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Vážení čitatelia,

Predĺženie ľudského veku prinieslo so sebou zvýšený výskyt ochorení, 

ktoré sú s vyšším vekom spojené. K takýmto ochoreniam nesporne 

patrí aj demencia. V roku 2012 Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) po prvýkrát označila demenciu za vážnu hrozbu pre svetovú 

populáciu. Predpokladá sa, že v súčasnosti trpí demenciou približne 

35,6 milióna ľudí a do roku 2050 by sa mal tento počet strojnásobiť 

(WHO, 2012).  Každoročne je diagnostikovaných 7,7 milióna nových 

pacientov s demenciou, čo výrazne postihuje celé rodiny, kladie 

nároky na opatrovateľov a v neposlednom rade predstavuje obrovské 

náklady pre  spoločnosť.

Predkladaná monografia sa venuje aj všeobecnej problematike demencie, ale zameriava sa 

predovšetkým na vaskulárnu demenciu, ktorá je druhou najčastejšou demenciou po Alzheimerovej 

chorobe. Podľa najnovších kritérií jej rozvoju predchádza vaskulárny kognitívny deficit. Na rozdiel 

od neurodegeneratívnych demencií, liečbou vaskulárnych rizikových faktorov v strednom veku 

vieme znížiť  riziko jej vzniku vo vyššom veku. 

Autori pri jej písaní vychádzali tak z literárnych údajov, ako aj z vlastných skúseností. Čo zaznelo 

vo všetkých prácach je, že vaskulárny kognitívny deficit môže byť u časti pacientov aj reverzibilný,  

preto treba na toto ochorenie myslieť v každodennej praxi a využiť všetky dostupné možnosti na 

odvrátenie jeho prechodu do vaskulárnej demencie. 

Záverečná časť monografie je venovaná zdanlivo inej problematike,  vestibulárnemu aparátu  

a poruche rovnováhy, ale z práce vyplýva, že má vzťah aj na zrakovo-priestorové kognitívne funkcie 

a proces telesného sebauvedomenia. 

V neposlednom rade bolo cieľom monografie poskytnúť aj prehľad o liečebných možnostiach 

vaskulárneho kognitívneho deficitu a vaskulárnej demencie. 

Príjemné čítanie Vám želá  

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
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Slovo recenzenta
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Vzhľadom na tristný a sotva v dohľadnej budúcnosti zvrátiteľný demografický trend vo vyspelých krajinách, 

je téma kognitívnych porúch a demencií v súčasnosti veľmi aktuálna. Keďže výskyt a závažnosť Alzheime-

rovej choroby, ale aj iných typov neurodegeneratívnych a vaskulárnych demencií priamo súvisí so starnu-

tím populácie, bude ich význam ešte vzrastať. Kognitívne poruchy a demencie majú aj enormné ekonomické  

a spoločenské dopady v rastúcej potrebe expanzie priamych aj nepriamych nákladov, v súvislosti so zdra-

votnou starostlivosťou. Výzvou je aj prístup spoločnosti, ktorá ich často vníma ako stigmu, ktorú je potrebné 

zmazať.

Predkladaná monografia prináša v našom písomníctve originálny prístup, kedy je autorský kolektív osobností 

– špecialistov v disciplínach klinických neurovied, ktorí sú lídrami vo svojej oblasti, veľmi správne pretkaný 

lekármi – praktikmi, ktorí sú nositeľmi aplikácie, ale aj svedkami ignorácie výdobytkov v súčasnom medicín-

skom poznaní. Vecné fakty, súvislosti a štatistické závislosti, v súbehu či prelínaní sa procesov neurodegene-

rácie a cerebrovaskulárnej patológie, sú atraktívne doplnené kazuistikami. 

Dielo akcentuje multidimenzionálny prístup k farmakologickým aj nefarmakologickým možnostiam v terapii 

kognitívnych porúch, od ich decentných foriem až po obraz rozvinutého dementného syndrómu. Taktiež sa 

venuje donedávna enigmatickej otázke vzťahu priestorovej orientácie, navigácie a kognitívnych funkcií. 

Je potrebné vyzdvihnúť snahu autorov priniesť tie medicínske fakty, ktoré sú podložené experimentami  

a klinickými štúdiami vysokej kvality, a spĺňajúcimi vysoké štandardy princípov „evidence based medicine“ 

ako dominantnej filozofie súčasného zdravotníctva vyspelého sveta. 

Verím, že si čitateľ uvedomí práve tie fakty, ktoré ho povzbudia k zmene z postoja diagnostickej zbytočnosti 

a terapeutického nihilizmu, k reálnym možnostiam diagnosticko-liečebných intervencií vedúcich k zlepšeniu 

prevencie a prognózy kognitívnych porúch, a kvality života našich pacientov.

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
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Vaskulárne demencie – aktuálne  
štandardy diagnostiky a liečby
MUDr. Mária Králová, CSc.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava

Téma demencií je dnes výsostne aktuálna, 
pretože populácia starne a odhaduje sa, že  
v roku 2050 bude na svete žiť viac ľudí star-
ších ako 65 rokov, než detí mladších ako 15 
rokov. Demencie sú ochorenia charakteris-
tické práve pre jedincov vyššieho veku – ich 
prevalencia u pacientov vo veku do 65 rokov 
predstavuje 1 % z celkovej populácie, avšak  
u pacientov nad 65 rokov predstavuje už  
5,4 % populácie. Incidencia demencie sa kaž-
dých 5 rokov zdvojnásobuje, takže v populácii 
staršej ako 85 rokov trpí demenciou približne 
každý druhý človek, vo vyššom veku ide hlav-
ne o nárast prípadov Alzheimerovej choroby  
a rôznych foriem vaskulárnych demencií.   

Väčšina autorov uvádza, že vaskulárne demencie sú druhým najčastejším 

typom demencií (hneď po demencii pri Alzheimerovej chorobe, s celkovým 

podielom 10 – 15 % všetkých demencií). Ďalších desať percent predstavujú 

demencie zmiešanej etiológie, väčšinou typu vaskulárnej demencie a demen-

cie Alzheimerovho typu. Na rozvoji vaskulárnych demencií sa významným 

spôsobom podieľajú modifikovateľné “civilizačné” rizikové faktory.  

Pacienti v pokročilom štádiu demencie si vyžadujú 24-hodinovú opatrovateľ-

skú starostlivosť, ktorá je obrovskou záťažou (fyzickou aj psychickou) pre opat-

rovateľov, preto demencia predstavuje problém nielen medicínsky, ale aj spo-

ločenský a ekonomický. V roku 2010 predstavovali ročné náklady spojené so 

starostlivosťou o pacienta s demenciou v Slovenskej republike viac ako 16 500 

€, pričom veľkú väčšinu tvorili náklady spojené so sociálnou starostlivosťou3.

Niektoré sekundárne demencie sú potenciálne reverzibilné stavy, ale pre 

väčšinu pacientov s ostatnými typmi, najmä typmi primárnych degenera-

tívnych a vaskulárnych demencií, máme dnes k dispozícii len symptoma-

tickú liečbu. Aj táto liečba je však schopná spomaliť, prípadne na istý čas aj 

pozastaviť progresiu ochorenia. Predpokladom je však včasná diagnostika 

demencie, aby sa s liečbou mohlo začať čo najskôr.

Na Slovensku doteraz nebola realizovaná epidemiologická štúdia zameraná 

na demencie, neexistuje žiaden register ani systém hlásenia nových prípa-

dov demencie, demencie sa diagnostikujú neskoro, najčastejšie v pokroči-

lom stredne ťažkom štádiu, ale čo je najdôležitejšie, doteraz ešte nebol vy-

pracovaný žiaden oficiálny národný algoritmus diagnostiky, diferenciálnej 

diagnostiky a liečby demencií.

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti je významným krokom vytvorenie aktu-

álnych štandardov diagnostiky a liečby demencií. Podkladmi pre vypracovanie 

štandardov v oblasti diagnostiky vaskulárnych demencií boli súčasné diagnos-

tické a klasifikačné systémy a kritériá (MKCH-10, ale aj DSM 5, NINDS-AIREN  

a ďalšie), pričom sa zdôrazňuje nevyhnutnosť aktualizácie podľa MKCH-11.  

V oblasti terapie (najmä farmakoterapie) to boli aktuálne súhrnné štúdie  

a metaanalýzy, ale aj aktuálne medzinárodne uznávané štandardné odporúča-

nia (napr. NICE), ktoré sme prispôsobili klinickej praxi v našich podmienkach.

SÚHRN ODPORÚČANÍ 
– DIAGNOSTICKÝ POSTUP  
PRI PODOZRENÍ NA VASKULÁRNU 
DEMENCIU

A. Diagnostika (záchyt) syndrómu demencie

1. Úvodné klinické vyšetrenie – podrobná anamnéza

– zameranie sa na kognitívne príznaky, nekognitívne neuropsychiatrické 

 príznaky a ich dopad na každodenné fungovanie pacienta

– prvé a nasledujúce prejavy, charakter ich nástupu (pozvoľný, náhly,  

 skokovitý...), priebeh, prípadné vyvolávajúce či zhoršujúce faktory

• od samotného pacienta 

• ak je to len trochu možné, aj od jemu blízkej osoby, ktorá ho dobre pozná

2. Skríningové testy kognície

– Štandardizovaný MiniMental State Examination (MMSE), Montreal  

 Cognitive Assessment (MoCA), Clock Drawing Task (CDT), testy slovnej  

 fluencie, prípadne iné

B.  Vylúčenie sekundárnych (potenciálne reverzibilných) demencií

1. Základná batéria laboratórnych vyšetrení (zachytí najčastejšie se-

kundárne demencie, najmä metabolické)

• krvný obraz, vrátane diferenciálneho KO

• biochemické vyšetrenie: hladiny minerálov (Na, K, Cl, Ca), glykémia,  

 kreatinín, urea, kyselina močová, AST, ALT, GMT, bilirubín, albumín,  

 zápalové markery (CRP)

• moč – chemické vyšetrenie a sediment

• vyšetrenie hormónov štítnej žľazy – TSH, fT4

• vyšetrenie sérových hladín B12 a kyseliny listovej

• sérologické testy na syfilis



2. Zhodnotenie kardiálneho a pulmonálneho systému klinicky a eventu-

álne pomocnými vyšetrovacími metódami (EKG, RTG)

3. Rozšírená batéria laboratórnych vyšetrení – cielene podľa anamnézy 

a klinického obrazu (napr. hladiny vitamínov B1, B3, B6, D), stanovenie 

hladín liekov, toxikologický skríning, sérologické testy na HIV a borélie, 

stanovenie hladín ťažkých kovov a ďalšie

C.  Štandardný postup diagnostiky samotnej vaskulárnej demencie

Väčšina odporúčaní uprednostňuje v diagnostike vaskulárnych demencií 

používať diagnostické kritériá NINDS – AIREN (National Institute of Neuro-

logical Disorders and Stroke – Association Internationale pour la Recherche et 

l´Enseignment en Neurosciences)9. 

1. Klinické vyšetrenie u špecialistu (psychiater, neurológ)

•  zameranie sa na jednotlivé príznaky a priebehové charakteristiky podľa 

 kritérií NINDS-AIREN

•  anamnéza získaná nielen od pacienta samotného, ale aj od inej osoby,  

 ktorá ho dobre pozná

2. Neuropsychologické vyšetrenie – realizuje klinický psychológ alebo 

neuropsychológ

• bližšie rozlíšenie kôrového a podkôrového postihnutia, jednotlivých  

 variantov vaskulárnej demencie

•  odlíšenie primárnych degeneratívnych demencií

3. Neurozobrazovacie vyšetrenie

• Absolútnym štandardom v diagnostike vaskulárnych demencií je  

 štrukturálne MRI mozgu, ktoré potvrdí charakteristické cievne zmeny  

 s následkami najmä v bielej hmote mozgu, pričom je možné hodnotiť  

 aj rozsah či stupeň tohto poškodenia (Fazekasov index), zároveň je  

 možné stanoviť podiel neurodegeneratívnych zmien na etiológii  

 kognitívnej poruchy.

• CT slúži hlavne na vylúčenie iných procesov (subdurálny hematóm, tumor, 

 normotenzný  hydrocefalus), ale v diagnostike vaskulárnych demencií nie 

  je postačujúce.

D. V prípade podozrenia na CADASIL realizujeme genetické vyšetrenie 

(mutácia génu NOTCH na 19. chromozóme).

SÚHRN ODPORÚČANÍ 
– LIEČBA VASKULÁRNYCH DEMENCIÍ
Liečba vaskulárnych demencií musí byť vždy komplexná, s využitím do-

stupných možností symptomatickej farmakoterapie, ale aj nefarmakolo-

gickej liečby. Základom liečby vaskulárnych demencií je však (v spolupráci  

s príslušným špecialistom, prípadne všeobecným lekárom) udržiavať v čo 

najlepšie kompenzovanom stave všetky ochorenia, ktoré prispeli k rozvo-

ju demencie, napr. stav diabetu, hypertenzie, ischemickej choroby srdca,  

dyslipoproteinémie a ďalších. 

Nefarmakologická liečba zahŕňa viacero metód, ako je napr. tréning za-

chovaných kognitívnych funkcií, reminiscenčná terapia, psychosociálna 

rehabilitácia, edukácia opatrovníkov či rôzne komplemetárne postupy  

(pet-terapia, muzikoterapia, aromaterapia). Komplementárne metódy 

často poslúžia najmä pri zvládaní nekognitívnych príznakov demencií.

