11. fejezet
Mentális betegségek időskorban
Kovács Attila

Bevezetés
lalkozó

-

a medicina egyre

növekszik. Ennek egyik oka a várható élettartam kitolódása, másrészt az a tény, hogy
az öregedés a pszichiátriai morbiditás szem-

-

szimptómás1 mentális zavarok teszik ki.
chológiai, szociális és antropológiai hatás
történet is meghatározza. A mentális betegsé-

Az organikus mentális zavarok
általános jellemzői

-

Az organikus pszichiátriai szindrómák kiala-

lentkeznek, amelyek pszichés zavarokra prediszponálnak.
-

kimutatható központi idegrendszeri vagy áltati kapcsolat a gyakorlatban sokszor nehezen

érzelmi megnyilvánulások, a testi panaszokra

tág határok között mozog. Alzheimer-beteg-

a legfontosabb. A „nagy pszichiátriai kór-

-

A ma már egységes

-

1

és a „
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tossága, hogy a kiváltó szomatikus betegség
mot mutat. Azaz súlyosbodik vagy változik
a pszichiátriai szindróma, ha romlik a szo-

A pszichiátriai betegvizsgálat
sajátosságai időskorban
-

-

a demencia
fennálló szomatikus, pszichológiai és szociá-

nézis felvételében, a pszichiátriai diagnoszti-

mentális zavarok határterületet

anamnézis sokszor hiányos, emiatt a beteget

chiátriai kórképek ellátása multidiszciplináris
feladat, a betegek kivizsgálásának, adekvát

-

A legfontosabb organikus pszichoszindrómák

-

11.1. táblázat A leggyakoribb organikus pszichoszindrómák összehasonlítása
Tünetek

Delírium

Demencia

Hallucinózis

Deluzív
zavar

Amnesztikus
zavar

Tudatzavar

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Kognitív zavar

Globális

Globális

Nincs

Téveszmék

Nincs

Memóriazavar

Van

Kifejezett

Nincs

Nincs

Kifejezett

Dezorientáció

Van

Van

Nincs

Nincs

Társulhat

Percepciózavar

Van

Társulhat

Kifejezett

Nincs

Nincs

Személyiségváltozás

–

Társulhat

–

Társulhat

–

Kialakulás

Akut

Lassú

Akut

Lassú

Akut vagy
fokozatos

Lefolyás

Fluktuáló

Folyamatos
hanyatlás

Akut vagy
krónikus

Krónikus

Akut vagy
krónikus
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vát, verbális vagy motoros viselkedésekben
emiatt a rövid kórházi obszerváció fontos se-

három fázisra osztható. Az

a tüneti
-

esetekben, vagy a klinikai kérdés pontos tisztázásában a neuropszichológiai tesztek is sea kóroki
átriai betegvizsgálat, valamint a laboratóriuA mentális zavar kiváltó okainak tisztázásához elengedhetetlen a betegségtörténet részlenamnézis, és a korábbi orvosi dokumentáció.
Fontos a páciens gyógyszereinek áttekintése,
a
elemzése. A premorbid személyiség,
a vizsgálat során észlelt keresztmetszeti pszichés kép és a szociális stresszorok feltérkéegyénre szabott kezelési terv.
nösen a demenciákhoz – gyakran társulnak
óriási. Egyrészt a beteg környezete számára
-

magatartásban, céltalan bolyongásban, kiabálásban, káromkodásban, tárgyak összetörésében nyilvánulhat meg. A
is akut
lunk. Széles körben, pontatlanul, emiatt félre.

a kommunikáció és a cselekvés kóros megnyilvánulásait, koordinálatlanságát. Annak ellenére, hogy a „zavartság” nem diagnosztikai
entitás, mégis a pszichiátriai betegek gyakori
a súlyos fokú demenciák, akár az afáziák is
tegedés állhat, emiatt minden „zavart” betegnél a kiváltó ok leggyorsabb kimutatására, kezelésére kell törekedni.

