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Demenciaszűrés 
az alapellátásban – 
fókuszban a vaszkuláris 
kockázati tényezők
Miközben a daganatos és szív-érrendszeri betegségek halálo-
zása csökken, a demencia miatti halálozás nő, a demens be-
tegek száma 2050-re megtriplázódik: a demencia a XXI. szá-
zad epidémiája. Két leggyakoribb oka az Alzheimer-kór (AK) 
és a vaszkuláris demencia (VaD); a két patológia gyakran 
keveredik egymással, illetve kockázati faktoraik is közösek. 
A kognitív tünetek korai felismerése korai intervenciót tesz 
lehetővé, így kitolva a demencia megjelenését. Magyarorszá-
gon a demens betegek diagnózist követő túlélése átlagosan 
három év, ami arra utal, hogy a diagnózis már előrehaladott 
állapotban történik meg. 

Szubjektív kognitív hanyatlás, 
enyhe kognitív zavar, demencia
A demencia tünetcsoport, nem betegség, feltéte-

le a  mindennapi funkciókat zavaró mértékű kognitív 

tünetek jelenléte. A  degeneratív demenciák általában 

évekig-évtizedekig tartanak, az idegsejtpusztulás lassú, 

progresszív folyamat. AK-ban a neuropatológiai elvál-

tozások felhalmozódása az agyban már évtizedekkel 

korábban elindul, mint ahogyan a következményes de-

mencia kifejlődik, míg VaD-ban például az agyi kisér-

betegség okozta krónikus agyi hipoperfúzió okoz lassú 

funkcióromlást. A vaszkuláris kockázati tényezők sze-

repe VaD esetében nyilvánvaló, de AK-ban is igazolt 

a  hipertónia, a  cukorbetegség, az atherosclerosis vagy 

a hypercholesterinaemia, az obesitas, a korábbi stroke, 

ischaemiás szívbetegség, pitvarfi brilláció illetve az élet-

módi tényezők (pl. mozgásszegény életmód és dohány-

zás) hatása. 

A demenciát megelőző stádium, az enyhe kognitív 

zavar (mild cognitive impairment, MCI), ahol a  tü-

netek a mindennapi aktivitást még nem befolyásolják, 

a beteg fokozott odafi gyeléssel, „cetlizéssel”, jegyzetek 

használatával kompenzál. Ezt is megelőzi az ún. szub-

jektív kognitív hanyatlás (subjective cognitive decline, 

SCD) stádiuma, amikor a  betegek megélik kognitív 

teljesítményük csökkenését, elsősorban a  végrehajtási 

(exekutív) funkciókban (különösen például a  megosz-

tott fi gyelem, reakcióidő, illetve előhívási feladatok) 

tapasztalva teljesítménycsökkenést, amit azonban még 

az érzékeny kognitív tesztek sem értékelnek kóros-

ként. Külön nehezíti az SCD értelmezését az életkorral 

megfi gyelhető kognitív funkciócsökkenés, mely szin-

tén elsősorban a  prefrontalis funkciókban alakul ki. 

Ez a lassú, életkorral előre haladó folyamat nagy kihí-

vást jelent a diagnosztikában. A késői felismerés egyik 

oka az a  tévhit, hogy a  rövid távú emlékezet romlása 

is korfüggő, elterjedt kifejezéssel „korához képest” jó 

az emlékezete az idős páciensnek, amikor a hosszútá-

vú memóriafunkciókat (hiszen minden régi eseményre 

jól emlékszik) keverik össze a  rövidtávú emlékezettel. 

A demencia leggyakoribb oka, az AK esetében a beve-

zető tünet a rövidtávú epizodikus memória károsodása. 

Ugyanakkor a fi atal betegek is feledékenységre panasz-

kodnak, a demenciától félnek, mivel úgy érzik, egysze-

rű dolgokra nem tudnak visszaemlékezni, ugyanakkor 

bonyolult, nagy fi gyelmet, jó epizodikus memóriakész-

séget igénylő munkájukat hiba nélkül ellátják. 