Liečivom prvej voľby vo farmakoterapii vaskulárnych demencií je látka  

s osobitným postavením medzi nootropnými látkami – extrakt z ginkga bi-

loba, ktorý sa nazýva EGb 761. Pôsobí nootropne, neuroprotektívne a he-

moreologicky a vychytáva voľné radikály, teda je zároveň antioxidantom7.  

Pri vaskulárnych demenciách je benefitom jeho hemoreologické, antiag-

regačné a vazodilatačné pôsobenie bez vyvolania steel fenoménu. Podľa 

odporúčaní Svetovej federácie Spoločností pre biologickú psychiatriu je 

liečba vaskulárnych demencií a Alzheimerovej choroby v štádiu demencie 

liečivom EGb 761, jedným z troch farmakoterapeutických postupov zalo-

žených na dôkazoch, spolu s liečbou inhibítormi cholínesteráz a meman-

tínom5. 

Inhibítory cholínesteráz spomalia u väčšiny pacientov progresiu klinic-

kých príznakov demencie. Cholínergický deficit je aj súčasťou vaskulárnej 

demencie, takže hoci oficiálnou indikáciou inhibítorov cholínesteráz je 

liečba Alzheimerovej demencie a pri rivastigmíne aj demencie pri Parkin-

sonovej chorobe, je ich použitie v terapii vaskulárnych demencií opodstat-

nené, aj keď ide o indikáciu „off-label“. 

Memantín je primárne indikovaný u dospelých pacientov so stredne ťaž-

kou až ťažkou demenciou Alzheimerovho typu. Podobne ako inhibítory 

cholínesteráz sa však v „off-label“ indikácii úspešne používa aj na liečbu 

vaskulárnych a zmiešaných demencií10.

Keďže mechanizmus účinku memantínu je významne odlišný od mecha-

nizmu účinku inhibítorov cholínesteráz, mnoho klinických lekárov dnes 

pokladá ich kombináciu za ideálnu liečbu demencie, vrátane vaskulárnych 

demencií. Na rozdiel od väčšiny pacientov s Alzheimerovou demenciou sú 

pacienti s vaskulárnymi demenciami vážne somaticky polymorbídni a ob-

vykle užívajú množstvo ďalších liekov, takže pri voľbe psychofarmakotera-

pie je potrebné klásť veľký dôraz na tolerabilitu a bezpečnosť, a zohľadniť 

všetky potenciálne farmakodynamické a farmakokinetické interakcie s 

pacientovou nevyhnutnou somatickou medikáciou.

Pri nasadzovaní terapie inhibítormi cholínesteráz, memantínom či EGb 

761 je potrebné stanoviť stupeň závažnosti demencie. V najnovších od-

porúčaniach NICE (2018) sa zdôrazňuje, že pre určenie štádia demencie 

nesmie byť rozhodujúce iba dosiahnuté skóre v kognitívnom skríningo-

vom inštrumente, dôležitejšie je zohľadniť celkový stav a úroveň funkč-

nosti pacienta. 
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FARMAKOTERAPEUTICKÝ POSTUP  
V LIEČBE VASKULÁRNYCH DEMENCIÍ
(podľa NICE Guidelines on Dementia, 2011, updated 2018, The Maudsley 

Presribing Guidelines in Psychiatry, 13th Edition, 2018, WFSBP Guidelines 

on Dementia, 2015, Doporučené postupy psychiatrické péče IV., 2014)

• Liečba ochorení podieľajúcich sa na vzniku cerebrovaskulárneho  

 ochorenia

• EGb 761 (dávkovanie 120-240 mg v prvej časti dňa) – už v štádiu MCI,  

 vo všetkých štádiách demencie, v monoterapii alebo v kombinácii  

 s AChEI, s memantínom či s ich kombináciou (sila odporúčaní B) 

• AChEI: donepezil, rivastigmín, galantamín – off label (ale sila odporúčaní A)

• Memantín – off label (ale sila odporúčaní A)

• Kombinácia AChEI + memantín – off label (ale sila odporúčaní A)

V rámci terapie neuropsychiatrických symptómov pri demenciách je režim 

farmakoterapie antidepresívami podobný ako pri liečbe depresívnej epizódy, 

teda dodržíme dobu akútnej fázy, po dosiahnutí remisie a po ukončení udržia-

vacej liečby spravidla prechádzame aj do fázy profylaktickej. Dlhodobá liečba 

antipsychotikami je u starších pacientov, zvlášť pacientov s demenciou, vždy 

spojená s oveľa vyšším rizikom všetkých nežiaducich účinkov. V liečbe psy-

chotických nekognitívnych príznakov pri demencii je použitie antipsychotík, 

až na malé výnimky (napr. tiaprid), off-label. Od apríla 2005 obsahuje SPC 

celej skupiny atypických antipsychotík varovanie pred zvýšeným rizikom 

úmrtnosti, primárne z kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príčin.  

Ak teda musíme siahnuť po antipsychotikách (pacient výrazne trpí, z hľadiska 

psychotických resp. behaviorálnych príznakov, predstavuje riziko pre seba alebo 

svoje okolie), je potrebné zachovať zásadu „start low and go slow“ – teda začať 

s nízkou dávkou a len pomaly zvyšovať dávkovanie až po najvyššie tolerovanú 

dávku, ktorú sa hneď po odznení symptómov snažíme postupne znižovať a liek 

vysadiť. Vždy je potrebné dbať na užívateľský komfort pacienta – preferovať lieky 

podávané v jednej dennej dávke a v najlepšie tolerovanej liekovej forme1. 

Otvorenou otázkou zostáva možnosť implementácie štandardných postupov 

do bežnej klinickej praxe. Vzhľadom na to, že prognóza dožitia, ale najmä za-

chovania kvality života pacienta s vaskulárnou demenciou významne závisí 

od skorej diagnostiky, je mimoriadne dôležité venovať pozornosť včasnému 

záchytu ochorenia. V tejto oblasti majú nezastupiteľnú úlohu najmä všeobec-

ní lekári a geriatri, pretože pacienta dlhšie poznajú a majú možnosť všimnúť 

si uňho známky nástupu kognitívnej poruchy. Je potrebné systematicky ich 

edukovať v problematike demencií a v používaní a hodnotení skríningových 

kognitívnych testov.

Z hľadiska špecialistov by bolo v rámci koordinovanej starostlivosti potrebné 

vybudovať (resp. dobudovať) centrá včasnej diagnostiky kognitívnych po-

rúch pri existujúcich psychiatrických a neurologických klinikách či oddele-

niach, prípadne vytvoriť takéto špecializované centrá s dobrou dostupnosťou 

neuropsychologického vyšetrenia a volumometrického MRI vyšetrenia.
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Cievne mozgové príhody a kognitívny deficit 

Vaskulárna demencia (VD) je druhou najčas-
tejšou formou demencie po Alzheimerovej 
chorobe (AD) a predstavuje približne  
20 % všetkých foriem demencií1. Prevalencia 
obidvoch demencií rastie exponencionálne 
s vekom, niektoré práce udávajú, že počet 
pacientov s VD každých 5,3 rokov vzrastie 
dvojnásobne3, avšak údaje z ekonomicky roz-
vinutých krajín uvádzajú klesajúcu tendenciu 
tohto ochorenia v súvislosti s lepšou  
prevenciou a liečbou cievnych ochorení2.  

Najnovšie diagnostické kritériá pre vaskulárnu demenciu nevyžadujú prí-

tomnosť poruchy pamäti, čo je typické pre Alzheimerovu chorobu5, preto 

sa termín demencia stal predmetom diskusie. Novšie klasifikácie začali 

používať termín vaskulárny kognitívny deficit (VCD – vascular cognitive 

deficit), ktorý zahŕňa širší okruh cievnych ochorení, vedúcich k rozvoju vas-

kulárneho kognitívneho deficitu. Podľa stupňa závažnosti ochorenia možno 

rozlišovať medzi ľahkým kognitívnym deficitom (MCI – mild cognitive impa-

irment), pri ktorom dochádza k zhoršeniu aspoň v jednej kognitívnej domé-

ne bez postihnutia inštrumentálnych aktivít každodenného života, a závaž-

ným kognitívnym deficitom, (vaskulárna demencia), pri ktorom dochádza  

k signifikantnému deficitu dostatočnej závažnosti v aspoň jednej kognitív-

nej doméne (môže byť aj vo viacerých) a závažnému narušeniu (zhoršeniu) 

aktivít každodenného života7. 

 

Vaskulárny kognitívny deficit nemusí vždy viesť k rozvoju vaskulárnej de-

mencie a niekedy môže mať reverzibilný priebeh32. Na  potvrdenie cievnych 

zmien sa odporúča vyšetrenie magnetickou rezonanciou 6,7.

Skúsenosti z každodennej praxe ukazujú, že pri vyhodnocovaní výsledného 

stavu po prekonanej cievnej mozgovej príhode (CMP) sa hodnoteniu kogni-

tívneho deficitu venuje menšia pozornosť než hodnoteniu motorického de-

ficitu. 

 

Táto skutočnosť môže súvisieť s tým, že hodnotenie kognitívnych funkcií nie 

je jednoznačne obsiahnuté v modifikovanej Rankinovej škále (mRS), ktorej 

úlohou je zhodnotiť funkčný stav pacienta. 

Ako príklad uvádzame 52-ročnú pacientku, hospitalizovanú na našom praco-

visku v dôsledku náhleho vzniku pravostrannej hemiparézy a poruchy reči, 

ktorá pri vstupnom vyšetrení NIHSS (National Institute of Health Stroke Sca-

le) dosiahla 11 bodov. V časovom okne mala realizovanú intravenóznu trom-

bolýzu (IVT) a trombektómiu (TE) pre uzáver a.cerebri media vľavo s úplnou 

rekanalizáciou (Obr. 1 – 3). CT vyšetrenie pri prepustení z nemocnice ukáza-

lo reziduálne ischemické ložisko v oblasti bazálnych ganglií vľavo (Obr. 4).  

U pacientky nebol zaznamenaný motorický deficit ani porucha reči, teda 

hodnota mRS pri prepustení bola 0.

O 3 mesiace neskôr pacientka pri kontrolnom vyšetrení uviedla, že sa ne-

vrátila do práce, pretože mala problém s riešením aritmetických úkonov 

(pracovala ako ekonómka) a zaznamenala aj poruchy pamäti. Táto skú-

senosť nás viedla k myšlienke zaviesť hodnotenie kognitívneho deficitu  

Obrázok 1. Úvodné CT mozgu s hyperdenznou a. cerebri media l.sin (šípka)

Obrázok 2. Digitálna subtrakčná angiografia (DSA) – uzáver terminálneho úseku a. carotis interna (ICA) vľavo pred TE

Obrázok 3. DSA po trombektómii – rekanalizácia po trombektómii, MCA – a. cerebri media, ACA – a. cerebri anterior

Obrázok 4. Kontrolné CT mozgu po TE s reziduálnou ischémiou v oblasti bazálnych ganglií (šípka)

2.1. 3. 4.
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u všetkých pacientov po prekonanej CMP, pokiaľ to umožňuje ich celkový 

stav. Hodnotenie kognitívneho deficitu pri prepustení a s časovým odstu-

pom má pre pacientov zásadný význam nielen preto, aby sa mohli využiť 

dostupné možnosti liečby kognitívneho deficitu a aby pacienti mohli byť za-

radení do programu tzv. kognitívneho tréningu, ale aj pre posudzovanie ich 

pracovného zaradenia po prekonanej CMP. Platí to pre všetky CMP bez ohľa-

du na lokalizáciu. Ako príklad uvádzame 65-ročného pacienta liečeného na 

arteriálnu hypertenziu a prijatého na oddelenie s obrazom náhle vzniknutej 

ľavostrannej hemiparézy a poruchy postoja. CT zobrazilo čerstvé ischemic-

ké ložisko v oblasti mozgového kmeňa vpravo (Obr. 5 A-C).

Obrázok 5. MRI mozgu, transverzálny rez, A – T1 MRI, B – FLAIR MRI, C – 

DWI MRI (ložisko ischémie označené šípkou)

Štandardne sa u pacientov vykonáva Montrealský kognitívny test (MoKA 

test), v ktorom tento pacient dosiahol pri prepustení 26 bodov (z celkového 

počtu 30), o 6 mesiacov kleslo skóre na 22 bodov (Obr. 6 A, B).

Najnovšie práce venujúce sa problematike vaskulárneho kognitívneho 

deficitu zdôrazňujú, že aj menšie cievne podmienené poškodenie mozgu 

následným porušením štrukturálnej a funkčnej konektivity má významný 

vplyv na rozvoj kognitívnych porúch. V poslednom období sa tiež zisti-

lo, že vaskulárne zmeny indukujú sekundárny úbytok mozgového tkaniva  

v anatomicky korešpondujúcich oblastiach8. Rozvoj vaskulárneho kogni-

tívneho deficitu výrazne koreluje s vekom, takže starším pacientom s VCI 

hrozí signifikantne vyššie riziko prechodu do demencie, inštitucionalizácie 

a mortality. Lepšie pochopenie vzťahu cievnych zmien a rozvoja kognitív-

neho deficitu môže prispieť k zlepšeniu jeho prevencie. Asi u 20 % pacien-

tov môže mať vaskulárny kognitívny deficit reverzibilný priebeh, hlavne  

u pacientov, u ktorých vznikol v súvislosti s akútnou cievnou mozgovou prí-

hodou alebo kardiálnym ochorením9. 

