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ÚvodÚvod
Demence-závážný medicínský a  sociální problém Demence-závážný medicínský a  sociální problém 
lidí vyššího věkulidí vyššího věku
kauzální léčba není známakauzální léčba není známa
Lze však zpomalit progresi demenceLze však zpomalit progresi demence
2010-vypracování guidelines EFNS k vyhledávání 2010-vypracování guidelines EFNS k vyhledávání 
typických projevů AN a dalších demencí aktivně v typických projevů AN a dalších demencí aktivně v 
časných stadiíchčasných stadiích
Úloha MRÚloha MR: : a,a,  vyloučit jiné příčinyvyloučit jiné příčiny klinických příznaků  klinických příznaků 
demencí,  demencí,  bb, , identifikovat časné příznakyidentifikovat časné příznaky demencí- demencí-
pokud lzepokud lze



Definice demencí, rozděleníDefinice demencí, rozdělení
D.je progresivní a z velké míry irreveribilní onemocnění  způsobené D.je progresivní a z velké míry irreveribilní onemocnění  způsobené 
nejč. neurodegenerativním poškozením mozku,  charakterizované:nejč. neurodegenerativním poškozením mozku,  charakterizované:
1.poruchou kognitivních funkcí1.poruchou kognitivních funkcí
2.poruchami chování2.poruchami chování
3. ztrátou soběstačnosti3. ztrátou soběstačnosti
Rozdělení:Rozdělení:
1.Primární  atroficko-degenerativní demence1.Primární  atroficko-degenerativní demence::
PT postižení / M.Alzheimer/, FT postižení / FT demence ,dříve PT postižení / M.Alzheimer/, FT postižení / FT demence ,dříve 
m.Pick/, subkortikální  /atypické parkinsonské syndromy- m.Pick/, subkortikální  /atypické parkinsonské syndromy- 
PLP,DLBD../PLP,DLBD../
2.Vaskulární2.Vaskulární –  – mikroléze, ischemie, krvácenímikroléze, ischemie, krvácení
3.Sekundární3.Sekundární- - hydrocefalus,intoxikace,infekce, úrazy,metabolické hydrocefalus,intoxikace,infekce, úrazy,metabolické 
poruchyporuchy



KlinikaKlinika
1. porucha kognitivních/poznávacích/ funkcí1. porucha kognitivních/poznávacích/ funkcí: : 
paměť, pozornost, motivace, vnímání, intelekt, paměť, pozornost, motivace, vnímání, intelekt, 
exekutivní funkce aj.exekutivní funkce aj.
2. 2. behaviorální  a psycholog. behaviorální  a psycholog. 
symptomy=poruchysymptomy=poruchy  chováníchování  : porucha osobnosti,  : porucha osobnosti,  
emotivity, depresivní x agresivní nálady, toulání,  emotivity, depresivní x agresivní nálady, toulání,  
porucha příjmu potravy,misidentifikace.. porucha příjmu potravy,misidentifikace.. 
3.Ztráta soběstačnosti3.Ztráta soběstačnosti :  : nejprve složité profesní nejprve složité profesní 
aktivity, aktivity,  posléze bazální  ja posléze bazální  jako je péče o sebe sama, ko je péče o sebe sama, 
o svou osobní hygienu, obo svou osobní hygienu, oblékání apod.lékání apod.
KlinikaKlinika: dg demence je vždy jen pravděpodobná : dg demence je vždy jen pravděpodobná 
/testy,likvor –fosfo tau protein181, betaamyloid//testy,likvor –fosfo tau protein181, betaamyloid/



MR vyšetření, protokolMR vyšetření, protokol
T2 TSE axial, 4 mm
T2 TIRM coronal, 3 mm
T1 MPRAGE  1x1x1 mm 
coronal
T1 TIR coronal 4 mm
DWI/ADC
Zatím bez spektroskopie 
a ASL

Osa kolmo na kmen, 
prochází předním 
pontem, drobné 
nepřesnosti doladit v 3D 
zobrazení



