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Definícia demencie  

 Syndróm spôsobený ochorením mozgu, 
väčšinou chronicky progresívneho charakteru, 
pri ktorom je prítomné poškodenie viacerých 
vyšších kôrových funkcií ako sú pamäť, 
myslenie, orientácia, porozumenie, počítanie, 
učenie, reč a úsudok. Vedomie nie je postihnuté, 
kognitívne poruchy sú často sprevádzané alebo 
ich predchádzajú poruchy emócií, sociálneho 
správania či motivácie 



Výskyt demencie 

 4% vo veku 65 – 74 rokov 
 11% vo veku 75 – 84 rokov 
 35% vo veku viac ako 85 rokov 

 



Výskyt demencií podľa typu 













Diéta s obsahom rýb 

 Kľúčové sú esenciálne 3 – omega – 
polynenasýtené mastné kyseliny 
 Tvoria 20% tukovej zložky v mozgu, DHA asi 8% 

hmotnosti sušiny mozgu 
Organizmus ich nedokáže syntetizovať, ich hladina je 

preto závislá od príjmu potravou 
 V potrave sú najviac zastúpené 

 Dokózahexaénová kyselina (DHA) 
 Eikózapentaénová kyselina (EPA) 

 Obe sa nachádzajú najmä v rybom oleji a tučných rybách – 
tuniak, losos 

 Alfa linolénová kyselina (ALA) 
 Nachádza sa v orieškoch, semiačkach, ovocí a zelenine 

 



DHA a demencia 
 Plazmatické hladiny omega 3 nenasýtených 

mastných kyselín sú v inverznom vzťahu ku 
výskytu kognitívneho poškodenia 

 Predpokladaný mechanizmus 
 Zníženie cholesterolu 

 APOE epsilon 4 dôležitý transportér cholesterolu v mozgu a 
je spojený s vyšším rizikom ACh 

 Protizápalový efekt 
 redukcia prozápalových cytokínov a vplyv na hladinu COX2 a 

fosfolipázy A2 
 Neuroprotekcia 

 Zvyšovanie koncentrácie fosfatidylserínu  
        



Epidemiologické štúdie  

 10 z 13 epidemiologických štúdií uviedlo 
inverznú závislosť medzi výskytom 
Alzheimerovej choroby či kognitívnych 
porúch a hladinou či príjmom omega 3 
nenasýtených mastných kyselín 









Klinické štúdie s podávaním suplementácie 
omega 3 nenasýtených mastných kyselín 

 Nebol v nich dokázaný efekt u pacientov 
s rozvinutou Alzheimerovou chorobou 

 Bolo zistené zlepšenie u pacientov s 
ľahkým kognitívnym deficitom a ľahkou 
formou demencie 
Potenciál skôr v prevencii ako liečbe? 



Ginkgo biloba 
 Jeden z najstarších žijúcich druhov stromov  
 Výťažky z listov a semien sú jedným z 

najčastejšie študovaných prírodných liečiv 
 Z viac ako 40 látok, ktoré gingko obsahuje, za 

účinné sa pokladajú flavonoidy a terpenoidy 
 Mechanizmus účinku spočíva najmä v ich 

antioxidatívnych vlastnostiach – fungujú ako 
vychytávače (scavengery) voľných radikálov 
kyslíka, ktorý sa podieľa na poškodzovaní 
tkanív 
 



Extrakt gingko biloba 

 Dnes v liečbe používame vysoko 
koncentrovaný extrakt zo sušených 
zelených listov gingka 

 Obsahuje 24 – 32% flavonoidov a 6-12 % 
terpenoidov 

 Dávkuje sa 120 – 240 mg denne v 1-3 
dávkach 











Homocysteín 



Homocysteín 







Antioxidanty 



Vitamín E 

 Liposolubilný vitamín s prirodzeným 
antioxidatívnym účinkom (scavenger) 
Nachádza sa v obilí, orechoch, mlieku a 

vajciach 
Poznáme 4 rôzne formy tokoferolu – alfa až 

delta, alfa má najvýraznejšie antioxidatívne 
účinky 



Vitamín E 

 Epidemiologické štúdie 
Strava bohatá na antioxidanty (vitamín C,E) 

môže viesť k nižšiemu výskytu Alzheimerovej 
choroby a demencie 

 Klinické štúdie 
V otvorených štúdiách menší výskyt 

inštitucionalizácie a potreby opatrovania 
V dvojito slepej štúdii bez rozdielu v 

porovnaní s placebom 
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