Stále je otvorená otázka vzťahu medzi veľkosťou mozgového infarktu a roz-

vojom kognitívneho deficitu. Na rozvoj VCI má vplyv lokalizácia infarktu, 

komorbidity (súčasný výskyt Alzheimerovej choroby), existujú však aj inte-

rindividuálne rozdiely. Aj malé infarkty môžu spôsobiť závažný kognitívny 

deficit, ak sú lokalizované v tzv. strategických oblastiach mozgu. Klasickými 

anatomickými oblasťami mozgu pre strategické infarkty sú talamus, gy-

rus angularis a bazálne gangliá. Využitie funkčnej magnetickej rezonancie 

(fMRI) prispelo k poznaniu, že aj poškodenie bielej hmoty, predovšetkým 

prednej talamickej radiácie a forceps minor, má vzťah k rozvoju vaskulárne-

ho kognitívneho deficitu. 

Pacienti s prekonanou CMP predstavujú len časť pacientov, u ktorých môže 

dôjsť k rozvoju VCI, a to tú skupinu pacientov, ktorú vieme ľahšie identifiko-

vať. U mnohých pacientov prebieha cievne podmienené poškodenie mozgu 

bez klinickej manifestácie (Obr. 7) a kognitívny deficit môže byť prvým pre-

javom tohto ochorenia. Z tohto dôvodu by sa malo u všetkých pacientov s roz-

vojom kognitívneho deficitu, ktorí sú v dobrom funkčnom stave, doplniť zo-

brazovacie vyšetrenie, podľa možnosti magnetická rezonancia (MR) mozgu.  

K najčastejším nálezom patria hyperintenzity bielej hmoty (oblasti so zvý-

šenou intenzitou signálu v T2 váženom alebo FLAIR zobrazení), zodpoveda-

júce hypodenzným oblastiam pri CT vyšetrení, ktoré Hachinski a jeho spo-

lupracovníci označili termínom „leukoaraióza. Hyperintenzity bielej hmoty 

(WMH – white matter hyperintensities) sa dávajú najčastejšie do súvisu s 

cievnymi zmenami súvisiacimi s arteriálnou hypertenziou, ale môžu mať aj 

iné príčiny. Ďalej sú to lakunárne infarkty, ktorých častou príčinou je ochore-

nie malých ciev (small vessel disease – SVD) a uvádza sa aj súvis s arteriálnou 

hypertenziou a cukrovkou, avšak existujú štúdie, ktoré tento súvis nepo-

tvrdili12. Môže tiež dochádzať k cerebrálnym mikrokrvácaniam u pacien-

tov s cerebrálnou amyloidovou angiopatiou. Najčastejšou príčinou tichých  

A. B.

C.
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infarktov, prevažne kortikálnych (na rozdiel od lakunárnych infarktov, ktoré 

sú skôr subkortikálne), je fibrilácia predsiení. Liečbou uvedených ochorení 

vieme spomaliť rozvoj kognitívneho deficitu. 

Príčinou kognitívneho deficitu môže byť aj závažná stenóza alebo uzáver ka-

rotických artérií, a to aj bez prítomnosti makroskopických zmien mozgu13-15 

v dôsledku narušenej štrukturálnej konektivity14, 15. Aj keď vzťah medzi zá-

važnou stenózou a. carotis a kognitívnym deficitom je známy, nie je jasné, 

ako ho treba interpretovať, a aký má vplyv na manažment stenózy. Niektoré 

práce potvrdili zlepšenie kognitívneho deficitu po intervencii pre stenózu16, 

ale na prijatie definitívnych odporúčaní je potrebné doplniť ďalšie štúdie. 

V roku 2018 boli publikované nové odporúčania týkajúce sa vzťahu cievnych 

zmien a kognitívneho deficitu „Vascular Impairment of Cognition Classifica-

tion Consensus Study (VICCCS).“ Podľa týchto kritérií rozlišujeme 4 hlavné 

subtypy ťažkého VCI (teda VD): 1/ demencia po prekonanej CMP, ktorá sa 

manifestuje do 6 mesiacov po CMP, 2/ subkortikálna ischemická vaskulárna 

demencia, 3/ multiinfarktová demencia (kortikálna), 4/ zmiešaná demen-

cia. Pre diagnostiku VD alebo MCI odporúčania VICCCS väčšinou vyžadujú 

vyšetrenie magnetickou rezonanciou na potvrdenie cievnej poruchy, ktorá 

umožní zaradenie do jednej z vyššie uvedených skupín7. 

Kognitívny deficit môže mať fluktuujúci, ale aj plynulý priebeh, často je 

to kombinácia obidvoch typov. Najnovšie diagnostické kritériá nevyžadu-

jú prítomnosť poruchy pamäti, čo je typické pre Alzheimerovu chorobu.  

U pacientov s cievnym poškodením mozgu sú najčastejšie postihnuté 

exekutívne funkcie a rýchlosť spracovania informácií. Exekutívne funk-

cie zahŕňajú iniciáciu, plánovanie činností, rozhodovanie, tvorbu hypotéz, 

kognitívnu flexibilitu a tvorbu úsudku. U pacientov s vaskulárnym kogni-

tívnym deficitom je narušená schop-

nosť vybaviť si slová a vizuálny obsah7.  

V klinickej praxi sa pri vyšetrení kogni-

tívnych funkcií testuje 5 nasledovných 

domén: exekutívne funkcie, pozornosť, 

pamäť, reč a zrakovopriestorová orien-

tácia. V niektorých situáciách detailné 

vyšetrenie kognitívnych funkcií nie je 

možné ani zmysluplné, a to napríklad 

u pacientov s ťažkou depresiou, ťažkou 

demenciou alebo u pacientov s akútnou 

cievnou mozgovou príhodou. V takýchto 

situáciách je vhodnejšie použiť krátky 

test kognitívnych funkcií, ktorý poskyt-

ne základnú informáciu, detailné testo-

vanie sa odporúča až po uplynutí troch 

alebo šiestich mesiacov7.

Vhodným testom je Montrealský kognitívny test (MoCA), zahŕňajúci všet-

kých 5 domén, ktoré môžu byť postihnuté u pacienta s vaskulárnym kogni-

tívnym deficitom. Nízke MoCA skóre v akútnej fáze po CMP je prediktorom 

nepriaznivého vývoja, vrátane rozvoja kognitívneho deficitu. Najčastejším 

problémom pri testovaní kognitívnych funkcií bezprostredne po CMP je 

rozvoj delíria, ktoré môže vzniknúť až u 20 % pacientov, a ktoré  je cha-

rakterizované znížením pozornosti, poruchou vedomia a myslenia a často 

máva fluktuujúci priebeh. Ďalším diagnostickým problémom je afázia, ktorá 

limituje vyšetrenie kognitívnych funkcií18,7,6.

Zobrazovacím vyšetrením hodnotíme: 1/ atrofiu mozgu, a to celkovú, roz-

šírenie komorového systému a atrofiu stredného temporálneho laloka,  

2/ prítomnosť hyperintenzity bielej hmohy (WMH), 3/ mozgové infarkty 

(počet, veľkosť [ako veľké sa hodnotia infarkty > 1 cm a ako malé infarkty 

3-10 mm] a lokalizácia), 4/ krvácania (počet, veľkosť [ako veľké sa hodnotí 

krvácanie > 1 cm a ako malé krvácanie < 1 cm] a lokalizácia)19. 

Rozvoj kognitívneho deficitu po CMP závisí od viacerých faktorov, naj-

významnejším z ktorých je závažnosť CMP. Prevalencia demencie pred 

CMP je približne u 20 % pacientov s ťažkou CMP (NIHSS > 10) a iba  

u 5 %  pacientov s tranzitórnym ischemickým atakom (TIA). Nový kognitív-

ny deficit po CMP sa vyvinie približne u 1/3 pacientov s ťažkou CMP (NIHSS 

> 10), avšak iba u s 8 % pacientov s ľahkou CMP (NIHSS < 3) a u 5 %  pa-

cientov s TIA20. 

Rizikové faktory rozvoja kognitívneho deficitu sa prekrývajú s rizikovými 

faktormi CMP, pričom najvýznamnejším rizikovým faktorom pre všetky 

typy demencie je vyšší vek. Väčšie riziko hrozí osobám ženského pohlavia, 

ktoré prekonali CMP, i keď najnovšie práce túto súvislosť nepotvrdili20.  

Obrázok 7.  A-B – Mozgový infarkt a mozgové krvácanie ako známe príčiny kognitívneho 
deficitu, C-D – tiché cerebrovaskulárne ochorenia ako príčina kognitívneho deficitu vyžadujúce MR vyšetrenie mozgu.
Na zobrazenie cerebrálneho mikrokrvácania je potrebné MR SWI zobrazenie.
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Z modifikovateľných rizikových faktorov sú to predovšetkým hypertenzia a 

cukrovka u pacientov v  strednom veku, vo vysokom veku táto súvislosť nie 

je jednoznačne potvrdená, z čoho vyplýva, že správnou liečbou hypertenzie 

a cukrovky, a to predovšetkým v strednom veku, môžeme znížiť riziko vzni-

ku kognitívneho deficitu. Ďalším dôležitým rizikovým faktorom vaskulárnej 

demencie je fibrilácia predsiení, pričom jej liečba nie je iba sekundárnou 

prevenciou CMP, ale výrazne tiež redukuje riziko rozvoja demencie21 udáva 

až 48 %). Závažným rizikovým faktorom kognitívneho deficitu je sympto-

matické i asymptomatické cievne ochorenie mozgu. Na rozvoj kognitívneho 

deficitu u týchto pacientov má  vplyv aj premorbidná kognitívna rezerva, 

podmienená vyšším vzdelaním, zamestnaním, sociálnymi kontaktmi a 

kognitívnou a fyzickou aktivitou, ktoré majú protektívny vplyv na rozvoj 

demencie. 

Prevenciou rozvoja vaskulárneho deficitu je liečba rizikových faktorov. Ran-

domizované, placebom kontrolované štúdie potvrdili efekt inhibítorov cho-

línesterázy a memantínu na kognitívne funkcie, nie však na globálne zlep-

šenie22. Ich užívanie na liečbu vaskulárneho kognitívneho deficitu schválili 

len v niektorých krajinách.

Vhodnou liečbou vaskulárneho kognitívneho deficitu nielen z hľadiska ne-

uroprotektívneho účinku, ale aj z hľadiska ovplyvnenia mikrocirkulácie, in-

hibície agregácie trombocytov a antioxidatívneho účinku je Extract Ginkgo 

biloba EGb 761. EGb 761 navyše zlepšuje poškodenú hipokampálnu neu-

rogenézu a neuroplasticitu, ovplyvňuje funkciu mitochondrií, čím zlepšuje 

energetické zásobenie23,24. 
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Mierna kognitívna porucha 
(Mild Cognitive Impairment – MCI) 
z pohľadu všeobecného lekára 

Mierna kognitívna porucha  (MCI – Mild Cogni-
tive Impairment) predstavuje predstupeň 
demencie. Cieľom kazuistiky je objasniť neza-
ťažujúci a efektívny manažment tejto poruchy 
s podporou aktuálnej  EBM, a s využitím súčas-
ných kompetencií v ambulancii všeobecného 
lekára. Komplexným  prístupom v prezentova-
nom prípade došlo k objektívne potvrdenému 
zlepšeniu kognitívneho stavu pacientky.  
V diskusii ku kazuistike sú prezentované kľú-
čové aspekty efektívneho manažmentu tejto 
poruchy. Tými sú zadefinovanie štandardných 
postupov a rozdelenie kompetencií pre špe-
cializácie zainteresované  na efektívnom ma-
nažmente MCI a demencie. V liečbe je zdôraz-
nený význam nefarmakologických opatrení.  

ÚVOD 
S pribúdaním veku dochádza u človeka k fyziologickému úbytku kognitív-

nych schopností. Medzi kognitívnymi zmenami súvisiacimi s vekom a de-

menciou existuje prechodný stav, tzv. mierna kognitívna porucha (MCI). 

Viac ako 50 %  prípadov MCI v priebehu  piatich rokov progreduje do de-

mencie. Podľa údajov WHO z roku 2019  je syndrómom demencie postihnu-

tých okolo 50 miliónov ľudí na celom svete. Prevalencia sa rýchlo zvyšuje  

s pribúdajúcim vekom1.   Starostlivosť o pacientov s kognitívnou poruchou 

sa tým stáva jednou z hlavných tém v ambulancii všeobecného lekára, a jej 

význam bude ešte narastať. 

MCI charakterizuje subjektívne udávaná porucha pamäti alebo iných kogni-

tívnych funkcií, ako je rozhodovanie, plánovanie, vykonávanie inštrukcií. 

Objektívne môžeme počínajúcu regresiu potvrdiť nálezom zníženého skóre 

vo vybraných testoch2.  Zníženie kognitívnej výkonnosti by mala potvrdiť 

blízka osoba vyšetrovaného (príbuzní, priatelia). Pacient v štádiu miernej 

kognitívnej poruchy  na rozdiel od pacienta s demenciou zvláda vykonávať 

bežné denné aktivity, čo môžeme overiť  IADL testom. MCI môže pretrvávať, 

progredovať do demencie ( 8 – 15 % ročne) alebo revertovať do normálne-

ho kognitívneho stavu3,4.  

Úloha všeobecného lekára v prevencii vzniku kognitívnych porúch je kľú-

čová, lebo môže ovplyvniť rizikové faktory,  ako sú artériová hypertenzia, 

diabetes mellitus, metabolický syndróm, hypercholesterolémia, obezita, de-

ficit folátov. K rizikovým faktorom patrí aj  prítomnosť neuropsychických 

symptómov, depresia, sociálna izolácia a kognitívna inaktivita5.   

