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“Ништа теже него определити где 
престаје младост”

- Јован Дучић



Подсећање: ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА је способност увиђања односа између ствари и појава, 
односно способност решавања нових проблема и сналажења у новим 
ситуацијама.

Кател: “Интелигенција је способност учења, мишљења и 
прилагођавања.”

Спирман: “Интелигенцију чини један основни, »G« и више специфичних 
фактора, »S«.”

Торндјак: “Поједине специфичности чине глобалну интелектуалну Торндјак: “Поједине специфичности чине глобалну интелектуалну 
способност.”

• Питања егземинатора за процену интелигенције су индивидуална. 
Оријентири су испитаниково животно доба, степен образовања и 
социјални статус. 

• Интелигенција се најчешће квантификује количником интелигенције:                                 

QI= УМНИ УЗРАСТ/ХРОНОЛОQI= УМНИ УЗРАСТ/ХРОНОЛОШКИ УЗРАСТ ШКИ УЗРАСТ x 100x 100



ДЕФИЦИТИ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ: 
МЕНТАЛНЕ РЕТАРДАЦИЈЕ И ДЕМЕНЦИЈЕ

• Француски психијатар Esquirol разликује ове две менталне 
инсуфицијенције следећим речима:

”Дементном човеку је ускраћено добро које је некада 
имао – он је богаташ који је осиромашио, а олигофрен  одувек 
живи у сиромаштву – он никада није био богат.”

МЕНТАЛНЕ РЕТАРДАЦИЈЕ

Степен менталне
ретардације

Коефицијент 
интелигенције (QI)

Лака од 50 до 69Лака од 50 до 69

Умерена од 35 до 49

Тешка од 20 до 34

Дубока испод 20

ИСПИТИВАЊЕ интелектуалног дефицита: 
1. Анализа говора
2. “Мали клинички тест интелигенције”, којим се оцењује информисаност, 
нумеричка спретност, способност апстрактног мишљења … 

- УРГЕНТНО СТАЊЕ: Ментално ретардиране особе могу повремено испољавати 
раздражљивост и на безначајне поводе (еретизам), посебно када се на психичку 
раздражљивост надовеже моторна ексцитација



Старење
 Кумулација промена у организму током 

времена (Bowen R, Atwооd C, 2004)

 Старење људи је мултидимензионални 
процес физичких, психолошких и 
социјалних промена социјалних промена 

 Неке димензије и својства личности се 
развијају током времена, док су друга у 
регресији

 Истраживања показују како и у позним 
годинама постоје потенцијали за физички, 
ментални  и социјални раст и развој



Старење светске популације



“Социјална” и “биолошка” 
старост

 “Социјална” старост је очекивање 
друштва о томе како људи треба да се 
понашају у складу са годинама

 “Биолошка” старост је стање организма 
у датим годинама

 Ставови појединаца и друштва о 
старењу и деменцији

- адекватни или непримерени???



Деменција

 Неуродегенеративни прогресивни 
поремећај везан за одрасло животно 
доба, који има специфичну клиничку 
слику и хистопатологију у својим слику и хистопатологију у својим 
различитим фазама

 Дијагноза не подразумева нужно пад 
памћења, што је био неопходан услов 
раније



Интересовање
истраживача за
деменције

 1966-1976:  150 радова

 1976-2008:  90 000 радова

 1976:

- дефицит ацетилхолина

- нада да ће надокнада 
ацетилхолина решити 
проблем



Колико је честа
деменција?

 Преваленца расте са годинама

 Удвостручује се сваких 5 година после 60. 
године

 85. година вс. 65. година:  20 пута више

 Очекује се код 50% старијих од 90 година Очекује се код 50% старијих од 90 година

 Опада након десете деценије?!

 Алцхајмерова болест чини 60% до 70% 
случајева деменције

 Процењује се на 6.4% стандардизовано
за године (6400 на 100000)

 Шумадија око 21 000 болесника?!



