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Niniejszy artykuł rozpoczyna się od krótkiego opisu przypadku odnoszącego się do częstego
problemu klinicznego. Następnie przedstawiono dowody zasadności różnych strategii
postępowania, a także dokonano przeglądu formalnych zaleceń, jeżeli takie istnieją. Na koniec
artykułu autor przedstawił własne zalecenia kliniczne.
72-mężczyzna, który do chwili obecnej zarządzał inwestycjami w ﬁrmie maklerskiej zgłosił się
na konsultację pod naciskiem żony, z powodu narastających od 2 lat kłopotów z pamięcią.
Jego okresowe zaburzenia pamięci budziły niepokój klientów. Żona informowała, że pacjent
często dopytuje o terminy spotkań i denerwuje się, gdy zwraca mu się uwagę na ten problem.
Wyniki badania przedmiotowego były prawidłowe, ale pacjent miał trudności z zapamiętaniem
szczegółów krótkiej historii, w której dokonywał pewnych zmian. W skali Mini Mental State
Examination uzyskał 28 na 30 punktów, co wskazuje na niewielkie zaburzenia funkcji
poznawczych.1 U pacjenta podejrzewa się wczesną fazę choroby Alzheimera. Jak powinien
być dalej diagnozowany i leczony?

Problemkliniczny
ChorobaAlzheimerajestnajczęstsząprzyczynąotępieniaw społeczeństwachkrajówzachodnich,dotykającąokoło5milionówosóbw StanachZjednoczonychi 17milionówosóbnacałym
świecie.2 RocznazapadalnośćnachorobęAlzheimeranaświeciewynosi1%wśródosóbw wieku60-70lati rośniedo 6-8%w grupieosóbw wieku≥85lat.3 W krajach,w którychżyjewieleosób
≥80lat,odsetekosóbw tejgrupiewiekowejcierpiącychnachorobęAlzheimerasięga30%,a ponadtooczekiwanyjestdalszyistotnywzrost.4 Początekchorobyjestpodstępny,objawyewoluują
przezkilkalatod łagodnychdeﬁcytówpamięcido ciężkichzaburzeńfunkcjipoznawczych.Stan
przejściowy, nazywany łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, często poprzedza najwcześniejszeobjawychorobyAlzheimera.5 PrzebiegchorobyAlzheimerajestnieuchronniepostępującyi prowadzido niesprawnościpsychiczneji funkcjonalnej,a w końcuśmierci.Czasamistopieńzaburzeńfunkcjipoznawczychniezmieniasięprzezrokdo 2lat,alezwyklew kolejnych
latachchorobazaczynaponowniepostępować.
Niemożnośćzapamiętanianowychinformacjijestzazwyczajpierwszymobjawem,podczasgdy
pamięćzdarzeńdawnychjeststosunkowooszczędzonaażdo późniejszychstadiówchoroby.Wraz
z postępemchorobyupośledzeniuulegająinnefunkcjepoznawcze(np.funkcjejęzykowe,myślenieabstrakcyjne,a takżefunkcjewykonawczei zdolnośćpodejmowaniadecyzji).Nasileniezaburzeńjestróżnei zazwyczajskutkujetrudnościamiw pracy,funkcjonowaniuspołecznymlub
w prowadzeniugospodarstwadomowego.Zmianynastrojui afektuczęstotowarzysząpogorszeniupamięci.6 Urojeniai objawypsychotyczneniesątypowe,alemogąpojawićsięnakażdymetapiechoroby.7 Wystąpienieobjawówpsychotycznychw początkowejfazieotępieniasugerujeinne
rozpoznanie,np.otępieniez ciałamiLewy’ego.
W badaniachautopsyjnychnajczęstszymizmianamipatologicznymistwierdzanymiw mózgach
pacjentówz chorobąAlzheimerasątzw.blaszkineurytycznezawierająceelementyzdegenerowanychneuronóworazzłogizewnątrzkomórkowegobiałkabeta-amyloidu,któretworząblaszkiroz-
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proszone.8 Zmianywewnątrzkomórkoweobejmujądepozyty
hiperfosforylowanego białka tau, białka biorącego udział
w składaniumikrotubul,w postacisplątkówneuroﬁbrylarnych.
Zmianypatologicznepojawiająsięnajpierww śródwęchowych
obszarachhipokampa,a następniesięrozprzestrzeniają.Z czasemdochodzido znacznegozmniejszenialiczbyneuronów
i synaps.Mechanizmypatologiczneodpowiedzialnezarozwój
tychzmianniesądotychczasznane.
Dodatniwywiadrodzinnyw kierunkuotępieniajestjednymz najczęstszychczynnikówryzykachorobyAlzheimera.3
Istniejąrzadkieprzypadkirodzin,w którychwystępujeuwarunkowanagenetyczniechorobaAlzheimera,dziedziczona
w sposób autosomalnie dominujący, z objawami pojawiającymisięu osóbw wieku30-50lat.Okołopołowatychprzypadkówzwiązanajestz mutacjamigenówkodującychbiałko
prekursoraamyloidu,a takżepreseniliny1lub2.9 Badania
nadmutacjamigenetycznymipozwalająsądzić,żechoroba
Alzheimerajestspowodowanawytwarzaniemi agregacjąbiałkabeta-amyloidu,któretworzyblaszkiamyloidowe.Mimoże
mutacjetewystępująw setkachrodzin,odpowiadająoneza
mniejniż1%przypadkówchoroby.
Ryzykowystąpieniachorobyu krewnychpierwszegostopniapacjentówz chorobąAlzheimerao późnympoczątkujest
okołodwukrotniewiększe.Chorobajestrównieżczęstsza
wśródbliźniakówjednojajowychniżdwujajowych.10 Ryzyko
wystąpieniaotępieniawśródczłonkówrodzindotkniętych
chorobąAlzheimerao późnympoczątkujestwiększe,aledystrybucjaprzypadkówrzadkojestzgodnaz dziedziczeniem
mendlowskim.
Obecnośćwariantuε4genukodującegoapolipoproteinę
(APOE)jestjedynąmutacjąo udokumentowanymzwiązku
z chorobąAlzheimerao późnympoczątku.11 Ryzykowystąpienia choroby związane z allelem ε4 APOE jest największe
u osóbw wieku60-80lat.W porównaniuz brakiemalleluε4
APOEobecnośćjednegoalleluε4jestzwiązanaz 2-lub3-krotnymwzrostemryzykachoroby,a obecnośćjegodwóchkopii
wiążesięz conajmniej5-krotnymwzrostemryzykachoroby.
Donoszonotakżeo związkumiędzychorobąAlzheimeraa wariantamireceptorazwiązanegoz sortilinątypu1 (SORL1),12
klasteryną,białkiemwiążącymfosfatydyloinozytolskładającymklatrynęorazz receptoremdlaskładnikadopełniacza
(3b/4b),13,14 alemechanizmyleżąceu podstawtychzwiązków
pozostająniejasne.