Realizáciou celého radu laboratórnych a doplnkových vyšetrení,  všeobecný 

lekár spravidla rieši aj diferenciálnu diagnostiku kognitívnej poruchy, vráta-

ne vylúčenia možných prechodných príčin.  Po ich zvládnutí je možný návrat 

k normálneho stavu (Tabuľka 1).  

Terapeutický algoritmus zahŕňa farmakologickú liečbu  a nefarmakologické 

opatrenia. Význam  nefarmakologických opatrení je pre zlepšenie kognitív-

neho statusu pacienta zásadný6.

Tabuľka 1. Príčiny prechodnej kognitívnej poruchy

Tabuľka 2. Liečba miernej kognitívnej poruchy, terapeutický algoritmus

Vedľajší  účinok liekov

Metabolická dysbalancia

Hormonálna porucha (napr. tyreopatia)

Nutričný deficit (vitamín B12, foláty)

Delírium

Psychiatrické ochorenia (depresia)

Abúzy

Infekčné ochorenia

Iné poškodenie mozgu

1. Monitoring rizikových faktorov
 vysoký krvný tlak – diabetes – dyslipidémia – fibrilácia predsiení – iné

2. Výživa 
 stredomorská diéta – omega-3 nenasýtené mastné kyseliny – flavonoidy 
– vitamín D – DHA 

3. Pohybová liečba 
 aeróbne cvičenia – silové cvičenia – joga – iné 

4. Nefarmakologická liečba 
kognitívna stimulácia – reminiscenčná liečba – psychomotorické aktivity 
– muzikoterapia

5. Farmakologická liečba 
EGb 761 240mg/deň – citicoline (u pacientov po ischemickej CMP)  

12

Upravené podľa MILD COGNITIVE IMPAIRMENTS IN OLDER ADULTS, Consensus Docu-
ment, Spanish Society of Geriatrics and Gerontology

MUDr. Henrich Hazucha
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hriňová
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Medicína založená na dôkazoch v liečbe kognitívnych porúch                                  

KAZUISTIKA  81-ROČNÁ ŽENA
Osobná anamnéza: osteopénia, chronické venózne ochorenie, VPDM, se-

nilná katarakta, stav po TBC.  

Ochorenia v možnom vzťahu k rozvoju kognitívnej poruchy: artériová hy-

pertenzia v štádiu manifestného kardiovaskulárneho  ochorenia s chronic-

kou formou ischemickej choroby srdca, dyslipidémia.

Neuropsychická anamnéza: V roku 2014 bola pacientka z vlastnej inicia-

tívy jednorazovo vyšetrená na psychiatrii kvôli poruche spánku, pocitom 

napätia a intenzívneho strachu. Stav bol hodnotený ako reakcia pacientky 

na problém súvisiaci s cestovaním jej syna za prácou. Stanovená diagnóza 

znela organická depresívna porucha s úzkosťou a dyssomniou. V  MMSE tes-

te dosiahla 27 bodov. Indikovaný trazodón sa rozhodla neužívať.

V  máji 2018 prišla do ambulancie všeobecného lekára spolu so svojím sy-

nom. Udávala vynechávanie pamäti – zabudla napríklad často používaný re-

cept pri varení, v záhrade si nevedela spomenúť, čo plánovala urobiť. Prob-

lémy pacientky s pamäťou potvrdil aj jej syn, ktorý je s matkou v dennom 

kontakte. V rámci diferenciálnej diagnostiky boli realizované základné la-

boratórne vyšetrenia, na základe ktorých sa vylúčila porucha metabolizmu 

minerálov, nutričný deficit a tyreopatia. Pacientka bola  odoslaná na neu-

rologické vyšetrenie. Pre relatívne rýchly nástup symptomatológie – novo-

vzniknutú epizódu dezorientácie a sťažené vybavovanie pamäti,  neurológ 

odporučil diagnostickú hospitalizáciu.

Závery vyšetrení realizovaných počas hospitalizácie 

CT vyšetrenie mozgu – záver: mikrovaskulárna leukoencefalopatia, status la-

cunaris v bazálnych gangliách bilaterálne, kalcifikáty v ACI bilaterálne.

CDUS extrakraniálnych artérií – záver: primeraný nález v karotickom riečišti. 

Diagnóza pri prepustení z hospitalizácie – záver:  organický psychosyn-

dróm  v rámci encefalopatie vaskulárnej etiológie.

Odporúčaná liečba: kyselina acetylsalicylová (ASA), perindopril/indapa-

mid, bisoprolol, atorvastatín, sulodexid, extrakt ginkgo biloba EGb 761®   

v dávke  120 mg denne.

Závery vyšetrení doplnené ambulantne: 

MR mozgu: veku primeraná mozgová atrofia s punktiformnými nepočetný-

mi ložiskami paraventrikulárnej bielej hmoty  frontálne bilaterálne  v rámci 

tzv. aging brain. Bez nálezu čerstvej ischémie a tumoróznych zmien. 

EEG: fyziologický záznam

Psychologické vyšetrenie: deteriorácia primárne exekutívnych funkcií  

v rámci  frontálneho nálezu akcentovaná psychogénnou zložkou  suspektne  

imponujúca ako rozvíjajúca sa demencia  s frontotemporálnymi prejavmi.

 

V máji 2019, 12 mesiacov po hospitalizácii na neurologickom oddelení, bola 

pacientka opätovne vyšetrená v našej ambulancii. Na posúdenie aktuál-

neho stavu kognitívnych funkcií sme použili MMSE test, ktorým bola hod-

notená aj v minulosti. Tento test  štandardne používajú spádové psychiat-

rické ambulancie a využíva sa i pri hodnotení pacientov umiestňovaných  

v Domove sociálnych služieb. Pacientka dosiahla skóre 23 bodov, čo potvr-

dilo diagnózu MCI. Nižšie bodové hodnotenie dosiahla pri hodnotení finanč-

ných zručností (Obrázok 2, 3). V  IADL teste  dosiahla 75 bodov, hodnotu 

na hranici normy, potvrdzujúcu čiastočnú závislosť pri vykonávaní bežných 

denných aktivít (Obrázok 4).

Pacientke boli vysvetlené nálezy vyšetrení a s jej súhlasom zvýšená denná 

dávka EGb 761®  na 240 mg. Nefarmakologické opatrenia s cieľom podporiť 

kognitívnu stimuláciu, tréning pamäti a zvýšiť sociálnu angažovanosť sme 

zadefinovali spoločne s pacientkou, zohľadňujúc jej životný štýl a preferen-

cie. V tomto prípade to bola práca v záhrade, riešenie krížoviek a častejšie 

návštevy príbuzných. S týmito cieľmi bola oboznámená aj rodina pacientky.

Následné kontrolné vyšetrenie pacientka absolvovala o 12 týždňov. Pri vstu-

pe do ambulancie pôsobila optimisticky a sebaisto. 

Počas rozhovoru o aktuálnom stave pacientka so spontánnou radosťou 

oznámila, že sa jej podarilo upiecť koláč podľa zložitého receptu. Tešila sa z 

pochvaly rodiny. Zlepšenie kognitívnej výkonnosti potvrdili výsledky MMSE 

testu, v ktorom dosiahla skóre 27 bodov. Zlepšenie nastalo  v oblasti hod-

notenia pozornosti a oddialenej reprodukcie (Obrázok 1). Pacientke bolo 

odporučené pokračovať v liečbe.  Kontrolné vyšetrenie, zamerané na zhod-

notenie vývoja MCI, bolo stanovené  o 12 mesiacov.

Obrázok 1.
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DISKUSIA
 Uvedená kazuistika prezentuje autorov postup pri diagnostike a následnom 

manažmente pacienta. V postupoch, ako je výber diagnostickej metódy MCI 

(výber testu), interpretácia výsledkov testu (cut off pre stanovenie diagnó-

zy), ako aj indikácia farmakologických a nefarmakologických opatrení sa 

autor opieral o dostupné údaje a odporúčania prevažne zahraničných od-

borných spoločností. Vzhľadom na rozdiely údajov v uvedených zdrojoch je 

potrebné zdôrazniť potrebu zavedenia vlastných národných  štandardných 

postupov pre diagnostiku  a liečbu MCI a demencie.

ZÁVER
Z pohľadu všeobecného lekára je dôležité uvedomiť si, že MCI je porucha, 

pri ktorej môže:

• manažovať rizikové faktory (artériová hypertenzia, dyslipidémia)  

 v zmysle odborných usmernení 

• stanoviť diagnózu a začať liečbu  

• monitorovať priebeh ochorenia

Vytvorenie štandardných postupov pri diagnostikovaní a liečbe a rozdelenie 

kompetencií, zabezpečí jednotný prístup k pacientom s MCI  a demenciou  

v ambulanciách zainteresovaných špecializácií (všeobecný lekár, psychiater, 

iní). Môžeme tak reálne predpokladať  zlepšenie situácie v oblasti mentál-

neho zdravia obyvateľstva.

Literatúra: 
1. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/risk_reduction_gdg_

meeting/en/
2. Ziad S. Nasreddine MD, The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: A brief scree-

ning tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005 Apr;53(4):695-9.
3. Pandya SY, J, Does mild cognitive impairment always lead to dementia? A review, 

Neurol Sci. 2016 Oct 15;369:57-62. 
4. Ronald C. Petersen, PhD, MD Mild Cognitive Impairment, Dementia p. 404-418April 

2016, Vol.22, No.2
5. Cooper C., Modifiable predictors of dementia in mild cognitive impairment: a sys-

tematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry. 2015 Apr;172(4):323-34. 
6. Mild Cognitive Impairment in Older Adults, Consensus Document, Spanish Society 

of Geriatrics and 
7. Gerontology (https://www.segg.es/media/descargas/Consenso%20deterioro-

cognitivoleve.pdf)

Obrázok 3.Obrázok 2.
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Demencia – strašiak 21. storočiaPrevencia kognitívnej dysfunkcie
a farmakoterapia miernej kognitívnej poruchy
 

primárne (neurodegeneratívne) demencie

demencia pri Alzheimerovej chorobe (AD)

demencia s Lewyho telieskami (LBD)

frontotemporálne demencie (FTD)

demencia pri Parkinsonovej chorobe (PDD)

demencia pri Huntingtonovej chorobe 

vaskulárne demencie (VaD)

multiinfarktová demencia

Binswangerova choroba 

demencia po náhlej cievnej mozgovej príhode

demencia pri autoimunitnej vaskulitíde mozgu

sekundárne demencie

demencie pri metabolických ochoreniach: uremická encefalopatia

demencie pri endokrinopatiách: tyreopatie, hypoglykémia, M. Addison,...

demencie na podklade infekčnej etiológie: neuroborelióza, neurosyfilis, HIV

demencie pri hypovitaminózach: B12, B6, B1, D

demencie toxickej etiológie: alkoholová demencia, farmakogénna demencia

posttraumatická demencia

demencie v dôsledku kardiopulmonálnych a hematologických ochorení

demencia na podklade normotenzného hydrocefalu

demencie nádorovej alebo paraneoplastickej etiológie

demencie pri kolagenózach

1. NORMÁLNY STAV KOGNITÍVNEJ 
VÝKONNOSTI A STARNUTIE 
Ľudský mozog stráca s pribúdajúcim vekom objem, predovšetkým vo fron-

tálnych lalokoch a hipokampálnych oblastiach. To sa prejavuje postupným 

spomaľovaním mozgových procesov a subtílnym zhoršovaním pamäti, čo 

neraz zostáva bez povšimnutia1. 

Tento proces však prebieha pomaly a klinický význam nadobúda iba vtedy, 

ak sa jedinec dožije vyššieho veku. Z medicínskeho hľadiska má tento pro-

ces signifikantný význam vtedy, ak rýchlo progreduje a vedie k rapídnemu 

poklesu výkonnosti mozgu, a tým aj k poklesu kognitívnych funkcií. Vtedy 

už hovoríme o patologickom stave a v pokročilých štádiách o demencii. 

Prechodným štádiom medzi normálnym starnutím a demenciou je mierna 

kognitívna porucha (mild cognitive impairment, MCI), charakterizovaná 

zhoršením mozgových procesov, ktoré však nenarúšajú schopnosť vykoná-

vať bežné denné aktivity. Hoci je mierna kognitívna porucha témou tohto 

príspevku, pre porozumenie princípov jej diagnostiky, prevencie a liečby je 

nutné uviesť základné fakty o demencii.

2. DEMENCIA
Pojmom demencia označujeme získaný klinický syndróm definovaný ako 

progresívna deteriorácia kognitívnych funkcií, ktorá nesúvisí s kvantitatív-

nou či kvalitatívnou poruchou vedomia ani s depresiou, a spôsobuje závaž-

né narušenie funkčnosti v bežných denných aktivitách2. 

2.1 Epidemiológia demencie

Prevalencia všetkých typov demencie v celkovej populácii sa pohybuje  

v priemere okolo 1 %. S pribúdajúcim vekom výskyt kognitívnych porúch 

prudko narastá – v populácii nad 65 sa vyskytuje asi v 5 % prípadov, v po-

pulácii nad 90 rokov trpí demenciou až 45 % jedincov. V súčasnosti trpí na 

celom svete niektorým typom demencie viac než 25 miliónov pacientov3. 

