
ZDROWIE

Genezą słowa demencja jest łacińskie 
dementia i w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza ono nic innego jak ”bez rozu-
mu”.  Demencja znana również jako otę-
pienie, jest wynikiem rozległych proce-
sów zachodzących wewnątrz struktur 
kory mózgowej, które w konsekwencji 
prowadzą do znacznego obniżenia 
funkcji poznawczych i myślowych. Naj-
bardziej znana definicja słowa demen-
cja została opracowana w 1992 przez 
WHO, według której wszystkie procesy 
prowadzące do zaburzenia czynności 
kory mózgowej są wynikiem choroby 
mózgu, mającej charakter postępujący 
bądź przewlekły. Obniżenie procesów 
myślowych i poznawczych mózgu 
w demencji jest dużo bardziej zaawan-
sowane w porównaniu do naturalnego 
przebiegu procesu starzenia.

OBJAWY
Do najbardziej znanych objawów otę-
pienia starczego należy utrata pamięci 
i stanowi to pierwszy, charakterystyczny 
etap demencji. Chwilowe, powtarzalne 
w czasie zaniki pamięci u chorego są 
zazwyczaj bagatelizowane i zrzucane 
chociażby na zmęczenie lub nadmiar 
obowiązków. Do kolejnych objawów 
demencji należą kłopoty z przyswaja-
niem nowych wiadomości i trudności 

z koncentracją. Osoba chora ma pro-
blemy z orientacją przestrzenną i cza-
sową, chory nie rozpoznaje ludzi ani 
rzeczy w najbliższym otoczeniu, traci 
zdolność do trzeźwego podejmowania 
decyzji i realnej oceny wydarzeń, poja-
wiają się problemy z mową, liczeniem. 
Osobie dotkniętej demencją bardzo 
często towarzyszy rozdrażnienie, lęk, 
agresja, wahania nastrojów i melan-
cholijność. Intensywność symptomów 
zaczyna wzrastać wraz z upływem cza-
su, utrudniając normalne funkcjonowa-
nie chorego w społeczeństwie. Chory 
alienuje się od otoczenia na wszystkich 
płaszczyznach życia. Bardzo często do 
całego spektrum objawów dochodzi 
jeszcze brak apetytu i powiązany z nim 
ogólny stan przewlekłego osłabienia 
organizmu. 

PRZYCZYNY
Do głównych przyczyn demencji na-
leżą zmiany zwyrodnieniowe neuro-
nów o charakterze „alzheimerowskim”. 
Stanowią one 50% przypadków ogółu 
zachorowań. Patomechanizm polega na 
odkładaniu się w neuronach patologicz-
nych białek, kumulujących się wewnątrz 
neuronów, prowadząc do uszkodzenia 
synaps, co w konsekwencji degeneruje 
system wewnętrznej komunikacji po-

między komórkami nerwowymi. Final-
nie dochodzi do uszkodzenia wyższych 
ośrodków mózgowych, odpowiedzial-
nych między innymi za kojarzenie, ucze-
nie się, zdolność zapamiętywania itd.

Literatura naukowa podaje, że do przy-
czyn demencji należy także proces 
patologicznych zmian w naczyniach 
krwionośnych w mózgu. Stanowi on 
przyczynę demencji w 13% przypad-
ków zachorowań. Zmiany naczyniowe 
w mózgu nasilają się wraz z wiekiem 
i ma na nie wpływ również rozwijająca 
się miażdżyca. Blaszki miażdżycowe, 
zwężając światło naczyń, doprowa-
dzają do zaburzenia przepływu krwi 
w ośrodkowym układzie nerwowym, 
co w konsekwencji prowadzi do nie-
dokrwienia mózgu. W 25% przypad-
ków zachorowań, przyczyną demencji 
są procesy o charakterze mieszanym, 
będące efektem współistnienia zmian 
neuronalnych o charakterze alzheime-
rowskim i zmian wynikających z pato-
logii naczyń mózgowych. 

