
Az Alzheimer-kór

Ez az információs anyag azoknak a segítségével jött létre, akik valamilyen módon 

közel állnak a szellemi hanyatlásban szenvedő betegekhez: hozzátartozók, hivatásos 

gondozók, orvosok, a Memória Alapítvány munkatársai. Ők nap mint nap 

szembesülnek az Alzheimer betegség lelki, gyakorlati és orvosi vonatkozásaival. 

Köszönet mindannyiuknak értékes tanácsaikért. Az alábbi információk azoknak a 

hozzátartozóknak is hasznosak lehetnek, akik nem Alzheimer-kóros, hanem 

valamilyen más betegségből eredően szellemileg hanyatlott rokonukat gondozzák. 

Mi az Alzheimer betegség? 

Nevét arról az orvosról kapta, aki 1907-ben először írta le a jellegzetes tüneteket. Az 

egyik leggyakoribb demencia típus. Folyamatos romlást mutató (= progresszív jellegű) 

agyi megbetegedés, mely a mindennapi életvitelt, önellátó képességet nagyban 

befolyásolja. Demencián (= szellemi hanyatláson) a magasabb rendű agyi funkciók 

leépülését értjük. E folyamat során károsodik többek között a memória, a 

gondolkodás, a körülményeknek megfelelő viselkedés, az önellátó képesség, és az 

érzelmek kontrollálásának képessége is. Nemzetközi adatok szerint a 65 év felettiek 

között 10 %-os a valamely időskori demenciában szenvedők aránya. Az Alzheimer-kór 

önmagában, vagy más agyi betegséggel szövődve Magyarországon is a szellemi 

hanyatlás leggyakoribb oka (kb. 50-70 %-a). Becsült adatok szerint hazánkban több 

mint százezer Alzheimer beteg él. Esetükben az orvostudomány mai állása szerint 

még vissza nem fordítható állapotról van szó: lassúbb vagy gyorsabb romlásra kell 

számítanunk. 

Kialakulása „alattomosnak” is mondható, hiszen már évekkel az első tünetek 

jelentkezése előtt el- kezdődnek a kóros agyi folyamatok. Ezek egyedüli kiváltó okát 

nem ismerjük: valószínű, hogy több rizikófaktor egyidejű fennállása szükséges. Minél 

idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel betegszik meg. Azonban nem csak az 

idősek betegsége: nagyon ritkán, de már az ötvenes éveikben járóknál is megjelenhet. 

Két formáját különíthetjük el 

• CSALÁDI halmozódású az összes megbetegedés kb. 10 %-a. Itt az öröklődésnek

nagyobb szerepe van. Egy elsőfokú rokon betegsége az egyén kockázatát 2–4-

szeresére növeli.

• SZÓRVÁNYOS-an jelentkező a gyakoribb típus, inkább a 65 év felettiekre jellemző,

lefolyása jobb indulatú.



 

 

A betegség pontos oka nem ismert, de több tényező szerepét feltételezhetjük: 

• genetikai adottság: bizonyos gének jelenléte, ill. ezek együttes előfordulása növeli a 

megbetegedés kockázatát; 

• kóros fehérjeképződés az agyban; 

• az agy ingerületátvivő anyagainak egyensúlyzavara; 

• autoimmun folyamat; 

•érbetegség jelenléte; 

• környezeti ártalmak; 

• egyéb kockázati tényezők: magas életkor, ill. több beteg egy családon belül. 

Valószínűleg a fentiek közül több tényező egyidejű jelenléte váltja ki a betegséget. 

 

Milyen betegség okozhat még szellemi hanyatlást? 

A másik gyakori demencia ok az érbetegségre visszavezethető vérellátási zavar (pl. 