Az MCI prevalenciája 60 évnél idősebbek között 

7–25% közötti lehet; az arány az életkorral és az alacso-

nyabb iskolázottsággal nő, illetve férfi ak között gyako-

ribb. A SCD prevalenciája a 45 évnél idősebbek között 

10–15% közé tehető, ugyanakkor 70 éves életkor felett 

a kognitív tesztek alapján normális teljesítményű popu-

lációban a  kognitív funkciókban panasz 50–80%-ban 

fi gyelhető meg. 

Az SCD és az MCI etiológiája heterogén. Az SCD 

gyakran reverzibilis vagy stabil, MCI-demencia felé 

progresszió az idősebbekben és a tartós panaszok ese-

tén valószínűbb. Az MCI demencia konverzió aránya 

5–17%/év, amit elsősorban az AK-ra jellemző biomar-

kerek (pozitív béta-amiloid vagy tau PET, kóros liquor 

amiloid/tau arány) illetve az apolipoprotein E4 allél 

hordozása befolyásol. 

A kognitív betegségek szűrése során fontos, hogy az 

MCI szakaszban vagy a már kialakult demencia stádiu-

maiban szeretnénk a szindróma lehetőségét kimutatni. 

A szűrés, illetve talán inkább a korai diagnózis számos 

előnnyel jár a  beteg és környezete számára. Lehetőséget 

ad reverzibilis kognitív károsodást okozó betegségek 

azonosítására és kezelésére. A  tünetek korai szaka-

szában a  beteg képes önrendelkezésre, tervezésre, így 

előre rendelkezhet fontos szociális, familiáris és egész-

ségügyi kérdésekben is. A  korai diagnózis a  kognitív 

tünetek korai szimptómás kezelését teszi lehetővé. Le-

hetőség nyílik az ápolási igények, a gondozói és szoci-

ális támogatás felmérésére, megtervezésére. A kognitív 

károsodás felismerése a  kockázati tényezők intenzív 
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kezelésére is ösztönöz. Ugyanakkor negatív következ-

ményekkel is járhat a  nem kezelhető betegségek azo-

nosításával, jelentős pszichés terhet jelentve a betegnek 

és a gondozóknak egyaránt. Szintén megoldandó prob-

lémát jelent a  kognitív tesztek fals pozitivitása esetén 

azonosított beteg, akinek a betegségteherrel indokolat-

lanul kell szembesülnie. 

Szelekció nélküli, populáció szintű demencia szűrés 

az irodalmi adatok szerint nem javasolt. Célzott szű-

rés a fokozott kockázatú csoportokban ajánlott. A leg-

fontosabb kockázati faktor az életkor, amit életmódi 

és vaszkuláris kockázati faktorokkal lehet kiegészíteni 

a kognitív károsodás kockázatának, így a szűrés szük-

ségességének becslésére. 65 év felett ötévente duplázó-

dik a kockázat, amit egy vagy több vaszkuláris rizikó-

faktor fokozhat tovább (1. táblázat). Mindezek mellett 

a  demencia családban való előfordulása is duplázza 

a kockázatot. 

A kognitív károsodás szűrésére alkalmas tesztek
Az alapellátásban olyan teszt lenne ideális, mely több 

kognitív domént vizsgál, használata rövid időt igényel 

és érzékenysége is megfelelő. Ilyen tökéletes teszt azon-

ban nem létezik, valamelyik szempont alapján kompro-

misszumot szükséges kötni.

A leggyakrabban használt tesztek a  Mini Mental 

teszt (Mini Mental State Examination, MMSE), az 

órarajzolási teszt (clock drawing test, CDT) és a Mont-

real Cognitive Assessment (MoCA) teszt. A MiniCog 

teszt a  rövidtávú memória és a visuospatialis képessé-

gek (CDT) rövid tesztje. 