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii na Slovensku 

trpí demenciou približne 5 % obyvateľov starších ako 65 rokov. V týchto 

prípadoch hovoríme o senilnej demencii, ak sa objaví pred 65 rokom života, 

označuje sa pojmom presenilná demencia. Pri vzrastajúcej prevalencii sa 

stáva závažným problémom, a to nielen z dôvodu zvyšovania celkovej mor-

bidity a mortality pacientov, ale aj v súvislosti s nárastom subjektívnej záťa-

že na príbuzných (opatrovníkov). Vzhľadom na chronický priebeh a nutnosť 

invalidizácie predstavuje aj závažný sociálno-ekonomický problém.

2.2 Etiopatogenéza demencie

Podľa príčiny a patogenézy rozdeľujeme demencie na primárne (neurode-

generatívne) demencie a sekundárne demencie. Zo skupiny sekundárnych 

demencií by sme mohli vyčleniť špecifickú skupinu vaskulárnych demencií 

(Tabuľka 1).

Tabuľka 1. Typy demencií - upravené podľa4

Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
II. neurologická klinika LFUK a UNB
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2.3 Klinický obraz demencie

Rôzne typy demencie sú charakteristické deficitom v špecifických oblas-

tiach mozgu a podľa tejto lokalizácie delíme demencie na:

1. kortikálne (kôrové, napr. Alzheimerova choroba) s dominujúcim  

 postihnutím mnestických funkcií a rôzne vyjadrenými kortikálnymi  

 deficitmi (poruchy symbolických, gnostických, praktických funkcií), 

2. subkortikálne (podkôrové, napr. demencia pri Parkinsonovej chorobe)  

 s prevahou dysexekutívneho syndrómu, často s pridruženými poruchami 

 motoriky.

Pri viacerých typoch demencie sa tieto príznaky prekrývajú, no zvyčajne 

jeden typ dominuje. 

V piatej revízii Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch 

(DSM-5)5 sa demencia klasifikuje ako veľká neurokognitívna porucha a pre 

jej diagnostiku je nutné splnenie nasledujúcich kritérií:

1) Je evidentný významný kognitívny úpadok oproti predchádzajú- 

 cej úrovni výkonu v jednej alebo viacerých kognitívnych doménach  

 (komplexná pozornosť, exekutívne funkcie, učenie a pamäť, reč, percep- 

 tuálno-motorické schopnosti a sociálna kognícia) založený na: 

  a) subjektívnych údajoch pacienta, údajoch spoľahlivého infor- 

   mátora alebo klinickom náleze významného úpadku kognitív- 

   nych funkcií

  b) podstatnom narušení kognitívneho výkonu, prednostne  

   dokumentovanom štandardizovanými neuropsychologickými 

    testami alebo, ak nie sú k dispozícii, iným kvantifikovateľným 

   klinickým hodnotením

2) Kognitívny deficit interferuje s nezávislosťou pri každodenných činnos-

tiach (t. j. minimálne vyžaduje asistenciu pri komplexných zložitejších akti-

vitách, ako je platenie účtov a narábanie s liekmi). 

3) Kognitívny deficit sa neobjavuje výlučne v kontexte delíria.

4) Kognitívny deficit nemožno lepšie vysvetliť inou psychickou poruchou 

(napr. veľkou depresívnou poruchou či schizofréniou). 

2.4 Manažment demencie

Ak pacient spĺňa vyššie uvedené kritéria, je diagnóza demencie jasná. Roz-

hodujúca je diferenciálna diagnostika – teda algoritmus na odhalenie typu 

demencie. Samozrejme, v prvom rade musíme vylúčiť eventuálne sekundár-

ne (a potenciálne reverzibilné) príčiny zhoršovania kognitívnych funkcií. 

Magnetická rezonancia mozgu (pri kontraindikácii aspoň CT) a komplexný 

laboratórny skríning, veľmi spoľahlivo potvrdia alebo vylúčia možné príčiny 

uvedené v Tabuľke 1. Pokročilejšie štádia neurodegeneratívnych demencií 

môžu byť tiež zobrazené pri MR vyšetrení (napr. typická lokalizácia atrofie). 

Už aj na Slovensku máme možnosť stanoviť špecifické biomarkery jednotli-

vých typov demencií (v likvore alebo pomocou metód nukleárnej medicíny). 

V súčasnosti neexistuje terapia, ktorá by modifikovala toto ochorenie, pre-

to využívame liečivá na symptomatickú liečbu, napr. inhibítory acetylcho-

línesterázy (rivastigmín, donepezil a galantamín) a antagonistu NMDA re-

ceptorov (memantín). Podľa odporúčaní Svetovej federácie Spoločností pre 

biologickú psychiatriu je ďalším indikovaným liekom v boji proti demencii 

preparát z ginkga biloby EGb761®, ktorý má účinok porovnateľný s ostat-

nými antidementívami pri výrazne nižšej frekvencii nežiaducich účinkov6–8.

3. Mierna kognitívna porucha (MCI)

Pojem MCI sa v literatúre objavuje už viac ako 30 rokov a popisuje stav vý-

raznejšieho zhoršenia kognitívnych funkcií, než zodpovedá danému veku, 

ale nespĺňajúci kritériá pre demenciu9,10. Rozsiahly výskum zameraný na 

detekciu prvých symptomatických štádií Alzheimerovej demencie (AD) uká-

zal, že pri MCI síce dochádza k zhoršeniu mnestických funkcií, no nie všetky 

prípady vedú k rozvoju demencie typu AD11. 

Dnes už vieme, že MCI ako syndróm je heterogénna klinická jednotka, ktorú 

môžeme posudzovať z hľadiska:

1. etiologického – degeneratívne, vaskulárne, metabolické, psychiatrické  

a iné príčiny

2. klinického – amnestická verzus non-amnestická MCI 

3. v zmysle progresie - konverzia do demencie

Mierna kognitívna porucha je už patologický stav, a ak sa včas nezachytí  

a nerieši, progreduje do demencie v 10 – 15 % prípadov ročne a celkovo sa 

demencia vyvinie z MCI až v 80 – 90 % prípadov12,13.

Manažment MCI prebieha podobne ako pri veľkých neurokognitívnych po-

ruchách:

1. Je nutná včasná diagnostika – pomocou jednoduchších kognitívnych tes-

tov potvrdíme kognitívny deficit (napríklad test kreslenia hodín); škály, ako 

napr. MMSE či MOCA môžu pomôcť objasniť typ kognitívneho deficitu (am-

nestický verzus non-amnestický).

2. Ideálnym pokračovaním je diferenciálna diagnostika (likvorologické vy-

šetrenie, MR mozgu, PET s vizamylom), zameraná na potvrdenie typu MCI 

(MCI-AD, MCI-VaD a podobne).

3. Na základe etiológie je nutné zvoliť vhodnú terapiu.

4. Farmakoterapia miernej kognitívnej poruchy

V súčasnosti nie je na liečbu MCI schválený žiaden liek, no prebiehajú klinic-

ké štúdie, skúmajúce efekt širokého spektra preparátov. Početné randomi-

zované kontrolné štúdie už realizované boli, ale žiadna nepotvrdila účinnosť 

lieku, ktorý by spomaľoval progresiu MCI do demencie. Post-hoc analýza 

francúzskej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom 

kontrolovanej štúdie, ktorá sledovala 2 850 pacientov v primárnej starost-

livosti so subjektívne vnímanou poruchou pamäti, potvrdil, že EGb761®  

v dlhodobom horizonte znižuje riziko konverzie MCI do demencie14,15.
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Ginkgový extrakt EGb761® má komplexný mechanizmus účinku:

• zvyšuje množstvo neurotransmiterov - hlavne acetylcholínu a dopamínu16, 17

• znižuje vekom podmienenú redukciu niektorých hipokampálnych  

 a kortikálnych receptorov18

• zlepšuje mozgovú mikrocirkuláciu19

• spomaľuje aterogenézu20

• má neuroprotektívny účinok (vychytáva voľné radikály a zlepšuje  

 metabolizmus mitochondrií)21 

• podporuje neuroplasticitu22

 

Modifikáciou neurotransmisie ovplyvňuje tento liek priamo zlepšovanie 

kognitívnych funkcií, a navyše na Slovensku nepodlieha indikačnému ani 

preskripčnému obmedzeniu, na rozdiel od všetkých dostupných antide-

mentív (indikovaných iba na potvrdenú demenciu). Je tak vhodným nástro-

jom na symptomatickú liečbu všetkých typov MCI. 

Obzvlášť zaujímavý je jeho efekt na zlepšenie mikrocirkulácie a spomalenie ate-

rogenézy, čím zasahuje do patogenézy vaskulárneho komponentu neurokogni-

tívnych porúch. Preto by mal mať svoje zastúpenie nielen v liečbe vaskulárnej 

demencie, ale aj v jej profylaxii (alebo prevencii konverzie z MCI do VaD).

Okrem toho, neuroprotektívny a potenciálne neuroreštauračný vplyv by sa 

mohol uplatňovať v samotnom procese neurodegenerácie, a predstavovať 

tak možnosť kauzálnej (ochorenie modifikujúcej) liečby všetkých primár-

nych neurokognitívnych porúch. 

Po schválení EGb761® Európskou liekovou agentúrou (EMA) na liečbu ve-

kom podmieneného kognitívneho deficitu23 sa tento extrakt veľmi rýchlo 

dostal aj do viacerých národných odporúčaní pre terapiu neurokogni-

tívnych porúch. Napríklad v španielskych odporúčaniach pre liečbu MCI  

u starších pacientov je EGb761® schválený ako jediné liečivo bez ohľadu 

na etiológiu ochorenia24. Hoci všetky tieto odporúčania treba ešte potvrdiť  

v rozsiahlych klinických štúdiách, podľa recentného Odborného konsenzu  

o použití extraktu z Ginkgo biloba (EGb761®) v liečbe demencie a mierne-

ho kognitívneho poškodenia so súčasným cerebrovaskulárnym ochorením 

alebo bez neho, by mal byť jediným zvažovaným liečivom v terapii MCI  

(v štandardnej dávke 240 mg denne, úroveň dôkazu A, trieda IIB). Tento  

extrakt preukázal výbornú účinnosť v oblasti zlepšovania kognitívnych 

funkcií, porúch správania, anxiety a schopnosti vykonávať bežné denné ak-

tivity, a navyše je veľmi dobre tolerovaný (v porovnaní s ostatnými antide-

mentívami) aj počas dlhodobej terapie25.

EGb761® obsahuje 22-27 % ginkgo flavónových glykozidov, 5-7 % terpéno-

vých laktónov, 2,8-3,4 % ginkolidov A, B a C, 2,6-3,2 % bilobalidov, a menej 

ako 5 ppm kyseliny ginkgolovej (látky zodpovednej za nežiaduce účinky  

v zmysle GIT diskomfortu či bolesti hlavy). Vyvarovať sa však treba predpi-

sovaniu rôznych komerčných výživových doplnkov s obsahom ginkgo bilo-

ba, ktoré nepodliehajú kontrole a nemajú potvrdený klinický efekt26.

5. Prevencia kognitívnej dysfunkcie

Zatiaľ neexistujú oficiálne odporúčania pre farmakologickú prevenciu 

demencie. Keďže však existuje viacero príčin demencie, ktorých patome-

chanizmy doteraz nepoznáme, je cielená profylaxia veľmi problematická.  

V zásade je nutné sa zamerať na dva najčastejšie mechanizmy poškodenia 

mozgu, ktoré môžu vyústiť do kognitívneho deficitu – t. j. na vaskulárne 

zmeny a neurodegeneráciu. K dôležitým faktorom redukcie vaskulárnych 

rizikových faktorov a oxidačného stresu predovšetkým patria:

1. zmena stravovacích návykov 

• vyšší príjem potravín s obsahom látok s vysokým antioxidačným  

 účinkom, ktoré spomaľujú starnutie mozgových buniek – vitamín A, C,  

 ale hlavne E, selén, lykopén, polyfenoly, minimálne technologicky spraco- 

 vané potraviny, aby sa zachovalo čo najväčšie množstvo antioxidantov

• kvalitné tuky – nežiaduce sú polynenasýtené a mononenasýtené mastné 

 kyseliny (PUFA a MUFA)

• omega-3 mastné kyseliny – predovšetkým kyselina eikozapentaénová 

  (EPA) a kyselina dokozahexaénová (DHA) – pravdepodobne spomaľujú 

  progresiu neurodegenerácie

• vitamíny B – hlavne B12 a kyselina listová – ktoré sú nevyhnutné pre 

  správnu funkciu nervového systému

• vitamín D (a vápnik) – často znížený pri neurodegeneratívnych ochore- 

 niach

2. prevencia vaskulárnych komorbidít

• pravidelná fyzická aktivita

• minimálny príjem alkoholu a nikotínu 

• kvalitný spánok, liečenie syndrómu spánkového apnoe 

 (vyvarovanie sa nočnej hypoxémie)

• liečba artériovej hypertenzie, metabolického syndrómu 

• zvládanie stresu27,28

3. fyzická aktivita, ktorej sa dnes v prevencii pripisuje veľký význam 

pretože:

• Znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení.

• Má vplyv aj na samotnú neurodegeneráciu – výsledky nedávneho výsku- 

 mu potvrdzujú, že aeróbny, ale aj silový tréning signifikantne zvyšuje 

  množstvo neuroprotektívnych faktorov a znižuje prozápalové cytokíny, 

  takže aktívne cvičiaci pacienti dosahujú už po niekoľkých týždňoch  

 signifikantne lepšie kognitívne skóre29.

I keď zatiaľ nie je schválená žiadna medikamentózna prevencia kognitívnej 

dysfunkcie, 20-ročné skúsenosti zo sledovania kognitívne intaktných jedin-

cov užívajúcich EGb761® potvrdili, že títo jedinci progredovali do kognitív-

neho deficitu v signifikantne menšej miere, ako jedinci užívajúci piracetam 

alebo jedinci bez medikácie30.