Strategiepostępowaniai dane
kliniczne
Zaburzeniapamięcisązazwyczajjednymz pierwszychobjawówchorobyAlzheimera,aletrudnościw przypomnieniusobienazwiskprzyjaciółlubostatnichwydarzeńzdarzająsię
równieżzdrowymosobomw starszymwieku.Lekarzstaje
więcw obliczutrudnościw rozróżnieniumiędzyobjawami
związanymiz ﬁzjologicznymstarzeniemsięa wczesnymietapamichorobyAlzheimera.Łagodnezaburzeniafunkcjipo-
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znawczychtostanpośredni,w którymosobymająwięcejproblemówz pamięciąniżuważasięzaodpowiedniedlaichwieku, ale trudności te nie są tak poważne jak w chorobie
Alzheimera,a pozatymniepowodujązaburzeńczynnościowych.5 ChorobaAlzheimeraczęściejpojawiasięu osóbz łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych niż u osób
starzejącychsięw ﬁzjologicznymtempie.Określenie,kiedy
pacjenciosiągnęlibardzowczesneetapychorobyAlzheimera,niejestłatwe,zwłaszczażeprawdopodobniew przedklinicznej fazie choroby Alzheimera występują już blaszki
starcze,blaszkineurytycznei zwyrodnienieneuroﬁbrylarne
w ilościachwystarczającychdo spełnieniakryteriówneuropatologicznychchorobyAlzheimeraprzybrakuwyraźnych
objawówprzedmiotowychi podmiotowychotępienia.15 Musząbyćtakżebranepoduwagęinneprzyczynyzaburzeńpamięci,takiejakchorobynaczyńmózgowych,wodogłowie,
niedoczynnośćtarczycy,niedobórwitaminyB12,zakażenia
układunerwowego,zaburzeniafunkcjipoznawczychzwiązanez zakażeniamiludzkimwirusemniedoboruodporności,
działanianiepożądaneniektórychleków,uzależnienia,a takżenowotwory.
Poważnezaburzeniapamięciwerbalneji funkcjiwykonawczych(np.zdolnoścido wykonywaniakolejnychzadań)zwykle
stwierdzasięnapoczątkuchorobyAlzheimera,alemogąbyć
onetrudnedo udokumentowaniabezszczegółowegobadania
neuropsychologicznego(rycina).Ograniczonaniezależność
w wykonywaniuczynnościdniacodziennego(częstostwierdzanaprzezrodzinępacjenta)jestjednymz najsilniejszych
czynnikówpredykcyjnychchoroby.16 Stanfunkcjonalnypacjentamożebyćmierzonyw skaliClinicalDementiaRating(CDR),
która ocenia stan funkcji poznawczych i wykonawczych
w skaliod 0do 3,przyczymwiększaliczbapunktówodpowiadawiększemunasileniuzaburzeń.17 Ocenatawymaga
dodatkowegoźródłainformacjio zdolnościpacjentado samodzielnegofunkcjonowania,alemożebyćprzeprowadzana
w jednostkachpodstawowejopiekizdrowotneji jestszczególnieprzydatnalekarzom,którzyniemająmożliwościskierowania chorego na badanie neuropsychologiczne. Ocena
z wykorzystaniemskaliCDRtrwa30-45minut,a szkoleniew jej
zakresiemożnaodbyćon-line(dodatkoweinformacjesązawartew dodatkuuzupełniającym,dostępnymz pełnątreścią
tegoartykułunaNEJM.org).Wynikw skaliCDRbyłnajsilniejszymczynnikiempredykcyjnymwystąpieniachorobyAlzheimera w badaniach z udziałem ochotników bez otępienia.
PonadtowynikiocenyfunkcjonalnejopartejnaCDRskutecznieidentyﬁkująw warunkachklinicznychpacjentówwewczesnychstadiachchorobyAlzheimera.18 Szczegółowebadania
neuropsychologiczne,którewykazująznacznepogorszenie
sprawnościpamięciwerbalneji funkcjiwykonawczych,potwierdzająrozpoznaniechorobyAlzheimera,18,19 aleichstosowaniei interpretacjawymagająwyszkolonegopsychologa.
CzasamipacjenciwewczesnymetapiechorobyAlzheimeraprezentujągłówniezaburzeniajęzykowelubpercepcyjne,
a niezaburzeniapamięci.20 Z czasemu tychpacjentówwidocznestająsięzarównozaburzeniapamięci,jaki dysfunkcje
funkcjonalne.
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CDR=0

