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Wprowadzenie
Mózg, podobnie jak inne narządy i tkanki, ma pewną zdolność do zmian 

plastycznych, która pozwala mu kompensować niekorzystne wpływy 

środowiska zewnętrznego lub nieprawidłowości przemian biologicznych 

zachodzące w obrębie samej tkanki nerwowej. 

Ta zdolność adaptacyjna maleje jednak z wiekiem. Oznacza to, że 

w miarę upływu czasu dojrzały  układ nerwowy staje się coraz 

bardziej wrażliwy na różne  neurotoksyczne substancje 

i nie jest zdolny do skutecznej  obrony przed ich uszkadzającym 

wpływem. 



1. Łagodne zaburzenia poznawcze

 Zaburzenia funkcji poznawczych zgłaszane przez pacjenta lub otoczenia 
występują w stopniu większym niż związane z wiekiem, ale w mniejszym niż 
otępienie. Początkowo zaburzenia obejmują pamięć, ale potem i inne funkcje 
poznawcze.

 Funkcje życia codziennego nie są zaburzone, ale mogą istnieć drobne zaburzenia 
wykonywania złożonych czynności dnia codziennego. stanowią aktualnie 
przedmiot wielu badań w tym oceny jakie w tej grupie jest zagrożenia przejścia 
w proces otępienny

 Przeprowadzane są badaniami nad lekami hamującymi ten proces



Otępienie
• Jest obniżeniem funkcji intelektualnych w odniesieniu do ich poprzedniego 

znanego lub prawdopodobnego poziomu, które powoduje problemy w życiu 
codziennym chorego.

• Deficyt nie dotyczy tylko jednej izolowanej czynności poznawczej ani nie 
wynika z zaburzeń świadomości.



Otępienie – problem 

społeczny
• Występowanie 

otępienia
– Świat 18 mln

– USA 6 mln

– Polska 400 000 

(dane 
szacunkowe)

• Czynniki ryzyka
– Wiek

– Niski poziom edukacji

– Nadciśnienie i inne czynniki 
naczyniowe



Przyczyny otępienia

otępienie naczyniopochodne choroba Alzheimera

otępienie z ciałami Lewyego otępienie czołowo-skroniowe

inne zwyrodnieniowe potencjalnie terapeutyczne

56%

13%

16%

9%

4%





Choroby zwyrodnieniowe – etiopatogeneza

czynniki genetyczne                czynnik 

środowiskowe

Czynniki ryzyka:

▪ wiek (starzenie się)

▪ niedokrwienie, wolne rodniki

▪ palenie papierosów, alkohol, błędy dietetyczne, 

brak aktywności fizycznej



Otępienia zwyrodnieniowe

• Choroba Alzheimera (AD)

• Zwyrodnienie czołowo-skroniowe (FTLD

• Otępienie z ciałami Lewy’ego (LBD)



Otępienia zwyrodnieniowe

• W badaniach histopatologicznych mózgu 

znajduje się   specyficzne białka, które 

powodują uszkodzenie neuronów i ich zanik 

• Choroba Alzheimera  amyloid

• Otępienie czołowo-skroniowe białko 

tau

• Otępienie z ciałkami Lewy’ego -

synukleina





Choroba Alzheimera

 Obraz kliniczny

 początkowo objawy niecharakterystyczne mogą 
przypominać objawy nerwicowe

 zaburzenia zachowania

 dziwactwa

 zaburzenia pamięci, zwłaszcza świeżejzaburzenia
orientacji wzrokowo – przestrzennej

 zaburzenia mowy afatyczne

 zaburzenia apraktyczne

 całkowita bezradność pacjenta





Czynniki ryzyka

 Dotychczas nie określono jednak jednoznacznej przyczyny 
choroby Alzheimera. Wymienia się jednak czynniki ryzyka, 
które mogą prowadzić do jej rozwoju:

 wiek powyżej 65 lat,

 urazy głowy,

 nadciśnienie tętnicze,

 podwyższony poziom cholesterolu LDL,

 cukrzyca,

 zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),

 niski stopień edukacji (zaobserwowano, iż osoby ze średnim i 
wyższym

 wykształceniem rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera),

 predyspozycje genetyczne (mutacje w określonych genach).





The Global Deterioration Scale (GDS)

Etap 1 Brak zaburzeń 

poznawczych

zdrowy

Etap 2 Subiektywne 

zaburzenia pamięci

Poczucie trudności w przypominaniu słów. Zdrowy, starszy człowiek

Etap 3 Wczesne, łagodne 

zaburzenia pamięci

Pogorszenie sprawności zawodowej i społecznej. Kłopoty z przypominaniem słów 

w trakcie rozmowy, kłopoty z przypominaniem w ogóle zauważane przez 

członków rodziny lub znajomych. Mogą powodować stany lękowe.

Etap 4 Późne, łagodne 

zaburzenia pamięci 

(wczesna faza ch.Alzh)

Wymaga pomocy w złożonych działaniach, np., finanse, planowanie spotkań. 

Kłopoty z przypominaniem wydarzeń bieżących. Chory samoistnie wycofuje się z 

wykonywania zadań złożonych, porzuca hobbies, neguje kłopoty z pamięcią.

Faza 5 Wczesne otępienie 

(ch.Alzh. o średnim 

nasileniu)

Pacjent nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy. Coraz częściej 

zdezorientowany co do czasu. Kłopoty z wybraniem ubrania. Ciężkie kłopoty z 

przypominaniem wydarzeń bieżących, pierwsze kłopoty z przypominaniem 

wydarzeń odległych. Fluktuacja stopnia nasilenia dolegliwości w zależności od 

dnia. Pacjent zaprzecza problemom. Okresowo podejrzliwy i płaczliwy. Utrata 

zdolności prowadzenia samochodu.

Faza 6 Otępienie średnio 

zaawansowane (ch.A. o 

średnio-głębokim 

nasileniu )

Pacjent wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności życia codziennego 

(toaleta, kąpiel, czesanie). Kłopoty z rozpoznawaniem i interpretowaniem 

otoczenia. Nie pamięta imion najbliższych. Nie pamięta większości szczegółów z 

wydarzeń odległych. Kłopoty z liczeniem wstecz do dziesięciu. Pobudzenie, 

paranoja, uleganie złudzeniom.

Faza 7 Otępienie 

zaawansowane (ch.A. o 

głębokim nasileniu )

Utrata zdolności mówienia, chodzenia, karmienia. Nietrzymanie moczu i stolca. 