Проблеми.....
 Где су болесници? 

- Однос породице према болести?

- Однос доктора према болести?

Непрепозната деменција

или
погрешно дијагностикована, 
делом и због бихејвиоралног
аспекта болести

(MOPS, Sy Psychoorganicum, F06, 
депресија, психоза, енцефалопатија, 
Insuff. Vasorum cerebri???)



Спектрум деменције

Нормално

Шта се овде догађа?

Деменција
MS FTD

Остало

http://alzheimers.org.uk. Sajtu je pristupljeno februara 2009. godine.

AB: Alchajmerova bolest; VaD: vaskularna demencija; MS: multiple skleroza;
PB: Parkinsonova bolest; FTD: frontotemporalna demencija; DLB: demencija sa Levijevim telima.

Блага Умерена Узнапредовали
стадијум

АБ

62%

ВаД

17%

Мешовита

10%

Деменција
PB DLB



Дијагностички
критеријуми (МКБ- 10)

• Органски, укључујући симптоматски
ментални поремећаји (F00 до F09)

• Деменција (F00- F03)

F00 Деменција у АлцхајмеровојF00 Деменција у Алцхајмеровој
болести

F01 Васкуларна деменција

F02 Деменција у обољењима
класификованим на другом месту

F03 Неспецификована деменција



Дијагностички
критеријуми (МКБ- 10)

У оквиру подгрупе Болести нервног
система:

• Друге дегенеративне болести• Друге дегенеративне болести
нервног система (G30- G32)

• G30- Алцхајмерова болест

• G31- Друге дегенеративне
болести нервног система



Дијагностички
критеријуми (МКБ- 10)

• Оскудне дефиниције сваког ентитета, 
разграничење недовољно прецизно

• Не прати најновија достигнућа

• Не помињу се фронтотемпорална• Не помињу се фронтотемпорална
деменција (ФТД), деменција Левијевих
тела (БЛД), Бисвангерова болест се
налази у групи болести система
крвотока

• Ове болести представљају 30% 
деменција- не могу се апстраховати!



Тестови памћења
и функционални тестови
за откривање
Алцхајмерове болести

• За откривање вероватног
присуства АБ користе се широкоприсуства АБ користе се широко
распрострањени тестови:

– MМSE тест

– Тест цртања сата (CDT)

– Монтреалска процена когниције
(MoCA)



MMSEMMSE-- Mini Mental State ExaminationMini Mental State Examination
МалаМала скаласкала проценепроцене менталногменталног стстaaњњaa

ИспитивањеИспитивање когнитивногкогнитивног
функционисањафункционисања::

• Оријентација: 00-- 1010
• Упамћивање: 00-- 33
• Пажња и способност

–– 3030-- 28 28 нормално
функционисање

–– 2525-- 27 27 минимални• Пажња и способност
рачунања: 00-- 55

• Репродукција
упамћеног: 00-- 33

• Језик: 00-- 99

–– 2525-- 27 27 минимални
когнитивни дефицит

–– 2424-- 21 21 благо оштећење

–– 2020-- 16 16 умерено оштећење

–– <<15 15 тешко оштећење



Резултат: 2 Резултат: 7 

Процена памћења коришћењем
теста цртања сата1

Вотсонов метод
сабирања поена:
За било коју грешку у писању
бројева у првој, другој или трећој
четвртини доделите 1 поен.
За било коју грешку у писању
редоследа бројева у четвртој

Slike preuzete iz: Juby A, et al 20022

Резултат: 2 
(нормално) 

Резултат: 7 
(деменција) 

Резултат: 7 
(деменција) 

Резултат: 6 
(деменција) 

