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Abstract
The history of dementia is probably as old as humanity itself. Considering demographic trends, shifting age
ranges within older age groups, and increasing average life expectancy at birth the number of dementia
patients will skyrocket as predicted already in our days. This study reviews the early key players in the field,
attitudes towards dementia, and the evolution of its concept from antiquity to the work of Alois Alzheimer,
who laid the foundation of modern dementia research.
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1. ábra Demenciával diagnosztizált férfi képe (1836

“Színház az egész világ s merő
Szereplő mind a férfi, nő: mindenki
Föl- és lelép; jut több szerep is egy
Személyre: felvonásaik a hét kor.
Első a csecsemő, ki a dada Ölében
is pököd. Utána a Síró fiú táskával,
hajnalarczczal, Kelletlen mászva
iskolába, mint Csiga. Továbbad a
szerelmes, a Ki kályhaként sohajt s
dalt ömledez A hölgy szemöldökére.
És a harczos Fura szitkokkal telve,
nagy szakállal, Becsületféltő,gyors
és hirtelen Veszekvő, ágyú torkáig
keresve A buborék hírt. Aztán a bíró,
Tömött kappantól kerekes hasával,
Zord szemmel s rendesen vágott szakállal,
Teli bölcs mondattal s dicső példákkal.
Így játsza szerepét. A hatodik Kor
vézna bugyogóba bú, üveg Az orrán,
erszény oldalán; legényes És jól kimélt
nadrágja tág világ- Aszott czombjának,
s a mély férfi-hang, Mint gyermeknyafogás, a régi mód’Sivít s nyihog. A
végső jelenet, Mely a cselekvényes
mesét bezárja, Új gyermekség: a tiszta feledés,
Fog, szem, tapintat és minden hiján.”
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Shakespeare: Ahogy tetszik – részlet1