CDR=0,5

CDR=1,0

Fizjologiczne starzenie się

Choroba Alzheimera w fazie przedklinicznej
Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych

Wczesna choroba Alzheimera

Białko tau i fosforylowane
białko tau w płynie
mózgowo-rdzeniowym

Nasilenie z czasem

Samodzielność
w codziennym
funkcjonowaniu

Metabolizm okolic
ciemieniowych
oceniany w FDG-PET
Beta-amyloid w płynie
mózgowo-rdzeniowym

Zmniejszenie z czasem
Wzrost liczby
blaszek amyloidowych
i splątków neuroﬁbrylarnych

Wielkość hipokampów
w MR
Testy
neuropsychologiczne

Czas
RYCINA. Sekwencja patologicznych, klinicznych, ﬁzjologicznych i radiologicznych zmian w czasie ﬁzjologicznego starzenia do wczesnej choroby Alzheimera.
Rycina przedstawia zmiany zachodzące podczas ﬁzjologicznego starzenia się, przez przedkliniczną postać choroby Alzheimera, aż do wczesnej choroby
Alzheimera (od koloru żółtego do zielonego). Najczęstszą patologiczną cechą choroby Alzheimera jest obecność zewnątrzkomórkowych złogów
beta-amyloidu w postaci blaszek dyfuzyjnych, a także zmiany wewnątrzkomórkowe, które obejmują depozyty hiperfosforylowanego białka tau w postaci
splątków neuroﬁbrylarnych. Zmiany te korelują z oceną za pomocą skali Clinical Dementia Rating (CDR) z zakresem punktacji od 0 do 3, w której 0 oznacza
brak zaburzeń, 0,5 – bardzo łagodne zaburzenia, 1,0 – łagodne zaburzenia, 2,0 – umiarkowane zaburzenia i 3,0 – ciężkie zaburzenia czynności
poznawczych. FDG-PET-18F – pozytonowa emisyjna tomograﬁa komputerowa z ﬂuorodeoksyglukozą, MR – rezonans magnetyczny.