Az időskori hangulatzavarok
-

oka. A fel nem ismert, és kezeletlen depresz-

agigondozók megterhelése, a kémiai szer abú-
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Az epidemiológiai vizsgálatok eredményei
szerint a depressziók a leggyakoribb beteg-

sek esetében ennél sokkal magasabb, akár
-

Az öregkorban kialakuló depressziók fe-

giai, medicinális és pszichológiai okok egy-

a barátok, a munkahely, a lakóhely elvesztése,
pességének csökkenése.
-

gulatzavar, hanem valami más panasz a ve-

vagy téveszme, ami legtöbbször holotím,
A maszkolt depresszió leggyakrabban azon-

zisek”. Erikson az „énintegritás” fogalmá-

megnyilvánul meg. E panaszok legtöbbször
a gasztrointesztinális, a kardiovaszkuláris és
magukban és a világban is értelmet és rendet
nye, a páciens fokozott, inadekvát betegségtudata.
ténynek a differenciáldiagnosztikai nehézségek mellett, fontos oka, hogy a medicina hozzáállása e problémához – Galenusig vissza-

Ezzel ellentétben, az énintegritás hiánya vagy
elvesztése egzisztenciális kétségbeesésben,
halálfélelemben ölt testet. E lelkiállapotot
a pszichiátriai terminológiában szorongásnak,

ponti idegrendszeri betegség vagy iatrogén
ártalom következményeként alakul ki. Ezeket
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szerek az organikus
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teher is hárul.
-

-

fontos leszögezni, hogy az öregedésnek sem-

a legfontosabbak. Sok esetben a depresszió
szindróma gyakorisága exponenciálisan nömiatt rendszeresen gyógyszereket szednek.
Számos gyakran alkalmazott szer iatrogén
depressziót okozhat. Ilyenek a digitáliszok,
a béta-blokkolók vagy az alfa-metildopa,
tó indikációban használatos benzodiazepinek
szintén depressziógének. E szerekkel kapcsonapi gyakorlatban széles körben alkalmazzák,

200 000 demens ember él. A kitolódó várnak folyamatos növekedését okozza, ami az
következméA második legfontosabb a
közötti korosztályban a leggyakoribb kórok,

ismert depresszió következményeit a hangualakul ki. A
A súlyos depresszió legfontosabb kockázata
szét gyógyszerrel követik el – leggyakrabban
altató-nyugtatóval –, melyek a letalitás szem-

A demenciák
ellátás direkt költségei mellett a közvetett

és a
szintén gyakoriak, bár „alul-

Annak ellenére, hogy a demencia számos belag az esetek többségében uniformizált formát
mutat. A szindróma diagnosztikus kritériumait a 2. sz. táblázat tartalmazza. A szellemi
nálatos, hogy hazánkban a demenciában szen-

200

II. rész | Ökológiai és biológiai alapmechanizmusok

szakorvos. Emiatt fontos felismerni az etiolóenyhe kognitív
zavar
tes, ennek diagnosztikus ismérveit a 11.3.

lassultsága, a szótalálási nehézség, az új in-

Alzheimer-demencia alakul ki. A vaszkuláris
-

-

-

-

ingerlékenység, fáradékonyság, és hangulati
11.2. táblázat A demencia szindróma diagnosztikai jellemzői (DSM-IV-TR alapján)
1. Multiplex kognitív deficit észlelhető:
nä %ML¿KEZETZAVARäVANäJELEN
nä ,EGAL·BBääTÒNETäAZäAL·BBIAKBÉL

Afázia
Apraxia
Agnózia
Egzekutív zavar (a cselekvés megtervezése, a döntéshozatal, figyelemmegosztás, fluencia károsodása)

2. A fentiek oly mértékűek, hogy jelentősen zavarja a beteg megszokott szociális működését
3. A tünetcsoportot kimutatható vagy feltételezhető organikus kóroki tényező magyarázza

