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Pamäť je spolutvorcom identity



• tvorba spomienok je nevyhnutná pre adaptáciu na 

meniaci sa svet

• existenčná nutnosť pre zachovanie nezávislosti a 

zmyslu v ţivote

• skúsenosť odovzdaná ďalšej generácii predchádza

opakovaniu chýb

• priebeţne aktualizovaná pamäť tvorí mentálny obraz 

sveta a tým je spojením s realitou

Pamäť = investícia



Vnemy

Vedomosti Chápanie

Múdrosť

Na základe spomienok si budujeme svoje "ja"



Ľudský mozog obsahuje 150 miliárd neurónov

Mozog tvorí 2% hmotnosti človeka

Napriek tomu dostáva 15% výkonu srdca, 20% kyslíka

a 25% glukózy

MOZOG = Sídlo pamäte

Neuróny vytvárajú 1,5 triliónov synaptických spojení

synapsiíKaždý neurón obsahuje 10 000 ?



Chýbajúci kus informácie zpochybní všetko ostatné...

... mám i ja Alzheimerovu chorobu?

MOZOG = Sídlo pamäte



„Ako sa voláte?

Auguste

A vaše priezvisko?

Auguste

A meno vášho manžela?

Auguste, myslím.

Pýtam sa na meno vášho manžela…

Ah, môjho manžela!

Ste vydatá?

Za Auguste.“

Auguste D. – prvá pacientka s Alzheimerovou

chorobou



Dr. A. Alzheimer Anatomické Laboratórium, 

Mníchov

Auguste Deter
Presenilná demencia u Auguste Deter bola prvým dokumentovaným 

prípadom Alzheimerovej choroby.

Pacientka trpela stratou pamäte, dezorientáciou, fixnými 

predstavami, nekľudom, panikou a vegetatívnymi stavmi.

Po jej smrti v roku 1906 Dr. Alois Alzheimer popísal jej chorobu v práci 

"O podivuhodnom ochorení mozgovej kôry."

Prípad bol povaţovaný za ojedinelý.

1906 – prvý popis Alzheimerovej choroby



Zdravý mozog Mozog pacienta s Alzheimerovou chorobou

Priemerná 

hmotnosť 

mozgu

1000-1100gPriemerná 

hmotnosť 

mozgu

1300-1400g

Alzheimerova choroba - Pohľad pod lebečné kosti



Úbytok mozgovej hmoty

Demencia

Neurofibrilárne 

klbká

Amyloidové

plaky

Svetelná mikroskopia

1906 – 1988

80 rokov od objavenia Alzheimerovej choroby veda nepostúpila ďalej... 

Na počiatku bolo klbko...



1958 Frederick Sanger
Štruktúra inzulínu a ďalších proteínov

1962 Max Ferdinand Perutz, John Cowdery Kendrew
Nobelova cena za chémiu – Štruktúry globulárnach proteínov

1962 Francis Harry Compton Crick, James Dewey Watson
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu – Molekulárna štruktúra nukleových kyselín

1980  Frederick Sanger
Nobelova cena za chémiu – Biochémia nukleových kyselín 

1982 Aaron Klug
Nobelova cena za chémiu – Vývoj kryštalografických metód elektrónovej mikroskopie

1982 César Milstein, Georges J.F. Köhler
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu – Objav prípravy monoklonových protilátok

Laboratórium molekulárnej biológie, MRC, Cambridge

Revolúcia v molekulárnej biológii 1958-1982

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1962/perutz.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1980/sanger.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/crick.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/watson.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1962/kendrew.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1958/sanger.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1982/klug.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1984/milstein.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1984/kohler.html


MRC Laboratory of Molecular Biology

Cambridge 1985

Prevratný objav...

Sir Martin Ross a sir Aaron Klug  

otvorili 2. dejstvo

Vo výskume Alzheimerovej choroby 
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http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sanger58.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sanger58.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Perutz62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Kendrew62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Kendrew62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Perutz62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Crick62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Watson62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Crick62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sanger80.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Klug82.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Kohler84.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Milstein84.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Brenner02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/walker97.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Brenner02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sulston02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Horvitz02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sulston02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Horvitz02.html
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MRC Laboratory of Molecular Biology Cambridge 

1985 - 1988

LKHQPGGGKVQIINKKLDLSNVQSKCGSKDN

IKHVPGGGSVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGN

IHHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDN

Objav: 

NEUROFIBRILÁRNE KLBKÁ v neurónoch pacientov 

s Alzheimerovou chorobou

sú tvorené poškodeným proteínom TAU!!!