érelzáródás): a tápanyagellátás romlása vagy megszűnése is elpusztítja az 

idegsejteket. Ez az a betegségcsoport, melyet gyakran „érelmeszesedésnek”, 

„agylágyulásnak”, cerebroszklerózisnak is neveznek (orvosi nyelven vaszkuláris 

demencia). Hasonló tünetei lehetnek, mint az Alzheimer-kórnak, de oka, gyógyszeres 

kezelése és lefolyása is különböző. Az Alzheimer betegség és a vaszkuláris demencia 

együttesen is előfordulhat, így jönnek létre az ún. „kevert” formák. Tehát alapvetően ez 

a két kórfolyamat áll legtöbbször a szellemi hanyatlás hátterében. Nehezen 

eldönthető, hogy melyik fordul elő gyakrabban, mindenesetre együtt a demenciával 

járó betegségek kb. 90 %-át teszik ki. A maradék 10 %-ban már ritkább agyi kórképek 

okozzák a problémát, viszont ezek között vannak visszafordítható, gyógyítható formák 

is. 

 

Hogyan ismerhetjük fel az Alzheimer betegséget? 

Bár a betegség kezdeti tünetei és a betegség lefolyása egyénenként változó, mégis 

általánosan jellemző, hogy érintetté válik az emlékezet, a tanulási képesség, a beszéd, 

írás, olvasás, számolás, a döntésképesség, a személyiség, a mozgás és az érzelmi élet 

is, – így a beteg a mindennapi önellátásában egyre inkább mások segítségére szorul. 

Szakorvos (elmeorvos, ideggyógyász) állítja fel a diagnózist az előzmények 

birtokában, speciális tesztek, fizikális, labor és korszerű képalkotó (pl. CT = 

komputertomográfia) vizsgálatok segítségével. 

 



 

 

Az érintett személy betegségére utaló első figyelmeztető jelek: 

• a friss eseményeket nem tudja megjegyezni 

• nem tudja a pontos dátumot, ismeretlen helyen nem igazodik el, nehezebben talál 

haza; 

• szótalálási és személynév felidézési nehézségei jelentkeznek 

Ha rokonunkon vagy barátunkon rendszeresen tapasztaljuk ezeket a tüneteket, az a 

leghelyesebb, ha rábeszéljük, hogy forduljon orvoshoz. Sőt, el is kell kísérnünk, hiszen 

a szakembernek objektív információra is szüksége van. 

 

Az Alzheimer-kór lefolyása 

A betegségtartam az első tünetek jelentkezésétől kezdve 5-15 év, átlagosan 7-10 év. 

A szeretetteljes családi ápolás, és a lelkiismeretes orvosi gondozás évekkel 

meghosszabbíthatja a még jó életminőségű időszakot. 

  

 

Az alábbi stádiumbeosztás a nemzetközileg legelterjedtebben használt ún. GDS 

skála és saját tapasztalataink alapján készült. 

Enyhe szellemi hanyatlás 

Az egyes tünetek enyhék, külön-külön akár jelentéktelennek is tűnhetnek: 

• kezdődő feledékenység, jellemzően a friss eseményekre (pl. egy cikk vagy egy könyv 

olvasása után viszonylag kevés dologra emlékszik vissza, értékes tárgyakat elveszít, 

vagy rossz helyre tesz); 

• enyhe időbeli tájékozatlanság is jelentkezhet: a beteg nem tudja a pontos dátumot, 

vagy a hét aktuális napját felidézni; 

• térbeli tájékozódási zavar (pl. új helyre nehezen talál oda); 

• nehezen jutnak eszébe ismerős nevek, néha hétköznapi szavak, kifejezések is 

• sok beteg szorongóvá, feszültté válik, viselkedése tétovának, bizonytalannak tűnhet; 

• gyakori azonban az is, hogy jó beszédkészségével, humorával hétköznapi, rutin 

helyzetekben még hosszú ideig palástolni tudja a fenti problémákat. 