Képzeljük el a Szemirámisz függőkertjének létrehozóját, a zsidók babilóniai fogságának elrendelőjét
és az egyiptomi birodalmat térdre kényszerítő hatalmas ókori uralkodót, amint hatalmát vesztve emberi
mivoltából kivetkőzve füvet legel. A hadvezéri képességek, politikai éleslátás mellett az írás művészeteknek
hódoló művelt uralkodó hét év alatt jut el odáig, hogy beszélni sem tud, ökörként üvölt a mezőn. Dániel
negyedik könyve szerint II. Nabukodonozor -babiloni királyt- lsten büntette meg világi hatalmából adódó
elbizakodottságáért.2 A történet számos egyéb, ma már nem ellenőrizhető magyarázata közül az egyik, hogy
a szifilisz okozta késői demencia hatására viselkedett „őrültként” a király. A történet a demencia heterogén
etiológiájára, rettegett voltára, a szövődményes tünetek gazdagságára és a betegség súlyosságára is jó
például szolgál.
Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk a demencia kifejezéssel, mely hétköznapi
megfogalmazással élve „az agy és képességeinek folyamatos hanyatlásával kapcsolatos általános
tünetcsoport (egymással összefüggő tünetek együttese).” 3 Rajna definíciója szerint pedig a demencia
az idegrendszer sejtes és/vagy rostos állományának előrehaladó pusztulását kísérő fokozatosan
súlyosbodó tünetegyüttes. 4 A demencia kockázata az életkor előrehaladtával folyamatosan növekszik,
a 65 év feletti népesség 15 %-át érinti, a 75 év felettiek 20 %-át, míg a 85 év feletti korcsoportban a
betegség jelenléte meghaladja a 30 %-ot az óvatos becslések alapján is. Az epidemiológiai adatok
alapján kijelenthető, hogy a demencia korunk népbetegsége. A világon minden harmadik másodpercben
diagnosztizálnak egy demens beteget.5 Világszerte körülbelül 55 millió ember szenved demenciában, és
több mint 60%-uk alacsony és közepes jövedelmű országokban él. Magyarországon a szakértői becslések
alapján közel 250 ezer ember él demenciával. Amennyiben ezt családok szintjén kívánjuk számszerűsíteni,
akkor az érintettek száma a hozzátartozókkal együtt, meghaladhatja az 1 millió főt is, ami a teljes magyar
lakosság 10%-át jelenti.6
Figyelembe véve a demográfiai mozgásokat, az időskoron belüli korsávok átsúlyozódásá t és a
születéskor várható átlagos életkor növekedését, a demens betegek száma várhatóan robbanásszerű
növekedésnek indul – ennek jelei napjainkban is érezhetőek. Mivel az idősek aránya a lakosságon belül
szinte minden országban növekszik, ez a szám 2030-ban várhatóan 78 millióra, 2050-ben pedig 139 millióra
William Shakespeare: Ahogy tetszik, Második felvonás VII. szín, Jaques monológja.. Fordította Rákosi Jenő (Letöltve:
https://mek.oszk.hu/04500/04559/html/magyar.htm, 2021. március 22.)
2
Biblia, Dániel próféta negyedik könyve 1-34. Letöltve: http://mek.oszk.hu/00100/00161/html/o/dan/chap004.html, 2021.
április 4.
3
Public Health Agency: The early stages of dementia. (Letöltve:
https://www.publichealth.hscni.net/sites/default/files/the%20early%20stages%20of%20dementia_HUNGARIAN.pdf, 2021.
március 22.)
4
Dr. Rajna Péter:Öregedő agy-idősödő elme – örökifjú (?) lélek (2017.), Széchenyi Nyomda, Győr, p. 102.
5
Alzheimer’s Disease International Statistics (https://www.alzint.org/about/dementia-facts-figures/dementia-statistics/, 2021.
november 22.)
6
Egervári Ágnes et al: A demencia korszerű szemlélete, Szociális Klaszter Egyesület, Budapest, 2020. (Letöltve:
https://gokvi.hu/sites/default/files/file/2020/07/06/3G_A%20demencia%20korszer%C5%B1%20szeml%C3%A9lete.pdf, 2021.
november 02.)
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emelkedik.7 Ma a világon az Alzheimer-kór és demencia egyéb formái a 7. leggyakoribb oka a
halálozásoknak.8 Az is tény, hogy a nők aránytalanul érintettek, világszerte az Alzheimer-kór és a demencia
egyéb formái miatti halálozások 65%-a nő. A demencia megelőzéséről, gyógyításának fantasztikus új
módszereiről nap, mint nap jelennek meg színes szalagcím mögé rejtett hangzatos cikkek, reményre okot
adó beszámolók és bizalmat sugárzó kutatási eredményekről szóló publikációk. Mégis tény, hogy a
tudomány mai állása szerint a demencia kialakulásának okát nem ismerjük és a betegséget sem megelőzni,
sem gyógyítani nem tudjuk. Ha a PubMed9 adatbázis keresőjében a „dementia” kifejezésre keresünk, a
találatok látványosan mutatják be a téma iránti kutatási népszerűség növekedését. Míg 2000-ben 4451,
2010-ben 8615, 2020-ban már 17923 írás született a demencia témájában.
A témában a tudományos kutatások aktualitása gazdasági, szociális és egészségügyi területeken is
meghatározó. 10 Mégis, bármilyen hatalmas kutatási adatbázis áll rendelkezésre, a demencia kialakulásának
okainak, gyógyítási lehetőségeinek megoldásához még nem áll elegendő információ rendelkezésünkre.
A degeneratív demenciák fő kockázati tényezője az életkor, így azt is gondolhatnánk, hogy a
modern kor betegsége. Mégis, a demenciát előidéző betegségek ugyanolyan idősek, mint az
emberiség. Az ókorban az emberek átlagos élettartama 28 év volt 11, ennek ellenére már Egyiptomban
i.e.2000 évvel tisztában voltak azzal, hogy az életkor súlyos memóriazavarral járhat. A demenciaszindrómára hasonlító tünetegyüttes talán legkorábbi feljegyzése az ókori Egyiptomból származik, i.e. 3000
körül, amikor Ptah-Hotep herceg megemlítette az időskori állapotromlást, amely akkoriban az emberi
öregedés folyamatának természetes mérföldköve volt.12 Az egyik legkorábbi ismert pontos utalás a
demenciára Pythagoras görög filozófustól lelhető fel i.e.7. századból, aki az emberi élettartamot hat
szakaszra osztotta fel. Az utolsó életszakaszt, a halál közeli szakaszt „ seniumnak”, a szellemi és
fizikai romlás időszakának írta le, ahol ebben a szakaszban „a halandó lét színtere hosszú idő után
lezárul és szerencsére az emberi fajok közül kevesen érkeznek ide, ahol az elme a csecsemőkorszak
első korszakának imbecillitására redukálódik.”13 Platón és később Horatius azt hitte, hogy az időskor
önmagában gyakran szinonimája a szenilis demenciának. A Hellenisztikus Birodalom több írója írt a
demenciáról, azonban mindegyikük görög nyelven. Sajnos az írásokat sokáig nem fordították át
latinra, így a gondolkodók tanait csak később ismerte meg a tudomány. Aretaeus (2. század
vége) szerves mentális rendellenességekről írt és valószínűleg elsőként különböztette meg az akut