Swiadomość ograniczona do stuporu lub śpiączki





ROZPOZNANIE (1)

 Pewne rozpoznanie choroby Alzheimera możliwe jest dopiero po wykonaniu 
badania neuropatologicznego.

 Tak jak w każdym przypadku postępowanie diagnostyczne trzeba rozpocząć od 
zebrania szczegółowego wywiadu. 

 Ważne są pośrednie informacje mogące świadczyć o toczącej się miażdżycy, ale 
także obecności zaburzeń niedoborowych (witamina B12 i kwas foliowy, poziom 
homocysteiny), lub hormonalnych - nadczynność i niedoczynność tarczycy. 

 Istotne są dane dotyczące leczenia substytucyjnego estrogenami w okresie 
menopauzy, przebyte urazy głowy ze wstrząśnieniem , a także zabiegi operacyjne w 
znieczuleniu ogólnym. 

 Należy także ustalić możliwość przebytych zatruć, uzależnienia od alkoholu, palenia 
papierosów. Bardzo istotne jest poznanie informacji na temat rodzinności 
występowania otępienia. 

 Rozpoznanie zaburzeń poznawczych czy początkowej fazy otępienia w wersji 
przesiewowej powinno się przeprowadzać wykonując test MMSE ale także test 
zegara. Oba testy powinny wchodzić w skład rutynowego badania. 

 W badaniu neurologicznym należy zwrócić uwagę na obecność objawów 
deliberacyjnych i zespołu parkinsonowskiego. 

 Stwierdzenie w początkowej fazie choroby zespołu móżdżkowego lub 
piramidowego i mioklonii powinno skierować nasze rozumowanie diagnostyczne 
w stronę otępienia naczyniopochodnego, lub choroby Creutzfeldta-Jakoba nie 
AD. 



 W celu postawienia diagnozy AD niezbędna jest ocena psychiatry. 

 W pierwszym okresie chory może wymagać wykluczenia depresji. 
Objawy depresji mogą naśladować otępienie i zawsze powinno się taka 
ewentualność wykluczyć. 

 Natomiast narastające zaburzenia zachowania, objawy wytwórcze, 
pobudzenie, lęk, ale także zaburzenia snu powinny być i często są 
oceniane przez psychiatrę. 

 Każdy chory z otępieniem powinien być zbadany internistycznie w 
celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. W tym celu należy 
także wykonać:

 badania metaboliczne, 

 morfologię krwi z rozmazem, 

 badanie ogólne moczu 

 poziom homocysteiny, witaminy B12 i stężenie kwasu foliowego w 
surowicy

 poziom TSH, co najmniej w celu przesiewowej oceny czynności tarczycy. 

 badanie EKG i USG tętnic szyjnych pozwoli wyjaśnić czy chory 
prezentuje cechy rozwiniętej miażdżycy.

ROZPOZNANIE (2)



 Najczulszym jednak badaniem , pozwalającym na najwcześniejsze 
rozpoznanie jest czynnościowa ocena mózgu przy użyciu SPECTu lub 
PETu. 

 SPECT bardzo wcześnie wykazuje zaburzenia przepływu krwi , 
charakterystyczne dla bardzo wczesnej fazy choroby. 

 PET pozwala ocenić zaburzenia przemiany glukozy, odzwierciedlające 
metabolizm mózgu. Metabolizm glukozy jest często upośledzony w 
okresie, w którym objawy kliniczne są jeszcze bardzo subtelne. 

 Nieodzownym badaniem jest tomografia komputerowa (CT) mózgu, 
konieczna w celu wykluczenia obecności;

 nowotworu, 

 przewlekłego krwiaka, 

 dużego ogniska poudarowego (a przebycie niemego udaru jest 
zjawiskiem dość częstym i niedocenianym). 

 Przy pomocy CT można także do pewnego stopnia ocenić zanik mózgu 
włącznie z jego zaawansowaniem i topografią występowania. 

 Ocena zaniku jak równie ocena zmian naczyniopochodnych w istocie 
białej jest o wiele precyzyjniejsza przy użyciu tomografii 
rezonansu magnetycznego. 

ROZPOZNANIE (3)



Zanik korowy w chorobie Alzheimera

Zanik płatów

Skroniowych

Czołowych





SCHEMAT   LECZENIA

 Ch. Alzheimera o średnim nasileniu (Faza 4 i 5)

 Inhibitor cholinesterazy + Vit E, lub

 Memantyna + Vit E,

 Ch. Alzheimera o średnio-głębokim nasileniu (Faza 6)

 Inhibitor cholinesterazy + Vit E, lub

 Memantyna + Vit E, lub

 Inhibitor cholinesterazy + memantyna + Vit. E

 SUKCES: po roku leczenia pogłębienie demencji max o 2 
punkty (MMSE) kontynuacja dotychczasowego leczenia

 PORAŻKA: po roku leczenia pogłębienie demencji o > 2-4 
punkty (MMSE) – rozważyć włączenie innego inchibitora 
cholinesterazy lub memantyny



Otępienie czołowo-skroniowe

I. Podstawowe cechy 

diagnostyczne:

1. niezauważalny początek i 
stopniowa progresja

2. wczesne zaburzenia w 

kontaktach społecznych

3. wczesne zaburzenia w 

zachowaniach

indywidualnych

4. wczesne zaburzenia 

kontaktów emocjonalnych



Otępienie czołowo-skroniowe

II. Wspomagające cechy diagnostyczne:

A. Zaburzenia behawioralne:

1. Spadek dbałości o higienę i czystość

2. Sztywność i brak elastyczności

umysłowej

3. Zachowania stereotypowe i 

perseweracyjne



Otępienie czołowo-skroniowe               

II. Wspomagające cechy diagnostyczne:

B. Zaburzenia mowy i językowe:

1. Postępująca redukcja mowy

2. Stereotypowość mowy

3. Echolalia

4. Perseweracje



Otępienie z ciałkami Lewy’go

1. fluktuacje (zmienny przebieg zaburzeń

poznawczych) 

2. zespół parkinsonowski

3. halucynacje wzrokowe

Z chorobą tą zmagał się Robin Williams (na zdjęciu), ostatecznie przywiodła go 

do samobójstwa 



Otępienie z ciałkami Lewiego

Objawy wzmacniające rozpoznanie:

• powtarzające się upadki

• omdlenia

• przejściowe zamącenia lub inne 

zaburzenia świadomości

• urojenia

• nadwrażliwość na działanie 

neuroleptyków

• halucynacje innych rodzajów



Otępienie naczyniopochodne

 Otępienie wielozawałowe – otępienie występuje po 

kilku różnoczasowych udarach niedokrwiennych mózgu

 Zawały strategiczne (strategiczne miejsca anatomicznie 

w mózgu – wzgórze, płaty czołowe, zakręt kątowy 

półkuli dominującej)

 Otępienie podkorowe



Otępienie naczyniopochodne

Objawy kliniczne: 

 nagły początek 

 skokowe pogarszanie się

 zmienne nasilenie objawów

 nocne zamącenia

 względne zachowanie osobowości

 depresja



Czynniki ryzyka otępienia 

naczyniopochodnego

• Naczyniowe czynniki ryzyka

– nadciśnienie, cukrzyca, 
podwyższony poziom 
cholesterolu

– nikotynizm

– zawały serca

– powtarzające się 
zaburzenia ukrwienia 
mózgu

• Wiek 

– po 75 roku życia podwaja 
się liczba pacjentów co 5 
lat

• Płeć męska



Otępienie naczyniopochodne

Objawy kliniczne

 skargi somatyczne na zwroty głowy, osłabienie 
kończyny

 patologiczny śmiech lub płacz

 nadciśnienie w wywiadzie

 udar w wywiadzie

 objawy miażdżycy uogólnionej (zawał serca)

 w badaniu neurologicznym niedowłady kończyn, 
zaburzenia czucia, zaburzenia równowagi



Otępienie poudarowe

 Wśród 453 chorych – 3 miesiące po udarze 

otępienie wystąpiło u 26,3%,    w tym:

naczyniopochodne 57,1%

Alzheimerowskie 38,7%

inne 4,2%



3. Otępienie – inne choroby

• Majaczenie - delirium

• Schizofrenia

• Depresja

• Zaburzenia metaboliczne

• Zatrucia i nadużywanie leków

• Nowotwory

• Infekcje:                      choroba 

Creutzfeldt – Jakoba, zapalenie opon, 

zapalenie mózgu, ropień, 

• Krwiak podtwardówkowy

• Wodogłowie 



Otępiennie - inne choroby

 Problem bardzo ważny ze względu na możliwość usunięcia (leczenia) 

przyczyny tzw. odwracalne otępienie

otępienie w niedoczynności tarczycy 

– leczenie tarczycy

otępienie w guzie mózgu, krwiaku  –

usunięcie guza, krwiaka

otępienie w wodogłowiu– założenie 

zastawki



Badanie 

neuropsychologiczne

Testy Przesiewowe

• Mini- Mental State 
Examination

• 7 minutowe badanie 
przesiewowe

– orientacja

– ocena pamięci 
krótkotrwałej

– test rysowania 
zegara

– fluencja słowna

Uprzejm

y

depresyjny
Pobudzony

Język

Pismo

Pamięć Zaburzeni

a po 

dystrakcji

Zaburzenia wzrokowo 

przestrzenne  Test zegara

Zaburzon

e liczenie 

wsteczne

Zaburzone 

literowanie do tyłu



Mini-mental state examination (MMSE)(

– Ocena orientacji, zapamiętywania, 
także po dystrakcji, uwagi, liczenia, 
powtarzania i funkcji językowych

– Maksymalna ocena 30 pkt. 

– Wpływ wieku i wykształcenia 

– Ocena stopnia otępienia:

•niewielkie (MMSE 21–26)

•umiarkowane (MMSE 15–20)

•znaczne (MMSE  10–14)

•zaawansowane (MMSE < 10)



Normalne starzenie się

 W układzie nerwowym normalne starzenie 

się nie objawia się dramatycznymi 

zmianami struktury , a jego wynikiem jest 

spowolnienie i pogorszenie jakości funkcji 

układu nerwowego u w zasadzie zdrowych 

osobników. 



Zmiany, będące wynikiem procesów 

patologicznych

 Natomiast zmiany, będące wynikiem procesów 
patologicznych, prowadzą do rozwoju 
różnorodnych zespołów klinicznych, wśród których 
najczęstsze są tak zwane zespoły otępienne 
(demencje). Jednym z najpoważniejszych jest 
choroba Alzheimera. 
Te procesy chorobowe są zwykle nieodwracalne, 
objawiają się poważnymi zaburzeniami 
strukturalnymi, w tym wymieraniem neuronów 
oraz powstawaniem patologicznych tworów w 
tkance mózgowej i prowadzą do utraty zdolności 
poznawczych 
i intelektualnych. 



Makroskopowe zmiany w obrazie mózgu w chorobie Alzheimera:

A. Obkurczenie hipokampa

B. Powiększenie komór mózgowych

C. Obkurczenie kory mózgowej i powiększenie przestrzeni 

śródczaszkowej

D. Poszerzenie bruzd między zwojami mózgu

Osoba starsza
Osoba z zaawansowaną 

chorobą Alzheimera



Makroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu  
W wieku około 50 lat tkanka mózgowa zaczyna się obkurczać. W tym 

wieku średnia waga mózgu z około 1,4 kg w wieku 25 lat zmniejsza się 

do 1,2 kg.  Najbardziej uderzającą zmianą pojawiającą się w mózgu 

wraz z wiekiem jest ubytek zawartości wody w komórkach nerwowych. 

Ubytek wody dotyczy jedynie wnętrza komórek, natomiast w 

przestrzeni międzykomórkowej zawartość wody nie zmienia się. 



Makroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 W związku z tym, około 50 roku życia masa uwodnionej tkanki mózgowej zaczyna 

maleć. Ubytek wody z komórek nerwowych prowadzi do znaczącego wzrostu 

zawartości białka w neuronach i ma wpływ na przebieg procesów metabolicznych 

i aktywność neuronów. Utrata wody prowadzi do obkurczania neuronów i do 

zmniejszenia z wiekiem objętości struktur mózgowych. 

Nie wszystkie okolice mózgu są jednakowo podatne na te zmiany. Pewne okolice 

kory mózgu, np. kora ciemieniowa 

i potyliczna, które zawierają dużo małych neuronów (tzw. Komórek ziarnistych), 

nie tracą więcej niż 8% swej objętości. Dzieje się tak dlatego, że neurony 

ziarniste tracą znacznie mniej wody niż duże neurony piramidalne. 



Makroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 Zmiany makroskopowe można obserwować używając techniki rezonansu 

magnetycznego (MRI). Rekonstrukcja struktury mózgu u zdrowych osób 

dorosłych i osób w podeszłym wieku pozwala porównać, w jakim stopniu 

wiek wpływa na zaburzenia w zawartości wody w tkance mózgowej. Dzięki 

możliwości nieinwazyjnego obrazowania mózgu stwierdzono także, że z 

wiekiem zmienia się makroskopowy wygląd mózgu. 

Obkurczanie tkanki nerwowej powoduje poszerzenie się odstępów (bruzd) 

pomiędzy zwojami mózgu oraz powiększenie się wewnątrzmózgowych 

przestrzeni zwanych korami mózgu. Istnieje jednak bardzo duża zmienność 

indywidualna w obrębie tych cech. 

 Obecnie większość danych pomiarowych otrzymanych u ludzi oraz u małp 

naczelnych świadczy o tym, że liczba komórek nerwowych w mózgu nie 

zmniejsza się znacząco wraz z wiekiem. 



Makroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 Nie oznacza to, że komórek w mózgu nie ubywa wcale. Szacuje się, że 

codziennie obumiera około 10 tysięcy neuronów w korze mózgu, co jednak nie 

stanowi wielkiej straty wobec ogólnej liczbie komórek.

 W trakcie normalnego starzenia się prawie nie obserwuje się wymierania 

neuronów w strukturach pnia mózgu oraz w strukturze nazywanej istotą czarną. 



Zmiany w móżdżku 

 Strukturą wrażliwą na obumieranie neuronów jest móżdżek, 

w którym najbardziej dotkniętą populacją są tzw. komórki 

Purkinjego. 

 Ponieważ móżdżek zaangażowany jest w kontrolę motoryki 

ciała, a przy tym również w korze ruchowej występują 

stosunkowo poważne zmiany morfologiczne, to nic 

dziwnego, że u ludzi starych obserwuje się znaczne 

pogorszenie funkcji ruchowych.



Makroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 Badania z wykorzystaniem technik 
stereologicznych pokazały, że w mózgu 
zdrowych osób, nie cierpiących  na żadne z 
zespołów otępiennych nie obserwuje się 
ubytku neuronów nawet w tych strukturach, 
które są szczególnie dotkliwie uszkodzone w 
chorobie Alzheimera, tzn. w okolicy 
podstawnej przodomózgowia, w hipokampie 
i korze śródwęchowej. 

 W procesie fizjologicznego starzenia się 
neurony hipokampa 
nie wymierają, nawet jeżeli 
u starszych osób 
obserwowano przed 
śmiercią pewne 
zaburzenia procesów 
pamięci. 



Zmiany w płatach czołowych
 Najpoważniejsze zmiany zachodzą w 

obszarze kory mózgowej zwanej płatami 

czołowymi. Jest to filogenetycznie 

najmłodsza część kory zaangażowanej 

głównie w złożone funkcje poznawcze i 

mentalne. Pogorszenie tych funkcji 

obserwowane u starszych ludzi jest 

najczęściej związane z zaburzeniami 

czynności płatów czołowych. Jednak 

charakter tych zaburzeń jest trudny do 

określenia. Nie polega on na utracie komórek 

nerwowych, gdyż w mózgu starszych osób 

nie obserwowano istotnych zmian 

neurodegeneracyjnych. 

 Należy jednak podkreślić wyraźnie, że 

opisane wyżej zmiany liczby neuronów w 

normalnie starzejącym się mózgu są 

nieznaczne w porównaniu z ich naprawdę 

masowym wymieraniu w różnych chorobach 

neurodegeneracyjnych. 



Mikroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 Z wiekiem obkurczaniu ulegają ciała komórek nerwowych, zmienia 

się także obraz morfologiczny ich wypustek. Dotyczy to przede 

wszystkim rozgałęzień dendrytycznych, przy czym dopóki nie 

osiągniemy naprawdę zaawansowanego wieku (powyżej 80 lat), nie 

są to zmiany niekorzystne. 

U normalnie starzejących się osób w wieku między 50 a 75 rokiem 

życia drzewka dendrytyczne neuronów korowych są bardziej 

rozgałęzione i większe niż u osób młodych. Przypuszczalnie rozrost 

drzewka dendrytycznego jest zmianą kompensującą ubytek 

neuronów  i wynikające z tego zmniejszenie 

liczby połączeń neuronalnych. 



Mikroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 W starzejącym się mózgu dochodzi także do zmniejszenia 

liczby połączeń synaptycznych pomiędzy neuronami. 

 Stopień nasilenia tych zmian jest jednak zależny od 

środowiska, w jakim żyjemy. 



Mikroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 Badania na szczurach wykazały, że zwierzęta hodowane w homogennej 

grupie wiekowej w tzw. zubożonym środowisku o bardzo ograniczonej 

ilość bodźców miały na starość znacznie zmniejszoną liczbę połączeń 

synaptycznych i zmniejszoną liczbę kolców dendrytycznych. Natomiast 

u zwierząt starych, hodowanych w środowisku bogatym w bodźce oraz 

wśród osobników w różnym wieku ( w tym młodych) nie stwierdzono 

zmniejszenia liczby kolców dendrytycznych i połączeń synaptycznych. 



Mikroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 Uważa się, że te zmiany morfologiczne są 

przejawem plastyczności dojrzałego 

układu nerwowego i świadczą o tym, że 

mózg bardzo długo zachowuje zdolności 

kompensacyjne i adaptacyjne wobec 

zmieniającego się środowiska. 



Mikroskopowe zmiany w starzejącym się mózgu 

 Jednak zdolność do odbudowy połączeń synaptycznych i 

rozrastania się drzewka dendrytycznego ma ograniczenie 

wiekowe. Średnio powyżej 80 roku życia mózg nie przejawia 

już tak dynamicznych zmian strukturalnych. Pojawiają się 

morfologiczne zmiany świadczące o nasileniu procesów 

degeneracyjnych. Należy do nich rozległe i utrzymujące się 

zanikanie kolców dendrytycznych w całej korze oraz 

pojawianie się pęcherzykowatości, puchnięcie i skręcenie się 

poziomych rozgałęzień dendrytów. 



Histologiczne wskaźniki starzenia się mózgu

 W miarę starzenia się mózgu pojawia 

się też coraz większa liczba 

patologicznych struktur nazywanych 

płytkami starczymi (NP) i splotami 

włókienek nerwowych (NFT).  