TAU HYPOTÉZA O ALZHEIMEROVEJ CHOROBE

NEUROFIBRILÁRNE KLBKÁ

TAU



V roku 1988 bol v Laboratóriu molekulovej biológie,

Cambridge objavený tau proteín ako hlavný komponent

neurofibrilárnej degenerácie, ktorá je zodpovedná za

kognitívny deficit pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Tau proteín bol identifikovaný vďaka monoklonovej

protilátke, ktorú pripravil Prof. Michal Novák.

Wischik CM, Novak M, Thogersen HC, 

Edwards PC, Runswick MJ, Jakes R, Walker 

JE, Milstein C, Roth M, Klug A. (1988) 

Isolation of a fragment of tau derived from 

the core of the paired helical filament of 

Alzheimer disease. Proc Natl Acad Sci USA 

Jun;85(12):4506-10.

Prelom vo výskume Alzheimerovej choroby 

aj za účasti Slovenska

http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sanger58.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sanger58.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Perutz62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Kendrew62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Kendrew62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Perutz62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Crick62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Watson62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Crick62.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sanger80.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Klug82.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Kohler84.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Milstein84.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Brenner02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/walker97.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Brenner02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sulston02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Horvitz02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Sulston02.html
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/archive/Horvitz02.html


Prvý svetový kongres 
o Alzheimerovej chorobe

Las Vegas, USA 1988

Tau proteín v centre pozornosti svetovej vedeckej 
komunity

„Neurofibrilárne klbká v mozgu pacientov 

s Alzheimerovou chorobou sú tvorené 

patologickým

Tau proteínom“ 



Alzheimerova choroba začína uţ v mladosti

Ľudský mozog 20 ročného človeka

prvý poškodený neurón



Po 40 rokoch …

Alzheimerova choroba sa klinicky prejaví aţ oveľa neskôr 



Distribúcia neurofibrilárnych klbiek (nie senilných

plakov) kráča súbeţne s kognitívnym deficitom

Šesť štádií podľa Braaka

Braak, H., Braak, E. (1991) Neuropathological stageing of Alzheimer related 
changes. Acta Neuropathol. 82: 239–259.

Transentorinálna 

kôra

Hipokampus

Neurofibrilárne klbká

Alzheimerova choroba v štádiách



Čas

Patologické štádiá

Klinické štádiá

4

61 2 3 4 5

1 2 3

-30r -10r 0r +5-10r

Časový priebeh klinických a patologických

štádií Alzheimerovej choroby



Fosforylácia zvyšuje komplexitu tau proteómu

Zdravý mozog

Tau to nie je len jeden proteín...

Tau Proteóm: >1012 Proteínov

Ľudský tau lokus (17q21) obsahuje 14 exónov

Alternatívny zostrih - 6 proteínových izoforiem

45 identifikovaných fosforylačných miest: >1012 rôznych 

fosfo-tau proteínov

20
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Tau proteín podlieha mnohým post-translačným modifikáciám 

v mozgu paciantov s Alzheimerovou chorobou

V DAT nie je mutácia, len post-translačná modifikácia

MN423 (Novak et al.1988; Mena et al., 1991)

Čiastočná proteolýza Novak et al., 1989;1993

Glykozylácia Wang et al., 1996

Glykácia Ledesma et al., 1994

Ubiquitinácia Bondareff et al., 1990

Polyaminácia Tucholski et al., 1999

Nitrácia Horiguchi et al., 2003

Fosforylácia Grundke-Iqbal et al., 1986



Ktorá forma tau ja na počiatku patológie Alzheimerovej choroby?

Ktorá forma je ten správny cieľ pre terapiu?

