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Zdravé stárnutí versus demence - část 3. 
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 - MYSLiKON 002-2012, druhá část -  
MYSLiKON 003-2012. 
 
Frontální laloky a zvládání nových situací. 

Nyní se budeme zabývat tím, jak je prefrontální kortex důležitý  
při reagování na nové vzniklé situace a při rozhodování v těchto 
situacích. 

Při testování skupin dobrovolníků z řad 
mladých lidí různými testy probíhá během 
testu skenování aktivity jejich mozku pomo-
cí FMRI. Jedním z testů je tzv. wisconsinský 
test, který spočívá v hledání pravidel,  
jak spolu souvisí určité skupiny testovacích 
karet. Testované osoby mají za úkol nalézt 
pravidla, podle kterých spolu určité testovací karty souvisí. 

Testy ukazují, že během začátku testu, tj. při hledání správného 
pravidla jak řešit úlohu, se výrazně aktivuje jedna oblast frontálního 
kortexu. Postupně, jak se testovaná osoba učí úkol zvládnout, tak  
se aktivita této oblasti postupně snižuje.  

Výsledky testů dokládají skutečnost, že frontální laloky jsou důleži-
té pro zpracování nových informací. To souvisí i se skutečností, 
proč některé části mozku stárnou rychleji než jiné a co je třeba udě-
lat, abychom je ochránili. Z testů je také patrno, že u nových věcí  
je více aktivována pravá hemisféra. S postupujícím učením se pře-
souvá aktivita z čelních laloků do zadní části mozku a přesouvá se 
rovněž stranově z pravé hemisféry do levé mozkové hemisféry .  

Co se týká funkčních rozdílů mozku, existuji určité rozdíly u obou 
pohlaví. Pokud tedy takové rozdíly existují, měli bychom s ním počí-
tat a neměli bychom na to zapomínat při uvažování o stárnutí  
a o tom, jak budeme přistupovat nejen ke stárnutí mozku, 
ale i k lidem postiženým demencí.  Mohlo by to mít dopad jak  
na diagnózu, tak i na přístup k léčbě.  

Podle statistik postižení mozkové kůry v důsledku mozkové mrtvice 
se projevuje postižení mezi pravou a levou hemisférou rozdílné 
zejména u mužů, kdy bývá více postižena pravá mozková hemisféra, 
zatímco u žen je postižení u obou hemisfér obdobné.  

To vede k hypotéze, že u žen jsou obě hemisféry co do funkce po-
dobné, zatímco u mužů jsou významnější funkční rozdíly. 

Lékaři jsou tak vedeni k rozdílnému přístupu v diagnostice, ale i 
v léčbě, např. mužských pacientů s kognitivním postižením proti 
ženským pacientkám. Tato oblast je předmětem dalšího výzkumu  
a zrcadlí trend současné medicíny, kdy se lékařská věda snaží „šít“ 
terapii a léčbu přímo na míru léčeným pacientům i ve vztahu k je-
jich pohlaví.  

Lateralita mozkových hemisfér. 

Je obecně známo, že v levé hemisféře je organizován jazyk nebo 

verbální schopnosti, v pravé hemisféře jsou organizovány naopak 

neverbální schopnosti. Je to ale složitější. Důležitější je souvislost,  

že pravá hemisféra se zaměstnává tím, co je nové a levá naopak 

rutinními činnostmi. Jak už bylo řečeno dříve o rozpoznávání vzor-

ců, tak v případě vykonávání rutin se právě jedná o rozpoznávání 

tzv. vzorců již uložených v mozku (viz MYSLiKON 003-2012).  

Vzorce jsou rozpoznávány levou hemisférou. 
 

Neuroplasticita. 

Neuroplasticita je schopnost mozku sám sebe měnit v důsledku 

vlastní činnosti a zahrnuje různé formy těchto změn. Hovoříme o: 

 angiogenezi – rozrůstání a tvorba malých krevních cév,  

 synaptogenezi – množení/rozrůstání synaptických spojů,  

 gliogenenzi – rozrůstání a tvorba určitého typu buněk, které se 

nazývají gliové,  

 neurogenezi – rozrůstání a tvorba vlastních nervových buněk 

(neuronů). 

V současné době je již překonán více jak 100 let obecně uznávaný 

názor, že mozek má schop-

nost vytvářet nové neuro-

ny pouze v raném dětství. 

Po celou dobu se věřilo,  

že neuroplasticita zahrnuje 

angiogenezi,  gliogenezi  

a synaptogenezi, ale tvor-

ba nových neuronů nebyla 

její součástí po dosažení 

věku 3 let.  

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. 