U pacjentównawczesnymetapiechorobyAlzheimeraistniejewiększeryzykospowodowaniawypadkudrogowego.
AmericanAcademyofNeurology21 zalecalekarzomdokładnieoceniaćumiejętnościkierowaniapojazdami,zwłaszcza
pytaćopiekunówo zdolnośćpacjentado kierowaniapojazdem oraz oceniać popełnione wykroczenia drogowe
i spowodowane wypadki. Badanie funkcji poznawczych,
któreobejmujeocenępercepcjiwzrokoweji umiejętność
wykonywaniakolejnychzadań,równieżmożebyćpomocne
w ocenie zdolności do prowadzenia samochodu.22 Wiele
ośrodkównaukijazdyposiadasymulatoryjazdylubmamożliwośćocenyzdolnościkierowaniazasymbolicznąopłatą.Informacjedotyczącemetodocenykierowcówz podejrzeniem
zaburzeńpoznawczychjestdostępnazapośrednictwemNational Highway Trafﬁc Safety Administration (www.nhtsa.dot.gov).
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Metodyleczenia
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

Inhibitorycholinesterazy(donepezil,rywastygminai galantamina)i antagonistareceptoraN-metylo-D-asparaginowego,memantyna,sąjedynymilekamistosowanymido leczeniachoroby
Alzheimera,którezostałyzatwierdzoneprzezFDA(tabela).23
W randomizowanychbadaniachklinicznychkontrolowanych
placeboz zastosowanieminhibitorówcholinesterazy,w których
braligłównieudziałpacjenciz łagodnąlubumiarkowanąpostaciąchorobyAlzheimera,wykazano,żeodnosząoniistotną,lecz
klinicznieniewielkąkorzyśćzestosowaniatychlekóww zakresiefunkcjipoznawczych,czynnościżyciacodziennegoi zachowania.24-26 Stanpacjentów,którzyprzyjmująteśrodki,pozostaje
stabilnyprzezroklubdłużej,a następniemożepogarszaćsię,
chociażw wolniejszymtempieniżu osóbnieleczonych.
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TABELA. LECZENIE FARMAKOLOGICZNE CHOROBY ALZHEIMERA
Lek

Dawka

Częste działania niepożądane

Komentarz

Donepezil
(Aricept)

5 mg/24 h przed snem z posiłkiem lub
na czczo przez 4-6 tygodni, później
10 mg/24 h przy dobrej tolerancji
3 mg/24 h, podzielone na dawkę poranną
i wieczorną podawane z posiłkiem,
w przypadku dobrej tolerancji dawka
zwiększana o 3 mg/24 h co 4 tygodnie do
maksymalnej dawki dobowej 12 mg
8 mg/24 h, podzielone na dawkę poranną
i wieczorną przyjmowaną z posiłkiem,
w przypadku dobrej tolerancji dawka
zwiększana o 4 mg co 4 tygodnie do
maksymalnej dawki dobowej od 16 do 24 mg
5 mg/24 h z posiłkiem lub na czczo, dawka
zwiększana o 5 mg co tydzień do
maksymalnej dawki dobowej 20 mg

Nudności, wymioty, utrata apetytu, utrata wagi,
biegunka, zawroty głowy, skurcze mięśni,
bezsenność, żywe marzenia senne
Mdłości, wymioty, utrata apetytu, utrata wagi,
biegunka, dyspepsja, zawroty głowy, senność,
bóle głowy, nadmierne pocenie się, osłabienie

Dostępny w jednorazowej
dawce dobowej

Nudności, wymioty, utrata apetytu, utrata
wagi, biegunka, zawroty głowy, bóle głowy,
zmęczenie

Dostępne w postaci kapsułek
o przedłużonym uwalnianiu

Zaparcia, zawroty głowy, bóle głowy, ból
(niespecyﬁczny)

Często stosowana jako lek
uzupełniający inhibitory
acetylocholinesterazy,
nie zalecany w monoterapii
we wczesnej fazie choroby

Rywastygmina
(Exelon)

Galantamina
(Razadyne)

Memantyna
(Namenda)

