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ALZHEIMEROVA 
CHOROBA 

• v roce 1906 poprvé popsal 
německý psychiatr a 
neuropatolog  

Alois (Aloysius) Alzheimer   

 



ALZHEIMEROVA 
CHOROBA 

• ve stejném roce publikoval 
obdobnou práci týkající se 7 
pacientů psychiatr a 
neuropatolog působící na 
pražské psychiatrické klinice 

  Oskar Fischer (1846 – 1942) 
 



Demence - diagnostika 

•demence - psychické poruchy, vznikající po vytvoření 
kognitivních funkcí (4.- 6. rok života) 
 

•není přítomna kvalitativní porucha vědomí (i když deliria se 
mohou přechodně vyskytovat  jako doprovodný příznak) 

 
•porucha není způsobena depresí (i když deprese se může 

přechodně vyskytovat jako doprovodný příznak) 

 
•úbytek kognitivních funkcí je tak silný, že interferuje se 

sociálními a/nebo pracovními funkcemi 
 
 



Demence -  diagnostika 

• primárně postiženy kognitivní funkce, u některých  - 
především subkortikálních d. - primární postižení 
exekutivních funkcí  
 

• v dalších stadiích postiženy nekognitivní funkce, objevují se 
behaviorální a psychologické příznaky demence a poruchy 
aktivit denního života 

 
• máme důkaz organického etiologického faktoru, nebo při 

chybění důkazu musíme takový faktor předpokládat 
 

• trvání nejméně 6 měsíců x záměna s nepravými demencemi 
–    deprese 

 
 



Základní příznaky demencí 

1. Poruchy kognitivních funkcí (intelekt, orientace, pozornost, 
rozhodovací funkce,………..) 

 

2. Poruchy aktivit denního života (chování, emotivita, osobnost, 
spánek..) 

 

3. Behaviorální a psychologické symptomy demence ve sféře 
profesní, sociální, ve schopnosti provádět běžné denní aktivity 

 

4. Druhotně poruchy u pečovatelů dementních pacientů 

 

Poruchy paměti - většinou prvním příznakem rozvíjející se demence 
 



Stádia demence 

Lehká demence 
 
• pokles paměti ještě neznemožňuje samostatný život 

 
• obtížné učení nové látce 

 
• obtíže s vybavováním základních součástí denního života 

 
• jedinec není závislý na druhých osobách 
 
 



Stádia demence 

Středně těžká demence 
 
• v paměti uchována jen hluboce vštípená látka 

 
• nové informace se zapamatují nejvýše na velmi krátkou dobu 

 
• neschopnost vybavit si základní informace o místě a osobách 

 
• neschopnost fungovat bez pomoci druhých osob 

 
• vykonávání jen jednoduchých domácích prací 
 



Stádia demence 
 

Těžká demence 
 
• úplná neschopnost vštípit si nové informace 

 
• přetrvávají jen fragmenty dřívějších informací 

 
• nerozeznáváni nejbližších příbuzných 

 
• nedostatek nebo chybění srozumitelných představ 



Demence 
 

 

výskyt demencí výrazně roste s věkem:  

 

• ve věku 65 let je postiženo demencí 1,4 – 2 % populace  

• ve věku 80 let okolo 15 % populace 

•  v devadesáti letech více než 30 %    populace  
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EPIDEMIOLOGIE DEMENCÍ 

 celosvětově  ≈ 50 milionů s demencí, každé 3s - 1 nemocný 
 
 ČR     ≈ 157 000 lidí (z toho cca 130 000 s těžkou formou)  

    ≈ 20 000 nových případů/rok, 2/3 ženy 
 

demografické odhady na rok 2050:  
    celosvětový počet nemocných demencí  ˃ 152 milionů (3x více !) 