Tymi zmianami szczególnie dotknięte 

są duże neurony piramidalne, podczas 

gdy w małych komórkach gromadzi się 

mniej pigmentów i rzadziej ulegają 

one zwyrodnieniu prowadzącemu do 

tworzenia się NP i NFT. 



Histologiczne wskaźniki starzenia się mózgu

 NP składają się z luźnych agregatów utworzonych z odgałęzień 

neuronów i komórek glejowych. Zawierają także depozyty 

strukturalnych białek cytoplazmatycznych, takich jak związane 

z mikrotubulami białka tau oraz związane z błonami białka 

β- amyloidalne. 

 NFT składają się również z depozytów białek strukturalnych 

neuronów oraz z degenerujących krótkich odcinków dendrytów 

i końcowych rozgałęzień aksonalnych. 

 NP i NFT występują najliczniej w III i V warstwie nowej kory 

oraz w II warstwie kory śródwęchowej, gdzie leżą duże neurony 

piramidalne.  



Histologiczne wskaźniki starzenia się mózgu

 Płytki starcze oraz sploty włókienkowe, które masowo 

tworzą się u pacjentów z chorobami 

neurodegeneracyjnymi, ale obecne są także u normalnie 

starzejących się osób. Obie struktury powstają wskutek 

degeneracji komórek nerwowych. 



Histologiczne wskaźniki starzenia się mózgu

 O starzeniu się komórek nerwowych w mózgu 

świadczy nie tylko ich obkurczanie się i 

obumieranie, ale zanim do tego dojdzie, 

także gromadzenie się w ich wnętrzu 

nierozpuszczalnych pigmentów, takich jak 

neuromelanina i lipofuscyna. 



Histologiczne wskaźniki starzenia się mózgu

 Neuromelanina jest ciemnym barwnikiem gromadzącym się szczególnie 

obficie w komórkach katecholaminergicznych np. neuronach 

dopaminergicznych istoty czarnej (nazwa tej struktury pochodzi od 

ciemnego wybarwienia przez neuromelaninę). Barwnik nagromadza się 

w tych neuronach wraz z wiekiem. 

 Badania układu dopaminergicznego u starych szczurów pokazały, że 

nagromadzenie się z wiekiem neuromelaniny nie uszkadzało w istotny 

sposób funkcji neuronów.



Histologiczne wskaźniki starzenia się mózgu

 Lipofuscyny – zbiorcza nazwa barwników, odkładanych wewnątrzlizosomalnie w 

komórkach postmitotycznych. Są one wewnątrzkomórkowym markerem starzenia 

się. Ziarna lipofuscyny obecne są w komórkach nerek, serca, nadnerczy i tkanki 

nerwowej. Tzw. "plamy wątrobowe" na skórze są złogami lipofuscyny w komórkach 

skóry. Lipofuscyny stanowią głównie produkty peroksydacji nienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Zawierają też węglowodany i jony metali, 

np. rtęci, glinu, żelaza, cynku i miedzi.

 Nagromadzenie się w komórkach lipofuscyny, jest jednym z najbardziej 

charakterystycznych wskaźników starzenia się układu nerwowego. Nie ma jednak 

przekonujących dowodów na to, że lipofuscyna jest substancją toksyczną dla 

komórek nerwowych. 



Zmiany czynnościowe w mózgu
Aktywność bioelektryczna mózgu może być mierzona za pomocą 

elektroencefalografii. Wyniki niektórych badań wykazują, że wraz 

z wiekiem pojawiają się zmiany w zapisie EEG. Uważa się, że u 

około 24% osób w podeszłym wieku pojawiają się zaburzenia w 

zapisie EEG. Często następuje wyraźny spadek aktywność fal alfa.

Alternatywną techniką wobec pomiaru spontanicznej aktywności 

bioelektrycznej mózgu jest pomiar EEG, w czasie gdy osobie 

badanej prezentuje się różnego rodzaju bodźce. Najczęściej są to 

bodźce wzrokowe, np. błyski światła, które specyficznie 

stymulują układ wzrokowy.  



Zmiany czynnościowe w mózgu

 Zwielokrotniony potencjał czynnościowy generowany w układzie czuciowym po 

stymulacji dociera do pól sensorycznych kory wzrokowej, gdzie wywołuje 

równoczesną odpowiedź dużej liczby neuronów kory. Zsynchronizowana aktywność 

tych komórek, czyli tzw. potencjał wywołany, może być zmierzony 

elektroencefalograficznie. Potencjały wywołane można porównywać analizując 

następujące cechy: wczesny komponent (czas zanim potencjał osiągnie wartości 

ujemne), wysokość fali potencjału (amplitudę) oraz późny komponent (czas 

trwania potencjału po tym, gdy po raz pierwszy osiągnie wartość ujemną).

 Wzrokowe potencjały wywołane u normalnie starzejących się osób różnią się 

wieloma cechami od tych obserwowanych u ludzi młodych. Wczesny komponent 

trwa zwykle dłużej, fala potencjału ma znacznie wyższą amplitudę, a późny 

komponent jest również mocno rozciągnięty w czasie. 



Zmiany czynnościowe w mózgu

 Podobne różnice obserwowano także w układzie 

somatosensorycznym i słuchowym. Różnice w 

potencjałach wywołanych obserwowane między młodymi i 

starymi osobami mogą być spowodowane wolniejszym na 

starość przewodzeniem sygnału wzdłuż nerwów. 

Wolniejsze przewodzenie przez neurony dróg czuciowych 

oraz zmiany odpowiedzi w korze mogą odzwierciedlać 

spowolnienie czasu reakcji oraz zaburzenia funkcji 

poznawczych, będącym skutkiem starzenia się. 



Mózgowy przepływ krwi (CBF)

 Mimo, że mózg stanowi 2% masy ciała, to zużywa aż 20% 

glukozy i tlenu transportowanego z krwią, to wysokie zużycie 

substancji energetycznych w mózgu zapewnione jest przez 

zwiększenie tempa przepływu krwi przez mózg.

 Lokalną aktywność mózgu można ocenić mierząc mózgowy 

przepływ krwi (CBF). U normalnie starzejących się osób, nie 

cierpiących na żadne zaburzenia krążenia, CBF jest tylko 

nieznacznie obniżony w porównaniu z osobami młodymi. 





