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Világszerte nagyságrendekkel nő a demenciában szenvedő betegek száma

Alzheimer-kór, az öregkori elbutulás

Aligha van olyan ember, 
aki szűkebb vagy tágabb 
környezetében ne ismer-

ne olyan idős férfit vagy nőt, 
aki Alzheimer-kórban szenved. 
Mindenféle statisztika azt mu-
tatja, hogy az elbutulással és a 
teljes biológiai leépüléssel járó 
súlyos pszichikai betegség gya-
korisága rohamosan nő. Az or-
vosok szerint a világszerte di-
agnosztizált mintegy 40 mil-
lió beteg száma húsz éven be-
lül meg fog duplázódni, óriási 
anyagi gondokat okozva ezzel 
nemcsak az érintett családok-
nak, hanem az országok egész-
ségügyi ellátásának is.

Dr. Rácz Attila pszichiáter 
(portrénkon), a marosvásárhe-
lyi 2. Számú Pszichiátriai Kli-
nika szakorvosa és a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem keretében mű-
ködő pszichiáterképző központ 
szakembere (portrénkon) sze-
rint ez a növekedés egyenes 
arányos a lakosság korosodá-
sával. Az életszínvonal növeke-
désével emelkedik az emberek 
átlagéletkora is, így természet-
szerűleg nő az időskori elbu-
tulásban szenvedők száma. Ez 
nem új betegség – a német Alois 
Alzheimer ideggyógyász 1907-
ben írta le először részletesen 
–, a mai robbanásszerű növeke-
dés, az átlagéletkor emelkedé-
se mellett összefüggésben van 
korunk emberének tudatosabb 
életvitelével is. A lakosság kö-
rében tudatosodott a betegség 
léte, így a beteggyanús ember 
gyakrabban kerül szakorvos-
hoz, így gyakrabban diagnosz-
tizálják. Régebben a tüneteket 
a korfüggő feledékenység szám-
lájára írták.

Hatvanéves kor fölött kezdődik

Ritkábban az ötvenes éveik-
ben járó embereknél is diag-
nosztizálják, de a betegség el-
ső tünetei rendszerint a hatva-
nas korosztályban jelentkez-
nek: a 60–70 év közötti embe-
rek egy százalékát érinti, de a 
kilencven év fölöttiek esetében 
ez az arány már 40 százalék. 
„Sokféle demencia van, de vala-
mennyi közül az Alzheimer-kór 
a leggyakoribb. Fontos tehát a 
betegség pontos megállapítása. 

A diagnózis kizárásos alapon 
történik, ugyanis százszázalé-
kosan csak post mortem vagy 
agybiopsziával lehetne megál-
lapítani. Mindig kizárjuk a többi 
fajta demenciát: a Parkinson-
kórhoz, az alkoholizmushoz, il-
letve a különböző neurológiai 
betegségekhez kötődő elbutu-
lásos kórképek kiszűrésével ju-
tunk el az Alzheimerhez. Fon-
tos ez a diagnosztizálási folya-
mat, hiszen vannak gyógyítható 
demenciák is, ilyen esetekben 
az elbutulási folyamat vissza-
fordítható. Az Alzheimer-kórra 
sajnos nem érvényes, ezt a be-
tegséget nem lehet gyógyítani” – 
magyarázza az elmegyó gyász. 
A megfelelő diagnosztizálás te-
hát azért is fontos, mert nem 

minden feledékeny ember lesz 
Alzheimer-kóros.

Ennek a fajta betegségnek a 
fő tünete azonban egyértelmű-
en a feledékenység: elsősorban 
a pillanatnyi memória és a rö-
vid távú memória szenved kárt, 
majd a betegség előrehaladtával 
a hosszú távú memória is rom-
lásnak indul. A betegek nem 
tudnak koncentrálni, figyelem-
zavarosak, hamar elfáradnak, 
képtelenek új dolgokat tanul-
ni, illetve amit megtanulnak, 
hamar elfelejtik. Csökken a 
kezdeményezőkészségük, egy-
re nehezebben végzik el min-
dennapi teendőiket. A beteg-
ség előrehaladtával tájékozó-
dási gondok jelentkeznek, el-
tévednek, nem találnak haza, 
nem tudják nyomon követni, 
hogy milyen nap, milyen hónap 
vagy éppen milyen év van. Fon-
tos tudnivaló, hogy minél fiata-
labb korban jelentkezik a beteg-
ség, annál gyorsabb lefolyású.