 ČR          ˃  383 000 
                   alz.org, WHO 2016 

 

Alzheimerova nemoc -  nejčastější forma demence (50 - 70%) 
tichá epidemie, prevalence 1% populace, exponenciální incidence s věkem 

                 nákladná choroba, zasahuje do života celé pacientovy rodiny  
          doba přežití cca 7 - 10 let, 4. až 5. nejčastější primární příčina smrti 

                                    kauzální terapie neexistuje 
 
 



GBD 2017 
Lancet 2018 



Bacigalupo, I. et al., 2018 

PREVALENCE DEMENCE V EVROPĚ 



Včasná diagnostika demencí 

 

 orientační testy: MMSE – ne zcela spolehlivý u počínajících 
forem demence, MoCa  (Montrealský kognit.test ) 
spolehlivější Addenbrookský kognit. test aj. 

 

 neuropsychologické testy 

 

 zobrazovací  metody – zjištění, lokalizace a stupeň 
atrofických změn, vaskulárních změn, intrakraniálních 
hematomů a dalších organických změn  

 

 při zjištění poruch paměti nezbytné 



ETIOPATOGENEZE AN 
 

 plíživé ▪ progresivní ▪ ireverzibilní ▪ infaustní ▪ 
neurodegenerativní  

 systémový proces s projevy i v periferních tkáních a krvi  

 příčina vzniku AN není známa – kromě malého procenta 
geneticky podmíněných případů ( 5 – 10 %),  

 jedním ze základních patologických mechanizmů zánět  

 procesy vedoucí k poškození neuroplasticity a neurogeneze, k 
indukci apoptózy, k poruchám v buněčné energetice a 
mitochondriálním dysfunkcím 

 presenilní a senilní forma 

 patologické změny v organismu: 20 - 30 let před prvními 
klinickými příznaky              

      Zetterberg et al., 2017 

 
 



Alzheimerova choroba  - formy 
 

 

• atypické a smíšené formy - typy demencí, na jejichž vzniku se podílí jak 
vaskulární postižení mozku, tak samotná Alzheimerova nemoc 

 

• nemoc probíhá dlouho latentně – preklinické (asymptomatické) stadium  
→stadium tzv. amnestické formy mírné poruchy poznávacích funkcí 

 

Preklinické stadium     Predemence    Demence 

 (asymptomatické)                     (mild cognitive impairment)  

  

 



Alzheimerova choroba (alz.org., 2019) 

 



Degenerativní změny mozku u pacientů s AN 
        File:Alzheimer's disease brain comparison.jpg, free 



Rizikové faktory Alzheimerovy choroby 
Neovlivnitelné faktory 

• věk - nejvýznamnější 

• přítomnost apolipoproteinu E4 (epsilon-4 – ApoE4) 

• výskyt Ach v rodině nebo výskyt Downova syndromu v rodině 

 podstatou DS - trizomie chrmz 21 - je i místem, kde se nachází gen pro tvorbu 
apolipoproteinu, produkuje se tak větší množství β-amyloidu a tvoří se více plaků  

• ženské pohlaví 

• nízký stupeň vzdělání 

Nejednoznačně uznávané rizikové faktory 

• těžké deprese v anamnéze, rezistentní vůči terapii 

• těžší opakované úrazy hlavy v anamnéze 

• metabolický syndrom ve středním a pozdním věku 

• kouření a nadměrná konzumace alkoholu 

• smrt rodičů v raném dětství 



    NEUROBIOLOGIE AN 

podkladem specifická neurodegenerace → numerická atrofie 
neuronů, snížení neuronální plasticity 

 

• patická tvorba a ukládání beta-amyloidu (plaky) 

→ spuštěna zánětlivá reakce, uvolněny cytokiny, volné radikály a další 
neurotoxické produkty 

• degenerace tau proteinu (košíčky, tangles) 

• poškození mitochondriálního metabolizmu v neuronech 

• snížená tvorba nervových růstových faktorů 

• porucha centrální neurotransmise        
                                                          ↓↓ 

aktivace HPA osy (hypotalamus – hypofýza– nadledviny) a sympatiku 

→ zvýšeni hladin stresových hormonů kortizolu a katecholaminů 

  
 



Tangles a plaky 
      http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=13241  

http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=13241�


 



Plaky a košíčky 
        Alzheimer´s Association, 2015 



Alzheimerova choroba – hypotézy vzniku 

hypotéz o vzniku nemoci - celá řada, některé dříve zavržené se dostávají znovu 
do popředí zájmu: 
 