Na záver treba zdôrazniť, že hoci u každého pacienta môže kognitívna po-

rucha progredovať rôznym tempom, doba, počas ktorej sa môže rozvinúť 

demencia, závisí od východiskového bodu – od kognitívnej rezervy. 
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Pravidelná mentálna stimulácia, kognitívny tréning, aktívny spoločenský ži-

vot, zotrvanie v pracovnom zaradení, to všetko môže oddialiť vznik deficitu, 

ktorý by interferoval s bežnými dennými aktivitami31. 
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Vestibulárny systém a kognitívne funkcie
 

Klasický pohľad na vestibulárny systém defi-
nuje jeho úlohu v udržiavaní stability pohľadu 
a rovnováhy cez reflexné mechanizmy. Peri-
férny vestibulárny systém je bilaterálne or-
ganizovaný a zabezpečuje vnímanie polohy, a 
pohybu hlavy – vnímanie uhlového  
a lineárneho zrýchlenia (vrátanie gravitačnej 
sily). Otolitové orgány (utriculus a sacculus) 
slúžia ako zmyslový orgán pre gravitáciu a  
lineárne zrýchlenie, a semicirkulárne kaná-
liky pre uhlové zrýchlenie hlavy vo všetkých 
troch osiach priestoru. Následky poškodenia 
vestibulárneho systému sú často dramatické a 
zahŕňajú širokú škálu príznakov vrátane verti-
ga, poruchy rovnováhy a rozmazaného videnia 
ako následok abnormálnej funkcie vestibulo-
-thalamo-kortikálnych dráh, vestibulo-spinál-
nych a vestibulo-okulárnych reflexov1. 

V posledných rokoch sa ukazuje, že vestibulárny systém, ktorý sa vyvinul 

pred viac ako 500 miliónmi rokov u primitívnych bezstavovcov, výrazne 

zasahuje do viacerých kognitívnych procesov vrátane pozornosti, vníma-

nia, zrakovo-priestorových funkcií, pamäti a exekutívnych funkcií4. Cieľom 

tohto textu je načrtnúť význam vestibulárneho systému pri vybraných 

kognitívnych funkciách. 

Na rozdiel od iných senzorických systémov vestibulárny systém nemá pri-

márny vestibulárny kortex. Vestibulárne kortikálne neuróny sa neaktivu-

jú iba vestibulárnymi aferentnými signálmi, ale odpovedajú aj napríklad 

na vizuálne a somatosenzorické stimuly. Vestibulárny kortex sa nachádza  

v obidvoch hemisférach. Informácie z jedného vestibulárneho labyrintu sa 

dostávajú cez viaceré kmeňové a kortikálne prepojenia do obidvoch he-

misfér, pričom homolaterálny kortex je aktivovaný výraznejšie. Vestibu-

lárny systém okrem toho vykazuje hemisférickú dominanciu, u pravákov 

je dominantnejší pravý vestibulárny kortex a u ľavákov ľavý2. Centrálnou 

štruktúrou vestibulárneho kortexu je oblasť parietálneho opercula OP2 

(oblasť v hĺbke Silviovej ryhy pri spojení zadného parietálneho opercula  

s inzulárnou/retroinzulárnou oblasťou). Medzi ďalšie základné oblasti 

multisenzorickej vestibulárnej kortikálnej siete patria oblasti temporoin-

zulárneho a temporoparietálneho kortexu3. 

VESTIBULÁRNY SYSTÉM  
A ZRAKOVO – PRIESTOROVÉ FUNKCIE
Priestorová orientácia a subjektívna vertikála

Mozog integruje multimodálne informácie o priestore a vytvára jednotný 

pojem subjektívnej vertikály ako základ pre jednotný súradnicový systém. 

Pojem vertikály s pochopením toho čo je hore a čo dole, a následne aj vľavo, 

vpravo, vpredu a vzadu je základom pre súradnicový systém. Priestorové 

informácie môžu byť popisované vo vzťahu k externým objektom (allocen-

trický súradnicový systém), k vlastnému telu (egocentrický súradnicový 

systém) alebo ku gravitácii (geocentrický súradnicový systém). Pre allocen-

trický súradnicový systém je najdôležitejší vizuálny systém. Medzi vizuálne 

orientačné podnety pomáhajúce určiť smer v priestore patria napríklad: a.) 

zrakový rámec definovaný vertikálnymi a horizontálnymi kontúrami (napr. 

steny, strop, podlaha v miestnosti), b.) vizuálny horizont, c.) predpoklad, že 

svetlo ide zhora, d.) priestorový vzťah medzi telesom v pokoji a jeho oporou 

(napr. stojaca lopta na stole), e.) orientácia známych objektov v priestore 

(tzv. polarizovaných objektov - napr. strom má korunu hore a kmeň dole, 

stojaci človek má hlavu hore a nohy dole, atď.), f.) pohyb objektov po zemi 

(horizontálne) alebo pád vzduchom (vertikálne)5. Pre egocentrický súrad-

nicový systém je dôležitý somatosenzorický systém a viscerálne mechano-

receptory, pre geocentrický sú to otolitové orgány vestibulárneho systému6. 

Ukazuje sa, že je to práve multisenzorická oblasť pravej temporoparietálnej 

junkcie, ktorá zohráva esenciálnu úlohu v integrácii rozdielnych senzoric-

kých informácií o priestore za vzniku jednotnej subjetívnej vertikály7. Sub-

jektívna vertikála a definovaný súradnicový systém sú základom pre zrako-

vo-priestorové (vizuospaciálne) funkcie, ktoré zabezpečujú spracovávanie a 

chápanie dvoj- a trojrozmerného priestoru. Medzi tieto funkcie patrí: orien-

tácia v priestore, navigácia, priestorová pamäť a predstavivosť, vnímanie 

vzdialenosti a hĺbky a priestorovo-konštrukčné schopnosti8. Štandardným 

klinickým testom vertikality je test subjektívnej vizuálnej vertikály (SVV), 

medzi ďalšie testy patria vyšetrenia dotykovej (haptickej) a posturálnej sub-

jektívnej vertikály9. 

Za určitých okolností (patologických alebo experimentálne navodených) 

dochádza k nesprávnej integrácii konfliktných informácií z rôznych sen-

zorických systémov s následným nesprávnym určením subjektívnej ver-

tikály a vzniku priestorovej dezorientácie. Typickou príčinou priestorovej 

dezorientácie sú centrálne nekompenzované akútne lézie periférneho a 

centrálneho vestibulárneho systému rôznej etiológie s príznakmi vertiga 

alebo nevertiginózneho závratu. Závažný stav dezorientácie v priestore s 

vizuálnymi ilúziami náklonu až otočenia priestoru predstavuje zriedkavá 

ilúzia naklonenej miestnosti (room tilt illusion). Dve rozdielne vertikály –  
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správna vizuálna a nesprávna vestibulárna ako následok vestibulárnej lézie –  

nemôžu byť vnímané ako dve naraz, ale musia sa zjednotiť do jednej sub-

jektívnej vertikály. Ilúzia naklonenej miestnosti je snahou kortexu o takéto 

zjednotenie, pri ktorom pacient vníma prechodne otočenie vizuálnej scény  

o 90 alebo 180 stupňov. Ilúzia ustúpi, keď vizuálny systém sa stane do-

minantný pre orientáciu. Trvá to obyčajne sekundy až minúty (ojedinele 

hodiny) s následnou spontánnou úpravou (buď náhle alebo postupným 

otočením obrazu do normy). Príčinou sú ochorenia centrálneho (lézie ves-

tibulárneho kortexu, vestibulárna epilepsia, infarkty dolného mozgového 

kmeňa) alebo periférneho (atak Menierovej choroby, bilaterálne vestibulár-

ne postihnutie) vestibulárneho systému10.

 Exemplárnym príkladom snahy mozgu integrovať konfliktné informácie  

z viacerých aferentných systémov sú zážitky kozmonautov v prostredí 

mikrogravitácie. Pri úplnom chýbaní stimulácie vestibulárneho otolitové-

ho systému (neprítomný geocentrický súradnicový systém) sa subjektívna 

vertikála obyčajne spája s pozdĺžnou osou tela (egocentrický súradnicový 

systém)11. Orientácia v priestore vesmírnej stanice je založená v prvom 

rade na vizuálnych (allocentrických) podnetoch. V úvode pobytu vo vesmíre 

môže u časti kozmonautov dochádzať k priestorovej dezorientácii, ktorá je 

spôsobená novým prostredím s obmedzeným množstvom bežných vizuál-

nych orientačných podnetov v špecifických podmienkach mikrogravitácie 

(napr. predmety nepadajú automaticky nadol, ľudia môžu chodiť hore no-

hami po plafóne, atď.). Môže dôjsť k prechodnej, ale závažnej ilúzii zmenenej 

priestorovej orientácie (visual reorientation illusion). Kozmonauti strácajú 

predstavu o tom, čo je v priestore dole a následne aj hore, vľavo a vpravo. 

Aby si zachovali orientáciu v členitých priestoroch vesmírnej stanice ale-

bo neprepli dôležitý spínač opačným smerom, musia sa spoliehať na zrak 

– nápisy a iné známe orientačné body v okolitom priestore12;13. Falošná zme-

na orientácie subjektívnej vertikály s porušenou priestorovou orientáciou  

a nesprávne určeným smerom pohybu bola popísaná aj u pilotov lieta-

diel pri rôznych letových manévroch (napr. ilúzia inverzného pohybu, ilú-

zia zdvihnutej a sklonenej hlavy, Coriolisova ilúzia, atď.)14. Dezorientácia  

v priestore patrí stále medzi najčastejšie príčiny leteckých havárií spôso-

bených ľudským faktorom a vedie k 25-33 % všetkých leteckých nešťastí15.  

Riziku priestorovej dezorientácie sú vystavení aj zdraví potápači pri špeci-

fických zmenených podmienkach pod hladinou. Potápač zažíva stav beztia-

že a znižuje sa množstvo vizuálnych orientačných bodov (hlavne nočné po-

nory, dno býva často svetlejšie pre odraz svetla od dna, predmety nepadajú 

vždy ku dnu), čo môže viesť k nesprávnej integrácii podnetov z vizuálneho, 

vestibulárneho a somatosenzorického systému s nesprávnym určením sub-

jektívnej vertikály.  

 

Navigácia a priestorová pamäť

Navigácia je schopnosť jedinca sa cielene pohybovať v priestore. Na orien-

táciu a navigáciu v priestore, ktorý je bohatý na podnety, môže človek pou-

žívať allothetické aj idiothetické podnety. Allothetické podnety pochádzajú  

z okolitého prostredia (hlavne vizuálne orientačné body) a idiothetické 

podnety z vlastného tela (informácie o vlastnom pohybe v priestore za-

bezpečuje hlavne vestibulárny a somatosenzorický systém)16. Klasickým 

príkladom allocentrickej (allothetickej) navigácie založenej na vizuál-

nych orientačných bodoch v priestore je pilotáž. Význam idiothetických 

podnetov v navigácii sa zvýrazní pri chýbaní relevantných vizuálnych in-

formácii (napr. v tme, v neznámom teréne). Idiothetické podnety (hlavne  

z vestibulárneho systému) sú základom pre typ navigácie, ktorá sa volá in-

tegrácia cesty (path integration). Integrácia cesty je typ navigácie, ktorý je 

založený na postupnom určovaní novej polohy jedinca v priestore na základe 

smeru a rýchlosti pohybu. Pričom z každej novej polohy dokáže subjekt ur-

čiť azimut k bodu, z ktorého vyštartoval (homing vector). Navigácia založená 

iba na idiothetických podnetoch je spojená so zvýšenou chybovosťou u ľudí  

a musí byť korigovaná allothetickými podnetmi. Pri úlohe kráčať rovno bez 

prítomnosti allothetických podnetov (napr. slepí ľudia, kráčanie cez púšť 

bez viditeľného Slnka, cez neznámy les, cez džungľu) majú ľudia tendenciu 

chodiť do kruhu bez toho, aby si to uvedomovali17. Pacienti s nedostatoč-

ne kompenzovanými jednostrannými periférnymi vestibulárnymi léziami 

majú problémy udržať smer ku zapamätanému cieľu pri zavretých očiach18. 

