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Zdravé stárnutí versus demence - část 2. 
Přednáška prof. Elkhonona Golberga, klinického neurologa působící-
ho na  School of Medicine New York Univerzity (ze dne 30. 3. 2012 v 
Praze). První část přednášky - viz MYSLiKON 002-2012. 
 
Proč studovat frontální laloky? 

Frontální laloky velmi významně podléhají stárnutí a jsou také velmi 
náchylné na poškození různými psychiatrickými onemocněními. To 
se týká zejména přední části, tzv. prefrontálního kortexu. Je to část 
mozku, která je z hlediska evoluce velmi mladá. 

Britský neurolog John Hughlings Jackson (1834 – 1911) použil ve 
vztahu k mozku pojem známý z obchodní oblasti (LIFO) – „poslední 
dovnitř, první ven“. Ve vztahu ke stárnutí člověka to znamená, že 
části mozku, které se v průběhu evoluce vyvinuly jako poslední, 
bývají stárnutím poškozovány jako první. Tento proces se týká i 
frontální kůry a můžeme ho pozorovat jak při rozvoji různých one-
mocnění mozku, tak i v procesu normálního stárnutí. 

Rozvoj čelních laloků v průběhu evoluce je spojen se vznikem vědo-
mí u člověka a s rozvojem schopnosti rozpoznávat, co si myslí jiní 
lidé (mentalizace a empatizace) a schopnosti zvládat různé sociální 
dovednosti.   

Zejména schopnost zvládat podmínky sociálního prostředí jsou 
náchylné na poškození širokým spektrem onemocnění. Náchylnost 
čelních laloků vůči různým postižením vysvětluje i to, že jsou nejen 
nejmladší z hlediska evolučního vývoje, ale také z hlediska ontoge-
neze, tedy vývoje v průběhu lidského života. Tyto části mozku se 
vyvíjejí nejdelší dobu. Nejsou plně biologicky ani funkčně vyvinuty 
až do věku dosažení dospělosti. U různých lidí dozrávají různě, 
zpravidla ve věku 18 let. Ale některé části mohou dozrávat i mno-
hem později,  dokonce až po dosažení věku 30-ti let. Není tedy 
příliš překvapivé, že ve většině kultur je doba dozrání čelních lalo-
ků, tedy dosažení věku 18-ti let a později, považována za věk, kdy 
člověk dosáhne sociální dospělosti. Je to doba, kdy máme povole-
no se ženit nebo vdávat, můžeme si svobodně kupovat alkohol a 
využívat dalších benefitů, které jsou umožněny dospělým. 

Mnoho vědců věří, že souvislost mezi zralostí frontálních laloků a 
společenskou dospělostí není náhodná a že pro to existuje reálný 
podklad. Ve věku okolo 30-ti let je prefrontální kortex zralý a na 
tuto skutečnost reagují i zákony. Ve Spojených státech například 
platí, že do senátu může být zvolen člověk starší 30-ti let a kandidát 
na prezidenta musí být starší 35-ti let. 

Právě tak, jak prefrontální kortex dozraje jako poslední z celé moz-
kové kůry, tak také nejdříve začne být náchylný k postižení nebo 
zranitelný k případným onemocněním. Čelní laloky jsou náchylné na 
poškození jednak při normálním stárnutí (poškození věkem), ale 
zejména jsou zranitelné na  traumatické poškození mozku, posttrau-
matickou stresovou poruchu, depresi, demenci, schizofrenii, autis-
mus, hyperaktivitu nebo u Touretteův syndrom. 

Zobrazovací metoda pozitronová emisní tomografie odhalila, že u 
deprese dochází k postižení právě frontálních laloků. To je důležitá 
informace, protože deprese se často vyskytuje u starších lidí 
(geriatrická deprese). Týká se to i demence. Když se mluví o demen-
ci, lidé si dávají do vztahu především Alzheimerovu demenci, ale 
typů tohoto onemocnění je více. 

U Alzheimerovy poruchy bývá nejčastěji pozorována porucha pamě-
ti, ale je skutečností, že u této poruchy dochází rovněž k poruchám 
exekutivních funkcí, které jsou stejně důležité, ne-li  důležitější. 
Postižení frontálních laloků se také často vyskytuje u demence 
s Lewyho tělísky, druhé nejčastěji diagnostikované demence po 
Alzheimerově chorobě a obdobně jsou postihovány frontální laloky i 
u jiných typů demence. Z tohoto hlediska jsou frontální laloky nej-
častěji zraňovány různými onemocněními. 

Proč jsou vlastně frontální laloky tak důležité a jaká je jejich funkce? 
Jejich hlavní význam je právě v exekutivních funkcích. Jsou vlastně 
takovým generálním ředitelem mozkových funkcí. Svým způsobem 
je jednodušší rozpoznat to, co čelní laloky nedělají, než to, co dělají. 
Trvalo velmi dlouho, než se podařilo zjistit, jaká je jejich role. 