A legelterjedtebb multidomén teszt az MMSE, mely 

a térben-időben orientációt (10 pont), a megjegyző em-

lékezést (3 pont), fi gyelmet (5 pont), késleltetett visz-

szahívást (3 pont), nyelvi képességeket (aphasia, alexia, 

agraphia) (5 pont), praxist (3 pont) és a  visuospatia-

lis funkciókat (1 pont) vizsgálja (maximum 30 pont). 

A teszt 7–10 percet vesz igénybe. A 27–28 pontos határ-

érték az MCI diagnózisában 45–60%-os szenzitivitást 

és 65–90%-os specifi citást, míg demencia vonatkozásá-

ban a 23/24 pont 87% szezitivitást és 82%-os specifi -

citást jelent. Hátránya, hogy a végrehajtási funkciókat 

alig vizsgálja és az MCI szűrésére kevéssé érzékeny. 

A MoCA teszt felvétele kb. 10 percet vesz igénybe. 

Több résztesztet is tartalmaz a  prefrontalis funkciók 

vizsgálatára, így a  trail making tesztet, a  verbális 

fl uenciát, fi gyelmi teszteket, kategóriaképzést is. 

A  rövidtávú memória vizsgálatára 5 itemet használ, 

a visszahívásig pedig több idő telik el, mint az MMSE 

teszt esetében. Emellett használja (bár a  pontozásnál 

nem veszi fi gyelembe) a  segítséggel végzett visszahí-

vás (cue-guided recall) módszerét is. Része az órateszt 

is. 25–26 pontos határértékkel a szenzitivitása igen jó, 

80-100%, specifi citása 50–76% az MCI tekintetében. 

Mindezen tulajdonságai miatt MCI szűrésére a MoCA 

alkalmasabb a  MMSE-nél. Használata jártasságot 

igényel, ezt a  teszt honlapján (https://mocacognition.

com/) lehet megszerezni. 

A MiniCog teszt során az MMSE 3 szavát kérjük 

visszaismételni, majd a beteg az óratesztet végzi el, ezt 

követően kérdezzük vissza a  korábbi 3 szót. Minden 

felidézett szó 1 pontot ér, a helyes órateszt 2-t, a helyte-

len 0-t. A MiniCog teszt 0-2 pontja 39–84% szenziti-

vitással és 78–88%-os specifi citással MCI-ben. 

A fentiek mellett számos kognitív szűrőteszt ismert 

az irodalomban, így magyar fejlesztésű, az MCI kimu-

tatására optimalizált teszt, a  Korai Mentális Teszt is, 

ezek használata azonban nem terjedt el. 

A családorvos szerepe
A családorvosi ellátás elsődleges a kognitív zavarok ko-

rai felismerésében. A  demencia reverzibilis kockázati 

tényezőinek kezelése kifejlődésének esélyét akár 35%-

kal is csökkentheti, így kitolva azt az életkort, amikor 

a  tünetek megjelennek. Fontos a korai kognitív tüne-

tek, elsősorban a  rövidtávú memóriazavar felismerése, 

a  szűrőtesztek rutinszerű alkalmazása. A  már kogni-

tív tüneteket mutató betegek esetében is igazolt, hogy 

a  kardiovaszkuláris és életmódi kockázati tényezők 

kezelése csökkenti a progresszió mértékét az ilyen in-

tervencióban nem részesülő betegekhez képest. A de-

mens beteg minimális kivizsgálási protokollja magá-

ban foglalja a metabolikus okok kizárását, a rutin labor 

mellett a pajzsmirigyfunkció illetve a B12-vitaminszint 

vizsgálatát. SCD, MCI illetve enyhe demencia esetén 

1. táblázat: Kognitív károsodás kockázatbecslése
Vaszkuláris kockázati faktorok: hipertónia, diabétesz, hypercholesterinaemia, obesitas, 
korábbi stroke, ischaemiás szívbetegség, atherosclerosis, pitvarfibrilláció, dohányzás, 
mozgásszegény életmód

Életkor (év)
Vaszkuláris kockáza   faktorok száma

0 1 2 3 vagy 
több

65–69  2%  4%  8% 16%

70–74  4%  8% 16% 32%

75–79  8% 16% 32%  50%+

80–84 16% 32%  50%+  50%+

85 és fele  e 32%  50%+  50%+  50%+
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a kognitív tünetek javítására adhatók a nootrop szerek; 

nincs elsőként választandó készítmény, az alkalmazást 

a kezelő orvos judíciuma határozza meg. Amennyiben 

a megfelelő adagban adott gyógyszer 3–4 hónap után 

sem hat, céltalan tovább folytatni adását, más hatás-

mechanizmusú készítményt érdemes választani. Nincs 

adat arról, hogy többféle nootropikum együttes adása 

hatékonyabb lehet, így nem ajánlott. 