Nincs hatékony kezelés

Habár sokféle gyógyszer léte-
zik, egyik sem tudja lerövidíteni 
a betegséget, illetve kitolni a be-
teg élettartamát. Az Alzheimer-
kór diagnosztizálása után a be-
teg egy-tíz évet él, de általában 
ez az időszak öt-hat év. A gyógy-
szerek kizárólag a tüneti keze-
lést szolgálják, azaz átmeneti-
leg javítják az életminőséget. Ha 
a betegséget nem is tudják meg-
állítani, gyógyszeres kezelés-
sel a folyamatot próbálják lassí-
tani. A szakorvos szerint a csa-
ládban vagy a munkahelyen tör-
ténő beilleszkedést lehet segíte-
ni, meghosszabbítva ezzel a be-
teg önellátó képességét, a teljes 

leépülés azonban gyógyszeres 
kezeléssel is elkerülhetetlen. 
Ilyenkor a páciens a családtag-
ok gondozására vagy szakszerű 
ellátásra szorul.

„Az orvostudomány még nem 
ismeri a betegség kiváltó oka-
it. Az agy és a neuronok szint-
jén mutattak ki bizonyos elvál-
tozásokat. Sok elmélet van ar-
ról, hogy mi okozhatja, de biz-
tosat még nem tudnak a kuta-
tók sem, így a hatékony gyógy-
szerek előállítására várni kell” 
– magyarázza Rácz doktor. Az 
orvostudomány mai állása sze-
rint a gyógyítás azért is lehetet-
len, mert amire a tünetek meg-
jelennek, az rendszerint több 
évbe telik, és ez idő alatt ana-
tómiai és molekuláris szinten 
számos elváltozás áll be. Mire a 
szakorvos megállapítja a beteg-
séget, már annyi agysejt elhal, 
hogy azokat képtelenség visz-
szanyerni.

A beteg végül valamilyen fer-
tőzésben, tüdőgyulladásban, 
agyvérzésben, daganatos be-
tegségben vagy otthoni baleset-
ben hal meg, mert összetöri, 
megégeti magát, vagy áram-
ütést kap. Az utolsó stádiumban 
fontos az állandó felügyelet, ami 
mind a betegnek, mind a társa-
dalomnak nagy teher. Napja-
inkban gombamódra szaporod-
nak az idősgondozók, amelyek 
havidíj ellenében rendszerint 
az Alzheimer-kórban szenve-
dő betegeket is felveszik. Mivel 
állami intézmény csak elvétve 
akad, a fizetéses betegotthonok 
uralják a piacot. Ha ezt a család 
anyagilag nem tudja megenged-
ni, akkor jönnek képbe a polgár-
mesteri hivatalok szociális osz-
tályai, amelyekkel közösen le-
het megoldást találni a beteg el-
helyezésére.

Meg lehet előzni

Miközben gőzerővel folynak a 
kutatások a megfelelő gyógy-
szeres kezelés kidolgozására, 
a szakember szerint a megelő-
zés terén tehetnénk a legtöbbet. 
Ismerjük azokat a tényezőket, 
amelyek előidézhetik a betegsé-
get: magas életkor, családi pre-
cedens, elhízás, magas vérnyo-
más, szív- és érrendszeri beteg-
ségek, különböző agy- és fejtra-
umák. E felsorolásból is egyér-
telművé válik, mennyire fontos 
szerepe van a megelőzésben az 
egészséges, mozgásban gazdag 
életmódnak.

