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Zdravé stárnutí versus demence  (1. část) 
Dne 30. března 2012 se v Praze konala přednáška profesora Elkho-
nona Golberga, klinického neurologa, působícího na  School of Me-
dicine New York Univerzity, na téma „Zdravé stárnutí versus demen-
ce“.  Prof. Goldberg je považován za jednoho z  nejvýznamnějších 
současných neuropsychologů. Přednáška byla organizována Českou 
společností  pro trénování paměti a mozkový jogging a byla tlumo-
čena MUDr. Ludmilou Bezdíčkovou. 
 
V MYSLiKONu Vám postupně zprostředkujeme hlavní myšlenky a 
informace z této bezesporu zajímavé přednášky: 
 

R ůzné části mozku různě podléhají stárnutí a přitom se mění.  

S věkem se snižuje celkový objem mozku a také se mění moz-

kové komory, které jsou normálně vyplněny mozkomíšním mokem. 

U 18-ti letého člověka jsou tyto komory poměrné úzké štěrbiny, u 

člověka ve věku 65 let se rozšiřují na úkor mozkové tkáně a zvětšuje 

se prostor komor. Komory se zvětší asi 3 krát oproti mladému člově-

ku. Je to tím, jak mozek 

s věkem podléhá atrofii. 

S využíváním nových zobra-

zovacích metod v medicíně 

začalo být zřejmé, že různé 

části mozku atrofují různě. 

Míra postupující atrofie je 

s postupem času velmi 

různá u normálního mozku 

oproti mozku s rozvíjející se demencí. 

Když mluvíme o demenci, často mluvíme v jednotném čísle, ale 

spíše bychom měli mluvit v čísle množném, protože se nejedná o 

jeden typ, ale o více typů onemocněni. Nejznámější  je demence 

Alzheimerova typu. U této demence jsou prvními částmi mozku, 

která atrofují, hipokampy. Ty jsou důležité pro paměť. U zdravého 

mozku je to jinak, s věkem atrofují jako první frontální části mozku 

(viz obrázek—tmavé oblasti na obrázku atrofují jako první, šedé 

později). 

Spolu s postupující atrofií mozku dochází s věkem také k poklesu 

kognitivních schopností (viz MYSLiKON 001).  Je to především 

schopnost učit se nové informace. Rozlišujeme tak dvojí deficit této 

schopnosti, jednak zapamatovat si nebo učit se nové věci 

(anterográdní amnézie) a potom schopnost vzpomenout si na věci, 

které sahají hluboko do minulosti (retrográdní amnézie). 

Při normálním stárnutí způsobuje oslabení paměti zejména schop-

nost učit se nové věci (anterográdní). Zatímco při postižení demencí 

se projevuje deficit v obou oblastech – anterográdní i retrográdní.  

Častou chybou, která se dělá při diagnostikování demence, je testo-

vání na učení se nových věcí, čímž se testuje anterográdní deficit, 

ale nesleduje se schopnost vybavovat si věci z minulosti 

(retrográdní) tj. například zda si vyšetřovaný vzpomene kolik má 

dětí, jak se děti jmenují apd.  

Zpravidla, když se mluví o kognitivním stárnutí, tak se většinou 

zdůrazňuje paměť a paměťové schopnosti.  Náš zájem o paměť je 

doprovázen určitými smíšenými pocity, což může být jak výhoda, 

tak i nevýhoda. Zaměření pouze na paměť nás vede k tomu, že jsou 

opomíjeny další kognitivní schopnosti, které se také mění v průběhu 

stárnutí. Přitom některé další aspekty kognice mohou degradovat 

daleko závažněji a dříve, než je tomu u paměti. 

Jednou z takových oblastí je „pozornost“. Právě poruchy pozornosti 

provázejí starší věk a její změny by měly být důsledněji sledovány. 

Pozornost je spojena s „orientovaným bděním“ (arousal), což je 

určitý stav vědomí nebo nabuzení organizmu. Od  určitého věku se 

může projevit například tak, že když cestujeme dopravním prostřed-

kem, tak se cítíme unavení a častěji usneme, místo abychom se 

soustředili a vnímali co se děje okolo nás. Je to něco, jako porucha 

bdění. Přitom nejde o tvrdý spánek, ale o jakési „vypuštění“.  Není 

to nic dramatického, ale ovlivňuje to naši pozornost. Zejména orien-

tovanou pozornost na dění kolem sebe. Zpravidla jsme si toho sami 

na sobě vědomi. 