1. Sunderland T, et al. J Am Geriatr Soc. 1989;37:725-9. 2. Juby A, et al. CMAJ. 2002;167:859-64.

Резултат 0-3 = Нормално

Резултат 4-7 = Деменција

редоследа бројева у четвртој
четвртини доделите 4 поена2





Бихејвиорални аспекти 
деменције

 Карактерне измене

 Сумануте идеје и 
халуцинацијехалуцинације

 Промене расположења

 Измене когнитивних функција

 “Катастрофична реакција”

 “Sundowner Sy”



Карактерне измене

• Посебно узнемирују породицу

• Преморбидна личност може се
потенцирати током развоја деменције

• Интровертни су и незаинтересовани за• Интровертни су и незаинтересовани за
последице њиховог понашања по друге
особе

• Понекад насилни према члановима
породице и неговатељима

• Пацијенти са изменама у фронталним и
темпоралним лобусима често су
раздражљиви и ексползивни



Халуцинације и
сумануте идеје

• 20- 30% дементних пацијента
(примарно Алцхајмеровог типа) имају
халуцинације

• 30- 40% има сумануте идеје односа и• 30- 40% има сумануте идеје односа и
персекуције, паранодне и
несистематизоване

• Такође су комплексне, високо
систематизоване сумануте идеје
опсервиране код ових пацијената

• Запажена је физичка агресија пацијента
са психотичним симптомима



Промене расположења

• Депресивност и анксиозност су главни
симптоми запажени код 40- 50% 
пацијената са деменцијом

• Свега 10- 20% има комплетан
депресивни синдром

• Могу се напрасно смејати или заплакати
(екстремне емоције), без адекватног
повода



“Катастрофична реакција”
• Тешкоће у “апстрактном мишљењу”:

– закључивање од појединачног ка
општем, према сличности и разликама, 
перцепција ширег концепта

– способност решавања проблема, 
логичног резоновања и доношење
здраворазумских судова

• Goldstein: “Катастрофична реакција” • Goldstein: “Катастрофична реакција” 
означава агитацију као последицу
пацијентовог увида у интелектуални
дефицит, под стресним околностима

• Пацијенти покушавају да компензују
интелектуални дефицит различитим
стратегијама: избегавају одговоре, праве
непримерене шале, не придржавају се
конвенционалних правила понашања и
социјалних норми



“Sundowner Sy”

• Карактерише га: поспаност, конфузија, 
атаксија, као и акцидентални падови

• Јавља се код старијих људи који су
претерано седиранипретерано седирани

• Код пацијента са деменцијом као
нежељени ефекат на примену малих
доза психоактивних супстанци

• Синдром се јавља и код деметних
пацијената када изгубе свакодневне
оријентире, нпр. светло или неки
предмети из окружења



Присуство бихејвиоралних
симптома
- предиктор брже прогресије болести

Јака повезаност између присуства неких
бихејвиоралних симптома у АД-у и погоршања
болести, на пример:

 Агитираност, халуцинације и лутања су
повезани са бржим когнитивним пропадањем
и смрћу

 Агресивно понашање и поремећај спавања 
су предиктори бржег когнитивног пропадања

 Параноја, халуцинације, поремећај 
активности и екстрапирамидални знаци су 
предиктори бржег функционалног
пропадања



Нефармаколошки 
третман деменција
 Објаснити пацијенту и породици 

природу болести, посебно 
прогредијентни ток и начин да се он 
успори

 Да пацијент што дуже настави са до 
тада уобичајеним животом

 Да пацијент практикује додатне телесне 
и умне вежбе, у складу са 
интересовањима

- користити преостале креативне 
потенцијале



Контрола 7 фактора ризика

 хипертензија

 шећерна болест у средњем животном 
добу

 гојазност у средњем животном добу

 депресија депресија

 физичка неактивност

 пушење 

 низак ниво едукације

→ Превенира 10–25% случајева АБ (1,1–3 
милиона болесника)



Подршка неговатељима 
пацијената са деменцијом

 Неговатељи болесника оболелих од 
деменције спадају у највулнерабилнију 
популацију неговатеља: 
 изложени су високом нивоу стреса

