkcííchch

•• PoruchyPoruchy řřeeččii
EmreEmre etet alal., 2007., 2007



Normální stárnutí

MCI

Demence

Petersen 1999





DLB / PNDDLB / PND

(DLB (DLB ConsortiumConsortium, Neurology 2005), Neurology 2005)

• fluktuace kognitivních poruch (pozornost, 

bdělost při vyloučení deliria)

• vizuální halucinace

• spontánní motorické příznaky parkinsonismu

Příznaky podporující dg : 

• behaviorální poruchy vázané na REM spánek

• senzitivita na neuroleptika !

• pozitivní DAT SPECT/ PET

•• ČČasovasovéé kritkritéérium!!rium!!

McKeith et al., 2005



DLB (vs. PND)DLB (vs. PND)

•• PoPoččáátek ve vytek ve vyššíšším vm věěku, rychlejku, rychlejšíší progreseprogrese
•• Symptomy Symptomy parkinsonismuparkinsonismu nemusnemusíí být vbýt vůůbec bec 

vyjvyjááddřřeny! eny! ČČasovasováá posloupnostposloupnost……
•• Symptomy Symptomy parkinsonismuparkinsonismu bez bez lateralizacelateralizace
•• LL--dopadopa snsnášášena, ale pouze u 1/3 ena, ale pouze u 1/3 signifikantsignifikantíí efekt!                  efekt!                  

MolloyMolloy etet alal., JNNP 2005., JNNP 2005

•• Halucinace Halucinace ččastastěějjšíší u DLB, výraznu DLB, výrazněějjšíší porucha porucha 
pozornostipozornosti

•• ČČastastěěji senzitivita na ji senzitivita na neuroleptikaneuroleptika
Lippa et al., 2007



+1 nebo více vedlejších kritérií

NovNováá dg kritdg kritééria pro ria pro 
pravdpravděěpodobnou ANpodobnou AN

A. Porucha episodické paměti
• Progresivní porucha paměti (déle než ½ roku)

• Porucha vybavování, není benefit nápovědy

• Deficit paměti izolovaný nebo multidoménový kognitivní deficit

Dubois B, et al. Lancet Neurol 2007;6:734–46

B. Strukturální: atrofie mediálního T kortexu (MRI)

nebo

C. Biochemické: CSF

nebo

D. Funkční: charakterické změny na PETu/ SPECTu



AN AN -- PND: PND: neuropsychologieneuropsychologie: shrnut: shrnutíí

•• AN x PND : niAN x PND : nižžšíší skskóór v testech na r v testech na verbverbáálnlníí pampaměťěť
(odd(oddáálenlenáá výbavnost a výbavnost a rekognicerekognice) ) 

•• PND x AN: výraznPND x AN: výrazněějjšíší poruchy poruchy pozornosti pozornosti 

•• AN, PND: AN, PND: srovnatelnsrovnatelnáá porucha v pojmenovporucha v pojmenováánníí, , 
orientace, verborientace, verbáálnlníí fluencefluence, porozum, porozuměěnníí, opakov, opakováánníí
slovslov

Noe Noe etet alal., ., MovMov DisordDisord 20042004



FunkFunkččnníí zobrazenzobrazeníí momozzku: DAT SCANku: DAT SCAN

Alan I. Alan I. LeshnerLeshner, PhD, PhDN Eng J Med 1996; 335: 128N Eng J Med 1996; 335: 128--99

FPFP--CITCIT IBZMIBZM

PrePre--synapticsynaptic

dopaminedopamine

transportertransporter

ligandsligands

PostPost--synapticsynaptic

DD22 dopaminedopamine

receptorreceptor

ligandsligands

•• ßß--CITCIT

•• II--FPFP--CITCIT

•• TRODATTRODAT--11
•• EpideprideEpidepride

•• RacloprideRaclopride



Zdravý dobrovolnZdravý dobrovolníík  k  ParkinsonovaParkinsonova nemocnemoc

DAT SCANDAT SCAN



DAT SCAN: DLB DAT SCAN: DLB (patologick(patologickéé vychytvychytáávváánníí

radiofarmakaradiofarmaka)) oproti ANoproti AN
(norm(normáálnlníí vychytvychytáávváánníí radiofarmakaradiofarmaka))