11.3. táblázat Az enyhe neurokognitív zavar (MCI) diagnosztikus kritériumai (DSM-IV-TR szerint)
1. Két vagy több tünet észlelhető az alábbiakból, legalább 2 hétig
nä -EMÉRIAZAVARäAäTANUL·SäVAGYäAäFELID¿Z¿SäTER¿N
nä %GZEKUTÃVäMæKÌD¿SZAVAR
nä !äFIGYELEM äVAGYäAZäINFORM·CIÉ FELDOLGOZ·SäSEBESS¿G¿NEKäZAVARA
nä !äPERCEPTUOMOTOROSäK¿PESS¿GEKäZAVARA
nä !äNYELVIäKIFEJEZ¿SäZAVARAäPLäSZÉTAL·L·S äBESZ¿D¿RT¿SäZAVARA
2. Neuropszichológiai teszt kognitív érintettséget jelez
3. A tünetcsoporttal kóroki kapcsolatban álló betegség kimutatható
4. A beteg szociális működéseiben legalább enyhe fokú zavar jelentkezik
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11.4. táblázat A legfontosabb tesztvizsgálatok demenciákban
Információtartalmuk

Időigény
perc

Mini Mental State* (MMS)

A kognitív zavar súlyossága

< 10

Módosított MMS

Az előbbi pontosabb

< 20

Addenbrook’s Cognitive Examination (ACE)

Kognitív és egzekutív zavarok, Alzheimer
és a frontális demenciák elkülönítése

Órarajzolási teszt *

Egzekutív zavarok, korai stádiumban is érzékeny

1–2

ADAS-Cog

Kognitív működések globális vizsgálata

30

Számösszekötés*

Figyelem és koncentráció

<5

Ranschburg-Ziehen próba

Memória

5

Hamilton DS

Depressziós tünetek

5

BEHAVE-AD

Nem kognitív tünetek

20

BPRS

Nem kognitív tünetek

20

CIBIC-Plus

Globális állapotváltozás (gondozót is kikérdezve)

15–25

20–30

*Szűrővizsgálatra is alkalmas

-

MR vizsgálati lelettel. A valódi demenciáktól
ferenciáldiagnosztikai nehézséget okoz.
. E pszicho-

felvétele javasolható.
BPSD-ként

-

képest legalaposabb – átvizsgálására. Egymásrészt a potenciálisan reverzibilis demennálatosan aluldiagnosztizált betegség, mégis
gyakori diagnosztikus hiba a klinikai kép és
az agyi képalkotó vizsgálat eredményének
téves értelmezése. Ennek legfontosabb oka
a
hátterében legtöbbször depressziós és szo-

2. a hozzátartozók, gondozók számára
zelmi megterhelést;
3. a betegek kórházi és szociális ellátást

-
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11.5. táblázat A demenciák nem kognitív tünetei
Pszichopatológiai
tünetek

Affektív zavarok

Depressziós, szorongásos tünetek

Téveszmék

Paranoid doxazmák, sokszor badar jelleggel.
Leggyakoribb tartalmak: megkárosítás,
üldöztetés, mérgeztetés, hűtlenség, személycsere
(Capgras-szindróma)

Érzékcsalódások

Vizuális, akusztikus érzékcsalódások a leggyakoribbak, de taktilis tévpercepciók is előfordulnak

Magatartászavarok

Agitáció, agresszivitás, önellátási zavarok,
ösztönkésztetések eltérései, elbolyongás,
inadekvát szexuális magatartás

Személyiségtorzulás

Rigiditás, önzőség, indulati kontroll gyengülése

Neurológiai tünetek

Járászavar
Inkontinencia, vegetatív zavarok
Extrapiramidális tünetek
Konvulziók
Liberációs jelek

mencia korai felismerését.
zethetik a diagnosztikus gondolkodást, elte-

-

azonban az egyes kórformák pszichopatolónek. A
olyan agykérgi
raxia, agnózia. A kortikális demencia klassziszubkortikális

reakció” a demenciák korai stádiumában,

meglassulása, a memóriazavar és a személyiton-betegség, a Parkinson-kór, a Wilson-kór,
ebbe a csoportba. Kevert, kortikális és szubokoznak a multiplex agyi

A demenciákat számos szempont szerint
diffúz encefalopátiák.