7

WHO Dementia jelentés (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia, letöltve: 2021.11.20.)

8

WHO Global Health Estimates (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death, 2021. november 06.)
9 A PubMed egy ingyenes online kereső, amellyel elsősorban az élettudományok és orvosbiológiai témájú referenciák és
absztraktok adatbázisához férhetünk hozzá .
10 Dr.Szabó Lajos (2011.): Időskori demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai,Akadémia Kiadó, Budapest. p.9.
11 Wikipedia: Születéskor várható élettartam.
Letöltve:https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BClet%C3%A9skor_v%C3%A1rhat%C3%B3_%C3%A9élettartam 2021. március 27.
12 Vatanabe P. et al: Historic concepts of dementia and Alzheimer's disease: From ancient times to the present. In: Revue Neurologique,
Volume 176., Issue
13 https://hu.qaz.wiki/wiki/Dementia, Letöltve: 2021. március 23.
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és a krónikus neurológiai és pszichiátriai rendellenességeket. Az általa reverzibilisnek nevezett akut
rendellenességeket delíriumnak nevezte, míg a krónikus rendellenességeket (demenciát) a magasabb
kognitív funkciók visszafordíthatatlan károsodása jellemezte. Hippokratész (i.e.460-377), majd
később Galenus (130–201) úgy gondolták, hogy a rendellenességek egy agyi károsodás
következményei, amelyek elsődlegesek, vagy másodlagosak lehetnek a test más szerveiben lévő
betegség folyamata miatt. 14 Összességében nagyon kevés szakirodalom maradt fenn ebből a
korszakból a demenciára vonatkoztatva, pedig a görög és római időből számtalan leírást találunk
atipikus, vagy furcsa viselkedésű személyekről. Nem tudni, hogy ezek a történetek igaz ak-e, illetve,
hogy az eltérő viselkedések okai valamilyen pszichopatológiai elváltozásokra vezethetőek vissza,
amelynek gyakran akár a demencia tüneteinek korai szemléltetése is lehet. Nero császár
uralkodásának első időszakát Róma aranykorának is nevezik, ám később számos „őrült” tettet
jegyeztek fel róla. Miközben Róma hat napig lángolt, Néró dalolt, énekelt vidáman lantját pengetve. 15
A korabeli írások szerint „elmebetegen” viselkedett. Az ókori történelemi feljegyzésekből
meglehetősen kevés hiteles információ maradt fenn, ezek egyik része írott formában, másik része
képzőművészeti alkotások formájában.
A középkorban a demenciáról ha lehet, még kevesebb feljegyzés született. Ez annak köszönhető, hogy
a világot számos járvány sújtotta, így sokkal „fontosabb” betegségekkel kellett szembenézniük az
embereknek. Európa lakosságának harmadát pusztította el a pestis több hulláma, de számos más
járvány is kialakult. Ilyenek fertőző járványok voltak pl. pestis, malária, lepra, diftéria, influenza,
himlő, venerrikus betegségek és a nem fertőző járványok (pl. ergotizmus, mérgezések,
pszichózisok). 16 Ebben az időben a társadalom miszticizmussal magyarázta a betegségek
megjelenését. Egyes fertőzések tünetei, különösen a hallucinációk és hisztérikus dührohamok miatt a
középkorban a betegségek hátterében démonokat, illetve boszorkányságot is vizionáltak.