• amyloidová  - vychází z hromadění beta amyloidu v okolí neuronů 

 
• tau  - zakládá se na hromadění proteinů Tau uvnitř buněk, čímž se narušuje 

funkce mikrotubulů, sloužících k transportu látek uvnitř buňky, hl. při přepravě váčků 
s neurotransmitery, narušuje se také transport mitochondrií do synaptických 
zakončení neuronů 
 

• mitochondriální  - poukazuje na nedostatek tvorby adenosintrifosfátu, 
který vytváří energii pro buněčné procesy  
 

• cholesterolová, cholinergní  - vychází z nefunkčního apolipoproteinu E, 
deficitu neurotransmiteru acetylcholinu a tedy omezeného transportu 
cholesterolu (ApoE – protein, mediátor metabolismu lipidů) 

 

• zánětlivá, metabolická, mikrobiomová aj. 
 
 



ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 
u AN - jedním ze základních patologických mechanizmů zánět – společný rys s 

infekcí 

zánět u AN byl pokládán za jednoznačně nepříznivý neurodegenerativní jev 

  ↓   

vlivem zánětlivých signálů z periferie dochází: 

• ke zvýšení oxidativního stresu s lipidovou peroxidací 

• ke zvýšení tvorby oxidu dusnatého 

• k poruše metabolických a detoxikačních procesů 

• ke zvýšeni tvorby neurotoxických metabolitů namísto serotoninu, k depleci 
dopaminu 

• ke zvýšení excito-neurotoxického neurotransmiteru glutamátu 

  ↓↓↓ 

vede k numerické atrofii neuronů (úbytek) a k poruše neuronálních synapsí,  
snížení neuronální plasticity 
 



ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 
 

• původní představa – mozek je sterilní 

• poslední výzkumy  - přítomnost virů, bakterií, plísní, případně 
dalších mikroorganismů (Itzhaki, 2016) 

• infekční agens persistují v mozcích v latentní formě, aniž by 
způsobily obraz infekce 

• k jejich aktivaci může dojít stárnutím, stresem, snížením 
imunity, případně kombinací všeho 

• přítomnost infekčního agens v mozku aktivuje imunitní 
odpověď organismu 

•→ spuštěna zánětlivá reakce, uvolněny cytokiny, volné 
radikály a další neurotoxické produkty 

 

 



ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 

• mezi hlavní prozánětlivé cytokiny, uvolňované z periferních 
imunitních buněk: IL-1, IL-6 a TNF-alfa (tumor necrosis factor α 
- faktor nádorové nekrózy α) 

 

• procházejí z krevního řečiště přes hematoencefalickou bariéru 
do mozku pasivní difúzí i aktivním transportem  

 

• k uvolnění zánětlivých mediátorů v mozku dochází vedle 
krevní cesty i neurální cestou – aktivací periferních 
senzorických nervových zakončení hlavových nervů: 

-  nervus vagus (n. X) nebo n. glossopharyngeus (n. IX) u břišních infekcí 

-   nervus trigeminus (n. V) u ORL infekcí (Itzhaki, 2016) 

 
 



Klinický obraz 
 

• Alzheimerova choroba  - kortikální demence 
 

• nejdříve a nejnápadněji postižena paměť (dochází k amnézii), 
doprovázená v různé míře i v různých situacích poruchou pozornosti  
 

• první  - poruchy epizodické paměti, nemocný není schopen vybavit 
nedávné prožitky 
 

• objevují se poruchy sémantické paměti (neschopnost reprodukovat 
naučené vědomosti) a recentní paměti (neschopnost vybavit si, co 
bylo před chvílí řečeno, opakující se dotazy na totéž, ztrácení věcí 
apod.)  
 