Důkazy o neurogenezi byly 

poprvé  popsány u ptáků, 

ale v posledních letech 

přibývá důkazů, že neurogeneze je možná i u člověka. Před asi 20-ti 

lety švédský neurovědec Peter Erikson prokázal tvorbu nových neu-

ronů v dospělém lidském mozku (Univerzity of Gothenburg) . Tyto 

nové neurony se vytvářely v hippokampu, což je struktura mozku 

obzvláště důležitá pro paměť. Následně bylo zjištěno, že se nové 

neurony vytváří u dospělých osob i v čichové kůře. Z těchto zjištění 

vyplývá, že neuroplasticita, která zahrnuje již zmíněnou angiogene-

zi, gliogenenzi, synaptogenezi a neurogenezi nekončí v dětství, ale 

probíhá v průběhu celého lidského života. 

Důležité také je, že tyto jevy jsou pod kontrolou každého člověka  

a jsou ovlivněny jeho aktivitou v průběhu celého života. Tedy tím,  

co v průběhu života dělal/dělá a čím se zabýval/zabývá, tedy jaké 

jsou jeho kognitivní aktivity v průběhu života.  

Víme, že různé části lidského mozku řídí různé funkce. Rovněž různé 

kognitivní aktivity jsou lokalizovány v různých částech mozku. Z toho 

plyne, že neuroplasticita, která je závislá na aktivitě různých funkcí 

(tedy i kognitivních funkcí) probíhá zejména v částech mozku, které 

jsou často aktivovány, tedy používány a „namáhány“.  

Bylo prokázáno, že v důsledku aktivitou řízené neuroplasticity,  
tj. v důsledku provádění určitých činností nebo rozvoje určitých 
schopností, dochází k výraznému zvětšení příslušné části mozku. 
Tyto patrné změny mozku se vytváří po dobu řady let. Jsou ale dů-
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Ostatní projekty: 

Nový projekt vzdělávání roku 2013: 

P rojekt  
„Techniky zvyšování kognitivní kondice pro zdravé stárnutí“. 

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) 

kazy i o tom, že kognitivní aktivity mohou mít vliv na neuroplasticitu  
i v relativně krátké době.  
Co z toho tedy vyplývá? Důležité je zjištění, že aktivizací různých 
mozkových funkcí, jejich průběžným používáním nebo trénováním 
chráníme tyto části mozku pomocí neuroplasticity před jejich atro-
fií. Tedy i poklesem jejich funkčnosti. Na druhé straně to znamená, 
že nevyužíváním jiných částí mozku tyto části znevýhodňujeme  
a ty se potom stávají náchylnějšími k postižení třeba i nějakým one-
mocněním.  
Uvážíme-li tato fakta jednoduše selským rozumem, tak z toho vy-
plývá, že většina lidí tak, jak stárne, je vystavena stále menší potře-
bě se učit nové věci. Je to také dáno tím, že čím jsou lidé starší a 
pokud zrovna neprodělávají nějakou významnou životní změnu, 
řada věcí je pro ně známá, s řadou věcí jsou obeznámeni a dochází 
ke snižování počtu událostí, kdy musí řešit nové situace a učit se 
nové věci. Život sestává stále více z rutinních činností.  

Jak bylo řečeno již dříve, frontální laloky a zejména pravá mozková 
hemisféra jsou obzvláště klíčové pro zpracovávání nových informa-
cí. V případě, že při stárnutí více podléháme rutinně a nedostatečně 
aktivujeme tyto části mozku, dochází k jejich používání a tedy aktivi-
zaci stále méně a méně. Proto jsou tyto části mozku při stárnutí také 
postiženy oslabením funkčnosti nebo nemocemi častěji  
ve srovnání s  jinými částmi mozku.  
 

Mozkové hemisféry neatrofují stejnou měrou. Jak již vyplývá z roz-
dílnosti aktivity hemisfér v průběhu stárnutí, pravá hemisféra stár-
ne rychleji než hemisféra levá. Vliv stárnutí na mozek byl zkoumán 
moderními zobrazovacími metodami. Je zřejmé, že frontální laloky  
a pravá hemisféra, které jsou důležité pro vnímání a zpracovávání 
nových věcí, jsou ve stáří méně a méně využívány a právě proto 
také nejvíce ovlivněny procesy stárnutí. 
 

Informace o neuroplasticitě v průběhu celého lidského života  
pro nás znamenají ve vztahu ke stárnutí povzbuzení, ale také varo-
vání. To povzbuzení je, že stimulací různých mozkových funkcí  
a jejich cvičením chráníme mozek před stárnutím. Varování spočívá 
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Postupně rozšiřujeme projekty zaměřené na stabilizaci cen naku-

povaných potravin pro stravovací provozy.  
 

Projekty dynamického ověřování nákupních cen potravin postupně 

rozšiřujeme o nové projekty stravovacích provozů v nemocnicích,  

v domovech pro seniory a ve školních jídelnách.   