14

Francois Boller: History of dementia and dementia in history. In:Journal of the Neurological Sciences Volume 158, Issue 2,
1998.06.30., Pp 125-133.
15
Múlt-kor: Paranoia, depresszió, családgyilkosság. Letöltve: https://mult-kor.hu/paranoia-depresszio-csaladgyilkossag-9-orulturalkodo-a-trtenelembol-20190705, 2021. március 22.
16
Dr. Forrai Judit: Középkori járványok. Letöltve: https://semmelweis.hu/medicinatortenet/files/2019/11/7.K%C3%B6z%C3%A9pkori-j%C3%A1rv%C3%A1nyok.pdf, 2021. március 28.
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2. ábra Id.Peter Bruegel: Anyarozsfertőzés17
A természet titokzatos erőit, Roger Bacon (1214–1294) filozófus „ésszerű” kifejtésében hirdette azt
a nézetet, hogy „a szenilitás az eredendő bűn következménye.” 18 Nem sokkal több előrelépés történt
a reneszánsz idején, kivéve talán azt a felfogást, hogy a demencia nemcsak memóriavesztéssel jár,
hanem előhozza a gyermeki viselkedésre való hajlamot is. Például André du Laurens (1558–1609) írt
ezen betegek jellegzetességéről, hogy elméjük elgyengül, „az emlékezet elveszik és az ítélet kudarcot
vall, így olyanok lesznek, mint csecsemőkorukban” 19 Jonathan Swift (1667–1745) Gulliver utazásai
címmel 1726-ban megjelent művében élénk és szatírikus portrét kínál az időskort kísérő kognitív és
személyiségváltozásokról. Nyilván túllépi a normális öregedés tüneteit leírása, és bizonyára Swiftet
demenciában szenvedők személyes megfigyelése ihlette. "Semmire sem emlékeznek, csak arra, amit
ifjúkorukban tanultak és még ez is nagyon tökéletlen ... Beszélgetés közben elfelejtik a dolgok közös
megnevezését és a személyek nevét, még azokét is, akik a legközelebbi barátok és kapcsolatok. Ugyan azért
az okért, soha nem szórakoztathatják magukat az olvasással, mert emlékezetük nem fogja szolgálni őket a
mondat elejétől a végéig .” Az élet furcsa iróniája, hogy Swift maga is demenciában szenvedett idős
korában. Az íróról a Gulliver utazásai című regény elé ekként írtak:
“Amerre csak nézett, Swift, mindenütt bestiákat és barmokat, pénzért, hatalomért való gazembereket és
a nyomortól és elnyomástól megtört tömegeket látott… A középkor mennyországa szétoszlott, a
renaissance földi emberisége elpusztult, mintha mindenből csak a pokol maradt volna meg az
embereknek nevezett állatok gyötrésére. Ezt a világot látta Swift és egészen keresztül látott rajta. Nem
csoda hát, ha nem halhatott meg ép elmével. Az élete végén caesari gőgje, szive vérét epével keverő
Id. Pieter Bruegel (1525-1569): Anyarozsfertőzés miatt végtagjaikat vesztett koldusok a 16. században, Letöltve:
https://www.origo.hu/tudomany/20180424-a-kozepkorban-szent-antal-tuzekent-emlegettek-a-rejtelyes-es-rettegettmegbetegedest.html, 2021. március 28.
18
Albert M.- Mildworf B.: The Concept of Dementia. In: Journal of Neurolinguist, Volume 4, 1998, p 301.
19
Francois Boller: History of Dementia. In: Handbook of Clinical Neurology, Volume 89, 2008, Pp 3-13.
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szatirája tébolylyá fokozódott. Swift megbolondult, de ez az őrültség nem volt egyéb, mint a világ
disszonanciáinak egyetlen koponyába sürüsödése.” 20
Többen a modern pszichiátria egyik alapítójához, Philippe Pinelnek (1745–1826) tulajdonítják
a demencia kifejezésének leírását, bár ez nem felel meg a valóságnak, mert a kifejezés használatát
Franciaországban 1381-ig tudják visszavezetni. 21 Ugyan a fogalom használata nem tőle származik,
minden bizonnyal az elsők között írta le ezt a betegséget.