DIAGNOZA
Aby zdiagnozować demencję, konieczne 
jest rozpoznanie pojawienia się u osoby 
chorej zaburzeń funkcji poznawczych 
i behawioralnych na kilku poziomach, 

DEMENCJA
Zapracowani, w ciągłym pośpiechu, skupieni na życiu prywatnym i zawodowym, 
ocieramy się o temat demencji w telewizji, w radiu czy w artykułach publikowanych 
przez polubione przez nas portale, zajmujące się tematyką prozdrowotną. Jednak te-
mat wydaje nam się bardzo odległy, nieciekawy i nudny. Mimo to wielu z nas będzie 
musiało się w przyszłości z tym problemem zmierzyć i wbrew pozorom jest to pro-
blematyka bardzo popularna. Ciągle prowadzone są na całym świecie badania nauko-
we, mające na celu poszerzenie wiedzy na temat działania ludzkiego mózgu i poznanie 
skutecznych metod w walce z otępieniem starczym.
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związanych z elementarnym funkcjo-
nowaniem człowieka w społeczeństwie. 

Obejmują one:

• problemy z nabywaniem i utrwala-
niem nowych wiadomości (sytuacje 
incydentalne, takie jak np. ciągłe 
utrwalanie znanych dotychczas 
wiadomości, przypadki zagubienia 
rzeczy należących do osoby chorej, 
sytuacje braku obecności chorego 
na umówionych wcześniej wizy-
tach bądź spotkaniach, przypadki 
zagubienia pacjenta w znanym jak 
dotąd przez niego otoczeniu),

• problemy z interpretacją i umiejęt-
nościami w postępowaniu w sytu-
acjach problematycznych (trudno-
ści z decyzyjnością, realną oceną 
sytuacji, planowaniem i rozsądnym 
rozplanowaniem budżetu),

• zaburzenia funkcji poznawczych, 
wynikających z uszkodzenia wyż-
szych ośrodków korowych w ośrod-
kowym układzie nerwowym, co 
w konsekwencji prowadzi do dys-
funkcji w procesie widzenia i oce-
nie przestrzennej (pojawiają  się 
problemy z rozpoznaniem twarzy 
znanych dotychczas choremu czy 
przedmiotów, chory ma problemy 
z posługiwaniem się narzędziami 
towarzyszącymi mu na co dzień, 
czy trudności w ubieraniu), 

• problemy z mówieniem, 

• problemy z równowagą behawio-
ralną chorego (wahania nastroju, 
społeczne wyalienowanie, utrata 
wigoru i zainteresowań). 

LECZENIE
Sposób leczenia demencji jest uzależ-
niony od jej przyczyny. Leczenie otępie-
nia u pacjentów przebiega w sposób 
bardzo różnorodny i jest bardzo indy-
widualny dla każdego z nich. Jest to 

niestety choroba nieuleczalna. Nie ma 
leku, który całkowicie wyeliminowałby 
przyczynę i objawy tej choroby. Zmiany 
w mózgu, które prowadzą do wy-
stąpienia demencji są nie-
stety nieodwra-
calne. 

Można jednak 
skutecznie spowolnić, a na-
wet zahamować jej rozwój, 
prowadząc tym samym do 
polepszenia komfortu zdrowia i życia 
pacjenta. 

Jeśli demencja wywołana jest zmia-
nami neuronalnymi o charakterze „al-
zheimerowskim”, które są najczęstszą 
przyczyną choroby, stosuje się lecze-
nie farmakologiczne lekami z grupy 
inhibitorów acetylocholinesterazy. 
Oprócz zastosowania leków, niezbęd-
ne są ćwiczenia intelektualne mózgu. 
Nawet zwykłe rozwiązywanie krzyżó-
wek, szachy, łamigłówki, gra w karty, 
czytanie książek czy gry planszowe 
mogą w znacznym stopniu zapobiec 

rozwojowi demencji. Ogólnie rzecz 
biorąc ćwiczenia umysłowe oprócz 
wspomagania terapii stały się formą 
profilaktyki i odgrywają ogromną rolę 
w zapobieganiu wystąpienia demencji. 