Klinickým korelátom je deviácia smeru kráčania na mieste pri Unterberge-

rovom-Fukudovom teste. Pri bilaterálnej periférnej vestibulárnej dysfunkcii 

je postihnuté vnímanie smeru a rýchlosti zmeny polohy pri vylúčení zrako-

vej kontroly, čo sa prejaví významne zvýšenou chybovosťou pri navigácii po-

mocou integrácie cesty19. Na druhej strane vestibulárna rehabilitácia môže 

viesť k zlepšeniu navigačných schopností u pacientov s chronickou vestibu-

lopatiou20. Pacienti 5-10 rokov po obojstrannej neurektómii vestibulárnych 

nervov (pre neurofibromatózu 2. typu) v porovnaní so zdravou kontrolnou 

skupinou vykazovali normálne alebo až lepšie výsledky v subtestoch pamäti 

okrem priestorovej pamäti. Pri úlohe zapamätávania si cesty k cieľu pri vir-

tuálnej verzii Morrisovho vodného bludiska, sa potvrdil signifikantný deficit 

vo funkciách priestorovej pamäti a navigácie u pacientov. Navyše u týchto 

pacientov sa zistilo 17 % zmenšenie objemu hipokampov v porovnaní s ve-

kom a pohlavím zodpovedajúcim kontrolám, ktoré korelovalo s deficitom 

priestorovej pamäti a navigácie21. Podobne Kremmyda a kol. zistili dokonca 

aj u pacientov s parciálnou obojstrannou periférnou vestibulárnou léziou 

korelácie medzi poruchami navigácie a mierou hypotrofie hipokampálnej 

formácie22. Fokálna alebo generalizovaná atrofia hipokampov ako dlhodo-

bý následok chronických periférnych vestibulárnych lézií (obojstranných, 

jednostranných, parciálnych) bola zistená aj v ďalších prácach23, 24. U 50 pa-

cientov s kompenzovanou vestibulárnou léziou (stav po neuritíde) Guidetti 

a kol. zistili oslabenie priestorovej pracovnej pamäti pomocou testu Corsi-

ho kociek v porovnaní s párovanou kontrolnou skupinou. Corsiho kocky sú 

štandardný validizovaný test na priestorovú pamäť, pri ktorej je úlohou zo-

pakovať postupne sa zväčšujúcu sekvenciu postupne označených 9 štvorcov 

rozmiestnených na rôznych miestach priestoru25. 
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Periférne vestibulárne postihnutie je asociované s poruchami priestorovej 

pamäti, navigačných schopností (hlavne pri vylúčení zrakovej kontroly – ako 

je napr. integrácia cesty) a trofickým zmenám hipokampov. Pričom najmar-

kantnejšie zmeny sa popisujú práve u pacientov s obojstrannou vestibulár-

nou dysfunkciou.

Hipokampálna formácia zohráva esenciálnu úlohu v procesoch priestoro-

vej pamäti26, 27. V roku 2014 získali Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu  

J. O’Keefe a manželia Moserovci, ktorí objavili v tejto štruktúre bunky zodpo-

vedné za priestorovú orientáciu a navigáciu. 

Kognitívne funkcie pre priestorovo usporiadané informácie

Vestibulárne informácie ďalej zasahujú do spracovávania informácií, kto-

ré sú reprezentované špecifickým priestorovým usporiadaním. Napríklad  

v našej kultúre sú malé čísla kognitívne lokalizované v ľavej časti priestoru 

a veľké čísla v pravej (tzv. koncept mentálnej číselnej osi)28. Stimulácia ves-

tibulárneho systému pri otáčaní hlavy doľava viedla pri teste generovania 

náhodných čísel (od 1 do 30) u testovaných osôb ku generovaniu menších 

čísel (1-15) a otáčanie hlavy doprava ku generovaniu väčších čísel29. K po-

dobným výsledkom viedla stimulácia pri pasívnom pohybe celého tela v 

tme, aby sa vylúčil vplyv aferentácie z oblasti krčnej chrbtice30. Lugli a kol. 

zistili, že pasívna jazda vo výťahu nahor uľahčuje pripočítavanie čísel a jazda 

nadol naopak odpočítavanie31.

Podobným konceptom je aj mentálna časová os, kde minulé udalosti sú  

v kognitívnom priestore lokalizované vľavo a vzadu, budúce vpravo a vpre-

du32. Miles s kolektívom zistili, že premýšľanie o budúcnosti vedie k náklonu 

tela dopredu a premýšľanie o minulosti k náklonu dozadu33. Hartmann a 

Mast zistili, že spracovanie slov, ktoré sú viazané na budúcnosť je rýchlejšie 

pri pasívnom pohybe tela dopredu v porovnaní s pohybom dozadu34. 

Možným vysvetlením týchto fenoménov je posun priestorovej pozornosti  

v smere telesného pohybu a aktivácie vestibulárneho systému. Rotačný po-

hyb doľava vedie k presunutiu pozornosti na ľavú stranu obrazovky a na 

dotykové stimuly na ľavej polovici tela. Pohyb doprava vedie k presunutiu 

priestorovej pozornosti doprava35.

3. VESTIBULÁRNY SYSTÉM A TELESNÉ 
SEBAUVEDOMENIE
Koncept telesného sebauvedomenia
Za bežných okolností prežívanie vlastného ja človek lokalizuje do oblasti 

hraníc vlastného tela, v ktorom je pevne ukotvené a identifikuje sa s ním. 

Tento dôležitý aspekt ľudského ja je v kognitívnych neurovedách nazýva-

ný termínom telesné sebauvedomenie (bodily self-consciousness). Je to 

koncept, ktorý popisuje vzťah a vzájomný pomer prežívania ja a tela, a je 

charakterizovaný nasledujúcimi skutočnosťami: a.) vnem ja je lokalizovaný  

v priestore na určitom mieste (self-location); b.) ja sa identifikuje s telom 

ako celkom (self-identification) v porovnaní s pocitom vlastnca jednotli-

vých telesných častí; c.) ja zažíva špecifickú zrakovo-priestorovú perspek-

tívu vnímania sveta z pohľadu prvej osoby (first-person perspective); d.) 

ja je činné prostredníctvo tela (sense of agency)36, 37, 38. S telesným sebau-

vedomením blízko súvisí aj termín telesná schéma (body schema), ktorá 

predstavuje náš obraz o tele a jeho častiach, o jeho topografii, rozmeroch, 

polohe a pohybe39. Predpokladom vzniku telesného sebauvedomenia je 

schopnosť centrálnej nervovej sústavy správnym spôsobom integrovať 

aferentné informácie, ktoré pochádzajú z exteroceptorov (zrakových, 

sluchových, taktilných), proprioreceptorov, receptorov vestibulárneho 

systému a interoreceptorov z vnútorných orgánov (ako napríklad kardiál-

nych, respiračných, GIT receptorov, nociceptorov, termoreceptorov)37. 

Oblasti premotorického kortexu, sulcus intraparietalis a inzuly sú esen-

ciálne pre spracovanie signálov pre lokalizáciu ja (self-location) a oblasti 

temporoparietálnej junkcie, zadného cingula a sulcus intraparietalis pre 

identifikáciu ja s telom (self-identification)37. Temporoparietálna junk-

cia je oblasť mozgu obsahujúca angulárny gyrus, supramarginálny gyrus, 
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parietálne operculum a zadnú časť gyrus temporalis superior. Poškode-

nie aferentných dráh, centrálnych integračných kortikálnych štruktúr  

u pacientov alebo vznik multisenzorického konfliktu pri experimente  

u zdravých ľudí môže viesť k narušeniu vzťahov medzi prežívaním ja a tela 

vrátane vnemu telesnej schémy. 

Vestibulárny systém informujúci o vlastnom pohybe a orientácii osoby  

v priestore (voči „kotviacej” vertikále centrovanej na gravitačný stred 

Zeme), zohráva dôležitú integračnú úlohu hlavne v priestorových aspektoch 

telesného sebauvedomenia ako je lokalizácia ja a pohľad prvej osoby (vrá-

tane tzv. egocentrickej predstavivosti)40. Stimulácia vestibulárneho systému  

u zdravých ľudí pomocou galvanickej vestibulárnej stimulácie (GVS) s níz-

kou intenzitou elektrických stimulov posilňuje prirodzenú funkciu vestibu-

lárneho systému ukotvovať vnímanie ja v tele (self-identification) a preží-

vanie sa z pohľadu prvej osoby (first-person perspective). Galvanická (GVS)  

a kalorická (CVS, caloric vestibular stimulation) vestibulárna stimulácia 

patria medzi pomocné klinické vyšetrenia pri testovaní funkcií vestibu-

lárneho systému. Podstatou GVS je elektrická stimulácia vestibulárneho 

systému pomocou dvoch elektród priložených na processus mastoideus.  

Pri CVS sa pri aplikácii teplej alebo studenej vody do vonkajšieho zvukovo-

du indukuje pomocou vzniknutého teplotného gradientu pohyb endolymfy  

v semicirkulárnych kanálikoch labyrintu (hlavne horizontálnych, pre ich 

anatomickú blízkosť s vonkajším zvukovodom).

Pri teste grafestézie sa píšu na čelo vyšetrovanej osoby písmená, ktorých 

identifikácia závisí od smeru pohľadu, ktorými sa človek na ne pozerá (na-

príklad: b a d, p a q) - buď z pohľadu prvej osoby alebo z pohľadu tretej oso-

by (pohľad vyšetrujúceho človeka). GVS vedie k tomu, že vyšetrovaná osoba 

sa častejšie pozerá na písmená z pohľadu prvej osoby, čo je korelát užšieho 

spojenia vnímania ja a tela41. 

K podobným záverom prišli aj ďalší autori s využitím GVS42 alebo celotelo-

vej vestibulárnej stimulácie na rotačnom kresle a virtuálnej reality43, 44.

Egocentrická predstavivosť
Podobne vestibulárny systém ovplyvňuje tzv. egocentrickú predstavivosť. 

Pri egocentrickej predstavivosti sa na objekty pozeráme a hodnotíme ich 

vzájomný vzťah v priestore z pohľadu perspektívy pozerajúcej sa osoby 

(prvej, druhej, tretej). Pri allocentrickej predstavivosti objekty v priesto-

re nedávame do vzťahu k pozerajúcej sa osobe, ale k sebe navzájom. Ego-

centrická na rozdiel od allocentrickej predstavivosti vedie k aktivácii ob-

lasti temporoparietálnej junkcie obojstranne45. Pacienti s obojstrannou 

vestibulárnou dysfunkciou vykazujú signifikantne zhoršenú schopnosť 

egocentrickej predstavivosti v porovnaní s pacientami s jednostrannou 

vestibulárnou léziou alebo so zdravou kontrolnou skupinou. Schopnosť al-

locentrickej predstavivosti nebola vestibulárnym postihnutím oslabená46. 

Podobne GVS interaguje a vedie k oslabeniu egocentrickej predstavivosti47.  

Na druhej strane aktivácia vestibulárneho systému pasívnou rotáciou celé-

ho tela a tiež pomocou CVS zlepšuje schopnosť predstavy rotácie v smere 

aktivácie vestibulárneho systému48, 49. Vestibulárny systém nielen zasahuje 

do funkcie egocentrickej predstavivosti, ale tento vzťah je aj opačný. Pred-

stava rotácie vlastného tela zasahuje do vestibulo-okulárnych funkcií a  

u 75 % zdravých ľudí sa objavuje horizontálny nystagmus s rýchlou zložkou  

v smere predstavovanej rotácie50. 

Je to práve asociačná a integrujúca oblasť temporoparietálnej junkcie, kto-

rá je základnou súčasťou vestibulárneho kortexu, je dôležitá pri vnímaní 

ja v tele (self-identification), pri perspektíve z pohľadu prvej osoby a ego-

centrickej predstavivosti. Jej aktivita koreluje s jedným z najbežnejších 

subjektívnych zážitkov človeka, že „ja som entita, ktorá je lokalizovaná na 

konkrétnom mieste v priestore a z tohto miesta sa ja pozerám na svet“. Pri 

jej poškodení alebo experimentálnej stimulácii dochádza k poruche tohto 

vzťahu až k mimotelovým zážitkom (out-of-body experiences)51-53.

Poruchy telesnej schémy
Poruchy telesnej schémy zahŕňajú širokú škálu porúch, ktoré sú charak-

terizované porušeným vnímaním vlastného tela alebo jeho častí. Jednot-

livé časti tela si buď človek neuvedomuje, myslí si, že sú cudzie a patria 

niekomu inému, alebo cudzia končatina patrí naopak jemu, poprípade 

vybrané časti tela majú inú veľkosť, tvar, atď.54. Opakovane sa potvrdilo, 

že vestibulárna stimulácia môže zmierňovať jednotlivé poruchy telesnej 

schémy, čo môže mať terapeutický a rehabilitačný význam. Vestibulárna 

stimulácia pomocou CVS a GVS zlepšuje príznaky - taktilného fenoménu 

extinkcie (pri obojstrannom simultánnom taktilnom stimulovaní dochá-
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dza k poruche vnímania taktilného stimulu na kontralaterálnej strane  

k lézii55, personálneho neglectu (pacient ignoruje polovicu vlastného 

tela56, 57, hemianestézie58, anozognózie (porucha vnímania vlastného de-

ficitu alebo ochorenia59, somatoparafrénie (porucha vnímania časti tela 

ako vlastného60, makrosomatognózie (pocit zväčšenia tela alebo jeho čas-

ti61 a fantómovej končatiny (vnem prítomnosti končatiny po amputácii62. 

Takisto u zdravých ľudí vedie CVS pri stimulácii ľavého ucha chladnou vo-

dou a pravého teplou ku zmene vnímania veľkosti ľavej ruky, ktorá sa zdá 

byť väčšia63. GVS vedie k zmene lokalizácie dotyku u zdravých ľudí. Pocit 

vnímania lokality dotyku na chrbáte ruky bol posunutý pri GVS stimulácii 

smerom k zápästiu oproti skutočnej polohe. Pričom väčšia chyba lokalizá-

cie dotyku bola zaznamenaná pri uložení anódy vpravo a katódy vľavo v 

porovnaní s opačným zapojením64. 

Eulenburg a kolektív potvrdil pomocou fMRI prekrývanie aktivovaných 

oblastí pri taktilnej stimulácii a kalorickej vestibulárnej stimulácii. U obi-

dvoch rôznych stimulov došlo k prekrývaniu aktivácie v zadnej inzule a 

parietálnom opercule patriace medzi multimodalitný vestibulárny kortex. 

Abnormálne vestibulárne informácie prichádzajúce do týchto kortikálych 

oblastí môžu interferovať so spracovaním somatosenzorických informácií, 

čo vedie k zmene vnímania telesnej schémy.