Alzheimerova choroba = Množstvo tau proteínov

Tau Proteóm: >1012 Proteínov

22
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Imunoafinitne (DC11) purifikované tau z DAT mozgu obsahuje proteolyticky skrátené tau 

proteíny rôzne fosforylované = Alzheimerove tau

Patologicky zvinutý (misfolded) tau je hlavnou zložkou 

neurofibrilárnej patológie

Normálny ľudský mozog Alzheimerova choroba

(Wischik C.M., Novak M. et al., 1988a; 1988b; Novak M. et al., 1989,1993; Vechterova et al., 2003 )

Alzheimerovský a Normálny tau proteóm

DC11 je nová protilátka rozpoznávajúca len 

patologické skrátené formy tau v 

Alzheimerovej chorobe
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Neuropatologický profil

Alzheimerove tau je In vivo spúšťačom neurofibrilárnej degenerácie pri AD

Reproducibilita tau kaskády

24





PHF

Patologický tau proteín 

formuje nerozpustné

depozity

postihnutý neurón

Alzheimerova

choroba 

Nefunkčné neuróny

Neuronálna smrť

Nefunkčný transport

Strata synapsií

http://www.clker.com/clipart-neuron.html


August, 2008

Na počiatku bolo klbko …

Po 20 rokoch bola správnosť tau hypotézy potvrdená



11 svetový kongres o Alzheimerovej chorobe 

ICAD 2008, Chicago, USA

Tau proteín sa stáva hlavným terapeutickým cieľom 

v liečbe Alzheimerovej choroby

Na počiatku bolo klbko, potom tau proteín…



Amyloid TAU

Hlavné hypotézy Alzheimerovej choroby

~ 187 klinických testov



Amyloid TAU

Hlavné hypotézy Alzheimerovej choroby

~ 187 klinických testov



Dedičná a sporadická forma Alzheimerovej choroby

- dedičná, rodinná: skorý nástup (pred 65-tym rokom života), mutácie

génov amyloidového metabolizmu (presenilín 1, 2, amyloidový

prekurzorový proteín),

3 % prípadov (rôzne zdroje uvádzajú 1-5 %)

- sporadická: neskorý nástup vo veku vyššom než 65 rokov, jednotná

príčina nie je známa, len rizikové faktory ktoré môžu zvýšiť

pravdepodobnosť ochorenia

97 % prípadov

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby -

osudové určenie alebo výzva?



Rizikové faktory

Kognitívny úpadok

Alzheimerova choroba

- Regulácia nervovej činnosti a 

plasticity (nervové rastové faktory, 

hormóny)

- Imunita, odolnosť proti 

patogénom, efektívne odstraňovanie 

škôd

- Krvné zásobenie mozgového 

tkaniva

- Metabolizmus lipidov, stavba 

membrán

- Energetický metabolizmus

starnutie

hypertenzia

diabetes

chronický zápal

stres

Apo E (ε4)

fajčenie

zranenia hlavy

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby -

osudové určenie alebo výzva?



Diabetes má vplyv na energetický metabolizmus mozgu a spôsobuje

cievne a zápalové zmeny, ktoré ovplyvňujú nervový systém.

- Samotný inzulín zohráva úlohu pri pamäťových funkciách.

- Enzým degradujúci inzulín (v mozgu) odbúrava zároveň aj amyloid beta

(ak je v obehu priveľa inzulínu, kapacita enzýmu nestačí a amyloid sa

môže hromadiť)

Chronický zápal je spoločným menovateľom mnohých rizikových

faktorov Alzheimerovej choroby

- Telo ako celok trpí pri nesprávnej funkcii ktorejkoľvek časti imunitného

systému.

- Chronický zápal zhoršuje životné prostredie neurónov (poplašná

signalizácia, oxidačný stres, poškodenia okolitého tkaniva v snahe „zničiť

nepriateľa“).

- Imunomodulácia (citlivé usmernenie) je vhodnejšie než potláčanie

funkcie imunitného systému

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby



* 800 km mozgových ciev

* 13 m2 mozgových ciev

* bariéra medzi krvou a 

mozgom je presne vyladená 

aktívna jednotka

Hypertenzia - chronicky zvýšený krvný tlak v strednom veku významne

zvyšuje pravdepodobnosť následného prepuknutia Alzheimerovej choroby

- Dlhodobý stres cievneho endotelu predovšetkým kapilár: zhrubnutie

cievnej steny, znížená efektivita zásobovania tkaniva kyslíkom a živinami z

krvi, zápalové zmeny, zvýšený oxidačný stres, cievne deformity,

ateroskleróza a „tiché infarkty“

- Krvný tlak je možné ovplyvniť životným štýlom a liekmi

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby



Fajčenie

Chronický stres

- dlhodobé vylučovanie glukokortikoidov (kortizol)

