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Mózg:
 Zarządza naszymi uczuciami, emocjami , 

pamięcią, planuje nasze działania, zarządza 
możliwościami ruchowymi, zmysłem równowagi

 Dzięki mózgowi funkcjonują nasze narządy 
wewnętrzne: i nasze zmysły: widzimy kolory, 
czujemy zapachy , słyszymy dźwięki

 Odczuwamy piękno sztuki, rozumiemy obrazy i je 
malujemy,  słyszymy muzykę i ją komponujemy



Mózg:
 Składa się z neuronów i ich połączeń 

synaptycznych, komórek glejowych, naczyń, i 
opon

 „Paliwem” dla mózgu jest glukoza i tlen, które 
dostarczane do mózgu przez naczynia 
mózgowe

Wytwarza, hormony i neuroprzekaźniki; 
najważniejsze: acetylocholinę (pamięć), 
serotoninę (depresja), dopaminę (ruch) 



Mózg (kluczowa jest liczba neuronów!):

 Podlega procesom 
starzenia się
W ciągu życia jest niszczony
przez używki, niedostatek tlenu i wahania 
stężenia glukozy 
 Choruje



mózgu



.



 Rezerwy poznawczej; kolejne języki, liczba lat 
wykształcenia, hobby, bogate życie towarzyskie, 
sport

 Unikania używek, właściwej diety, aktywności 
ruchowej

 Stanu naczyń mózgowych; leczenie nadciśnienia 
tętniczego, cukrzycy, zaburzeń lipidowych , 
chorób serca 

Liczba neuronów i synaps bezpośrednio zależy 
od:



Najczęściej występujące  choroby mózgu;
„neuropsychiatryczne”

 Depresja
 Schizofrenia 
 Padaczka
 Migrena
 Zwyrodnieniowe: Choroba Alzheimera, Parkinsona
 Udary mózgu
 „Neurozapalenia” autoimmunologiczne: SM



W Polsce nie ma ogólnokrajowych 
badań epidemiologicznych ani 
rejestrów osób z chorobami mózgu



Udar mózgu stanowi bezpośrednie zagrożenie 
życia jest najgroźniejszym wyzwaniem dla 
neurologa leczącego chorych w oddziałach 
szpitalnych

Otępienie jako stan przewlekły stanowi  jedno z 
najtrudniejszych wyzwań cywilizacyjnych dla 
służb medycznych i opiekuńczych współczesnych 
państw. 



Epidemiologia
60-70 tysięcy udarów na rok, leczonych  w 

oddziałach udarowych
20 tysiące osób na rok niesamodzielnych 
ruchowo, poznawczo 
500 tysięcy osób z otępieniem (10% 

populacji >65 roku życia) z tego 310 000 
osób z chorobą Alzheimera wg ISM 
leczonych 20 %



Rola badań przesiewowych w chorobie Alzheimera

Cel stanowi rozpoznanie i leczenie 50 % osób z 
otępieniem (w Polsce: 20 %)

Nie ma jednoznacznych wytycznych; problemy 
etyczne (stygmatyzacja, brak leczenia), wyzwanie 
ekonomiczne
Mandal i wsp 2015, Martin i wsp 2015, Phelps i wsp 2017, Lang i wsp 2017, Frisoni 2017



Udar mózgu – objawy i przyczyny

Udar mózgu



Przyczyna….

Obumieranie 
neuronu - zanik 
mózgu



Prewencja- Te same czynniki ryzyka dla udarów i otępienia  

Prewencja pierwotna; to wczesne rozpoznawanie  i leczenie: 
nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, choroby wieńcowej, 
zaburzeń rytmu, przesunięć lipidogramu. Przestrzeganie zasad 
prozdrowotnego trybu życia; właściwa dieta ,  budowanie rezerwy 
poznawczej, kultura fizyczna, unikanie używek

Zapobieganie chorobom neurologicznym wieku podeszłego takim 
jak; udar mózgu i otępienie ażeby było skuteczne , powinno 
rozpoczynać się już w wieku średnim

Zhou i wsp. 2015, Kalaria i wsp. 2016, Sachdev i wsp. 2017 (STROKOG), Gottesman i wsp. 2017



DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 
SĄ TAKIE SAME W PRZYPADKACH
UDARU JAK I OTĘPIENIA
W krajach o rozwiniętej 
świadomości społecznej i dobrze zorganizowanej 
służbie zdrowia (USA, Niemcy, Szwecja, Wielka 
Brytania) liczba osób otępiałych spadła z 10 %
populacji > 65 roku życia do 8%. Przekłada się to na 
wiele milionów ludzi którzy unikną otępienia.
PreDIVA, FINGER, MAPT



Hsu,Marshal 2017

 Prewencja wtórna -udary; leki 
antykoagulacyjne, przeciwpłytkowe,  
rzadkie: stany nadkrzepliwości, 
zakrzepica zatok żylnych mózgowia, 
ciąża, przetrwały otwór owalny,

 Prewencja wtórna -choroba Alzheimera: 
leczenie przyczynowe, anty-
amyloidowe, anty tau i inne  



Kryteria rozpoznawania choroby 
Alzheimera NIA-AA,  2011 

CR.Jack i wsp.   
2011,Boustani 2017



Biomarkery w chorobach 
otępiennych
 Spadek stężenia w PMR 
β-amyloidu 1-42 z 
PMR- 25 lat przed
objawami klinicznymi

 Badania genetyczne
oznaczenie znanych mutacji

NEJM 2012, Bateman RJ i wsp, Landau SM i wsp. 2013, Sperling , Johnson 2013, Mattson i wsp. 2013



Narodowy Plan Prewencji AD, 
2012 USA (API)
 Pierwszy na świecie, dotyczący 

przeciwciała przeciw amyloidowi: 
crenezumab
 Plan będzie dotyczył w największej części bardzo 

dużej kolumbijskiej rodziny, będącej nosicielem 
znanej mutacji (PSEN 1) 

 Lek jest podawany w okresie przedklinicznym u 
osób z mutacją i bez !

Ott i wsp.  2013, Rios-Romentes i wsp 2016, Yim i wsp 2017



Prewencja w chorobach 
mózgu to zawsze
walka o każdy
neuron 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Complete_neuron_cell_diagram_pl.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Complete_neuron_cell_diagram_pl.svg
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