3. ábra Tony Robert- Fleury: Dr.Philippe Pinel a Salpetriere-ben, 1795.22
1798-ban Pinel hiteles betegség-besorolást tett közzé Nosographie philosophique ou méthode de
l'analyse appliquée à la medecine (1798) című művében, melyben a mentális betegségeket alapvetően
négy típusba sorolja. Ezek közül az egyik mentális rendellenességet demenciának hívja, vagy más
néven a gondolkodás eltörlésének nevezi. Jellemzői közé tartozik a meggondolatlanság, gyakori
tévedések és a vad rendellenességek. Leírása szerint a demenciát általában dühöngő és lázadó mozgás
kíséri, az elmében kialakult ötletek gyors egymásutánja, valamint szenvedélyes érzések, amelyeket
úgy éreznek és felejtenek el, hogy azok nem köthetők külső ingerekhez. Akik a demenciák fogságában
Jonathan Swift: Gulliver utazásai. Fordította: Karinthy Frigyes. Letöltve: https://mek.oszk.hu/08300/08351/08351.htm#1,
2021. április 04.
21
Francois Boller: History of dementia and dementia in history. In:Journal of the Neurological Sciences Volume 158, Issue 2,
1998.06.30., p.128.
22
A kép azt ábrázolja, mikor Dr. Philippe Pinel a párizsi Salpetriere-ben felszabadítja az „őrült” nőket és megszabadítja őket
láncaiktól. Letöltve: https://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/pinelp.html, 2021. április 8.
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vannak, elvesztették emlékezetüket, még a szeretteiket sem ismerték fel gyakran. Egyetlen emlékük
a múlt emlékeiből áll, jelen dolgairól - hallottakról vagy tettekről – azonnal megfeledkeznek. Sokan
irracionálisak, ötleteik és cselekedeteik kiszámíthatatlanok. Jellemző továbbá a külső hatásokra való
reagálóképesség csökkenése és az ítélőképesség teljes hiánya. 23 Pinel tanítványa, Jean Etienne Esquirol
(1772–1840) a demenciákat három típusra osztotta: akut, krónikus és szenilis. Különösen jó leírást adott a
szenilis fajtáról, amelyet úgy jellemzett, hogy az „agyi betegség, amelyet az érzékenység, az intelligencia
károsodása jellemez.” Des Maladies Mentales című könyve felsorolja a demencia „okait”, melynek egyes
elemeit a mai tudományos gondolkodás meghaladott, ám a kor szellemét korrekt módon tükrözi. Ezek
például a következők: menstruációs rendellenességek, fejsérülés, aranyér, ataxiás láz, életkor előrehaladása,
diétás túlzások, mánia és monománia, maszturbáció, boldogtalan szerelem, alkoholos befolyásoltság,
félelmek, higany okozta tünetek, szegénység. Ugyan az 1300-as évekig már megfigyelhető volt egy erőteljes
technikai forradalom (elsősorban a mezőgazdaságban, iparban), azonban a pusztító járványok, a háborúk és
az 1315-17-es éghajlatváltozás miatti rossz mezőgazdasági termelékenység következtében kialakult éhínség
visszavetette a fejlődést. Elmondható, hogy a technikai fejlődést a gazdasági és társadalmi fejlődés többszáz
évvel később követte.24 A betegségek kutatásának fontos állomása volt az anatómia fejlődése. Míg korábban
a boncolás tiltott volt, a tudományos kutatások érdekében a test tanulmányozása egyre gyakrabban vált
elérhetővé. Nyilván a könyvnyomtatás elterjedése, a közlekedési eszközök fejlődése is hozzájárult ahhoz,
hogy a kutatási eredmények a társadalom szélesebb körében is ismertté váltak. Andreas Vesalius (1514 –
1564) flamand anatómus, orvos és a szerző az egyik legbefolyásosabb könyvben mutatta be az emberi
anatómiát, De Humani Corporis Fabrica Libri Septem (Az emberi test szövete) címmel. Művében
rendkívüli pontossággal örökítette meg a csontok, izmok, szövetek felépítését. Ha az agyról van szó, annak
ellenére, hogy az akkor rendelkezésre álló legjobb tudással rendelkezett, Vesalius képei az agy
anatómiájáról feltűnő pontatlanságot mutatnak. Ennek ellenére munkája arra ösztönözte a többieket, hogy
alaposabban szemügyre vegyék az agyat, és elkezdjenek anatómiai összefüggésekben gondolkodni.