W niektórych przypadkach objawy 
otępienia starczego zanikają po za-
stosowaniu leczenia polegającego na 
zwykłej suplementacji i po uzupełnie-
niu niedoborów, które są przyczyną 
przejściowych epizodów otępienia, 
m. in. po podaniu witaminy B

12
 czy za-

stosowaniu syntetycznych hormonów 
tarczycy.
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OPIEKA
Opiekując się osobą chorą na demencję 
powinniśmy przede wszystkim spróbo-
wać zrozumieć  uczucia chorego. Jest to 
schorzenie, które znacznie komplikuje ży-
cie pacjenta i stanowi dla niego ogromny 
dyskomfort. Opieka nad chorym na de-

mencję wymaga mnóstwa cierpliwości, 
empatii i dużej wiedzy na temat samej 
choroby. Pacjent może mieć problemy 
z apetytem i nie chcieć jeść, może mieć 
problemy z właściwym utrzymaniem 
higieny osobistej, ze snem, może przestać 
panować nad swoimi potrzebami fizjo-
logicznymi, może mieć kłopoty z mową 
lub mowę stracić. W przypadku braku 
apetytu u osoby chorej trzeba starać 
się w sposób troskliwy i odpowiedzialny 

próbować ją karmić, bezwzględnie unika-
jąc tłumaczenia seniorowi istoty pożywie-
nia w życiu. W przypadku problemów 
z myciem trzeba zwrócić uwagę na kilka 
ważnych elementów, którego seniorzy 
z demencją panicznie się boją – trzeba 
kłaść nacisk na przyjemności czekające 

po kąpieli i opowiadać o tym choremu, 
żeby zmniejszyć jego lęk i niechęć. Warto 
też pamiętać, że temperatura w łazien-
ce powinna być wyższa w porównaniu 
z resztą pomieszczeń (starsi ludzie są 
wyczuleni na odczucie chłodu), należy 
też zwrócić uwagę na delikatne dozo-
wanie wody podczas kąpieli, jak twierdzi 
prof. Michael Davidson, znany autorytet 
w dziedzinie badań nad chorobami neu-
rodegeneracyjnymi.

Jeśli u osoby chorej pojawiają się zabu-
rzenia snu, należy seniora jak najdłużej 
w ciągu dnia utrzymać w aktywności 
fizycznej. Należy odrywać chorą osobę 
od krótkich drzemek w ciągu dnia, pró-
bować zwiększać jego aktywność fizycz-
ną. Kawę i słodycze podawać choremu 
jedynie po śniadaniu. Chory minimalnie 
4 godziny przed planowanym pójściem 
spać, musi mieć spokój, bez dostępu do 
telewizji czy radia, które mogą chorego 
pobudzać. 

W przypadku problemów z kontrolo-
waniem potrzeb fizjologicznych, trzeba 
przypominać seniorowi   o wizytach 
w toalecie. Alternatywą staje się rów-
nież stosowanie pieluch lub wkładek 
urologicznych.

Niezależnie od fazy demencji, bardzo 
istotne jest doskonalenie seniora pod ką-
tem intelektualnym, fizycznym i społecz-
nym. Daje to pozytywne efekty terapeu-
tyczne, które pozwalają na utrzymanie 
funkcji poznawczych na zadowalającym 
poziomie.

EWELINA KOCHMAN
Pracownik Apteki
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Niezależnie od fazy demencji, bardzo 
istotne jest doskonalenie seniora pod 

kątem intelektualnym, fizycznym 
i społecznym. Daje to pozytywne 

efekty terapeutyczne, które pozwalają 
na utrzymanie funkcji poznawczych na 

zadowalającym poziomie.
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