McKeith et al, Lancet Neurol 2007

Senzitivita 77,7% 

pro detekci klinicky pravděpodobné DLB

Specificita 90,4% 

pro vyloučení non-DLB demence

OO‘‘BrienBrien etet alal., 2004., 2004



KortikKortikáálnlníí atrofie:atrofie:

MRI mozku (VBM) u PN a PNDMRI mozku (VBM) u PN a PND

(Burton et al., 2004)



MRI mozku u ANMRI mozku u AN

•• MRI:MRI: senzitivita 80senzitivita 80--94%, 94%, specificitaspecificita 6060--100%100%

•• KopKopíírujrujíí progresi patologie NFT: progresi patologie NFT: entorhinentorhináálnlníí
kortexkortex, , hipocampushipocampus -- T a P laloky T a P laloky -- F lalokyF laloky

•• Rychlost progrese atrofie/1rok (Rychlost progrese atrofie/1rok (globglobáálnlníí a a 
MTL): 0.3MTL): 0.3--0.5% v 700.5% v 70--80 letech vs. 280 letech vs. 2--3% u AN, 3% u AN, 
korelace s kognitivnkorelace s kognitivníím výkonemm výkonem





CerebrCerebráálnlníí atrofieatrofie
u AN a PND: shrnutu AN a PND: shrnutíí
((BurtonBurton etet alal., ., BrainBrain 2004)2004)

•• Atrofie Atrofie hippocampuhippocampu AN AN >> PNDPND

•• PDD PDD >> kontrolykontroly: kortik: kortikáálnlníí atrofie v pravatrofie v pravéém F, m F, 
levlevéém P a obou Tm P a obou T--O lalocO lalocíích, obou thalamech, ch, obou thalamech, 
v pravv pravéém m caudatucaudatu



NeuropatologickNeuropatologickáá dg u PND, DLBdg u PND, DLB

DLB:
•LB patologie

•semikvantitativní analýza

•lokalizace změn

•Mozkový kmen

•Limbické stadium

•Difusní neokortikální

PND (Braak, 2003)
Lewyho tělísko



PND x BLD: patologiePND x BLD: patologie

•• OdliOdliššnosti v tnosti v tíížži a distribuci alfa i a distribuci alfa synucleinusynucleinu v v 
SNcSNc ((ččernernéém jm jááddřře)e)

•• OdliOdliššnosti v tnosti v tíížži a distribuci alfa i a distribuci alfa synucleinusynucleinu vv
nneeookortexkortexuu, , limbicklimbickéémm kortexkortexuu, CA2/3 , CA2/3 
oblastoblastechech hippocampuhippocampu, , amygdaleamygdale

Jellinger, 2009

Beyer, 2007; Tsuboy, 2005



NeuropatologNeuropatologickickéé zmzměěny u ANny u AN

Norma AN

AP

Nurofibrilární klubka

Courtesy of George Grossberg, St Louis University, USA

Amyloidni plaky





MarkeryMarkery demence demence -- receptorovýreceptorový
PET (PIB), PET (PIB), likvorlikvor: DLB se jev: DLB se jevíí

spspíšíše jako sme jako smíšíšenenáá demencedemence

PIB molekula: 

Edison, JNNP 2008

Beta amyloid CSF:

Gomez Tortosa, 2003 

Parnetti et al.,, 2007



NeuropatologicNeuropatologickkéé / / nneurochemiceurochemickkéé
zmzměěnyny

PPNNDD, DLB, DLB AANN

LewyLewyho tho těěllíískaska ++++ +/+/--

SenilSenilnníí plakyplaky +/+/-- ++++++

NeurofibrilNeurofibriláárnrníí klubkaklubka +/+/-- ++++++

CholinergCholinergnníí deficitdeficit ++++++ ++++

DopaminergDopaminergnníí deficitdeficit ++ +/+/--

NoradrenergNoradrenergnníí deficitdeficit ++++++ ++++++

Emre M, et al. J Alz Dis 2007;11:509–19
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LLéékyky, , kterkteréé mohoumohou zhorzhorššovatovat nebonebo
navoditnavodit kognitivnkognitivníí deficitdeficit