Mérsékelt szellemi hanyatlás 



 

 

A teljesítménycsökkenés fokozódik az alábbi területeken: koncentráció, megjegyző 

emlékezet, összetett feladatok megoldása, pénzügyek kézbentartása, tájékozódás. A 

betegségbelátás hiánya jellemzővé válik. 

Mérsékelten súlyos szellemi hanyatlás 

• több saját magára vagy másokra vonatkozó jelentős tény vagy önellátási funkció 

ebben a stádiumban még megtartott (pl. saját házastársa, vagy gyerekei nevét tudja, 

és a legtöbb esetben nincs szüksége segítségre az étkezéshez, vagy a WC 

használathoz); 

• a beteg azonban egyre inkább képtelen az önálló életvitelre, segítségre van szüksége 

például pénzügyeinek intézésében, az öltözködésben (pl. az egymáshoz és az 

időjáráshoz illő ruhadarabok kiválasztásában), a tisztálkodásban, a főzésben, a 

mosásban, stb.; 

• az emlékezetzavar már nem csak a közelmúlt eseményeire vonatkozik (pl. nem jut 

eszébe hogy mit reggelizett, de az unokái neve sem); 

• fokozódhat az időbeli és térbeli tájékozódási zavar (pl. már nem csak a napot, hanem 

a hónapot is téveszti, és ismerős helyeken is eltévedhet); 

•az összetett, célirányos cselekedetek tervezése és kivitelezése, ill. a 

mozgásképesség/ügyesség is zavart szenved; 

• gyakran hétköznapi szavak se jutnak eszébe, esetleg felcseréli ill. nem érti meg 

azokat; 

• írási, olvasási, számolási zavarok is kialakulhatnak; 

• a reális betegségbelátás elvész; egyes részfunkciók kiesését (pl. beszédzavarát, vagy 

„ügyetlenségét” viszont kínosan élheti meg a beteg); 

• kóros pszichés tünetek ebben a stádiumban is gyakran jelentkeznek: legtöbbször 

szorongás, alvás- zavar, depresszió. Az adott helyzet meg nem értéséből adódó 

dührohamok, gyanakvás, vádaskodás is előfordulhat. Esetleg időszakos zavartság is 

megjelenhet, főképpen egyidejű testi betegség kapcsán.  

Súlyos szellemi hanyatlás 

A fenti tünetek tovább fokozódnak: 

• a beteg egyre inkább a régmúltban él, és önellátásában is nagymértékben segítségre 

szorul; 

• fokozatosan elveszti régen tanult tudásanyagát is (írás, olvasás, számolás); 

• beszédkészsége és értése is beszűkül; 



 

 

• mozgásának összerendezettsége tovább csökken (pl. nem tud begombolkozni, 

cipőjét felvenni, az evőeszközöket használni stb.); 

• assan elveszti a vizelet és széklet ürítésének szabályozási képességét is 

(inkontinencia); 

• pszichés tünetként előfordulhatnak: hallucinációk, zavartság, folyamatos 

nyugtalanság, vagy éppen kifejezett passzivitás; gyakori, hogy nem emlékszik az őt 

folyamatosan ellátó családtagja nevére, vagy nem ismeri őt fel 

• sok beteg viszont pozitív érzelmeit is jobban ki tudja fejezni, mint korábban, és 

ragaszkodásával, kedvességével ellensúlyozni tudja gondozója nehézségeit. 

Igen súlyos szellemi hanyatlás 

• a beteg már nem tud beszélni, de gyakori, hogy egyéb módon kommunikál (pl. 

gesztusokkal, mimikával, hangadással); 

• mozgásképességét elveszíti, fokozatosan teljesen ágyhoz kötötté válik; 

• etetni, mosdatni kell; 

• teljes inkontinencia alakul ki; 

• a kóros pszichés tünetek jelentősége háttérbe szorul: ebben a stádiumban már ritkán 

zavaró mértékűek; 

• ha nevét nem is tudja már kimondani, vagy látszólag meg sem ismeri, állandó 

gondozója felé a legtöbb beteg mégis valamiképpen ki tudja mutatni háláját és 

szeretetét. 