• s progresí onemocnění dochází k výpadkům paměti na události 
z dávnější minulosti 
 
 



Klinický obraz 

• poměrně záhy se u nemocných projevují fatické poruchy 

 

• v těžších stadiích demence bývají přítomny agrafie, alexie a 
apraxie 

 

• provádění naučených dovedností (jako je např. tanec, jízda na 
kole apod.) - používání paměti procedurální (implicitní) 
narušeno v těžkých stadiích onemocnění 

 

• typická - nosoagnosie 

 



Progrese AD v závislosti na MMSE 
        my-dementia,alz.org. 2015 

 



 
Nová diagnostická kritéria AN 

 • poruchy epizodické paměti – vedoucí příznak 
 

• MRI scan při použití volumometrie  
přítomnost mediální temporální atrofie:   snížení objemu hipokampů, entorhinálního kortexu, 
amygdaly  (rozšíření temporálních rohů postranních komor) 

 
• specifický nález funkčního zobrazení metodou PET: 

         - při použití substance PiB zjišťuje depozita beta-amyloidu v kortexu 
         - při použití značené fluorodeoxyglukózy - hypometabolizmus frontoparietálně 

 
• abnormní biomarkery z mozkomíšního moku  
(likvorový triplet proteinů) proti věkově srovnatelným kontrolním osobám: ↓ koncentrace beta-
amyloidu 1–42 , ↑ konc. celkového tau- a fosfotau proteinu nebo kombinace všech  nálezů 
 
• průkaz autozomálně dominantních mutací  
uvnitř rodiny, vztahujícími se k AD (mutace na 1. a 14. chromozomu, kde je zakódován 
presenilin, jedna ze složek gama-sekretáz, nebo na chromozomu 21, kde je zakódován 
amyloidový prekurzorový protein. Hledají se další genetické rizikové faktory, jako je např. 
přítomnost alely 4 apolipoproteinu epsilon)  

 
 



Kritéria vylučující diagnózu AN  
 

  náhlý začátek onemocnění 

  časný výskyt symptomů: behaviorální změny, poruchy chůze,  
záchvaty 

  fokální neurologické nálezy – hemiparézy, senzorické poruchy, 
defekty zorného pole ap. 

  extrapyram. symptomatika časně v průběhu onemocnění 

  jiné zdravotní poruchy, schopné vyvolat poruchy paměti a  
odvozené symptomy: 
– jiné demence než Alzheimerova choroba 
–těžká deprese 
–cerebrovaskulární onemocnění 
–toxické a metabolické poruchy 
–abnormity mediálních temporálních struktur na MRI, které jsou vysvětlitelné 

infekční nebo vaskulární lézí 
–normotenzní hydrocefalus 

 
 



Terapie Alzheimerovy choroby 

 
• doba přežití od objevení se prvních příznaků choroby cca 7 – 10 let, 

díky léčbě a dobré práci pečovatelů možné o několik let prodloužit  

• u familiárních forem často rychlá progrese 

• neexistuje kauzální léčba AD, pouze symptomatická a nemoc 
modifikující léčba 

 
• v lehkých až středních stádiích: kognitiva – inhibitory mozkových 

acetyl- i butyrylcholinesteráz -  zlepšují acetylcholinergní transmisi, 
(MMSE 25-13 bodů)  donepezil, rivastigmin a galantamin 
 

• v těžkých fázích: slabí antagonisté NMDA (N-metyl-D-
aspartátových) glutamátergních receptorů  - jejich blokádou se 
snižuje nadměrný (toxický) vstup kalcia do neuronů - memantin 
 



Terapie AD 

• ostatní farmakoterapeutické přístupy (nootropní farmaka, 
scavengery volných radikálů aj.) neprokázaly dostatečnou 
účinnost 
 

• symptomatické podání farmak – antipsychotika (např. tiaprid), 
antidepresiva 

 

• aktivace pacienta, reedukace paměti a dovedností, úprava 
prostředí, léčba somatických chorob, tělesná cvičení, nutná 
spolupráce s pečovateli pacienta 
 



ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 
 

• nejnovější studie (spol. Cortexyme Inc., University of Lousville, 
S. Dominy,2019): 

 

„Alzheimerova choroba není onemocnění vznikající v 
samotném mozku, ale důsledkem bakteriální infekce 
způsobující gingivitidu“   

  Porphyromonas gingivalis    
       (Science Advances, 2019) 

 

• v mozcích pacientů trpících AN - ve více než 90 % 
případů post mortem přítomen toxický 
enzym gingipain produkovaný touto bakterií 