•• AnticholinergikaAnticholinergika
•• AmantadineAmantadine
•• TCATCA

•• PPoruchyoruchy pampaměětiti, , pozornostipozornosti, , exekutivnexekutivníích ch 
funkcfunkcíí DuboisDubois etet alal., ., 1987; Cooper et al., 19921987; Cooper et al., 1992

•• BlokBlokááda da muskarinovýchmuskarinových receptorreceptorůů koreluje koreluje 
s NFT, APs NFT, AP PerryPerry etet alal., 2003., 2003



Efekt iAChE po 1 roce léčby
dvojitě-slepé srovnání donepezilu s placebem
Efekt Efekt iAChEiAChE po 1 roce lpo 1 roce lééččbyby
dvojitdvojitěě--slepslepéé srovnsrovnáánníí donepeziludonepezilu s s placebemplacebem
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(Winblad et al., 2001)(Winblad et al., 2001)
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Efekt Efekt donepeziludonepezilu u PND a ANu PND a AN

RektorovRektorováá, , ČČSNN 2004SNN 2004



Terapie PNDTerapie PND

•• ProkProkáázzáána na úúččinnost innost rivastigminurivastigminu na kognitivnna kognitivníí
funkce vfunkce včč. exekutivn. exekutivníích funkcch funkcíí a na a na 
behaviorbehavioráálnlníí projevy PNDprojevy PND

•• MMííra efektu u PND srovnatelnra efektu u PND srovnatelnáá s efektem s efektem 
rivastigminurivastigminu u AN (ADASu AN (ADAS--cogcog, ADCS, ADCS--CGIC)CGIC)

•• N.N.úú. tak. takéé srovnatelsrovnateléé, zhor, zhorššeneníí ttřřesu esu 

EmreEmre etet alal., 2004., 2004



ÚÚččinekinek rivastigminurivastigminu nana kognitivnkognitivníí
fluktuacefluktuace u DLBu DLB
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EfektEfekt rivastigminurivastigminu nana
behaviorbehavioráálnlníí poruchyporuchy u DLBu DLB
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Responder definition recommended by NPI author (J Cummings)
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PND a DLB: PND a DLB: zzáávvěěrr

•• DLB je DLB je smsmíšíšenenáá demencedemence
•• ČČáástesteččnněě odliodliššnnáá klinickklinickáá symptomatikasymptomatika

kvantitativnkvantitativněě i kvalitativni kvalitativněě, , rozvojrozvoj a  a  progreseprogrese
•• Tomu odpovTomu odpovíídajdajííccíí odliodliššnosti ve výsledcnosti ve výsledcíích ch 

studistudiíí s s markerymarkery demence (MRI, PIB PET, demence (MRI, PIB PET, 
likvorlikvor))

•• Tomu odpovTomu odpovíídajdajííccíí odliodliššnosti nachnosti nacháázenzenéé v v 
neuropatologických studineuropatologických studiííchch



AN a PND: zAN a PND: záávvěěryry

•• OdliOdliššeneníí momožžnnéé klinicky, pomocklinicky, pomocíí nněěkterých kterých 
paraklinickýchparaklinických vyvyššetetřřeneníí, patologicky , patologicky 

•• SpoleSpoleččnnéé pro AN, PND i DLB: degenerace pro AN, PND i DLB: degenerace 
cholinergncholinergnííhoho jjáádra NBM,  terapeutickdra NBM,  terapeutickéé
ppřříístupy (stupy (iAChEiAChE, pravd, pravděěpodobnpodobněě i i memantinmemantin))