 

Ez a felosztás sematikus, mindenkinél lehetnek egyéni eltérések. Amennyiben 

pszichés zavarok is jelen vannak, akkor a ténylegesnél súlyosabbnak látszódhat a 

beteg állapota. Miután a pszichés tünetek gyógyszeresen jól befolyásolhatóak, 

enyhülésük, vagy megszűnésük után az alapbetegségből, (az agyi 

teljesítményzavarból) adódó zavarok is javulni látszanak, vagy könnyebben 

elviselhetőek lesznek. Első az orvosi kivizsgálás. Nincs olyan vizsgálat, amelyre 

önmagában biztos kórismét lehetne alapozni. Csak számos, különböző adat és lelet 

együttes, hozzáértő értékelése alapján, és más, hasonló tüneteket okozó betegségek 

kizárása után lehet diagnosztizálni az Alzheimer-kórt. Egyéb agyi betegségek, (pl. 

érbetegség) mellett sokszor a tünetek jellemző időbeli változása is utalhat Alzheimer-

kór egyidejű jelenlétére. 

 

Mi a teendő? 



 

 

A szükséges vizsgálatok: 

• A szakember számára a beteg szellemi képességeinek tesztekkel történő részletes 

feltérképezése feltétlenül szükséges. Az ezekben szereplő kérdéscsoportok feltárják 

a gondolkodás, beszéd, írás, olvasás, számolás, mozgáskivitelezés, stb. zavarát. Ez a 

vizsgálat akár több órát is igénybe vehet. 

• Egyéb, részletes fizikális, idegrendszeri, labor-, és speciális un. képalkotó 

vizsgálatokkal kell kizárni azokat az egyéb betegségeket, melyek hasonló tüneteket 

okozhatnak. 100 %-os diagnózis csak agyszövetből történő mintavétel után (agy-

biopszia), mikroszkópos vizsgálat alapján állítható fel. A gyakorlatban azonban ezt a 

módszert nem használják, hiszen a fenti eredmények is elfogadható biztonsággal 

határozzák meg a betegséget. 

  

Van-e valamilyen gyógymód? 

Sajnos, miután még a betegség konkrét kiváltó okát nem ismerjük, nem is tudjuk 

meggyógyítani. Azonban léteznek már olyan gyógyszerek, melyek csökkentik a 

tüneteket, és javítják a beteg és családja életminőségét. Ezen kívül pedig vannak már 

olyan szervezetek, kezdeményezések is, melyek abban segítik az érintett családokat, 

hogy meg tudjanak küzdeni ezzel a nehéz élethelyzettel. 

A legfontosabb: orvosi javaslat nélkül ne adjunk semmilyen gyógyszert erre a 

betegségre! 

 

Az agyműködés javítását célzó szerek 

•Számos hagyományos agyi anyagcsere-, „keringés-javító” gyógyszer, növényi kivonat 

ill. vitamin áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a már elégtelenül működő és csökkenő 

számú idegsejt állapotát javíthassuk. 

Speciális, Alzheimer-kór esetében javasolt gyógyszerek: 

• Acetilkolinészteráz-gátlók: Egy Alzheimer-kóros beteg agyában az acetilkolin, ez az 

idegsejtek közötti információt közvetítő anyag bizonyítottan csökkent mennyiségben 

van jelen. A gyógyszer segít fenntartani az eredetihez hasonló egyensúlyt úgy, hogy 

csökkenti ennek a molekulának a lebomlását. Hazánkban is kapható többféle ilyen 

típusú gyógyszer. Már a betegség enyhe stádiumától kezdve javasolt, mert 

hosszútávon szedve lassítja a szellemi hanyatlás – Alzheimer betegségben sajnos 

törvényszerű – progresszióját. Egyaránt lassíthatja a memória, a tanulás, és a 

gondolkodási folyamatok romlását, ill. csökkentheti az önellátási és pszichés 

problémákat. Tehát hosszútávon évekkel kitolhatja a viszonylag jobb életminőségű 



 

 

időszakot, és megkönnyíti a betegek gondozását. Ezért is lényeges a betegség korai 

felismerése! 