ZÁVER
Význam vestibulárneho systému pre bežný život človeka je podstatne šir-

ší ako je jeho úloha v reflexných mechanizmoch stabilizácie vizuálneho 

obrazu a rovnováhy. V práci sme sa snažili priblížiť jeho vplyv na dve dis-

kutované oblasti so zásadným presahom do bežného života človeka – na 

zrakovo-priestorové kognitívne funkcie a na kognitívne funkcie spojené 

s konceptom telesného sebauvedomenia. Bolo mimo priestorový rozsah 

tejto práce načrtnúť jeho vplyv aj na ďalšie kognitívne fu,kcie66, vrátane 

sociálnych zručností67, vplyv na emocionalitu a využitie vestibulárnej sti-

mulácie v neurorehabilitácii63.

Kognitívne poruchy podmienené chronickým postihnutím vestibulárneho 

systému zhoršujú kognitívnu rezervu a priebeh neurodegeneratívnych 

demencií ako Alzheimerova choroba65. Vo svojej metaanalýze Spiegel a ko-

lektív potvrdili pozitívny vplyv užívania extraktu EGb761 (z listov stromu 

Ginkgo biloba) v dávke 240 mg počas 22-26 týždňov na zmiernenie inten-

zity závratov a tinnitu u pacientov s Alzheimerovou chorobou, vaskulár-

nou demenciou a zmiešanou demenciou69.

Preparát EGb 761 zlepšuje nielen vestibulo-kochleárne symptómy u pa-

cientov s demenciou, ale pozitívne ovplyvňuje aj samotné prejavy demen-

cie70, a tým môže byť právom považovaný za ďalší príklad spájajúci vesti-

bulárny systém a kognitívne funkcie.
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Demencia – strašiak 21. storočiaKazuistika: Ako mi liečba EGb 761 zmenila život
 
MUDr. Alena Okšová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Palárikovo

Narodila som sa 20.2.1966 v Šuranoch. 
V roku 1992 som ukončila štúdium na LFUK  
v Bratislave a začala som pracovať ako lekárka 
na oddelení ARO v Nových Zámkoch. 
Po ukončení materskej dovolenky som nastú-
pila na oddelenie klinickej biochémie, potom 
som pracovala v ambulancii FNsP  
v Nových Zámkoch. Absolvovala som atestá-
ciu zo všeobecného lekárstva pre dospelých 
a od 1.1.2000 som začala pracovať v ŽSR ako 
závodný lekár. Od apríla 2007 pracujem ako 
všeobecný lekár pre dospelých v Palárikove. 

ÚVOD
Uvedená kazuistika popisuje moju liečbu chronického vertiga kombino-

vanej etiológie liečivom  EGb 761. Týmto stavom som trpela 15 rokov, no 

keď som začala užívať EGb 761, už po užití rannej dávky 80 mg dochádzalo  

k ústupu vertiga v horizontálnej  polohe. Postupne som zvyšovala rannú  dáv-

ku na 120 mg a môj stav zostal stabilizovaný, bez atakov vertiga. Pri zmenách 

počasia na rozhraní marca a apríla prechodne zvyšujem dávku až na 240 mg a 

po 2-3 týždňoch ju znova znižujem na 120 mg. Ťažkosti pri užívaní tejto dávky 

nepociťujem, a preto pokračujem dávkovaním 120 mg liečiva ráno.

KAZUISTIKA
V kazuistike uvádzam svoj vlastný prípad, teda prípad  53 ročnej všeobecnej 

lekárky pre dospelých, trpiacej vertigom 15 rokov.

Uvedeným stavom som trpela od roku 2003 a moje ťažkosti boli spočiatku 

mierne – závraty som pociťovala len pri vstávaní z postele a otáčaní sa na 

posteli. Ťažkosti sa stupňovali na jar a na jeseň a počas búrky. V letnom a  

v zimnom období bez výkyvov počasia bola intenzita vertiga mierna, neob-

medzovalo ma pri vykonávaní bežných činností..

Domnievala som sa, že závraty súvisia s faktom, že mám nízky tlak s hodnotou 

90/60 mmHg, alebo že nemám správnu polohu pri spánku, a preto mám stuh-

nutú krčnú chrbticu. Snažila som sa piť veľa tekutín, obmedzovať soľ a už 20 

rokov spím na ortopedickom vankúši, ktorý si nosím so sebou na semináre, 

kongresy a dovolenky. Navštevujem aj kurzy jógy, no napriek všetkým opat-

reniam sa príznaky vertiga rokmi zhoršovali a začali ma obmedzovať v práci.

Vertigo ma trápilo pri vstávaní z postele, pri otáčaní sa na druhý bok, pri zá-

klone hlavy, hľadení z výšky a z lietadla, pozeraní na monitor počítača, na ko-

lotoč či na pacienta s nauzeou. Moje problémy sa natoľko zhoršovali, že som 

sa rozhodla v októbri 2014 absolvovať neurologické vyšetrenie. Podstúpila 

som aj kompletné MRI vyšetrenie mozgu a krčnej chrbtice s nálezom: v súčas-

nej dobe bez čerstvých ischemických a hemoragických a zápalových zmien. 

Mierne napriamená C lordóza s hraničným funkčným  bilging C4-7 bez kom-

presie nervových štruktúr. Odporučené Meniserc 24 mg 2x1 tbl. Kontrola  

o pol roka, pri ťažkostiach skôr.

Očné vyšetrenie: Angiopathia ret.spastica I.št.o.u.

Pokračovala som v odporúčanej liečbe, ťažkosti sa zmiernili, ale celkom ne-

ustúpili.

Počas 4 rokov liečby boli obdobia, keď boli závraty len mierne, ale keď som 

bola nevyspatá, vyčerpaná po náročnej práci, už pohyby očí pri bežných čin-

nostiach mi spôsobovali silné závraty s nauzeou.

Ďalšie neurologické vyšetrenie som absolvovala v dobe, keď ma ataky ver-

tiga začali trápiť aj cez deň, hlavne počas ordinačných hodín. Točila sa mi 

hlava už pri minimálnych pohyboch očí, mala som nauzeu a výpadky zor-

ného poľa, nedokázala som prečítať nález pacienta, a tak som musela prácu 

prerušiť. Po  20-30 minútovej prestávke sa ťažkosti čiastočne zmiernili.

V apríli 2018 som po 4 rokoch znova absolvovala kontrolné MRI vyšetrenie 

so záverom: Nález stacionárny oproti predošlému vyšetreniu 10/2014.

Očné vyšetrenie: Angiopathia spastica I.st,o.u.

DDUSG carotíd: bez hemodynamických  významných zmien v extrakraniál-

nom úseku.

Odporučené pokračovať v liečbe betahistínom 24 mg 2x1 tbl.

Negatívny nález, potvrdzujúci, že nemám mozgový ani vnútroočný nádor, 

ma upokojil, pokračovala som teda v liečbe ďalej, no ťažkosti neustupovali.

Koncom roka ma navštívila v ordinácii farmaceutická reprezentantka a od-

poručila mi liek EGb 761. Vysadila som teda betahistín 24 mg, a nahradila 

som ho liekom EGb 761, spočiatku v rannej dávke 80 mg. Asi po 2 týždňoch 

užívania sa príznaky vertiga zmiernili. Potom som zvýšila dávku na 120 mg 

a pokračovala  som v tomto dávkovaní 2 mesiace. Ťažkosti celkom ustúpili, 

úplne sa mi zmenila kvalita života. V období jarných búrok a výkyvov poča-

sia sa ataky vertiga znova objavili, ale len v malej miere. Zvýšila som pre-

chodne na  2 – 3 týždne dávkovanie EGb 761 na 240 mg  a ťažkosti pominuli. 

Teraz stále pokračujem v užívaní EGb 761 s rannou dávkou 120 mg. Cítim 

sa dobre, netočí sa mi hlava, lepšie znášam výkyvy počasia. Pri cestovaní 

na dovolenku lietadlom môžem sedieť pri okne a pozerať von bez pocitov 

závratu. Keď vstávam z postele, nemám závrat, ani keď sa prevraciam na 

posteli, alebo keď zakloním hlavu.

Záver: Napriek indikovanej liečbe vertiga betahistínom  moje ťažkosti mno-

ho rokov pretrvávali, no nahradenie betahistínu liekom EGb761 mi úplne 

zmenilo životný komfort. Ak je pacient kompletne vyšetrený a jeho doteraj-

šia liečba je neefektívna, nemal by sa báť siahnuť po novom lieku. Úplne mu 

to zmení život, tak ako mne.
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1. Vzhľadom na množstvo je druhou najčastejšie sa 
vyskytujúcou formou demencie demencia:
a) Alzheimerovho typu
b) vaskulárna
c) frontotemporálna
d) s Lewyho telieskami

2. Najčastejšou príčinou tichých infarktov, prevažne 
kortikálnych je:
a) ateroskleróza
b) fibrilácia predsiení
c) lokálna kumulácia tau-proteínu
d) lokálna kumulácia amyloidu

3. U osôb s cievnym poškodením mozgu sú najčastejšie 
postihnuté funkcie:
a) exekutívne
b) kognitívne
c) psychomotorické
d) pamäťové

4. Zvoľte správne tvrdenie:
a) nízka hodnota MoCA skóre v chronickej fáze po CMP 
 je prediktorom nepriaznivého vývoja
b) vysoká hodnota MoCA skóre v akútnej fáze po CMP 
 je prediktorom nepriaznivého vývoja
c) nízka hodnota MoCA skóre v akútnej fáze po CMP 
 je prediktorom nepriaznivého vývoja
d) hodnota MoCA skóre nemá akýkoľvek prediktívny   
 význam

5. V liečbe kognitívneho deficitu možno využiť 
štandardizovaný extrakt z ginkgo biloba:
a) EGb167
b) EbG761
c) EbG167
d) EGb761

6. Medzi príčiny prechodnej kognitívnej poruchy 
možno zaradiť deficit vitamínu:
a) C
b) D a K
c) B12 či B9
d) iba K

7. V liečbe demencie sa uplatňujú:
a) inhibítory acetylcholíntransferázy
b) inhibítory cholínesteráz
c) induktory angiotenzínkonvertázy
d) induktory cholínesteráz

8. Pre vaskulárnu demenciu platí:
a) patofyziologicky je kľúčový cholínergný deficit
b) je tu zisťovaný cholínergný deficit, akokoľvek nejde 
 o primárny patofyziologický proces
c) je zrejmý nárast hladiny acetylcholínu
d) je zrejmá znížená aktivita cholínesteráz

10. Medzi inhibítory cholínesteráz patria:
a) rotigotín
b) rivastigmín
c) rasagilín
d) ramelteon
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11. Štandardizovaný extrakt z Ginkgo biloba:
a) významne zvyšuje tvorbu kyslíkových radikálov
b) množstvo kyslíkových radikálov nijako neovplyvňuje
c) pôsobí ako antioxidant
d) pôsobí prooxidačne

12. Štandardizovaný extrakt z Ginkgo biloba:
a) vyvoláva steel fenomén
b) podporuje zhlukovanie trombocytov
c) pôsobí mierne vazodilatačne
d) pôsobí vazodilatačne za vyvolania steel fenoménu

13. Pre memantín platí:
a) je indikovaný u ľahkej formy Alzheimerovej demencie
b) je liekom voľby u vaskulárnej demencie
c) je indikovaný u stredne ťažkej až ťažkej formy    
 Alzheimerovej demencie
d) je schválený na využitie u vaskulárnej aj Alzheimerovej   
 demencie

14. Memantín pôsobí ako:
a) inhibítor cholínesteráz
b) inhibítor acetylcholíntransferázy
c) agonista NMDA receptorov
d) antagonista NMDA receptorov

15. V diagnostike vaskulárnej demencie je 
uprednostňované používanie:
a) MMSE
b) NINDS-AIREN kritériá
c) MoCA
d) iba fyzikálneho klinického nálezu doplneného o DSA

16. V liečbe vaskulárnej demencie je on label použitie:
a) štandardizovaného extraktu z Ginkgo biloba 
b) inhibítorov cholínesteráz
c) memantínu
d) inhibítorov cholínesteráz v kombinácii s memantínom

17. Inhibítorom cholinesteráz nie je:
a) donepezil
b) memantín
c) rivastigmín
d) galantamín

18. Medzi sekundárne demencie patrí:
a) Binswangerova choroba
b) demencia s Lewyho telieskami
c) demencia pri Huntingtonovej chorobe
d) demencia pri uremickej encefalopatii

19. Medzi primárne demencie patrí:
a) posttraumatická demencia
b) alkoholová demencia
c) vaskulárna demencia
d) demencia pri kolegenózách

20. Zvoľte správne tvrdenie o polynenasýtených 
mastných kyselinách:
a) DHA, nie však EPA, pravdepodobne spomaľuje progresiu  
 demencie
b) EPA, nie však DHA, pravdepodobne spomaľuje progresiu  
 demencie
c) DHA aj EPA pravdepodobne spomaľujú progresiu   
 demencie
d) DHA ani EPA nijako progresiu demencie neovplyvňujú
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AD TEST je možné vyplniť len online. Nájdete ho na našej stránke www.eduprofipharm.sk v sekcii E-LEARNING. K návšteve stránky  
môžete použiť aj QR kód uvedený pod testom. Brožúra, ako aj samotný AD TEST, sú dostupné v záložke E-LEARNING iba prihláseným 
užívateľom. Registrácia je bezplatná. Po úspešnom absolvovaní testu Vaše výsledky odošleme vždy na začiatku mesiaca do SLK 
pre pripísanie kreditov. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % =  
2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 – 79 % = 0 kreditov).




