
(Не) оптимално когнитивно 
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“Старење мог тела и лица

наноси ми рану ужасним ножем. 

Не могу то да издржим уопште.

У теби, Уметности поезије, тражим уточиште,У теби, Уметности поезије, тражим уточиште,

јер ти макар мало за лек знаш;

за покушај да се, Маштом и Речју, ублажи бол.”

Константин Кавафи:

“Меланхолија Јасона Клеандровског, песника у 
Комагени, 595. године после Христа”



Нови класификациони 
приступи (DSM-V)

International Classification of Functioning, Disability and Health                               
(ICF; World Health Organization 2001)



Профил старијег Американца- 2010

A Profile of Older Americans: 2010 Administration on Aging
U.S. Department of Health and Human Services



Старење
- повећање преваленце соматских 

болести и пад когнитивних потенцијала

• Разумевање утицаја хроничних болести на 
когнитивно функционисање је важно, јер у старијем 
животном добу стање може бити погрешно 
дијагностиковано као рани стадијум деменције

• Студије не укључују пацијенте са коморбидитетом 
различитих соматских обољења, јер се утврђује 
једнозначна повезаност баш одређене болести и 
когнитивног пада

• Реалност је да 50% старих особа има две или више 
хроничних болести, па примена овакве методологије 
у студијама не даје праву слику

Comijs HC et al., Arch Gerontol Geriatr. 2009 



Мождана активност у старењу
- фронтални регион

• Студије неурокогнитивног 
старења указују на повећану 
активност фронталних региона 
(генерални компензаторни 
феномен)

• Супротно, повећана активности • Супротно, повећана активности 
вентрално- латералне 
фронталне регије корелира са 
когнитивним падом

• Оптимално когнитивно старење 
подазумева фронталну 
хиперактивност у појединим 
регијама само када се за то 
укаже потребаGoh JO et al., Neuroimage. 2012



“Позитивна” неуропсихологија

• Побољшање функција мозга након можданих
лезија

• Боље перформансе у особа са сензорним
губиткомгубитком

• Креативност у неуролошким болестима

• Побољшање одређених перформанси у 
старењу

• Разумевање везе можданих структура и 
манифестованог понашања имало би 
терапијске импликације

Kapur N et al., Neuroscientist. 2013



Пажња као индикатор процеса 
старења

• Способност постизања и одржавања фокуса на 
одговарајући стимулус или задатак је основа 
когнитивних капацитета особе

• Неадекватна функција пажње компромитује друге 
перцептивне и когнитивне функцијеперцептивне и когнитивне функције

• Квалитетно одржавање пажње у старењу важно је 
због обављања свакодневних активности                      
(нпр. вожња аутомобила)

• Истраживања указују на нарушену, очувану или чак 
унапређење ове функције у старијем животном добу 
у односу на млађе особе

Staub B et al., Ageing Res Rev. 2012



Когнитивна и метаболичка 
“резерва”

• У циљу одржања меморијских капацитета разматрана је 
когнитивна "резерва"- способност компензовања
патолошких измена већим ангажовањем преосталих
неурона

• Мозак са већом метаболичком "резервом" карактеришу 
неуралне мреже које се адаптирају на измене у неуралне мреже које се адаптирају на измене у 
ћелијском и соматском метаболизму и имају заштитну 
улогу у когнитивном пропадању

• Адекватан животни стил (вежбање, редукован унос 
калорија и дијете) има неуропротективна својства 

• Двосмерна веза метаболизма и когниције може бити 
посредована изменама у сигналним путевима инсулина, 
неуротрофичних фактора и метаболизма глукозе

Stranahan AM, Mattson MP. J Alzheimers Dis. 2012



Утицај седам соматских 
болести на когницију старих

• Током шест година праћења је показано да су • Током шест година праћења је показано да су 
диабетес мелитус, мождани удар, карцином и 
периферна атеросклероза повезани са 
бржим когнитивним пропадањем у једном или 
више домена когнитивног функционисања 
старих особа

Comijs HC et al., Arch Gerontol Geriatr. 2009 



Menagement disease

• Вођење болести се дефинише као систем 
координисаних интервенција везаних за 
медикацију, здравствену негу, комуникацију 
са оболелим, уз ослањање на коришћење 
потенцијала самог пацијента да брине о себипотенцијала самог пацијента да брине о себи

• Когнитивно пропадање се ограничава и 
аутономност и независнот особе остаје дуже 
очуване применом ових техника



Цитокини и старије животно 
доба

• На анималним моделима је 
показано повећање 
различитих цитокина у мозгу

• Потенцијални механизми 
цитокинских измена су цитокинских измена су 
претходне измене 
стероидних хормона и 
измене у транскрипцији

• Неуропротективни цитокини 
могу имати и нежељена 
неуротоксична дејства, 
узрокујући активацију 
микроглије 

Bodles AM, Barger SW. Trends Neurosci. 2004 

циткински "деранжман"



Истраживања у нашој земљи
• Показана је значајна корелација опорвака 

соматског стања са скоровима когнитивног 
функционисања (MMSE) након три недеље 
успешног лечења соматских болести

• Најзначајније повећање је било на MMSE скору 
лечених од кардиомиопатије, болести 
респираторног система и пнеумоније

• MMSE скор се није повећао код пацијена са 
малигним болестима плућа и јетре и хроничним 
болестима са честим егзацербацијама

Potić B et al., Med Pregl. 2009



Закључак

• Когнитивна оштећења и ментални поремећаји 
(депресија, деменција...) најчешће корелирају са 
соматским болестима (инфаркт миокарда, мождани 
удар, дијабетес)

• Адекватне технике лечења особа старијег животног 
доба треба да буде базирана на чињеници да су доба треба да буде базирана на чињеници да су 
здравствена оштећења, лимитирана активност и 
персонална својства особа у међусобној релацији 
"feedback"-a

• "Позитивна" неуропсихологија и когнитивна "резерва" 
су нада за терапијске могућности и заштиту од 
когнитивног пропадања, а на бази стриктних релација 
мождана структура- манифестно понашање 