• A glutamát rendszerre ható gyógyszer: A glutamát is információ-közvetítő anyag az 

agyban. Fontos szerepe van a tanulási és emlékezési folyamatokban, ill. más, 

magasabb rendű agyi működésekben. Csak mérsékelten súlyos és súlyos stádiumban 

javasolt. 

Sok egyéb új gyógyszer és módszer áll jelenleg is fejlesztés alatt, melyektől éveken 

belül jó eredményeket várhatunk. 

 

A betegséggel járó lelki és magatartási zavarokra ható gyógyszerek: 

Számos olyan készítmény van, melyek a betegség zavaró tüneteit (nyugtalanság, 

alvászavar, agresszivitás) csökkentik, vagy megszüntetik. Ezeket csak a szakorvos 

javaslata alapján szabad adagolni, hiszen egy kis változtatás is ronthat a beteg 

állapotán, és ijesztő, új tüneteket is kiválthat, pl. hallucinációkat, inkontinenciát, 

zavartságot. 

Ezeket a gyógyszertípusokat szokták felírni: 

• depresszió elleni szerek 

• szorongás-, és feszültségoldók; 

• altatók; 

• a kóros mértékű gyanakvás és hallucináció elleni szerek. 

  

Nem csak gyógyszerrel lehet segíteni! 

A betegekkel folytatott egyéni és csoportos foglalkozásoknak is az a célja, hogy 

segítsenek a lét- fontosságú információk és a hétköznapi életvitelhez szükséges 

képességek megőrzésében. Az ilyen, mindig személyre szabott gyakorlatokat 

szakemberektől (orvos, pszichológus, gyógypedagógus) a hozzátartozók 

megtanulhatják, és mint egyéni tréninget, betegüknél otthon is alkalmazhatják. A beteg 

érdeke is, hogy őt ápoló családtagja megőrizze lelki és fizikai egészségét. Gyakran a 

hozzá- tartozók is lelki támogatásra és szakmai tanácsokra szorulnak. Ha szükséges, 

orvos, pszichológus és a sorstársi közösségek, klubok is segíthetnek. 

 

Elszigetelten? 



Aki szembesül ezzel a betegséggel, megtudja, milyen nehéz vele hozzátartozóként is 

megküzdeni. A legtöbb családban minden ápolási feladat egyetlen személyre hárul, 

aki hamarosan úgy érzi, hogy már csak saját magára számíthat. „Senki sem akar, vagy 

nem tud úgy segíteni, ahogy szeretném... Senki nem értheti meg a gondjaimat, csak 

aki együtt él egy ilyen beteggel...” Mégis... Segítenek a gyógyszerek, és ha többet 

tudunk az Alzheimer-kórról, könnyebbek lesznek mindennapjaink is. Ezeket az 

információkat azért tesszük közzé, hogy Ön, aki a szülőjét, házastársát, testvérét, más 

közeli rokonát ápolja, ne érezze magát egyedül. Hogy ne legyen örök lelkiismeret 

furdalása. Hogy könnyebben elfogadja saját haragját, türelmetlenségét, indulatait, 

vagy akár elérzékenyülését is be- tege irányában. És azért is, hogy a hasonló 

helyzetben lévő családtagok megoszthassák egymással gondjaikat és 

tapasztalataikat. Ez is segítség lehet. 

Forrás: Az Alzheimer-kór, 2022, www.memoriaalapitvany.hu, 2022. 05. 11. 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt 
tünetek és kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további 
kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató 
nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse 
kezelőorvosa utasításait!