11. fejezet | Mentális betegségek időskorban

-

203

nyatlás a központi idegrendszer
elváltozásainak következménye. E kórképek
közös vonása, hogy az idegrendszert alkotó

11.6. táblázat A szekunder demenciák leggyakoribb okai
Betegség oka
Központi idegrendszeri betegség

Kóreredet
Vaszkuláris
demenciák

Vaszkuláris demencia akut kezdettel
Multiinfarktusos demencia
Szubkortikális vaszkuláris demencia, Binswanger-kór

Koponyaűri
térfoglalás

Normálnyomású hidrokefalusz
Tumor
Krónikus szubdurális hematóma
Tályog

Traumák

Kontúzió, vérzés

Infekciók

Bakteriális meningitisz, neuroluesz
Vírusos meningitisz és enkefalitisz
AIDS demencia
Prionbetegség (Creutzfedt-Jacob betegség)

Toxikus ártalmak

Alkohol, drogok
Tartósan szedett gyógyszerek
Ipari mérgek, nehézfémek

Epilepszia

Összetett patogenezis

Agyi oxigénhiány

Diffúz enkefalopátia

Metabolikus zavarok

Májelégtelenség

Hepatikus enkefalopátia

Veseelégtelenség

Urémiás enkefalopátia

Ion-eltérések

Hipo-, hipernatrémia

Endokrin kórképek
Hiánybetegségek

pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy-betegség
Felszívódási, táplálkozási zavarok

B-vitamin-hiány

Autoimmun betegségek

pl. SLE, sclerosis multiplex

Örökletes betegségek

pl. Wilson-kór, mucopolysacharidosisok, porfíria,
Niemann–Pick-betegség, Gaucher-kór
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alakulnak ki, súlyosságuk hullámzást mutat,
onális reaktivitás és a személyiség megtartott.

vezetnek.
alfa-helikális helyett béta-lemezes szerkezetben kapcsolódnak, ezért proteázrezisztensek,
felhalmozódásuk zárványtestek kialakulása
agyi betegségek három csoportba oszthatók.
A
közé tartozik az Alzheimer-kór,
a 17-es kromoszómához kötött frontotemporis bénulás, a kortikobazális degeneráció és
a Pick-betegség.
a ParTrinukleoa Huntington-kór.
A
más központi idegrendszeri kórképek és számos általános testi
betegség következményeként alakulnak ki.
zatban foglaltuk össze. Szekunder demenciára

A
rai, etiopatogenetikai diagnózist és az adekvát
ribb okait a 11.7. táblázat szemlélteti. Az irre-

dennapi orvosi gondolkodást azonban mélyen
meghatározza az a dichotómia, ami szerint
a demenciák
és szenilis csoportba
-

11.7. táblázat A reverzíbilis demenciák legfontosabb okai
Drogok

Illegális drogok, altatók-nyugtatók, antikolinerg hatású/mellékhatású
gyógyszerek,

Emocionális zavarok

Depressziós, szorongásos, fakticiózus zavarok

Metabolikus, endokrin
betegségek

Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy-betegségek, cukorbetegség,
Addison-kór, máj- és vesebetegségek stb.

Érzékszervi deficitek

Hallás-, látáscsökkenés

Neurológiai kórképek

Normálnyomású hidrokefalusz

Traumák, tumorok

Intracraniális térfoglalások

Infekciók

Meningitisek, enkefalitiszek

Alkohol

Megvonásos szindróma, Wernicke–Korzakov-betegség,
„alkoholos demencia”
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kezdet