23
24

https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Pinel, Letöltve: 2021. április 03.
https://multarnyai.hu/index.php/hirek/tudomany/27-technikai-forradalom-a-koezepkorban, Letöltve: 2021. március 29.
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4. ábra Vesalius agy ábrázolása25
Az anatómia tanulmányozása a 17. és 18. században virágzott.26 Ehhez a technikai eszközök gyors
fejlesztése is hozzájárult. A szövetek tartósítása korábban fagyasztással, illetve az alkoholra támaszkodott.
Ferdinand Blum (1865-1959)1893-ban javasolta a formalint (metil-aldehid, HCHO képlet), mint hasznos
általános biológiai rögzítőt, mely máig használatos. A rögzítést követően az agyszövetet megfelelően meg
kell festeni. Carl Weigert (1845–1904) 1885-ben bevezette a hematoxilint az agyi szövetek megfestésére,
később Max Bielschowsky (1869–1940) egy új ezüst impregnálási technikát vezetett be az idegrostok
festésére. A szövetek tárolása és festése mellett a szabad szemmel nem látható részletek nagyítása is fontos
az anatómiai kutatásban. A mikroszkóp több mint 400 éves múltra tekint vissza. Az elsőt Hollandiában
készítették valamikor 1590 és 1608 között. Mind a dátum, mind a feltaláló(k) kiléte bizonytalan, a legtöbb
szerző 1595 körül Zacharias Janssen-nek tulajdonítja az összetett mikroszkóp feltalálását. A szerkezettel
akár 300-szoros nagyításban tudták vizsgálni az agyszövetet.27 A technikai fejlődés fokozatosan következett
be a következő évtizedekben, évszázadokban. A látványos előrelépéseket a 19. század vége felé egy új
technika eredményezte. 1873-ban Ernst Abbe (1840-1905) közzétette a mikroszkóp elméletével kapcsolatos
munkáját. Carl Zeiss-szel (1816-1888) történő együttműködésének köszönhetően a fénymikroszkóp
Letöltve: https://www.alamy.com/the-plates-from-the-fourth-book-of-the-de-humani-corporis-fabrica-by-andreas-vesalius1514-1564-plate-48-the-first-of-the-two-figures-common-to-the-nine-chapters-which-follow-represent-the-base-of-the-entirebrain-and-cerebellum-freed-from-the-surrounding-membranes-so-that-the-origin-of-the-cerebral-nerves-may-be-suitableexposed-to-view-image210323860.html
26
History of anatomy Letöltve: https://hu.qaz.wiki/wiki/History_of_anatomy, 2021. április 5.
27
A mikroszkóp története. Letöltve: http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/hefop/mikrosebeszet/mikroseb-tortenelem.htm, 2021.
április 6.
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tökéletesítésén dolgozott. A technikai fejlesztések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Alois Alzheimer
(1864-1915) német neuropathológus és pszichiáter az idegrendszer patológiáját, különösen az agykéreg
kóros elváltozásainak anatómiáját tanulmányozza elhunyt betegeknél. Orvosi diplomájának megszerzése
után 1888-tól a frankfurti elmegyógyintézet segédorvosa volt.