Porušení čelních laloků zpravidla nevede k porušení určitých speci-
fických kognitivních funkcí, ale naruší schopnost organizmu prová-
dět koordinaci těchto dovedností dohromady při cíleně organizova-
ném chování.  

Dá se to ilustrovat na 
osobním příběhu 
z dětství.  Jako 5-ti 
letého ho vzala ma-
minka do opery. 
V průběhu předsta-
vení tancovali taneč-
níci, jiní zpívali a bylo 
to zábavné. Ale jako 
malý chlapec se za-
měřil nejvíce na toho 
chlapíka, který držel 
v jedné ruce hůlku a 
stále mával rukama. 
Vůbec mu nebylo 

Prof. Elkhonon Goldberg, MUDr. Ludmila Bezdíčková 

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 mozku a zkoumání kognitivních funkcí 

za poslední desetiletí však ukazují, že fyzická kondice a životospráva je                            neoddělitelně                              spojena s kondicí mentální, tedy správným 

fungováním mozku a ukazuje se, že                   vhodná fyzická                                    námaha (trénink) může               zatavit nebo dokonce zvrátit atrofii mozkových 

buněk, která začíná ve věku okolo 40-ti .et. 

jasné, jakou roli tam ten člověk má a co vlastně dělá. Nebyl schopen 
se soustředit na nic jiného. Ten zajímavý a tajemný člověk byl diri-
gent. 

V této pozici se donedávna nacházela i neurověda. Dlouho se nevě-
dělo, že existuje určitá část mozku, která obdobně jako dirigent 
v orchestru nemá žádnou specifickou funkci, ale stará se o vzájem-
nou souhru, aby vše do sebe správně „zapadalo“, aby to „ladilo“.  

Takže frontální laloky nevykonávají žádnou specifickou funkcí, ale 
spojují vzájemně specifické činnosti dohromady tak, aby vše správ-
ně „fungovalo“. Jsou centrem komplexního rozhodování. Podílí se 
na cíleně orientovaném chování, plánování a organizování kognitiv-
ních procesů v čase, mentální flexibilitě (pružnosti) a na kritickém 
úsudku. Pokud v těchto oblastech mozku vznikne porucha, je obtíž-
né ji diagnostikovat. Stane se něco, jako by osobnost toho člověka 
„byla mimo“. Často se tato porucha projevuje sníženou schopností 
se rozhodovat. Lidé, kteří byli běžně schopni se rozhodovat, se stá-
vají nejistými a ptají se i příslušníků své rodiny na úplně běžné věci, 
např. co si mají obléci, co mají dělat v různých běžných situacích 
apd. 

Tyto poruchy mohou být více zřejmé, než jsou poruchy paměti. 
Pokud někdo nemůže najít telefonní číslo, tak toho si nikdo ani ne-
všimne, jako toho, že neumí iniciovat (začít různé aktivity), že je 
pasivní. Často takové chování bývá zaměňováno s depresí, protože 
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Ostatní projekty: 

Nový projekt roku 2012: 

P rojekt „Vychutnejte si seniorská léta“. 

Český básník Oldřich Mikulášek: 

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

se takový člověk nedokáže rozhodovat. Ale často se jedná právě o 
poruchu exekutivních funkcí. Pro postiženého člověka to nakonec 
může být více zničující, než samotné poruchy paměti. 

Poruchy exekutivních funkcí jsou často přehlíženy a jsou považová-
ny za určitou změnu osobnosti nebo nejčastěji za depresi, ale to 
bývá často chybná diagnóza. Je vysoce nepravděpodobné, aby člo-
věk, který celý život neměl sklon k depresi a netrpěl jí, se najednou 
stal ve stáří depresivní. 

Mentální flexibilita je další významnou funkcí čelních laloků, která 
bývá narušena při rozvoji demence, ale i při normálním stárnutí. 
Stárnoucí jedinec, který žije sám, je schopen reagovat a rozpoznávat 
různé situace, když jsou statické. Ale jakmile se začne dít něco neče-
kaného, tak ho to překvapí a neumí s takovou situací zacházet, neví 
si s novou situací rady. 

Tato ztráta mentální flexibility vysvětluje řadu aspektů ze života 
stárnoucích lidí. Bývá běžné, že starý člověk žije sám a zpravidla své 
okolí důvěrně zdá. V určité chvíli se jeho rodina rozhodne, že ho 
přesune k sobě nebo do nějakého zařízení, aby o něj bylo lépe po-
staráno. U takového člověka může dojít ke zhoršení jeho psychické-
ho stavu v důsledku mentální dezintegrace. Je to tím, že se dostane 
do prostředí, které nezná, které je nové a kde nemůže uplatňovat 
mechanizmy, které mu fungovaly v prostředí, které důvěrně znal. 
To, že se prostředí významně změnilo v době, kdy mentální flexibili-
ta (přizpůsobivost) je narušená znamená, že se takový člověk již 
nedokáže adaptovat na nové podmínky. 