Ukazuje se, že ve většině případů zůstává zachováno 70—80 % 

stávajících dodavatelů ve všech potravinářských komoditách (ovoce 

a zelenina, koloniál, mléko a mléčné výrobky, maso a mražené vý-

robky, pečivo). Reálná on-line soutěž dodavatelů však přináší dlou-

hodobý pokles cenové hladiny nakupovaných nákupních košů 

potravinového sortimentu, aniž by se změnila kvalita dodávaného 

zboží. To pomáhá „udržet na uzdě“ stále se zvyšující ceny potravin. 

V rámci každého projektu realizujeme zpravidla 35 až 50 aukcí na 

sjednávání cenových a dodacích podmínek s dodavateli potravin v 

průběhu kalendářního roku.  Pravidelné ověřování cen tak umožní 

zachytit a také eliminovat na minimum sezónní cenové výkyvy zbo-

ží.  

Více informací na www.donasy.cz -potraviny.  

Termíny nejbližších vzdělávacích akcí: 

Úvod k technikám dobré paměti (MP01)  04.04.2013  

Rozvíjení technik dobré paměti (MP02)  25.04.2013  

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 

v tom, že pokud svůj mozek nepoužíváme nebo netrénujeme vše-
stranným způsobem, bude s věkem více atrofovat a stává se zrani-
telnější na různé poruchy, včetně rizika demence.  
 

Má to svůj význam nejen u zdravých jedinců, ale i ve „světě“ de-
mencí. Víme, že diagnosticky stejné demence se projevují u různých 
jedinců jinak. Rozdílně postihují různé neuroanatomické oblasti 
mozku. Například u stejného pacienta s Alzheimerovou chorobou 
(AD) můžeme neuropsychologickým vyšetřením prokázat například 
zhoršení paměti větší, než zhoršení jazykových schopností a u jiné-
ho pacienta naopak bude stát v popředí zhoršení exekutivních funk-
cí.  Přesto oba trpí stejným onemocněním. 
 

Dnes již existuje řada důkazů o tom, že životní styl každého jedince 
výrazně ovlivňuje, zda bude v průběhu stárnutí více strádat pokle-
sem kognitivních schopností nebo i demencí nebo bude stárnout 
úspěšně.  Klíčovou roli hraje také fyzická aktivita v průběhu života. 
Fyzická kondice je přímo provázána s kondicí duševní a jedna pod-
poruje druhou. Způsob stárnutí má tak do značené míry každý „ve 
svých rukou“. (Pozn: záznam z přednášky byl redakčně zkrácen a upraven) 

V návaznosti na úspěšně realizovaný projekt 
„Vychutnejte si seniorská léta“ v roce 2012 
připravujeme podání žádosti  o dotaci, v rámci 
uveřejněné výzvy MPSV ČR operačního progra-
mu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, č. výzvy 
A7 pro období 07/2013 až 06/2015,   na vzdě-
lávací projekt „Techniky zvyšování kognitivní 
kondice pro zdravé stárnutí“. 

Projekt navazuje na předchozí spolupráci s Palackého univerzitou  
v Olomouci (2012) a bude rozšířen o další spolupráci s Masaryko-
vou univerzitou v Brně. 
Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti aktivizace a rozvoje ko-
gnitivních a fyzických aktivit seniorů a ve zdravotní části na prevenci 
v oblasti orálního zdraví seniorů. Součástí jsou kromě vzdělávací 
částí také praktická cvičení a metodiky pro práci s uživateli sociál-
ních služeb. Náklady jsou hrazeny z dotace operačního programu. 
Časové vymezení  projektu je pro období 07/2013 až 06/2015. 
Vzdělávací program v rámci projektu je akreditován MPSV ČR  
v délce 2 x 24 hodin (základní část a rozšiřující vzdělávání). Bude-li 
projekt schválen, realizace je plánována s působností na území 
Olomouckého a Jihomoravského kraje. 
 

Tato informace slouží pro průzkum předběžného zájmu o účast  
ve vzdělávacím programu projektu. Případným zájemcům z OL a JM 
kraje poskytneme další informace. 
Máte-li zájem se projektu zúčastnit, zašlete nám svůj kontakt  na  
e-mailovou adresu:  <kurzy@akademietrenovanipameti.cz> 
 

Reference k realizovanému projektu v roce 2012 na našich stránkách. 

Prospekt (klik): 

http://www.radialnimysleni.cz/
http://www.akademietrenovanipameti.cz/
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/vzdelavaci_programy.html
http://www.donasy.cz/support/dokument/project/Potraviny-vyberova-rizeni_2.pdf
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/kalendar_akci.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/prehled_seminaru.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/prehled_seminaru.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/kalendar_mp.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/project/Vychutnejte_si_seniorska_leta_prospekt.pdf
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/projekty_vzdelavani.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/project/2012/VSSL-2012_reference.pdf