„Akik rendszeres testmoz-
gást végeznek, sportolnak, 
azoknál ötven százalékkal is 
lecsökkenhet a betegség megje-
lenésének esélye. A rendszeres 
mozgás, az agytorna, a szelle-
mi munka, a szív- és érrend-
szeri edzettség együttesen fon-
tos megelőzési tényező, amit 
egészséges étrenddel kell ki-
egészíteni. Újabban egyre töb-
bet beszélünk a mediterrán ét-
rendről, amely halban, olíva-
olajban, tengeri gyümölcsök-
ben, teljes kiőrlésű gaboná-
ból készült péksütemények-
ben, gyümölcsben és zöldség-
ben gazdag. Ha ez az étrend 
háttérbe szorítja a zsíros disz-

nó-, marha- és juhhúsfogyasz-
tást, és ezt ki tudjuk egészíte-
ni rendszeres fizikai testmoz-
gással, akkor látványosan csök-
kenthetjük az Alzheimer-kór 
megjelenési esélyét” – fogalmaz 
dr. Rácz Attila marosvásárhelyi 
pszichiáter.

Szakemberek azt is megfi-
gyelték, hogy az értelmiségi 
munkát végzők körében a kór 
később jelentkezik. Ez azzal is 
összefüggésben van, hogy az 
értelmiségi ember jobban oda-
figyel egészségére, a táplálko-
zásra és a testmozgásra egy-
aránt. Nemcsak a szellemi ké-
pessége, de anyagi forrásai is 
megvannak ahhoz, hogy az át-
lagnál egészségesebb életet él-
jen, így az egyéb betegségek-
hez hasonlóan csökken ennek a 
kórnak is a gyakorisága.

Míg nálunk a szaksze-
rű felvilágosítás és megelő-
zés gyerekcipőben jár, Nyu-
gat-Európában egyre több az 
Alzheimer-információs központ, 
ahol a betegek és a hozzátarto-
zók nemcsak szakemberekkel, 
hanem egymással is megoszt-
hatják tapasztalataikat. Számos 
nyugat-európai országban ez 
számít manapság az egyik leg-
költségesebb kezelésnek, hiszen 
a legtöbb beteg mellé egyéni 
beteggondozót keresnek. Több 
ezer romániai betegápoló, nő-
vér foglalkozik Németországban 
vagy más fejlett EU-országban 
az Alzheimer-kórban szenvedő 
betegek gondozásával.

Öregkori „boldogság”?

Miközben a hozzátartozók szá-
mára hatalmas terhet jelent, az 

Alzheimer-kórral diagnoszti-
zált beteg valójában nem szen-
ved. „Amikor megkérdem e be-
tegeket, hogy van-e valamilyen 
problémájuk, azt válaszolják, 
nincs, minden rendben, nem fáj 
semmi. Nem panaszkodnak. 
Ha azzal szembesülnek, hogy 
nem tudják, milyen nap vagy hó-
nap van, vagy nem ismerik meg 
családtagjaikat, ez nekik nem 
számít, valójában nem érdek-
li őket. Mintha derű volna ben-
nük. Közérzetük inkább felhőt-
len és derűs, szinte boldogak. 
Az Alzheimer nem a legrosz-
szabb megbetegedés: a család-
nak igen, de a páciensnek nem. 
Amikor a kór elhatalmasodik 
rajta, sok betegnél nyugodt, bé-
kés állapot állhat be” – magya-
rázza a betegek lelkiállapotát az 
elmegyógyász.

MAKKAY JÓZSEF

A népbetegségek sorában helyet szorított magának az Alzheimer-kór: egy-

re több időskorú betegnél állapítják meg a demenciát. Mivel a betegséget 

gyógyítani nem lehet, a szakemberek a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. 

Dr. Rácz Attila marosvásárhelyi pszichiáterrel vettük számba, mit tehet a 

beteg és a hozzátartozó, ha a családban felüti fejét az időskori elbutulás.

Hiányos emlékezet. Az Alzheimer-kór megelőzésében fontos a szerepe a mozgásban gazdag életmódnak 

„Amikor megkérdem 
e betegeket, hogy 
van-e valamilyen 
problémájuk, azt 
válaszolják, nincs.” 