U „abnormálního“ stárnutí jsou poruchy bdění a pozornosti častější, 

než u zdravého stárnutí a pro každého, kdo pracuje s lidmi postiže-

nými demencí je toto zřejmá věc. Bdělost (arousal) a pozornost 

jsou dvě věci, které jsou velmi důležité a mění se (zhoršují se) jak 

v průběhu normálního stárnutí, tak i v průběhu rozvíjející se demen-

ce. 

To, co se ale v průběhu stárnutí a  při rozvoji demence mění nejvíce, 

jsou exekutivní funkce (viz MYSLiKON 001). Exekutivní (řídící) funkce 

jsou zprostředkované hlavně frontální  kůrou mozkovou (na obrázku 

1 černá oblast). Pokud se mluví o paměti nebo o poruchách pozor-

nosti, tak s těmito pojmy je většina lidí srozuměna. Když se ale objeví 

výraz exekutivní funkce, je to zpravidla pro většinu lidí zvláštní, nový 

pojem, který vyžaduje vysvětlení.  

Oslabení exekutivních funkcí se může např. projevit v určitém věku 

způsobem, že lidé jsou pomalejší v rozhodování, častěji se projevuje 

zapomínání, v průběhu rozhovoru se opakují, na některé věci se ptají 

znovu apd. V určitém věku je to běžná věc, které se nedá vyhnout a 

u různých lidí se projevuje v různém věku. 

Pro inspiraci: Senior akademie - Městská policie Brno(4)  

MYSLiKON  ( mysl i kondice) 

T ento nový pojem vyjadřuje náš pohled na aktuální trendy v názorových změnách na různé aspekty lidského života a zdraví. Důležitost 

„rozumné“ životosprávy a praktikování fyzických cvičení pro udržení tělesné kondice a zdraví již dnes zpochybní málokdo.  Výzkumy moz-

ku a zkoumání kognitivních funkcí za poslední desetiletí však ukazují, že fyzická kondice a životospráva je neoddělitelně spojena s kondicí men-

tální, tedy správným fungováním mozku a ukazuje se, že vhodná fyzická námaha (trénink) může zatavit nebo dokonce zvrátit atrofii mozko-

vých buněk, která začíná ve věku okolo 40-ti let. 
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Nový projekt: Vychutnejte si seniorská léta 

M asarykova univerzita v Brně -  „Techniky dobré paměti“  
v rámci Univerzity třetího věku.  

Český básník Oldřich Mikulášek: 

Není škodlivé, ale povinné otřást člověkem, který může být 
snadno doveden životními okolnostmi k mechanickému 
pozřívání vyměřených dní, ne-li k neúčastné lhostejnosti  
a netečnosti mimo oblast nejužších osobních zájmů. 
(1910 - 1985) 

Ale i přes snížení kognitivních funkcí zůstávají  nedotčeny odborné a 

expertní znalosti starších lidí. Je to tzv. expertní paradox vzdělání, 

který lze dokumentovat i v určitých neuro-psychologických testech. 

Lidé mohou mít určitý deficit v kognitivních schopnostech, ale jejich 

expertní znalosti nejsou poznamenány. Odborné znalosti, ať už je to 

v lékařství nebo v profesionálním kuchařství, zůstávají nedotčeny, 

dokonce mohou být o mnoho lepší, než je tomu u jejich kolegů o 

generaci či dvě mladších. 

 Tato disociace může být dokonce  

i dramatická. Myšlena je disociace mezi 

expertními (odbornými) znalostmi a  

určitými poruchami, tj. např. poruchami 

paměti nebo pozornosti. Snížení kogni-

tivních schopností nebývá ve smyslu 

ANO/NE. Je to tak, že některé schop-

nosti zůstávají vysoce zachovány nebo 

dokonce nedotčeny a to nejen během 

zdravého stárnutí. Dokonce i  u pacien-

tů s demencí jsou určité oblasti, které 

mohou zůstat relativně dobře zachová-

ny přesto, že jiné jsou velmi těžce narušeny.  