5. ábra Alois Alzheimer portréja28
1906. november 4-én, a pszichiáterek 37. konferenciáján Tübingenben számolt be Alzheimer „Az agykéreg
sajátos súlyos betegségéről” címmel kutatásáról. A kongresszuson ugyan nem aratott osztatlan sikert a
felfedezése, mégis ez a pillanat volt a demenciával kapcsolatos tudományos kommunikáció kezdete.
Alzheimer legfontosabb kutatása kétségkívül Auguste D. nőbetegéhez köthető, akinek hosszú távú
tanulmányozását a Frankfurti Pszichiátriai Kórházban kezdte meg 1901. novemberében. A beteg napi 20
órás intenzív megfigyeléséhez személyes tragédia vezetett. A háromgyermekes Alzheimer felesége
harmadik gyermekük megszületése után pár hónappal, 41 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. A gyásszal
küzdő Alzheimer a munkába menekült, így vált lehetővé, hogy Auguste D. betegének pszichés, mentális és
szomatikus változásait részletesen tudta megfigyelni és dokumentálni. Alzheimer feljegyzése szerint „a
páciens viselkedéséből árad a tanácstalanság; olvasáskor összekeveri a sorokat, betűzve vagy értelmetlen
hangsúlyozással olvas. A tárgyak nevét sokszor képtelen megmondani, írás közben hamar elakad, és
képtelen folytatni a megkezdett szót vagy mondatot.”29
A tünetek egyre súlyosbodtak, a nő hallucinálni kezdett, magasabb szintű mentális funkciói leépültek,
ugyanakkor járása, reflexe, szívműködése és anyagcseréje ezután is sokáig normálisnak bizonyult.
Mo Costandi: 100 Years of Alzheimer’s Disease Letöltve: https://neurophilosophy.wordpress.com/2006/11/03/100-years-ofalzheimers-disease/ , 2021. április 8.
29
Konrad Maurer:August D and the Alzheimer’s Disease, Letöltve:
https://alzheimer.neurology.ucla.edu/pubs/alzheimerLancet.pdf, 2021. március 29.
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Az 1905-ben teljesen elbutult 55 éves elhunyt asszony agyát Alzheimer boncolta fel. A morfológiai és
szövettani boncolás során nem találta nyomát sem a meszesedésnek, sem a lágyulásnak, melyek Auguste
D. tüneteit igazolhattak volna, ám három rendellenességre felfigyelt: a normálisnál jóval vékonyabb
agykérget, különös anyagcseretermék-lerakódást az idegsejtekben, és azt vette észre, hogy az idegsejtek
nyúlványai, a neurofibrillák túlélték a sejtek pusztulását.
Ugyan a konferencián Alzheimer előadásával nem aratott átütő sikert, mégis széles körű pszichopatológiai
kutatásai rengeteg hallgatót vonzottak. A felfedezése korszakalkotó volt és bár a köztudatban August D.
neve maradt fent, Alzheimer további betegeken végzett vizsgálatokat, melyekkel alátámasztotta, hogy nem
egyszeri, véletlenszerűen előforduló tünetegyüttest fedezett fel. Alzheimer kollégája, barátja és főnöke,
Emil Kraepelin a Psychiatrie című híres tankönyvének legújabb kiadásakor már felismerte az Alzheimerkór felfedezésének alapvető jelentőségét, így az 1908-as írott szövegébe beépített egy jelentést Auguste D.
esettörténetéről, és javasolta, hogy ezt a sajátos betegséget nevezzék el Alzheimer-kórnak. Ily módon, nem
sokkal az első eset leírása után, Kraepelin szaktekintélye bevezette az Alzheimer-kór diagnosztikai
kifejezést, mely azóta általánosan használatos.30 Ugyan a tünetegyüttes Alzheimer nevéhez köthető, két
neuropatológiai iskola kvázi vetélytársakként kutatta a demenciát. Oscar Fischer a prágai iskola kutatójaként
(az Arnold Pick vezette iskolához a Német Egyetemen töltött tanulmányai alatt csatlakozott) szintén jelentős
eredményeket ért el. Fischer 1907-ben publikált cikkében 16 idős alany agyából gyűjtött mintákon végzett
vizsgálatok eredményéről számol be. Az innovatív festési és boncolási technikát alkalmazó kutató a szenilis
demenciára vonatkozó megállapításokat tett, szöveti és sejtszintű agyi változásokat írt le. Alzheimerhez
hasonló módon Fischer is leírta művében a „neurofibrilláris gubancok” és „szenilis plakkok” jelenlétét, de
átfogó szerkezeti elemzést is kidolgozott a mintákban megfigyelt amiloid aggregátumok változásairól.
Fischer rövid élete során 275 esetet írt le, melyek közül 58 pozitívnak bizonyult a demencia tüneteire. A II.
világháború nemcsak Fischer életét vette el, de a demencia kutatását is megtorpantotta.
Az általánosan ismert Alzheimer-kóron kívül a XIX. században a demencia több típusát különítették el.
Arnold Pick 1892-ben körülírta a róla elnevezett Pick-betegséget (homlok, illetve halántéklebeny
degenerációja), mely progresszívabb lefolyású az Alzheimer-kórnál, ugyanakkor számos tünetében hasonló.
Pick a szövettani vizsgálatok során felfedezte, hogy a betegségben elhunyt személy frontális,- és
halántéklebenyében az idegsejtek pusztulását követően ún. tau fehérjéket tartalmazó Pick-testek maradnak
vissza. A betegség kialakulását, így megelőzését nem ismerjük, ahogy hatékony gyógymódot sem. A
szövettani kutatások fejlődését a 60-as években a biokémia fejlődése lendítette fel.