- komplexný vplyv na celý organizmus vrátane mozgu a imunitného

systému

- k narušeniu pamäti dochádza aj u zdravých ľudí vystavených

chronickému stresu

- záťaž organizmu vdýchnutými splodinami horenia

- stimulácia nikotínových receptorov

- fajčenie seniorov zvyšuje pravdepodobnosť prepuknutia Alzheimerovej choroby

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby



Apolipoproteín E (ApoE)

- transportér lipodov, dobrý a zlý údržbár

- 3 izoformy kódované alelami ε2 (7 %), ε3 (78 %), ε4 (15 %)

- ε4: hlavný genetický rizikový faktor Alzheimerovej choroby

- funkčný vzťah k neuronálnej plasticite (stavba membrán, myelínových

pošiev), ale aj regulácii zápalu (aktivita T-lymfocytov, makrofágov)

- v mozgu produkujú ApoE najmä gliové bunky (astrocyty)

- model: transgénne myši s ľudskými izoformami ApoE

Izoformy apolipoproteínu E majú vplyv na celkovú zraniteľnosť mozgu, ale nie sú priamou  

príčinou Alzheimerovej choroby.

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PBB_Protein_APOE.jpg


Rizikové faktory Protektívne faktory

Kognitívna vitalitaKognitívny úpadok

Alzheimerova choroba Zdravé starnutie

- Regulácia nervovej 

činnosti a plasticity (nervové 

rastové faktory, hormóny)

- Imunita, odolnosť proti 

patogénom, efektívne 

odstraňovanie škôd

- Krvné zásobenie

mozgového tkaniva

- Metabolizmus lipidov, 

stavba membrán

- Energetický metabolizmus

starnutie

hypertenzia

diabeteschronický zápal

stres

Apo E (ε4)

fajčenie

zranenia hlavy

aktivita
vzdelanie (kognitívna rezerva)

pohyb

zdravá strava (vitamíny, 

omega-3 mastné kyseliny)

sociálne kontakty

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby





...každých 7 sekúnd pribudne na svete nový pacient s 
demenciou...

LANCET ´2005



G.  Weiss,  Sci. Aging Knowl. Environ. 2002

Prognóza vývoja populácie dvadsaťpäťčlennej Európskej únie 

(porovnanie rokov 2005 a 2050) 

% milión osôb 

Celková populácia -2,1 -9,642 

Deti (do 14 rokov) -19,4 -14,415 

Mládež (15 – 24) -25 -25,683 

Mladí dospelí (25 – 39) -25,8 -25,683 

Dospelí (40 – 54) -19,5 -19,125 

Starší pracujúci (55 – 64) 8,7 25,458 

Starí ľudia (vek 65 – 79) 44,1 25,459 

Veľmi starí ľudia (nad 80 rokov) 180,5 34,026 

INFOSTAT

Alzheimerova choroba = Hrozba starnúcej Európy 

http://www.etrend.sk/


Slovensko starne najrýchlejšie v Európe

Slovensku bude v roku 2060 žiť o takmer 850–tisíc ľudí

menej ako v tomto roku. Napriek poklesu počtu obyvateľov

však bude v krajine takmer o milión dôchodcov viac ako

dnes.

INFOSTAT

Štatistický úrad, SR

Výsečový graf (Tabulka1 10v*10c)

Prom1

Ľudia nad 65 rokov

Populácia SR v roku 2060

Alzheimerova choroba = Hrozba starnúcej Európy 



Na Slovensku je evidovaných viac ako 60 000

pacientov s Alzheimerovou chorobou. 

... V roku 2050 by ich počet mal presiahnuť

150 000 pacientov...

Alzheimerova choroba na Slovensku



CEN TRUM
M EM O RY 

Prvé preventívne, diagnostické a 

vzdelávacie centrum na pomoc ľuďom s 

poruchami pamäti a Alzheimerovou

chorobou

Denná starostlivosť 800 SKK 48 000 000 SKK

Celoročná starostlivosť 208 000 SKK         12 480 000 000 SKK

(260 dní) 

Slovenská republika

60 000 pacientov1 pacient

Náklady na zdravotnú starostlivosť o pacientov s 
demenciou zaťažujú národný rozpočet

Alzheimerova choroba na Slovensku



Alzheimerova choroba – problém kaţdého z nás

?
Slovensko je v ohľade inštitucionálnej starostlivosti o pacientov s demenciou na úrovni krajín 

tretieho sveta.