Příznaky demence v MR nálezuPříznaky demence v MR nálezu
Globální atrofieGlobální atrofie: 4 stupně: 4 stupně
0- bez atrofie, 1- mírná atrofie s otevřením sulci, 0- bez atrofie, 1- mírná atrofie s otevřením sulci, 
2 -střední atrofie, ztráta objemu gyrů, 3 2 -střední atrofie, ztráta objemu gyrů, 3 
-pokročilá /end stage/  gyry mají tvar „ostrých -pokročilá /end stage/  gyry mají tvar „ostrých 
nožů“nožů“
Atrofie středního temporálního lalokuAtrofie středního temporálního laloku  -viz -viz 
dáledále
Koedamova atrofie parietálního laloku-Koedamova atrofie parietálního laloku- 4.st.  4.st. 
podobně jako globální- rozšíření zadního sulcus podobně jako globální- rozšíření zadního sulcus 
cingulatus a parietookcip. sulkůcingulatus a parietookcip. sulků
Fazekasova  stupnice poškození bíléFazekasova  stupnice poškození bílé  hmotyhmoty  
-viz dále-viz dále



Primární demence -m. AlzheimerPrimární demence -m. Alzheimer
Zvýšená tvorba  beta amyloidu a jeho agregace vede k zánětlivým a Zvýšená tvorba  beta amyloidu a jeho agregace vede k zánětlivým a 
oxidativně-toxickým změnám s následkem zhroucení cytoskeletu. oxidativně-toxickým změnám s následkem zhroucení cytoskeletu. 
Charakterizována Charakterizována globální atrofiíglobální atrofií celého mozku  celého mozku ss význačnou atrofií  význačnou atrofií 
mediálního temporálního lalokumediálního temporálního laloku.  Hippokampální atrofie dobře .  Hippokampální atrofie dobře 
koreluje s tíží onemocnění, sensitivita a specifita 85%,resp 88%  koreluje s tíží onemocnění, sensitivita a specifita 85%,resp 88%  
Pokusy o volumetrii nepraktické, proto Scheltens 2009- jednoduché Pokusy o volumetrii nepraktické, proto Scheltens 2009- jednoduché 
schéma schéma visuální inspekce 4 stupněvisuální inspekce 4 stupně: : 00- bez atrofie, - bez atrofie, 11- rozšíření - rozšíření 
chorioidální fissury,chorioidální fissury, 2- 2- rozšíření temporálního rohu postranní  rozšíření temporálního rohu postranní 
komory, komory, 3-3- mírná ztráta objemu hippokampu  mírná ztráta objemu hippokampu 44- těžká ztráta objemu - těžká ztráta objemu 
hippokampuhippokampu
Nejdůležitější zn. je progrese hippokampální atrofieNejdůležitější zn. je progrese hippokampální atrofie
U starších 75 let je   st. 2 normálníU starších 75 let je   st. 2 normální



PCA varinta AN
zadní atrofie,
u mladších jedinců

Rozvoj ANNorm.



Další MR metody –spektroskopie, ASL, DTI FA Další MR metody –spektroskopie, ASL, DTI FA 
jako měřítko poškození bílé hmoty, PET CT zkouší jako měřítko poškození bílé hmoty, PET CT zkouší 

se tracery s afinitou k beta amyloiduse tracery s afinitou k beta amyloidu

SPECT s FDG hypometabolismus 
T a P
ASL hypoperfuze tamtéž



Budoucnost-PET CT detekce Budoucnost-PET CT detekce 
amyloiduamyloidu

Zkoumané tracery jsou :Zkoumané tracery jsou :
  2,1,6,2  18 F fluoroetyl(metyl) aminonaftyl 2,1,6,2  18 F fluoroetyl(metyl) aminonaftyl 
etylideneetylidene
N metyl 11 C 2 4 metylaminofenyl 6 N metyl 11 C 2 4 metylaminofenyl 6 
hydroxybenzothiazolhydroxybenzothiazol
Oba mají afinitu k amyloiduOba mají afinitu k amyloidu



Frontotemporální demence Frontotemporální demence 

2. nejčastější ve skupině do 65 let, starší název 2. nejčastější ve skupině do 65 let, starší název 
m. Pick, výrazná asymetrická atrofie F a T lalokům. Pick, výrazná asymetrická atrofie F a T laloků