, vagyis az Alzheimer-kór
tálódása szenilis, vagyis az öregedés természetes folyamatához tartozik. Évtizedek óta
cia, mind klinikailag, mind patológiailag azokövetkezménye.
A „szenilis demencia” mint atavisztikus
entitás orvosi köztudatban való továbbélése
-
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cos agyi károsodást, és más demenciát okozó kórfolyamatok is kizárhatók. A lehetséges

demenciát okozó betegség is kimutatható.
A klinikai gyakorlatban az agyi képalkotó
a vaszkuláris léziók hiánya szinte bizonyossá
teszik a diagnózist. A funkcionális képalkotó

folyamatosan progrediál, azonban a lineáris

A demenciát okozó legfontosabb
kórképek

nak
1. A demencia enyhe fázisában az emlékezet-

tegség a demenciák leggyakoribb oka. A korai
és a sokkal gyakoribb szenilis
dés következtében extracellulárisan kialakuló
-

Az Alzheimer-demencia diagnózisa a kö-

megtanulni, ismeretlen helyzetekben zavarba
-

netképzés. 2.
az emlékezetzavar súlyosbodik, emiatt a mindenés szenzoros afázia alakul ki, az absztrakciós
és számolási képesség elvész. Öltözködés-

-

3. más demenciát okozó betegség kizárható
Biztos Alzheimer-kór csak kórszövettani lelet birtokában diagnosztizálható. A
-

3. Súlyos fázisában a beteg már legközelebbi
hozzátartozóit sem ismeri fel, beszéde összetozódik, megszokott környezetét idegennek
miatt ágyhoz kötötté válik.
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11.8. táblázat Az Alzheimer-kór etiopatogenetikai modelljei
Epidemiológiai
(kockázati tényezők)

Biztos

Életkor
ApoEe4 allél
Familiáris halmozódás

Lehetséges

Női nem
Alacsony iskolai végzettség
Koponyatrauma
Pajzsmirigybetegség
Depresszió az anamnézisben
Magas anyai életkor születéskor

Kérdéses

Alumíniumexpozíció
Alkoholfogyasztás
Stressz
Vaszkuláris rizikófaktorok

Protektív

Magasabb iskolai végzettség
Dohányzás?
Egyes gyógyszerek rendszeres korábbi szedése:
vízhajtók, ösztrogének,
non-szteroid gyulladáscsökkentők

Genetikai

familiáris

ApoEe4 allél jelenléte,
1, 14, 19, 21-es kromoszómák mutációi

Kóros fehérjeképződés

Szenilis plakk és a neurofibrilláris degeneráció

Neurotranszmitter
abnormitások

Acetilkolin-hiány (kolinerg hipotézis)
Glutamát-rendszer (NMDA) kóros aktivitása

Toxikus ártalmak

Szabadgyökhatás
Nyomelemek szerepe (pl. alumínium)

Infekciós-autoimmun
tényezők

Inflammációs fehérjék, komplementrendszer,
mikroglia-aktiváció a szenilis plakk körül

Vaszkuláris faktorok

Agyi perfúziót, neuronok anyagcseréjét zavaró tényezők

Endokrin, neuroendokrin
tényezők

Glükokortikoid-rendszer hiperaktivitása
Neurotrof peptidek, növekedési faktorok

Integratív modellek

pl. amiloid-kaszkád, excitotoxikus modell,
apoptózis és a retrogenezis elmélete

séges, valid diagnosztikus kritériumrendszer-

csak részben tisztázott. Az egyik meghatározó
faktor a
. A stratégiai régiók infark-
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a thalamus, a limbikus struktúrák, a törzsdúcok, a gyrus angularis és a fehérállomány.
léziók mérete,
amennyiben azok túllépik az agy kompen-

kevert

-

Az

kóris-

tal is igazolható stroke, azaz lágyulásos vagy
multiin-

207
-

viselkedések, szokások, gátlástalan, hiperak-

kezik, leggyakrabban érzelmi eltompultság,
-

-

fontos kórkép. Patomechanizmusában számos,
zetes dementálódás kialakulásában a kérgi ischaemiás léziók mellett, a diffúz fehérállományi
vaszkuláris eltérések és az agyi perfúzió zavara
, ami a MID leg-

lenhetnek. Az agyi képalkotó vizsgálatok fron-

E kórkép a demenciák gyakori oka, a mindennapi klinikai gyakorlatban azonban alig diag-

tésére alkalmas. A Binswanger-kór a szubkortiE betegek anamnézisében súlyos, kezeletlen