Zmiany czynnościowe w mózgu

 Rozwinięcie techniki pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) pozwoliło 

wykorzystać CBF do nieinwazyjnej oceny metabolizmu mózgu i do 

mapowania obszarów aktywności mózgu w odpowiedzi na różne bodźce 

sensoryczne. 

 Wyniki z użyciem techniki PET również potwierdzają tylko nieznaczne 

pogorszenie funkcji u normalnie starzejących się osób. Bardzo znaczące 

różnice występują dopiero u starych osób dotkniętych chorobami 

neurodegeneracyjnymi.  



Zmiany w zużyciu glukozy 

 Niekiedy zmiany te można przypisać pojawieniu się symptomów 

zaburzeń mentalnych lub pogorszeniu pamięci. Jednak zużycie 

glukozy jest zdecydowanie obniżone tylko u chorych cierpiących na 

zespoły otępienne. 

 Badania na zwierzętach, pozwalają stosować szersze spektrum 

metod potwierdzają wyniki otrzymane u ludzi. U starych szczurów 

obserwowano 20% obniżenie zużycia glukozy w porównaniu ze 

zwierzętami młodymi. Zmiany w poziomie wykorzystania glukozy 

korelowały z pogorszeniem się zdolności do uczenia się ocenianej w 

testach behawioralnych. 



Spadek poziomu zużycia tlenu

 Obniżeniu zdolności do wykorzystania glukozy 

towarzyszy również spadek poziomu zużycia tlenu. 

U szczurów różnica między zwierzętami młodymi i 

starymi wynosi średnio 15% , przy czym w 

niektórych okolicach jest szczególnie dotkliwa, 

np. w hipokampie, strukturze związanej z 

procesami zapamiętywania osiąga 

aż 25%.



Zmiany w poziomie syntezy 

neuroprzekaźników

 Starzenie się układu nerwowego wiąże się zwykle z takimi zmianami 

fizjologicznymi, jak zaburzenie snu, nadmierna drażliwość i wzrost 

poczucia zagrożenia oraz obniżenie aktywności intelektualnych. 

Wszystkie te objawy mogą być spowodowane zmianami w poziomie 

syntezy neuroprzekaźników oraz zmianami w odpowiedzi układu 

nerwowego na pobudzenie przez te neuroprzekaźniki. Większość z 

układów neurotransmisyjnych w mózgu wykazuje pogorszenie 

funkcji wraz z wiekiem. Istnieje wiele dowodów na to, że te zmiany 

powodują związane z wiekiem 

pogorszenie funkcji 

poznawczych. 



Synteza dopaminy

 Po raz pierwszy stwierdzono to w przypadku dopaminy. Synteza dopaminy 

spada wraz z wiekiem, jednak u większości osób są to zmiany nieznaczne i 

nie powodujące symptomów chorobowych. Jednak pewien odsetek 

populacji osób starszych podlega procesowi degeneracji komórek 

dopaminergicznych. U tych osób synteza dopaminy spada o 90%, co 

prowadzi do rozwoju choroby Parkinsona. 

Podobnie dużą utratą komórek GABAergicznych obserwuje się w jądrze 

ogoniastym u pacjentów dotkniętych chorobą Huntingtona. 

Z kolei w chorobie Alzheimera atrofii i wymieraniu podlegają neurony 

cholinergiczne do kory mózgu i hipokampa. 



Percepcja bodźców w starzejącym się mózgu

Wrażliwość na bodźce wzrokowe maleje stopniowo poczynając od 

około 40 roku życia. Bardzo gwałtownie maleje tzw. bezwzględny 

próg  wykrywania bodźców świetlnych. Różnice wrażliwości 

wzrokowej związane z wiekiem można oceniać badając zdolność 

adaptacji do ciemności. U młodych ludzi zdolność adaptacji do 

ciemności jest 200 razy większa niż u osób w wieku 80 lat. 

W układzie słuchowym wraz z wiekiem obniża się wrażliwość na 

bodźce o wysokiej częstotliwości. Z wiekiem maleje także próg 

różnicowania pomiędzy różnymi częstotliwościami bodźców. 



Wpływ procesu starzenia się na mózgowe 

procesy uwagi

 Czujność  uwagi nie pogarsza się znacząco z 

wiekiem. 

Osoby starsze mają nieco pogorszoną selektywność 

uwagi, jednak prawdziwe problemy pojawiają się 

dopiero wówczas, gdy sytuacja wymaga 

przetwarzania informacji docierających z więcej 

niż jednego źródła. Jeżeli ponadto w proces ten 

zaangażowana jest pamięć, to różnice między 

młodymi i starszymi są jeszcze większe. 

Z wiekiem obniża się także podzielność uwagi. 

Różnice są większe, gdy uwaga musi być 

podzielona na kilka różnych rzeczy jednocześnie. 

Prawdopodobnie pogorszenie podzielności uwagi u 

starszych osób wynika z obniżenia tempa 

przetwarzania informacji przez układ nerwowy. 



Uczenie się i pamięć w starzejącym się mózgu

 Spowolnienie procesów mentalnych jest jedną z 

najczęściej występujących zmian czynnościowych 

związanych z procesem starzenia się w układzie 

nerwowym. 

Najczęściej zmiany te można zaobserwować 

mierząc czas reakcji, czyli czas, jaki jest 

konieczny, aby odpowiedzieć na dany bodziec. 





Podłoże pogorszenia się procesów 

mentalnych

 Podłożem pogorszenia się procesów mentalnych może 

być bardzo wiele przyczyn. Utrata synaps może 

spowodować spowolnienie procesów przetwarzania 

informacji, pozbawiając układ nerwowy możliwości 

wielopoziomowego równoczesnego analizowania 

docierających bodźców. Degradacja osłonki 

mielinowych włókien aksonów, obserwowana w 

starzejącym się układzie nerwowym, może opóźniać 

przewodzenie sygnałów wzdłuż włókien nerwowych. 

Uszkodzenie osłonki mielinowej jest prawdopodobnie 

skutkiem zwiększonego poziomu oksydacji kwasów 

tłuszczowych. Zjawisko to nazywa się peroksydacją 

lipidów błonowych i jest cechą nasilającą się z 

wiekiem i obserwowaną w trakcie fizjologicznego 

starzenia się. Jednak w trakcie normalnego starzenia 

się utrata funkcji intelektualnych zachodzi bardzo 

wolno.