30

Hippius, Hans: The discovery of Alzheimer disease. Dialogues in clinical neurosience, 2003. marc.5, 101-108.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181715/)
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6. ábra History of dementia research31

A képalkotó diagnosztikai fejlődés rohamosan elindult. 1895-ben Wilheim Conrad Röntgen (1845-1923)
felfedezte a később róla elnevezett röntgensugarakat, mely felfedezés a gyógyításban való használatához
vezetett hamarosan. Az elektromos agystimulációval történő agyi funkciók lokalizálásának fordulópontját
Gustav Fritsch (1838-1927) és Eduard Hitzig (1838-1907) (német természettudósok) 1870-ben megjelenő
publikációja jelentette, ám hosszú évtizedeket kellett várni az eljárás rutinszerű használatáig. 1929-ben Hans
Berger (1873-1941) (osztrák pszichiáter) megalkotta az EEG-t (elektroenkefalográfiát). Az emberi fejbőrre
helyezett elektromos rögzítő berendezés segítségével arra kereste a választ, hogy a
különböző pszichológiai állapotok és fiziológiai állapotok között milyen kapcsolat áll fenn, többek között
sikeresen lokalizált agyi rendellenességekhez köthető betegségeket.
A következő átütő erejű lépés Johann Radon (1887-1956) nevéhez fűződik, aki 1917-ben megteremtette a
CT (Computed Tomography) működésének alapjait matematikai számításaival. Az első, ma ismert CT
felvételt –a mai minőséghez képest kezdetleges szinten -1971-ben készítették Londonban. A CT vizsgálatok
megerősítették az agy zsugorodását a neurodegeneratív betegségekben érintett személyeknél. Egy
évtizeddel később, az 1980-as években a biokémiai és molekuláris fejlődés az amiloid-b-t és a tau-t a
plakkok és gubancok összetevőjeként azonosították.
Ha a demencia történetéről beszélünk, azt is fontos megemlíteni, hogy a 90-es években tudták a
szakemberek azonosítani a genetikai mutációkat és az Alzheimer demencia kockázati tényezőit. Ebben a
szakaszban a demencia stádiumait is kategorizálták (enyhe, középsúlyos és súlyos stádiumokra osztották, a
tünetek alapján). Ezen kívül jobban megértették a demenciát eredményező folyamatokat, különösen az agyi
képalkotást, a genetikát és a molekuláris biológiát. Sajnos egy-egy személyt a konkrét történelmi
31

The University of Queensland Brain Institude, Australia (https://qbi.uq.edu.au/brain/dementia/history-dementia-research)
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jelentőségű lépésekhez nem tudunk csatolni, jelentős kutatói hálózatot működtet az Egyesült Államok és
Nagy-Britannián kívül számos Európai állam, de Japán és Kína is verseng a kutatási eredményekért. A
demencia kialakulásának okait, gyógyításának lehetőségeit a rohamos fejlődés ellenére nem ismerjük. Több
mint egy évszázada az Alzheimer-kór első leírása óta még mindig hiányzik a hatékony kezelés, és ugyanez
igaz más demenciákra is. A nyilvánvaló kérdés az, hogy mikor jönnek, és lesz-e gyógymód?
A demencia jelenleg a társadalomra gyakorolt nagy hatása az alapkutatás nagylelkű támogatásához vezetett
mind a kormányok, mind a filantrópok részéről. A legjelentősebb mérföldkő a demencia szabályozásában
és a gazdasági-szociális megoldandó problémára való felhívás a Glasgow- i nyilatkozat kikiáltása volt 2014ben. Ez egy több, mint 200 szervezet, 12.000 aláíró és 150 fő döntéshozó által támogatott nyilatkozat, amely
egyrészt népegészségügyi prioritásként határozza meg a demenciát, másrészt pedig nemzeti, európai és
globális stratégia megalkotására szólít fel annak érdekében, hogy a rohamosan növekvő esetszámok
generálta kihívással megbirkózzanak az egyes társadalmak.32 Valószínűleg ez a demencia, akárcsak a rák,
soha nem lesz teljesen megelőzhető, de képesnek kell lennünk késleltetni a kialakulását és korlátozni a
károkat.
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