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Demence je závažné onemocnění, které je třetí nejdražší nemocí a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí v civilizovaných zemích.
Alzheimerova demence představuje minimálně 55 % všech demencí, výskyt vaskulárních demencí je uváděn 17–20 % . Demence s Lewyho tělísky a další primárně degenerativní demence (např. při Parkinsonově chorobě apod.) tvoří asi 20 %, ostatní
demence představují 5–10 %.
V dlouhodobé léčbě je nezbytná sounáležitost behaviorálních kroků a farmakoterapie. I když většina současně prezentovaných studií byla centrována na nemocné s Alzheimerovou demencí, ukazuje se, že uvedená doporučení mají význam i u vaskulárních a dalších forem.
BEHAVIORÁLNÍ LÉČBA DEMENCE
cíl

udržení nemocného po co nejdelší dobu v domácím prostředí spolu s udržením / zlepšením kvality
života

prostředky

• kognitivní trénink
• aktivace
• motivace
• tvůrčí zaměstnání
• péče o fyzickou aktivitu včetně výživy

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA DEMENCE
cíl

zlepšení stavu, udržení (zabránění progrese) stavu, zhoršování menším tempem, než by tomu bylo na
placebu, výsledkem čehož je zlepšení / udržení kvality života

prostředky

zasažení do metabolizmu mozkových mediátorů
• ovlivnění acetylcholinu
• ovlivnění ostatních mediátorových systémů
ovlivnění acetylcholinu – možnosti
• zvýšení nabídky
• zpomalení katabolizmu
• podání přímých agonistů muskarinových a nikotinových receptorů
• ovlivnění acetylcholinu cestou jiných mediátorů centrálního nervového systému (CNS)
Z uvedených možností jedině zpomalení katabolizmu acetylcholinu cestou blokátorů cholinesteráz lze
považovat za cestu, u níž je dnes dostatečně prokázán terapeutický efekt.

BLOKÁTORY CHOLINESTERÁZ – SROVNÁNÍ
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Pozn.: Takrin pro významnou hepatotoxicitu již není používán.
ZÁSADY DLOUHODOBÉ LÉČBY
včasná diagnóza
včasná léčba
blokátory cholinesteráz jsou prvním krokem (při MMSE 20 a méně)
dosažení maximální dávky blokátoru cholinesteráz, která je zároveň dobře tolerována, nezbytná titrace u rivastigmimu a galantaminu (po 4 týdnech), u donepezilu je vhodná
hodnocení efektu léčby nejméně po třech měsících léčby (po ukončení titrace)
došlo-li ke stabilizaci stavu, pak pokračovat
úspěch léčby = zlepšení / udržení / zhoršení stavu menší než na placebu (předpokládaný úbytek v MMSE na placebu za rok je
3–5 bobů)
ostatní přídatná medikace podle stavu nemocného
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