Fontos gyakorlati szempont a  gépjárművezetői 

egészségügyi alkalmasság megítélése (13/1992. (VI. 

26.) NM rendelet), amely demenciában nem ad egyér-

telmű szabályozást. Az Amerikai Neurológiai Társaság 

ajánlása szerint idős korban fokozott baleseti kocká-

zatot jelent korábbi baleset okozása, heti 100 km-nél 

kevesebb vezetés (Magyarországon ez nyilvánvalóan 

nem értelmezhető), rossz helyzetfelismerő képesség, 

agresszivitás, impulzivitás és a  MMSE tesztben elért 

24 pontnál kevesebb érték. Végül kiemelendő, hogy 

a demens beteg ellátását, gondozását végző személyre 

is különös fi gyelmet kell fordítani, a  gondozói stressz 

jelentős, a gondozó betegsége gyakran a gondozott de-

mens beteg ellátását is veszélyezteti. 

Dr. Kovács Tibor
Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika 

IRODALOM
A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve a demencia kórismézéséről, 

kezeléséről és gondozásáról. Ideggyogy. Sz Proceedings 2022(2):41-116 
Aevarsson O, Skoog I. A longitudinal population study of the Mini-Mental State 

Examination in the very old: relation to dementia and education. Dement Geriatr 
Cogn Disord. 2000;11:166–175.

Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, et al. The diagnosis of mild cognitive impairment 
due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute 
on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for 
Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & dementia: the journal of the Alzheimer’s 
Association. 2011;7:270–279

APA American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, Arlington, VA 
2013.

Balázs N, Ajtay A, Oberfrank F, Bereczki D, Kovács T. Dementia epidemiology in 
Hungary based on data from neurological and psychiatric specialty services. Sci 
Rep. 2021 May 14;11(1):10333. 

de Vugt ME, Verhey FRJ. The impact of early dementia diagnosis and intervention on 
informal caregivers. Progress in Neurobiology 2013;10:54–62

Dubois B, Feldman HH, Jacova C et al. Advancing research diagnostic criteria for 
Alzheimer’s disease: the IWG-2 criteria. Lancet Neurol 2014; 13: 614–29

Égerházi A. Az Alzheimer-dementia korai felismerése és differenciáldiagnózisa klinikai 
vizsgálómódszerekkel   Orvosi Hetilap. 2008. 149. évf. 51. sz., p. 2433-2440. 

Jongsiriyanyong S, Limpawattana P. Mild cognitive cmpairment in clinical practice: 
A review article. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2018;33:500-507 

Kálmán J, Pákáski M, Hoffmann I et al. Korai Mentális Teszt: az enyhe kognitív zavar 
szűrőtesztjének fejlesztése. Ideggy Szle 2013;66:43-52

Kovács A, Tóth A. Az Alzheimer-betegség a háziorvos szemszögéből. Mit tehetünk 
betegeinkért a XXI. század elején?  Magyar Családorvosok Lapja. 2010.  1. sz., 
p. 36-39. 

Kovács T. Demencia a mindennapi gyakorlatban. Korszerű Kaleidoszkóp. 2016. 2. évf. 
2. sz., p. 3-8. 

Kovács T. Demenciák In: Bereczki, Dániel; Magyar, Mária Tünde (szerk.) Neurológia 
a háziorvosi gyakorlatban. Budapest, Magyarország : SpringMed Kiadó (2019) 
412 p. pp. 162-189. 