To je velmi důležitý fakt, který je třeba zdůraznit ve světle demogra-

fických změn, se kterými se dnes ve světě setkáváme. A to v důsled-

ku snižování porodnosti a postupného stárnutí populace. Má to  

i socio-ekonomické souvislosti, protože se v západních zemích mění 

předpoklad, že by lidé v 60-ti letech měli odcházet do důchodu. Je 

potřeba tuto skutečnost redefinovat a hledat nová východiska.  

To, že během stárnutí a dokonce i u osob s lehkým kognitivním 

postižením nebo počínající demencí zůstávají některé schopnosti 

vysoce zachovány, je důležitý fakt a tito lidé mohou být pro společ-

nost vysokým přínosem. Neměli by být tedy kvůli věku na okraji 

společnosti a neměli by být ze společnosti vyřazování, jako profesi-

onálně neuplatnitelní.  

Ve své knize „Paradox moudrosti“ uvádí prof. Golberg  příklady 

vysoce kompetentních lidí, kteří byli schopni tvořit i přes postižení 

Alzheimerovou chorobou (např. Willem de Kooning – holandský 

malíř, ,Eduardo Chillida – španělský sochař ). Tyto příklady uvádí 

známé osobnosti, ale je to velmi častý jev, který se vyskytuje u řady 

odborníků ve svých oborech.  
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To, co by mohlo pravděpodobně souviset se zachováním expert-

ních znalostí i přes deficit dalších kognitivních funkcí je něco, co 

souvisí s tzv. rozpoznáváním obrazců/vzorců (pattern recognition).  

Pojem „rozpoznávání obrazců“ vyjadřuje určitou schopnost mozku 

rozpoznávat velmi podobné, ale přesto různé objekty, vjemy, situa-

ce a kódovat je (zařazovat do stejných kategorií). Proto, když je 

člověk pozná znovu a nachází se ve zcela nové situaci, tak se může 

k těm vzorcům vracet a s jejich pomocí příslušně jednat a chovat se 

„správně“ i v této nově vzniklé situaci a to na základě svých před-

chozích zkušeností. Tento mechanizmus například pomáhá právě 

starým lidem se orientovat v nových věcech, ke kterým by museli 

jinak dospět pomocí poměrně náročného kognitivního procesu. 

002-2012-08 

P rojekt „Vychutnejte si seniorská léta“ je zaměřený zejména na 
prevenci v oblasti orálního zdraví a kognitivní kondice populace 

seniorů Olomouckého kraje a byl připraven  ve spolupráci obecně pro-
spěšné společností ARAK o.p.s., s Klinikou zubního lékařství Fakultní 
nemocnice Olomouc ,  Lékařskou fakultou Univerzity Palackého Olo-
mouc a společnosti DONASY s.r.o. - Akademie trénování paměti 
(kliknutím na nadpis  zobrazíte základní informace k  projektu). 

Termíny vzdělávacích akcí (2. pol. 2012): 

Masáže paměti: 

Akreditované vzdělávací akce: 

DONASY s.r.o. 
tel: +420 602 730 976 
E:  mdohnalova@donasy.cz | dohnal@donasy.cz 
www.donasy.cz | ww.akademietrenovanipameti.cz 

Akreditace vzdělávacích programů: MPSV, MŠMT 
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Vzdělávací akce: 

Projekt byl usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje  
č. UZ/25/13/2012 ze dne 29. 6. 2012 zařazen mezi významné projekty 
Olomouckého kraje. 

Vzdělávací část z projektu, Techniky zvyšování kognitivní kondice I.,  
je možné realizovat i samostatně a účastníci obdrží potvrzení o absol-
vování akreditovaného vzdělávacího programu (rozsah 12 hod.)  
s akreditací MPSV ČR.  
Bližší informace poskytneme na vyžádání. 

Termíny veřejných přednášek v Brně budou uveřejněny na strán-
kách  Akademie trénování paměti od poloviny září. 

Vzhledem k realizaci projektu „Vychutnejte si seniorská léta“  
nebudou pro druhé pololetí 2012 vypsány konkrétní termíny. Vzdě-
lávací akce budou realizovány v dohodnutých termínech u zájemců.  

Obdobně, jako třeba když se mladý člověk učí něco o počítačích, ale 

pomocí rozpoznávání obrazců dokáže připodobnit tyto situace ně-

čemu co už zažil, co už dobře zná a i tak si rychleji osvojit poměrně 

složitou dovednost. Zní to možná složitě, ale jedná se o proces, se 

kterým se setkáváme dennodenně.     (Pokračování ) 
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