 имају изражен осећај кривице

 често праћен депресивношћу и

 другим психолошким проблемима

 Психоедукационе интервенције одмах након 
постављања дијагнозе, подршкa, саветовање 
и/или когнитивно-бихејвиоралне 
интервенције, депресију неговатеља 
решавати у складу са препорукама за 
лечење депресије



Фармаколошка терапија 
деменција
 Лекове не треба примењивати, уколико нису 

стварно неопходни

 Придржавати се постулата: 

“почети са нижом дозом и постепено је 
повећавати”повећавати”

(“start low and go slоw”)

 Неке је лекове потребно узимати континуирано, 
како би испољили ефекте

 Не прекидати са терапијом чак и када се чини 
да нема побољшања или да долази до благог 
погоршања (AWАRE студија)



NICE

Према NICE препорукама, које узимају у 
обзир и ефикасност и цену лечења 

(јун 2009):

 "донепезил, ривастигмин, галантамин  "донепезил, ривастигмин, галантамин 
се препоручују за лечење умерених 
стадијума Алцхајмер деменције.“



Терапија психотичности 
дементних
 Примена антипсихотика повећава ризик од 

васкулних инцидената код особа са 
деменцијом

 Примена ChEI је ефикасна у третману  Примена ChEI је ефикасна у третману 
психотичних симптома дементних- Леви
боди деменција и Паркинсонова деменција 

 Код пацијената са Алцхајмеровом болешћу 
примена ChEI одлаже појаву психотичних и 
понашајних поремећаја 



Третирање поремећаја 
сна дементних

 Хигијено- дијететски режим уклопити у 
циркадијални ритам особе

 Уколико је медикација неопходна,  Уколико је медикација неопходна, 
преферира се небензодиазепински 
хипнотик типа зопиклона и золпидема, 
евентуално примена седативног 
антидепресива тразодона



Депресија и деменција 
се преклапају  на клиничком 

плану

ДЕПРЕСИЈАДЕПРЕСИЈА

→много тужних 

ДЕМЕНЦИЈАДЕМЕНЦИЈА

→осиромашење →много тужних 

емоција

→осиромашење 
емотивног живота

Примена антидепресива има и 

диференцијално- дијагностички 
значај!



Третман депресивности и 
анксиозности дементних

 Купирање депресивности дементних 
могуће је без значајнијих нежељених 
ефеката, применом SSRI- сертралина

 Купирање теже и перзистентне 
анксиозности дементних, на основу 
клиничких искустава, постиже се 
применом SSRI 

(најчешће је у основи депресивност)

- избегавати бенседине



Мултидимензионални 
прилаз старењу
 Разматрање соматског стања и 

усклађивање терапијских протокола

(избећи полипрагмазију, превенирати 
нежељене интеракције прописаних 
лекова)лекова)

 Посебна пажња се посвећује менталном 
здрављу

 Циљ: 

добити на “годинама квалитетног 
живота”



Концепт успешног старења
(Rowe S, Kahn Р 1997)

 Разматран 1950. године

 Реактуализован 1980.године

 Има три компоненте:

1. Смањење вероватноће за настанак болести 
или онеспособљености

2. Висок ниво когнитивних и функционалних 
капацитета

3. Укљученост у активности



Шест димензија здравог или 
оптималног старења 
(Gilmer D, Carolyn A 2003)

1. Нема физичке онеспособљености након 75. године 
старости, по процени лекара

2. Добра субјективна процена (самопроцена) здравља

3. Дужина живота без онеспособљености

4. Добро ментално здравље

5. Очекивана социјална подршка

6. Задовољавајући резултати самопроцене 8 домена: 
брак, приходи, деца, пријатељства и социјални 
контакти, хоби, активности у заједници, религија и 
рекреација



Оставимо предрасуде о 
старењу за нама!