Mimożew niewielubadaniachbezpośrednioporównywanoinhibitorycholinoesterazy,systematycznyprzeglądi metaanaliza danych pochodzących z 27 badań z randomizacją
wykazałabrakistotnychróżnicwewpływienafunkcjepoznawczemiędzytymilekami.27 W czasieobserwacji(zazwyczaj3-6miesięcy)stosowaniekażdegoz tychlekówzgodnie
z zaleceniami,w standardowejdawcepowodowałopoprawę
o 2do 3punktóww skaliADAS-cog(zakresod 0do 70,przy
czymwyższapunktacjawskazujenalepszystanfunkcjipoznawczych)lubzwolnieniepogarszaniafunkcjiw porównaniuz grupąplacebo(około3-punktowaróżnica,z minimalną
klinicznieistotnąróżnicąwynoszącą4punkty).
Napodstawie14badań,któreoceniałycodziennefunkcjonowanie,stwierdzono,żedonepezilbyłumiarkowanie,
aleistotnieskuteczniejszyniżrywastygmina.Donepezilbył
równieżumiarkowanie,aleistotnieskuteczniejszyniżrywastygminai galantaminaw odniesieniudo zaburzeńzachowania mierzonych Inwentarzem neuropsychiatrycznym
(skalaod 1do 144,wyższapunktacjaoznaczaławiększenasilenie choroby). U pacjentów przyjmujących donepezil
stwierdzono zmniejszenie wyniku o średnio 4,3 punktu
w porównaniuzezmniejszeniemo 1,4punktuu osóbotrzymującychinneleki.Prawdopodobieństwoogólnejpoprawy
było1,9razywiększew grupieprzyjmującejdonepezilniż
w grupieplacebo,1,2razywiększew grupieprzyjmującejrywastygminę niż w grupie placebo oraz 1,6 razy większe
w grupiegalantaminyniżw grupieplacebo.Działanianiepożądane(w tymnudności,wymioty,biegunka,zawrotygłowy
i utratamasyciała)byłyczęstepozastosowaniuwszystkich
trzech leków, choć występowały nieco rzadziej w grupie
przyjmującejdonepezil.
Wstępnerandomizowanebadaniaz memantynąz udziałempacjentówz chorobąAlzheimerao nasileniuumiarkowa-
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Dostępny w postaci
plastrów

nymdo ciężkiegowykazywałyniewielkie,aleznaczącezwolnieniepogarszaniafunkcjipoznawczych.28 Kolejnerandomizowanebadaniaklinicznez udziałempacjentówz chorobą
o łagodnymlubumiarkowanymnasileniuwykazały,żememantynaprzynosiniewielkiekorzyściw 6-miesięcznejobserwacji, z całkowitą zmianą w zakresie funkcji poznawczych
i funkcjonowaniao 1punktprocentowy.29 Natomiastbadaniaz udziałempacjentówz chorobąo łagodnymnasileniulub
nawczesnymetapiechorobyniewykazałyistotnychkorzyści
pozastosowaniumemantyny.30 Memantynabyłarównieżstosowanau pacjentówz chorobąw późnymstadium,w połączeniuz inhibitoramicholinesterazy,takimijakdonepezil,
powodującniewielkąpoprawę(względnazmianapunktacji
od 2do 5%)w SevereImpairmentBatteryi czynnościachżyciacodziennegow badaniuAzheimer’sDiseaseCooperative
Study.31
Potrzebawięcejdanychdo określeniaoptymalnegoczasu
rozpoczęcialeczeniawczesnejchorobyAlzheimera.W małychrandomizowanychkontrolowanychplacebobadaniach
z donepezilempacjenci,u którychchorobaAlzheimerazostałazdiagnozowanaw rokupoprzedzającymbadanie,wykazywalipoprawęfunkcjipoznawczychw ciągu24tygodni.32
W badaniachotwartychpacjencileczeninawczesnymetapie
chorobywykazywalipoprawętylkow nieznacznymstopniu
większąniżchorzy,którzyrozpoczęlileczeniepóźniej.26W innymobserwacyjnymbadaniuleczenieinhibitoramicholinesterazylubmemantynąprzezconajmniej3latabyłozwiązane
zistotniewolniejszymtempempogarszaniasięfunkcjipoznawczychi codziennegofunkcjonowania.33
W praktycepacjenciprzyjmującyinhibitorycholinesterazylubmemantynęczęstozgłaszająsubiektywnąpoprawę,ale
rzeczywistakorzyśćjestzwykleniewielka,o ilew ogólezauważalna.Racjonalnewydajesięrozpoczęcieleczeniaod in-
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hibitoracholinesterazyi jegozmiananainnylekz tejsamej
grupy,jeślipoczątkowostosowanylekniejestskutecznylub
pojawiająsięnieakceptowalnedziałanianiepożądane.23 Memantyna może być dodawana do wszystkich inhibitorów
cholinesterazyu pacjentów,którzyzgłaszająniewielkąpoprawęlubjejbrakpodczasmonoterapiiinhibitoremcholinesterazy.
INNE STRATEGIE POSTĘPOWANIA

W zapobieganiuchorobieAlzheimeraproponowanostosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, terapii
estrogenowej,witamino właściwościachantyoksydacyjnych
lubstatyn,alewynikirandomizowanychbadańsąsprzeczne
lubniezadowalające.34-37 Podobnieskutecznośćpowszechnie stosowanego leczenia uzupełniającego (np. Ginkgo
biloba, acetylo-L-karnityny, lecytyny, huperzyny A [wyciąg
z wrońcawidlastego],piracetamu,kurkuminy,barwinkai fosfatydyloseryny)niezostałapotwierdzonaw randomizowanych badaniach.38 Przegląd dziewięciu randomizowanych
badańklinicznych,w którychstosowanotreningfunkcjipoznawczychi rehabilitacjęw celuzmniejszeniazaburzeńpamięcii innychfunkcjipoznawczych,niewykazałistotnego
wpływutakiegopostępowania.39
LECZENIE OBJAWÓW PSYCHICZNYCH