-

betegségkezdet. A képalkotó vizsgálatok kamratágulatot és diffúz fehérállományi léziókat
mutatnak.

kimutathatóak, a két betegség számos klinikai
és szövettani hasonlósága miatt megalapozott
-

E heterogén betegségcsoport az összes de-

klinikai triászként – a töme-

-

toznak. Az extrapiramidális vulnerabilitás az
antipszichotikumok parkinzonizmust okozó
mellékhatásai iránti fokozott érzékenységben
is megnyilvánul.

a
és a
a legfontosabbak e csoportból. Korai
stádiumban a személyiségváltozás
-
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11.9. táblázat A delíriumok leggyakoribb okai
Intracraniális

Epilepszia (aktív tevékenység, posztiktális állapotok)
Az agy traumás károsodása (kommoció, kontúzió)
Infekciók (meningitisz, enkefalitisz)
Agyi térfoglaló betegségek (neoplazmák, tályog)
Agyi vaszkuláris inzultusok

Extracraniális

Gyógyszerek, drogok

Antiparkinson szerek
Antikolinerg szerek
Antihipertenzív szerek
Szteroidok
Nyugtatók, altatók
Alkohol
Opiátok
Illegális drogok

Mérgezések

CO, CO2, nehézfémek, ipari mérgek

Endokrin zavarok
(hiper- vagy hipofunkció)

Hipofízis
Pancreas (hipo- vagy hiperglykaemia)
Mellékvesekéreg
Pajzsmirigy
Mellékpajzsmirigy

Májbetegségek

Hepatikus enkefalopátia

Vesebetegségek

Urémiás enkefolopátia

Tüdőbetegségek

Hipoxiás zavartság

Kardiovaszkuláris betegségek

Hipertónia (hipertóniás krízis)
Hipotónia
Szívelégtelenség

Hiánybetegségek

Különböző B-vitamin-hiányok

Szisztémás fertőzések

Szepszis, lázas állapotok

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai

Exsiccosis

Posztoperatív állapotok

Több ok kombinációja (infekció, anaemia,
folyadék-elektrolit eltérés, gyógyszeralkohol hirtelen elhagyása, stressz stb.)

11. fejezet | Mentális betegségek időskorban

A delírium-szindróma
lis organikus pszichoszindróma. Számos általános testi és központi idegrendszeri kórok
útként” e súlyos pszichopatológiai állapotban
manifesztálódnak. A leggyakoribb kiváltó oko-
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nösen gyakori. Ennek oka, hogy a magas életris és anyagcsere betegségek, az alkohol- és
agyi oxigénellátottság csökkenése, hipogliké-

kezelésre hagyatkozó terápia további állapotromláshoz, akár a beteg halálához vezethet.
-

-

átvizsgálásra kell törekedni. A belgyógyászati
és neurológiai vizsgálat mellett EKG, laborató-

-

netek miatt – nem okoz nehézséget, azonban
a ritka
nek. Az ún.
esetén a tudat-

11.10. táblázat A delírium legfontosabb tünetei
Tudatzavar

A tudat éberségének, tisztaságának, integritásának fluktuáló eltérései

Figyelemzavar

A figyelem zavarai

Kogníció
globális zavara

Emlékezet, különösen a megjegyző emlékezet károsodása
Időbeli, térbeli tájékozatlanság, a megszokott környezet fel nem ismerése
Nyelvi kifejezés zavara, súlyos esetben inkoherens beszéd,
paranoid téveszmetöredékek, kóros vonatkoztatások
Észrevevési zavarok: illúziók, hallucinációk, legtöbbször vizuálisak és
akusztikusak, ritkábban taktilis, olfaktorius vagy komplex, szcenikus jellegűek