Proces fizjologicznego starzenia się mózgu

 Proces fizjologicznego starzenia się nie prowadzi 

do poważnych zaburzeń czynności intelektualnych, 

które nawet w bardzo późnym wieku są tylko 

nieznacznie pogorszone.  Zupełnie odmienny jest 

proces patologicznego starzenia się.

 U osób starszych występuje zmniejszenie szybkości 

procesów przetwarzania informacji, zredukowanie 

możliwości przetwarzania informacji, 

deficyt procesów hamowania 

oraz uszkodzenie kontroli wykonawczej 

procesów poznawczych. 

 Uważa się, że procesy automatyczne 

są odporne na wpływ wieku. 

Uszkodzeniu ulegają natomiast 

procesy kontrolne. 



Proces fizjologicznego starzenia się mózgu

✓ najbardziej znaczącą zmianą zachodzącą z wiekiem w mózgu jest 

zmniejszenie jego masy

✓ dopiero w bardzo późnym wieku można zaobserwować 

zwyrodnieniowe zmiany takie jak utrata połączeń synaptycznych 

i dendrytów, akumulacja pigmentów neuromelaniny i lipofuscyny

✓ podczas starzenia zmniejsza się przepływ krwi, metabolizm 

glukozy oraz zużycie tlenu

✓ maleje synteza większości 

neuroprzekaźników.



Usprawnianie 
mózgu



Zapobieganie starzenia się mózgu

✓ Aktywny tryb życia – ćwiczenia fizyczne

✓ Zdrowe odżywianie 

✓ Regularny sen

✓ Ograniczanie stresu

✓ Rozwiązywanie zadań 

matematycznych,

krzyżówek.



Fitness czyli usprawnienie mózgu 

 Funkcjonalność mózgu ma znaczenie dla całego naszego 

życia. Jest ważnym celem niezależnie od wieku, gdyż 

jego działanie wpływa  na zdolność odnoszenia 

sukcesów w każdym momencie życia. 

 To co robimy w każdym okresie życia, wpływa na 

sprawność mózgu w okresach późniejszych. 



Konieczność usprawniania mózgu wypływa z 
faktu,  że przez całe życie:

 trwa proces neurogenezy ( powstawania nowych neuronów) i 
synapsogenezy ( powstawania nowych połączeń), który  umożliwia 
szybkie uczenie się,

 utrzymuje się neuroplastyczność, czyli zdolność do zmiany i 
reorganizacji, w odpowiedzi na stymulację, która towarzyszy uczeniu 
się i zdobywaniu doświadczeń,

 uczenie pomaga zwiększyć rezerwę mózgową i zapobiega 
przyszłemu pogorszeniu się funkcji poznawczych.



3 najważniejsze fakty o mózgu

1. Nie ma jednej, ogólnej funkcji mózgu. Nasze życie 
zależy od wielu zróżnicowanych funkcji mózgu.

2. Geny nie determinują losu naszych mózgów. 
Neuroplastyczność sprawia, że styl życia i nasze 
działania odgrywają znaczącą rolę w fizycznym 
rozwoju mózgu. 

3. Starzenie się nie jest równoznaczne z 
automatycznym rozpadem. Dokładna trajektoria 
funkcji mózgu w ciągu życia nie jest z góry 
zdeterminowana.



Mózg a aktywność fizyczna

1. Ćwiczenia fizyczne wzmacniają mózg na 
poziomie fizjologicznym.

2. Ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na 
uczenie się i inne funkcje mózgu, bo 
zwiększają jego objętość, poprawiają 
ukrwienie oraz podnoszą stężenia hormonu 
wzrostu w organizmie.

3. Ze wszystkich rodzajów ćwiczeń fizycznych 
ćwiczenia aerobowe, czyli te, które 
sprawiają, że serce bije szybciej dają 
najlepsze rezultaty.

4. Ćwiczenia aerobowe uprawiane przez 
przynajmniej 30-60 minut 3 razy w tygodniu 
wydają się najskuteczniejsze.



Mózg a odżywianie 

 Mózg potrzebuje mnóstwa energii: pozyskuje około 50% 
i 10% glukozy z krwi tętniczej.

 Bariera krew-mózg zapobiega przedostawaniu się 
różnych substancji z krwi do mózgu, jednocześnie 
przepuszczając tlen i glukozę.

 Spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 wiąże się z 
mniejszym ryzykiem wystąpienia rozpadu poznawczego 
i otępienia.

 Tytoń zwiększa ryzyko wystąpienia rozpadu 
poznawczego i otępienia.



Mózg a odżywianie

 Umiarkowane dawki kofeiny zwiększają 
czujność, ale nie stwierdzono wyraźnych 
korzyści utrzymujących się w ciągu życia.

 Niskie do umiarkowanego spożycie alkoholu 
obniża ryzyko otępienia.

 Cukrzyca jest czynnikiem zwiększającym 
ryzyko wystąpienia rozpadu poznawczego i 
otępienia.

 Otyłość wiąże się z deficytami poznawczymi, 
choć charakter relacji nie jest jasny.

 Przyjmowanie witaminy B6, B12, E, C i beta-
kartotenu

nie wzmacnia funkcji poznawczych i nie ma 
wpływu na ryzyko wystąpienia rozpadu 
poznawczego i otępienia.



Mózg a wyzwania poznawcze

 Stymulacja umysłowa wzmacnia połączenia między 
neuronami i w ten sposób zwiększa przeżywalność 
neuronów oraz poprawia funkcjonowanie poznawcze.

 Stymulacja umysłowa pozwala również budować 
rezerwę poznawczą, która chroni mózg przed 
potencjalną patologią.

 Działania rutynowe nie są dla mózgu wyzwaniem. 
Wyzwanie wymaga rosnącego poziomu trudności lub 
wypróbowania czegoś nowego.



Mózg a wyzwania poznawcze

 Czytanie, pisanie, gry planszowe czy karciane, 
krzyżówki i inne łamigłówki oraz uczestniczenie w 
zorganizowanych dyskusjach grupowych mogą 
stanowić poznawcze wyzwanie.

 Nauka gry na instrumencie zwiększa rezerwę 
mózgową i chroni układ nerwowy.

 Podobny wpływ ma władanie kilkoma językami.

 Oglądanie telewizji jest jedyną aktywnością czasu 
wolnego, która ogranicza funkcje poznawcze.

 Dobrym sposobem zwiększania zróżnicowania i 
intensyfikowania uczenia się jest wypróbowanie 
nowych aktywności, w tym takich, które 
przychodzą ci z trudem.