New Scientist1.2019 



ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 

k potvrzení příčinné souvislosti mezi bakterií P gingivalis a 
neurozánětlivých a neurodegenerativních procesů - laboratorní 
testy prováděné na myších: 

 

• v 6týdenních cyklech myši infikovány P. gingivalis→ bakteriální 
infekce se z postižených dásní  rozšířila do mozku →  

→ negativní změny typické pro Alzheimerovu chorobu - zjištěna  
zvýšená hladina β-amyloidu 

 

• samotná existence gingipainů negativně ovlivňovala proteiny 
nezbytné pro normální fungování neuronů – ubiquitin a tau  

• změny ve složení střevního mikrobiomu 

• metabolomické změny v séru 
        (Kato, 2018) 



 
 

Gingipainy, toxiny produkované P. gingivalis (červeně), 
mezi mozkovými buňkami zesnulých pacientů trpících 
Alzheimerovou chorobou 
       Cortexyme, 2019 
 
 



ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 

 

• přítomnost gingipainů odhalena i v mozcích pacientů bez známek 
demence→ 

 

→infekce P. gingivalis není výsledkem špatné zubní péče způsobené 
nástupem demence či pozdním stádiem AN, ale naopak událostí 
předcházející rozvoj onemocnění 

 

• vysvětluje 1.patologické změny v mozcích jedinců středního věku, 
pozorované před nástupem poklesu kognitivních funkcí 

 

• samotná bakterie nemoc nezpůsobuje - značně zvyšuje riziko 
propuknutí choroby, ovlivňuje i rychlost, s jakou bude postupovat 

 
 
 



 
 
 
Porphyromonas gingivalis bacteria, 3D illustration. Anaerobic bacteria that 
cause peridontal disease, bacterial vaginosis, are probably associated with 
rheumatoid arthritis and esophageal cancer ……. 
 
    Image ID : 91139160 ,Media Type : Stock Photo ,Copyright : Kateryna Kon  
 

https://www.123rf.com/stock-photo/�
https://www.123rf.com/profile_drmicrobe�


ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 
 

• Dominy a kol.  - studie s jimi vyvinutou sloučeninou COR388 

•  potenciálně léčivá látka AN - v současnosti v klinickém 
zkoušení  

• při podání infikovaným myším došlo: 

  - k prokazatelnému snížení závažnosti infekce P. gingivalis 
v mozku 

 - ke snížení produkce amyloidu beta a zánětlivé reakce v 
mozku  

 

AN již v minulosti spojována se stavem ústní hygieny  

• r. 2010 - jedny z prvních studií - pojítko mezi ztrátou chrupu a 
parodontitidou a zhoršenými kognitivními funkcemi 
 
 



ALZHEIMEROVA CHOROBA A ZÁNĚT 
 

• studie - psychiatři a stomatologové z lékařské univerzity 
Taipei (Taiwan, 2019)  u lidí nad 65 let věku s 10 a více letým 
chronickým zánětem dásní - pravděpodobnost rozvoje 
nemoci AN - 70 % 
 

• z výsledků výzkumů vyplývá, že chronický zánět dásní 
přispívá k rozvoji kognitivních poruch a demence  
 

• probíhají výzkumy, které by podpořily kauzalitu mezi P. 
gingivalis a vznikem Alzheimerovy choroby   
 

• cílem - vyvinout léky, které by byly schopné AN vyléčit 
 



Alzheimerova choroba - shrnutí 

• jakákoliv demence je choroba 
 
• všichni pacienti s poruchami paměti by měli podstoupit alespoň 

vyšetření CT mozku, k vyloučení jiné příčiny demence (např. 
tumory, intrakraniální hematomy nebo vaskulární poruchy)  
 

• fáze hledání vhodných biomarkerů 
 

• terapeutický cíl: udržet pacienta co nejdéle v lehčích stádiích 
onemocnění a zapojeného do chodu domácnosti a do 
sociálních aktivit 
 

• spolupráce s pečovateli, alzheimerovskými společnostmi 
 

 



 
 
 
Khalsa,2017 

+1 ?? 
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