Parkinson plus syndromyParkinson plus syndromy
Několik nosologických jednotek s variabilními fenotypy  Několik nosologických jednotek s variabilními fenotypy  
nemocí s parkinsonskými příznaky- např. progresivní nemocí s parkinsonskými příznaky- např. progresivní 
supranukleární obrna, multisystémové atrofie, demence supranukleární obrna, multisystémové atrofie, demence 
u ALS, kortikobazální degenerace atd..u ALS, kortikobazální degenerace atd..
Neodpovídají na standartní léčbu m. ParkinsonNeodpovídají na standartní léčbu m. Parkinson
Jeden z časných projevů je demence /kognitivní p./Jeden z časných projevů je demence /kognitivní p./
PSP- „příznak kolibříka“- atrofie mesencefala PSP- „příznak kolibříka“- atrofie mesencefala 



Demence s Lewyho tělísky Demence s Lewyho tělísky 

Demence na rozmezí AN a  PN, vysoká Demence na rozmezí AN a  PN, vysoká 
prevalence ve stáří -10-20% všech demencíprevalence ve stáří -10-20% všech demencí
Patognomonicky přítomna Lewiho tělíska  Patognomonicky přítomna Lewiho tělíska  
mozkovém kmeni a  v F T kortexu.mozkovém kmeni a  v F T kortexu.
Klinicky poruchy kognice, progredující demence, Klinicky poruchy kognice, progredující demence, 
zrakové halucinace, příznaky PNzrakové halucinace, příznaky PN
MR je obvykle normální, včetně hippokampu, MR je obvykle normální, včetně hippokampu, 
význam spočívá v odlišení od AN a tím v význam spočívá v odlišení od AN a tím v 
rozdílné léčběrozdílné léčbě



Vaskulární demenceVaskulární demence

Hyperintenzity v bílé hmotě a lakuny-vnímány Hyperintenzity v bílé hmotě a lakuny-vnímány 
jako známka onemocnění malých cévjako známka onemocnění malých cév
Fazekasova stupnice:Fazekasova stupnice:
00- žádné nebo ojedinělé hyperintenzity- žádné nebo ojedinělé hyperintenzity
11-vícečetné bodové léze-vícečetné bodové léze
22-počínající splývání-počínající splývání
33-velké splývavé léze-velké splývavé léze
1 je norm, 2 a 3 patol.  Fazekas: 600 osob, u 1 je norm, 2 a 3 patol.  Fazekas: 600 osob, u 
stupně 3 do 1 roku u 25% hendikep, do 3 let stupně 3 do 1 roku u 25% hendikep, do 3 let 
rychlý úpadekrychlý úpadek



0. st

1. st

2. st

3.st.



Strategické infarkty
Kognitivní dysfunkce mohou být 
následkem:
Oboustranných infarktů velkých cév v 
předním teritoriu ACA
Infarkty P-T a T-O na pomezí cévního 
zásobení dominantní hemisféry /včetně 
gyrus angularis/
V zadním povodí ACP paramediánní 
thalamický region a dolní mediální 
temporál. region dominatní hemisféry
Oboustranné thalamické léze
Lakunární léze ve frontální bílé hmotě a 
BG



Sekundární demenceSekundární demence
hydrocefalus,intoxikace,infekce/ HIV, syfylis/ , hydrocefalus,intoxikace,infekce/ HIV, syfylis/ , 
úrazy,metabolické poruchy, nádory mozkuúrazy,metabolické poruchy, nádory mozku

Hydrocefalus                       krvácení                                                CJD



Z á v ě rZ á v ě r
Je tendence vyhledávat časné formy demencíJe tendence vyhledávat časné formy demencí
Diagnoza demence se stanovuje klinickým, Diagnoza demence se stanovuje klinickým, 
laboratorním a zobrazovacím vyšetřením.laboratorním a zobrazovacím vyšetřením.
Neuroimaging má více  rovin-MR:  klasické Neuroimaging má více  rovin-MR:  klasické 
sekvence, spektroskopie, DTI, fMRI, ASL…  sekvence, spektroskopie, DTI, fMRI, ASL…  
Velká očekávání u PET-CTVelká očekávání u PET-CT
Úlohou MR je:Úlohou MR je:
1. vyloučit organickou chorobu1. vyloučit organickou chorobu
2. hledat a zobrazit specicfické znaky u 2. hledat a zobrazit specicfické znaky u 
některých demencíněkterých demencí
3. sledovat progresi demence3. sledovat progresi demence
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