Mózg a życie towarzyskie

 Intensywniejsza aktywność społeczna wiąże się z 
lepszym funkcjonowaniem poznawczym i zmniejszonym 
ryzykiem wystąpienia rozpadu poznawczego.

 Im większa i bardziej złożona jest sieć społeczna danego 
człowieka, tym większe jego ciało migdałowate.

 Wolontariat pomaga obniżać śmiertelność i odsetek 
depresji, opóźnia tempo pogarszania się stanu zdrowia 
fizycznego i funkcjonowania poznawczego.



Mózg a życie towarzyskie

 Większe sieci społeczne mają związek z 
lepszym funkcjonowaniem poznawczym.

 Przynależność do grupy społecznej łączy 
korzyści aktywności społecznej z korzyściami 
płynącymi ze wspólnych działań.

 Klub taneczny połączy korzyści wynikające ze 
społecznej i fizycznej stymulacji, a klub 
książki- z aktywności intelektualnej i życia 
towarzyskiego.



Mózg a życie towarzyskie

 Relacje społeczne i humor pomagają 
zwalczać stres.

 Medytacja i urządzenia do biologicznego 
sprzężenia zwrotnego, mierzące 
zmienność rytmu serca, to dwa narzędzia, 
których skuteczność potwierdzono w 
badaniach i które wyraźnie pomagają 
opanować umiejętność kontrolowania 
fizjologicznych reakcji stresowych, co na 
dłuższą metę ułatwia regulowanie emocji.



Mózg a stres 

 Przewlekły stres ogranicza, a nawet hamuje 
neurogenezę.

 Pamięć i ogólna elastyczność umysłowa ulegają 
zakłóceniom w warunkach przewlekłego stresu.

 Ćwiczenia aerobowe pomagają przeciwdziałać 
mózgowym skutkom stresu, bo prowadzą do 
powstawania nowych neuronów i połączeń w mózgu.

 Relaksacja obniża ciśnienie krwi i spowalnia oddech 
oraz przemianę materii, zmniejszając fizjologiczne 
skutki stresu.



Trening mózgu

 „Wiek mózgu” jest fikcją. Nie ma dwóch osób, 
których mózgi i poznanie byłyby identyczne. W 
konsekwencji nie można powiedzieć, że trening 
mózgu może obniżyć „wiek mózgu” o 10,20 czy 30 
lat.

 Nie wszystkie osoby podzielają te same priorytety 
w zakresie sprawności mózgu. Podobnie jak w 
wypadku ćwiczeń fizycznych. Trzeba zadać sobie 
pytanie : jakie funkcje powinienem poprawić? I w 
jakim czasie?

 Trening mózgu wymaga większego wysiłku i jego 
efekty są bardziej specyficzne w porównaniu ze 
stymulującymi działaniami podejmowanymi w 
czasie wolnym.



Trening mózgu

 Farmakologia nie jest ani jedyną, ani nawet główną 
nadzieją na wzmocnienie poznania. Nieinwazyjne 
interwencje mogą mieć porównywalne i trwalsze 
rezultaty, pozbawiane efektów niepożądanych.

 Nie wszystkie aktywności czy ćwiczenia są równoważne. 
Zróżnicowane i celowo dobrane ćwiczenia są 
koniecznymi składnikami treningu mózgu, bo pozwalają 
stymulować liczne funkcje mózgowe.



Trening mózgu

 Ponieważ trening mózgu ma wzmacniać konkretną 
funkcję czy funkcję należy ustalić, które z nich 
takiego treningu wymagają, aby wybrać właściwą 
metodę, mogącą przynieść spodziewane rezultaty.

 Trening mózgu, definiowany jako 
ustrukturyzowane wykorzystanie ćwiczeń czy 
technik poznawczych w celu poprawy konkretnych 
funkcji mózgowych, obejmuje różnorodne metody 
poparte dowodami naukowymi : medytację, 
terapię poznawczą i trening poznawczy.

 Medytacja pozwala wyćwiczyć kontrole 
emocjonalną i skupienie uwagi. Trwający osiem 
tygodni program obniżania stresu za pomocą 
uważności
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Dziękuję za uwagę!

Andrzej Mirski



Funkcje mózgu 

Funkcja

1.Percepcja

2. Uwaga

3. Pamięć

4. Motoryka

5. Język i 
słuchowe

przetwarzanie

Zaangażowane umiejętności 

Rozpoznawanie i interpretacja informacji sensorycznych

Utrzymywanie koncentracji na obiekcie, działaniu, myśli

Pamięć krótkotrwała i długotrwała

Mobilizowanie mięśni i ciała

Manipulowanie przedmiotami

Rozróżnianie i rozumienie dźwięków oraz wytwarzanie 

sygnałów werbalnych. 



6. Przetwarzanie 

wzrokowo-

przestrzenne 

wyższego rzędu

7. Funkcja 
wykonawcza

Przetwarzanie napływających informacji wzrokowych 
oraz indywidualizacja obrazów 

i scenariuszy.

Przetwarzanie relacji przestrzennych miedzy 
obiektami. 

Podejmowanie działań nakierowanych na cel, 
planowanie i realizowanie celu. 

Umięjętność ta obejmuje:

 elastyczność,

 teorię umysłu,

 antycypację,

 rozwiązywanie problemów,

 podejmowanie decyzji,

 pamięć operacyjną,

 samoregulację emocji,

 sekwencjonowanie,

 hamowanie.



W przeprowadzonej w 2010 roku ankiecie SharpBrains,

udział wzięło 1910 ochotników w wieku 20-60 lat i więcej. 

W ankiecie zdolność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, 
zdolność koncentrowania się i unikania bodźców 
rozpraszających oraz zdolność rozpoznawania własnych 
emocji i zarządzania nimi zostały wskazane jako najważniejsze 
funkcje mózgu, pozwalające osiągać osobiste i zawodowe sukcesy.

Wykazano również, że priorytetem optymalizacji mózgu wcale nie musi 
być przeciwdziałanie otępieniu. Wszyscy ulegamy zniekształceniom 
poznawczym, które wpływają na nasze decyzje. Nie doczekamy się 
zbyt szybko „cudownej pigułki” czy „jednego rozwiązania” wszystkich 
naszych problemów poznawczych. 

Zalecane jest  wielowymiarowe podejście, skoncentrowane 
na diecie, radzeniu sobie ze stresem oraz ćwiczeniach 
fizycznych i umysłowych.
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