Affektív zavarok

Ingerlékenység, szorongás, agresszivitás, esetleg apátia, depresszió,
gyors érzelmi állapotváltozások

Alvás-ébrenlét
ciklus zavara

Szakaszos, lerövidült éjszakai alvás, gyakran rémisztő álmok
Nappali aluszékonyság
„Naplemente szindróma” = sötétedéskor felélénkülés, nyugtalanság
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ot
beteg látszólag rendezetten, „munkakörének”
nak, az érzékcsalódások mellett téveszmék is
kialakulnak, könnyen félrevezetve az orvosi
-

gyakori társulása is hangsúlyozza.

Organikus amnesztikus
szindróma

organikus amnesztikus szindróma diagnoszössze. Az organikus amnesztikus zavarok leg-

11.11. táblázat Az organikus amnesztikus szindróma diagnosztikus kritériumai
A megőrző emlékezet károsodása (új ismeretek megtanulásának nehézsége), anterográd és
retrográd amnézia
A központi idegrendszer sérülésének, betegségének szembetűnő jelei vagy erre utaló anamnesztikus adatok
Az azonnali felidézés, a figyelmi funkciók és a globális intelligencia ép
Nincs tudatzavar
Járulékosan konfabuláció, a belátás hiánya és érzelmi eltérések (apátia, abúlia) társulhatnak
11.12. táblázat Az organikus amnesztikus zavarok fő okai
Általános testi betegségek

B1-vitamin (tiamin) hiány
Hipoglikémia

Primer agyi kórképek

Epilepsziás rohamok
Koponyatraumák
Agyi térfoglalások (temporális és talamikus lokalizáció)
Cerebrovaszkuláris léziók, pl. tranziens globális amnézia
Idegsebészeti műtétek
Enkefalitiszek
Szklerózis multiplex
Hipoxiás állapotok
Elektrokonvulzív terápia

Szerhasználattal kapcsolatos okok

Alkoholos „filmszakadás” és Korzakov-szindróma
Nyugtató-altató gyógyszerek abúzusa, dependenciája
Illegális kábítószerek abúzusa
Öngyilkossági szándékkal túladagolt szerek

11. fejezet | Mentális betegségek időskorban

tartalmazza.
Gyakorlati szempontból az átmeneti és
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emelkedettség alakulhat ki. A heteroagresszió
A tartósan fennálló érzékcsalódásokhoz kéhoz, azaz magyarázó
méket generálnak. Az organikus hallucinó-

-

mára lokalizált. Az anterográd amnézia az
rád amnéziában az emlékhiány a kiváltó ok
-

Az amnéziákhoz gyakran társul konfabulá, a kóros meseszövés. Amnesztikus zavarban leginkább provokált helyzetben észlel-

a demenciák súlyos stádiumában gyakrabban
ban.

Az organikus hallucinózis

Ebben az esetben is etiopatogenetikai diagnózisra kell törekedni, a beteg további sorsa
a pszichopatológiai kép kiváltó okának felis-

Az organikus paranoid zavar
lyásoló, tartósan fennálló, sokszor rendszerbe
-

hipochondriás és féltékenységi téveszmék
sekben a doxazmák kevésbé kimunkáltak, lo-

Az

-

kórkép. A panaszok beteg általi prezentációészrevevés minden aspektusával rendelkezik

-

san emlékeznek kóros élményeikre. Mivel vi-

gyászhoz fordulnak.
Az organikus téveszmés zavarok – az alapbetegség kezelése mellett – antipszichotikum
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Összefoglalás

Irodalom

-

Dementia

-

Psy-

rium szindróma, a hallucinózis és a paranoid
kórképek a legfontosabbak. Öregkorban
a heveny és krónikus testi betegségek, és
az alkalmazott gyógyszerek, a mentális za-

dályozza. Az információhiány miatt, a mai
napig évszázados hiedelmek, tévképzetek
záloga.
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