Częstośćwystępowaniazaburzeńzachowaniai objawów
psychicznychzazwyczajzwiększasięwrazz postępemchoroby.Częstośćwystępowaniadepresjii lękujestznacznanawet
wewczesnymstadiumchorobyAlzheimera.W jednymz badańu 25%pacjentówz chorobąAlzheimeradepresjęrozpoznanow momenciewystąpieniaobjawówlubwcześniej.40
U pacjentów,u którychfarmakoterapiazostałauznanazaodpowiedniąmetodęleczenia,powszechnieużywanesąselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, należy
natomiastunikaćtrójpierścieniowychlekówprzeciwdepresyjnych,ponieważichdziałaniaantycholinergicznemogąwywołaćlubnasilićsplątanie.41
Psychozypodpostaciąomamówi urojeńrzadkowystępują
u pacjentównawczesnymetapiechorobyAlzheimera.Wystąpieniepobudzenia,urojeń,omamówi drażliwościwewczesnym
okresiechorobypowinnonasunąćpodejrzenieodmiennego
rozpoznania,np.otępieniaz ciałamiLewy’ego.Pomocnew takimprzypadkumożebyćleczenieklasycznymilubatypowymilekamiprzeciwpsychotycznymi,alenależyjestosowaćostrożnie
zewzględunapotencjalnedziałanianiepożądane(np.parkinsonizm,objawypozapiramidowe,sedacjai splątanie).42
WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW

Osoby mieszkające z pacjentami z chorobą Alzheimera
oraz zapewniające im opiekę nawet we wczesnych fazach
chorobyczęstosąpoddanestresowi.Poczęścijesttozwiązanez koniecznościąrezygnacjiz wakacji,hobbyczynawetpracy w celu opieki nad pacjentem. Opiekunom rutynowo
powinnosięoferowaćporadyi pomoc.Informacjedlaopiekunówi pacjentówsądostępnezapośrednictwemStowarzyszeniaAlzheimerowskiego(www.alz.org).

40

Niewyjaśnionekwestie
Istniejepotrzebadalszychbadańnadmetodamiobrazowania
mózgui biomarkerami,któreułatwiąidentyﬁkacjępacjentów
z wczesnąchorobąAlzheimera.Wykazano,żeogniskowyzanikdolnejczęścipłataskroniowego,zwłaszczahipokampa,
stwierdzanyzapomocąrezonansumagnetycznego(MRI),jest
czynnikiem predykcyjnym konwersji łagodnych zaburzeń
funkcjipoznawczychdo chorobyAlzheimera.43 Brakujejednakstandardowejtechnikido ilościowejocenyzanikuw warunkachklinicznych,a czułośći swoistośćdiagnostycznaMR
niesąw pełniokreślone.
Badaniawykazały,żezmniejszeniemetabolizmui perfuzji
w płatachciemieniowychstwierdzanew pozytonowejtomograﬁiemisyjnejz wykorzystaniem 18F-ﬂuorodeoksyglukozy
(FDG-PET)jestrówniedokładnejakobjawyogniskowego
zanikuw MRw przewidywaniuprogresjiłagodnychzaburzeń
funkcjipoznawczychdo chorobyAlzheimera.43,44 Badanie
PETjestjednakkosztownei obecnieniejestpowszechnie
dostępne,a jegorolaw stawianiurozpoznaniapozostajeniejasna.Donoszono,żeobrazowaniePETz użyciemzwiązków
wiążącychsięz amyloidem,takichjakPIB(znakowanegowęglem11znacznikaPittsburghB),45 umożliwiaidentyﬁkację
pacjentówz wczesnąpostaciąchorobyAlzheimera.46 U niektórychosóbw podeszłymwieku,bezobjawówotępienia
wiązanie PIB jest podobne jak u pacjentów z chorobą
Alzheimera,aledo postępuchorobyAlzheimeradochodzi
szybcieju osóbz łagodnymizaburzeniamifunkcjipoznawczych,u któr ychobserwujesięwiązanieznacznikaPIB,niż
u osóbbeztakiegowiązania,cowskazuje,żeodkładanie
amyloidumożebyćwczesnymbiomarkerempoczątkowej
fazychoroby.47,48
W celuwykryciawczesnejfazychorobyAlzheimerazaproponowano również badanie stężenia pewnych markerów
w płyniemózgowo-rdzeniowym.Wśródosóbz łagodnymizaburzeniamifunkcjipoznawczychzmniejszeniestężeniapeptydubeta-amyloidui zwiększeniestężeniacałkowitegobiałka
tauorazfosforylowanegow pozycji181białkataupozwala
przewidywaćrozpoznaniechorobyAlzheimera.49,50 Niestety
takaocenawymaganakłucialędźwiowego,a prógdiagnostycznystężeniatychmarkerówbyłróżnyw poszczególnych
badaniach.51,52Metodypomiaruwymienionychmarkerówsą
obecniedostępnerazemz klinicznąinterpretacją,alew praktyceichrolajestnadalniejasna.