Typická situace vzniká v případech, kdy si starší člověk zlomí krček 
na stehenní kosti a musí být umístěn do nemocnice. Touto změnou 
prostředí může dojít k mentální dezintegraci. Tím, že je mimo „své“ 
prostředí, je mnohem patrnější, že se nedokáže novým podmínkám 
přizpůsobit. 

Za dekompenzaci těchto pacientů není často zodpovědná samotná 
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Projekty zaměřené na stabilizaci cen nakupovaných potravin.  

Neustálé zvyšování nákupních cen potravin, ať už vinou změny DPH 

nebo růstem cen na trhu potravin, vede k nepříjemnému zdražová-

ní cen jídel pro strávníky různých stravovacích zařízeních.   

Již šestým rokem realizujeme 

projekty zaměřené na snížení a 

stabilizaci nákupních cen potra-

vin.  

Dlouhodobě dosahujeme  snížení 

průměrných nákupních cen po-

travin o 10 až 12% z hodnoty 

nakupovaných potravin, za které naši klienti nakupovali před zahá-

jením projektu a to při zachování potřebné kvality nakupovaných 

potravin i služeb poskytovaných jejich dodavateli. 

Projekty realizujeme pro stravovací provozy v nemocnicích, zaříze-

ních sociálních služeb a ve školních jídelnách.  

Realizací projektu lze dosáhnout dlouhodobé stabilizace cen při 

počátečním snížení průměrné cenové hladiny do 10 až 12%.  Sníže-

ní nákupních cen umožní udržet stávající ceny jídel na úrovni roku 

2010 nebo 2011 (úspora je již po odečtení nákladů za realizaci).  

Více informací na www.donasy.cz -potraviny.  

Termíny nejbližších vzdělávacích akcí: 

Úvod k technikám dobré paměti (MP01)  22.11.2012  

Rozvíjení technik dobré paměti (MP02)  13.12.2012  

Masáže paměti v Brně: 

DONASY s.r.o. 

tel: +420 602 730 976 
E-mail: dohnal@donasy.cz 
www.donasy.cz 

www.akademietrenovanipameti.cz 

Akreditace vzdělávacích programů: MPSV, MŠMT 

zlomenina krčku, ale právě velká změna prostředí, na kterou se 
takový jedinec není schopen přizpůsobit. Je fyzicky neschopný se o 
sebe postarat a je najednou odkázaný na pomoc personálu.  Nemá 
v nemocnici své zavedené věci, na které je zvyklý, a které by mohl 
využívat v domácím prostředí. Ztráta mentální flexibility, ať už 
v průběhu normálního stárnutí nebo v průběhu demence, tak může 
být zodpovědná za úplné vykolejení postiženého jedince.  

Kritické usuzování (hodnocení) je další exekutivní funkcí. Problé-
mem je, že právě na sníženou schopnost kritického úsudku apelují 
různé typy podomních a jiných „obchodníků“, kteří nabízejí starým 
lidem všechno možné a zneužívají tak jejich oslabení. Lidé se sníže-
nou schopnosti kritického úsudku mnohdy ani nerozumí tomu, co je 
jim nabízeno. Nedokáží dobře vyhodnotit situaci a stávají se obětí 
nejrůznějších podvodů. Ale nemusí se to nutně vždy týkat všech 
starších lidí. 

Kombinace různých funkcí řízených frontálními laloky se nazývá 
exekutivní funkce. Jedná se zejména o funkce jako je cíleně orien-
tované jednání, plánování, mentální flexibilita, kritické usuzování, 
domýšlení důsledků jednání, nadhled, apd.                 (pokračování)  

Projekt řeší vytvoření konkrétní-
ho programu spolupráce zdra-
votnických zařízení se zařízeními 
sociální péče při realizaci pre-
ventivních programů zaměře-
ných na zdravotní prevenci po-
pulace v seniorském věku a 
propojuje dvě důležité oblasti 
lidského zdraví: 

    (A) Orální zdraví (ústní hygienu) 
    (B) Kognitivní kondici a aktivizaci duševních činností  
         („kognitivní zdraví“)  

Projekt realizuje v části „orální zdraví“ společnost ARAK o.p.s., Klini-
ka zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékař-
ská fakulta Univerzity Palackého (LF UP) Olomouc a  v části 
„kognitivní zdraví“ společnost DONASY s.r.o. 

V části „kognitivní zdraví“ je realizován akreditovaný vzdělávací 
program „Techniky zvyšování kognitivní kondice“ v rozsahu 12-ti 
hodin (akreditace MPSV ČR, MŠMT ČR a je  také zahrnut do kredit-
ního systému celoživotního vzdělávání ČAS a ČAE). Součástí tohoto 
vzdělávacího programu jsou i praktická cvičení zaměřená na aktivi-
zaci seniorů, která slouží jako námět pro další práci s uživateli  soci-
álních služeb.  

Vzdělávací program je možné realizovat i samostatně mimo rámec 
projektu „Vychutnejte si seniorská léta“.  Více informací na 
www.akademietrenovanipameti.cz - projekty. 
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