Langa KM, Levine DA. The diagnosis and management of mild cognitive impairment: 
A clinical review. JAMA 2014;312:2551–2561

Livingston G et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet 
2017;390:2673-2734.

Petersen RC. Mild cognitive impairment. Continuum (Minneap Minn). 2016;22:404-418
Reisberg B, Shulman MB, Torossian C, Leng L, Zhu W. Outcome over seven years of 

healthy adults with and without subjective cognitive impairment. Alzheimers 
Dement, 2010;6;11-24

Tariska P. Paksy A. Mini-Cog : a mentális hanyatlás „ultrarövid” és egyszerű szűrésének 
lehetősége. Orvosi Hetilap. 2003. 144. évf. 17. sz., p. 803-809. 

Valikovics A et al. Az Alzheimer-kór tünetei és kezelési lehetőségei: a korai felismerés 
jelentősége a családorvosi gyakorlatban Magyar Családorvosok Lapja 
2010;7:40-43.

Volosin M, Janacsek K, Németh D. A Montreal Kognitív Felmérés (MoCa) magyar nyelvű 
adaptálása egészséges, enyhe kognitív zavarban és demenciában szenvedő idős 
személyek körében. Psychiatria Hung, 2013;28:370-392

Irodalomjegyzék a 9. oldalon kezdődő – Ivabradin vagy ivabradin és béta-blokkoló kombinált kezelés hipotóniával járó szívelégte-
lenségben – szempontok háziorvosoknak – cikkhez

1. Dillinger J-G, Maher V, et al.: Impact of Ivabradine on Central Aortic Blood Pressure 
and Myocardial Perfusion in Patients With Stable Coronary Artery Disease; 2015 
Dec;66(6):1138-44., PMID: 26418022.

2. Joannides R, Moore N, et al.: Comparative effects of ivabradine, a selective heart 
rate-lowering agent, and propranolol on systemic and cardiac haemodynamics 
at rest and during exercise Br J Clin Pharmacol. 2006 Feb;61(2):127-37. PMID: 
16433867. 

3. Manz M, Reuter M, et al.: A single intravenous dose of ivabradine, a novel I(f) 
inhibitor, lowers heart rate but does not depress left ventricular function in 
patients with left ventricular dysfunction, Cardiology. 2003;100(3):149-55. PMID: 
14631136.

4. Camm A J., Lau C-P: Electrophysiological effects of a single intravenous 
administration of ivabradine (S 16257) in adult patients with normal baseline 
electrophysiology Drugs R D; 2003;4(2):83-9.PMID: 12718562.

5. Fox K, Ford I, et al.: Ivabradine for patients with stable coronary artery disease 
and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-
blind, placebo-controlled trial, Lancet, 2008 Sep 6;372(9641):807-16. PMID: 
18757088.

 6. Swedberg K., Komajda M, et al.: Ivabradine and outcomes in chronic heart 
failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study, Lancet, 2010 Sep 
11;376(9744):875-85. PMID: 20801500

 7. McDonagh T A, Metra M, et al.: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment 
of acute and chronic heart failure ; Eur Heart J. 2021 Sep 21;42(36):3599-3726. 
PMID: 34447992.

8. Paul A Heidenreich P A, Bozkurt B, et al.:2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the 
Management of Heart Failure; Circulation 2022 May 3;145(18):e895-e1032. 
PMID: 35363499.

9. Martin R IR, Pogoryelova O, et al.: Atrial fi brillation associated with ivabradine 
treatment: meta-analysis of randomised controlled trials; Heart 2014 
Oct;100(19):1506-10. PMID: 24951486.

10. Tanboğa I H, Topçu S, et al.: The Risk of Atrial Fibrillation With Ivabradine Treatment: 
A Meta-analysis With Trial Sequential Analysis of More Than 40000 Patients; Clin 
Cardiol; 2016 Oct;39(10):615-620. PMID: 27511965.

MCsL1.indb   7MCsL1.indb   7 2023. 02. 21.   12:05:082023. 02. 21.   12:05:08