Wytycznetowarzystwnaukowych
EuropeanFederationofNeurologicalSocietiesopublikowała
zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia choroby
Alzheimera.53 Napodstawiedostępnychwynikówrandomizowanychbadańleczenieinhibitoramicholinesterazyjestrekomendowane nawet w łagodnej postaci lub na początku
choroby,przyczymniepreferujesiężadnegoz dostępnych
inhibitorówcholinesterazy.AmericanAcademyofNeurology
opublikowała praktyczne zalecenia w roku 2001,54 które
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jeszcze nie zostały zaktualizowane. W 2006 r. American
AssociationforGeriatricPsychiatryopublikowałopraktyczne
zalecenia,którerównieżzachęcajądo stosowaniazarejestrowanych leków w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych,
a takżeleczeniaobjawówneuropsychiatrycznych,takichjak
depresjai psychozy.Zwróconotakżeuwagęnakwestiezwiązanez bezpieczeństwem,takiejakprowadzeniepojazdów,samotnezamieszkiwaniei podawanieleków.55

Podsumowaniei zalecenia
Opisanywewstępie72-letnipacjentprezentowałzaburzenia
pamięcii funkcjonowania,alejednocześnieuzyskałstosunkowowysokiwynikw Mini-MentalStateExamination,1 a w badaniu neurologicznym nie stwierdzono odchyleń. Podczas
diagnostykinależyoznaczyćTSHorazwykonaćpodstawowe
badaniabiochemicznekrwii dodatkowebadanialaboratoryjne,któreuznanozaklinicznieistotne.UzasadnionejestwykonanieMRw celuwykluczeniainnychchoróbmózguorazoceny
stopniazanikumózguorazszczegółowejocenyneuropsychologicznejw celupostawieniawstępnegorozpoznania.W przypadkupotwierdzeniarozpoznaniachorobyAlzheimeranależy
przedyskutowaćz pacjentemi jegoopiekunempotencjalnezagrożeniadlabezpieczeństwa,w tymobecnąsytuacjężyciową
i możliwośćprowadzeniasamochodu.Leczeniemożnarozpocząć od jednego z inhibitorów cholinesterazy, na przykład
od donepezilu(rozpoczynającod 5 mgprzedsnem).Po4-6tygodniachnależyzaplanowaćwizytękontrolnąw celuoceny
działańniepożądanychi skutecznościleku(zarównoobiektywnej,jaki subiektywnej),poprzezpowtórzenietestuMini-Mental. W tym czasie, o ile lek jest dobrze tolerowany, można
zwiększyćdawkęinhibitoracholinesterazydo 10 mgnadobę.
Pacjentanależyobjąćuważnąobserwacjąklinicznąorazpowtórzyćocenęneuropsychologicznąw ciągu2lat.
Dr Mayeux zgłasza otrzymywanie honorarium od Quintiles za pracę w komisji nadzorującej bezpieczeństwo badania nad środkiem produkcji Eli Lilly. Nie zgłoszono innych potencjalnych konﬂiktów interesów odnoszących się do bieżącego opracowania.
Dane przedstawione przez autora są dostępne z pełną treścią tego artykułu na NEJM.org.
From The New England Journal of Medicine 2010; 362: 2194-201. Translated and reprinted in its entirely with permission of the Massachusetts Medical Society. Copyright ©
2010 Massachusetts Medical Society. All Rights Reserved.
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O

statniocorazmodniejszajesttzw.medycynaoparta na przypadkach. Dzieje się tak na wszystkich
światowychi lokalnychkonferencjach,a artykułRichardaMayeuxjestskonstruowanyrównieżwedługtego
schematu.Autorrozpoczynaod opisuklinicznegotypowegoprzypadku,uczyczytelnika,kiedymożnarozpoznaći,
cotrudniejsze,zacząćleczyćchorobęAlzheimera,przyzałożeniu,żebędzietobardzowczesnafazachoroby.Decyzja
jesttrudnaz różnychwzględów.Przedewszystkimwiele
osóbuważa,żetakiewczesnerozpoznanieniejestetycznieusprawiedliwione.PoopublikowaniuwstępnychzałożeńnowychkryteriówrozpoznawaniachorobyAlzheimera
podczasInternationalConferenceonAlzheimer'sDisease
w tymroku,służącychrozpoznaniujejprzedklinicznejfazy
pojawiłosięwieledoniesieńprasowychi naukowychpodważającychtakąpotrzebę.Pięćlattemu,kiedykilkatzw.
lekówprzyczynowychwydawałosiębyćbardzoobiecującymi, potrzeba jak najwcześniejszego rozpoznania była
oczywista.Wiadomojużbyło,żeleczenieprzyczynowepowinnosięrozpocząć,zanimzanikniekrytycznaliczbaneuronów,a więczanimchoryzacznieposzukiwaćpomocy
lekarza.Potemokazałosię,żewszystkieteobiecująceleki
sąnieskuteczne.Obecnieklinicyścipotraﬁąrozpoznaćchorobęw fazieprzedklinicznej,alewobecbrakumożliwości
leczeniawieleśrodowiskzaczynanurtowaćpytanie,czyjest
todlachoregoi rodzinycelowainformacja.Autoruczynas
jednak,żepowinniśmypoważnierozważaćdostępneleczenieobjawowenawetprzy28punktachw skaliMMSE.Artykułjestbardzopraktycznyi instruktywny,dlategogorąco
polecamjegolekturę.Pozwalazrozumieć,żetakiewczesne
(lubprzedwczesne)rozpoznaniemaznaczeniepraktyczne.
NajwcześniejszymobjawemklinicznymchorobyAlzheimerawedługautorajestniemożnośćzapamiętanianowychinformacji, podczas gdy pamięć zdarzeń dawnych jest
stosunkowooszczędzonaażdo późniejszychstadiówcho-
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roby.Zmianynastrojui afektuczęstotowarzysząpogorszeniupamięci.Urojeniai objawypsychotyczneniesątypowe, ale mogą pojawić się na każdym etapie choroby.
Dodatniwywiadrodzinnyw kierunkuotępieniajestjednymz najczęstszychczynnikówryzykachorobyAlzheimera.Ryzykowystąpieniachorobyu krewnychpierwszego
stopniapacjentówz chorobąAlzheimerao późnympoczątkujestprawiedwukrotniewiększe.Wariantε4genukodującego apolipoproteinę (APOE) jest jedyną mutacją
o udokumentowanym związku z chorobą Alzheimera
o późnympoczątkui wydajesię,żemożeposłużyćewentualnym badaniom przesiewowym. Autor radzi też, aby
w tymwczesnymokresiew ośrodkach,w którychniema
możliwościprzeprowadzeniabadaniapsychologicznego,
oprzeć się na skali CDR. W Polsce, w której wykonanie
MMSEi testuzegarajestwybitnierzadkie,tapropozycja
chybadługonieznajdzienaśladowców.Zgadzamsięjednak,żejestonadobra.
RichardMayeuxpodkreśla,żenawczesnymetapiechorobyAlzheimeraistniejewiększeryzykospowodowaniawypadkudrogowego.Autorteżbardzouczciwewypowiada
sięnatematleczenia,podkreślając,żew praktycepacjenci
przyjmującyinhibitorycholinesterazylubmemantynęczęstozgłaszająsubiektywnąpoprawę,alerzeczywistakorzyść
jestzwykleniewielka,o ilew ogólezauważalna.Podkreśla
teżznaczeniewczesnejwspółpracyz opiekunem.Z badań
dodatkowychdostępnychw Polsce,niestetytylkow wyspecjalizowanychośrodkach,mamyMR,PETi biomarkeryproteomiczne(a taknaprawdęprawiezawszetylkoTK).Te
ostatnie dwa badania wykonuje się niezwykle rzadko,
a w praktycepierwszegoszczeblanigdy.Niestetyoznaczeniestężeniabiomarkerówwymaganakłucialędźwiowego,
a prógdiagnostycznystężeniatychmarkerówbyłróżny
w poszczególnychbadaniach.Metodypomiaruwymienionych markerów są obecnie dostępne razem z kliniczną
interpretacją,alew praktyceichrolajestnadalniejasna.
Na zakończenie autor przytacza rekomendacje, niestety
już nieaktualne, ponieważ służą one głównie rozpoznaniuw pełnijużrozwiniętejchoroby.Ponieważw Polscedopiero niedawno nauczyliśmy się rozpoznawać chorobę
Alzheimera,subtelnafazaprzedklinicznai decyzjao okresienajkorzystniejszymdo włączenialeczeniabędzie,jaksądzę,jeszczejakiśczasnieladawyzwaniem.

43