O cca. 90% pacientov sa starajú neškolení opatrovatelia, t.j.rodina



1994 Zaloţenie nadácie Memory

Jan 1996 Vznik Neuroimunologického

Ústavu SAV

Máj 1996 Benefičný koncert s Miroslavom 

Dvorským za účasti nositeľa 

Nobelovej ceny Caesara Milsteina

21. Sep 
1998

Svetový deň Alzheimerovej 

choroby. Prvé stretnutie 

príbuzných a opatrovateľov 

pacientov s ACh na Slovensku

1998 Vznik Slovenskej Alzheimerovej 

Spoločnosti

2000 Vypracovanie projektu "Centrum 

MEMORY"

21. 
Marec 
2002

Zaloţenie neziskovej organizácie 

Centrum MEMORY; poskytuje 

všeobecne prospešné sluţby v 

oblastiach zdravotníckej a 

sociálnej starostlivosti a 

vzdelávania

Máj 2002Otvorenie centra MEMORY. 

Zahájenie terapeutických 

tréningov, poradenstva, respitnej 

starostlivosti a prevencie.

2003Vznik psychiatrickej ambulancie v 

priestoroch centra MEMORY.

Zavedenie denného pobytu pre 

seniorov i aktivizačného programu
Apríl 
2004

Sept 
2004

Zahájenie akreditovanej 

vzdelávacej aktivity MŠSR 

"Opatrovateľ – spoločník seniora"

Vznik Centra Excelentnosti pre 

Alzheimerovu chorobu na SAV 
2006

2009Vytvorenie spoločného programu 

Európskej Únie pre boj proti 

Alzheimerovej chorobe za 

spoluúčasti 27 krajín

Míľniky Alzheimerovej choroby na Slovensku



Neuroimunologický ústav SAV

Národné centrum excelentnosti pre výskum ľudského mozgu 

Hlavný koordinátor

Slovenský národný program pre 
boj s Alzheimerovou chorobou

Slovenská republika



Bratislava

Martin Košice

Národné centrum 

excelentnosti pre 
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Neuroimunologický ústav je výskumné centrum neurovied – multidisciplinárnej vednej

oblasti, ktorá sa zaoberá nervovým systémom a pole jej pôsobnosti siaha od molekulárnej

biológie nervových buniek aţ k biologickým základom normálneho a narušeného správania

a poznávacích procesov. Na dosiahnutie týchto cieľov ústav pouţíva najnovšie

neurogenomické, neurotranskriptomické, neuroproteomické a neurometabolické metódy.

Ústav zastrešuje doktorandské štúdium v odboroch: neurovedy, imunológia a molekulárna

biológia.
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Centrum excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu 

a príbuzné neurodegeneračné poruchy 

AD centrum

Vďaka AD Centru je Slovensko pripravené realizovať veľké výzvy dotýkajúce sa výskumu,

liečby, prevencie a starostlivosti o pacientov s Alzheimerovou chorobou (DAT). AD centru sa

pod gesciou Slovenskej akadémie vied podarilo za pomerne krátku dobu zdruţiť popredné

pracoviská v SR, ktoré sa zaoberajú základným vedeckým výskumom, klinickou

diagnostickou a farmakologickou a nefarmakologickou liečbou ľudských

neurodegeneračných ochorení. Hlavným cieľom CE je urýchliť napredovanie základného

výskumu v oblasti neurodegeneračných ochorení a poškodenia miechy a zabezpečiť rýchly

prenos poznatkov do klinickej praxe. Úlohou CE je objasniť patologické modifikácie tau

proteínu zodpovedné za vznik neurodegeneračných zmien pri Alzheimerovej chorobe a

pochopiť mechanizmy regenerácie pri traumatickom poškodení miechy.
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… prenášať nové poznatky priamo k pacientom, ktorý to najviac potrebujú...
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Naša Hlavná Misia
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Sekvenovanie

Rozlúštenie genetických chýb viazaných na Alzheimerovu chorobu

Fragmenty DNA izolované z krvi pacienta                                 

Pacient

NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV

MEMORY CENTRUM
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Realizácia translačného výskumu v praxi
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MEMORY Centrum je prvé preventívne, diagnostické,

aktivačné, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie

pre ľudí s poruchami pamäti a pacientov trpiacich

Alzheimerovou chorobou.

Súčasťou MEMORY Centra je špecilizovaná psychiatrická

ambulancia, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu

Alzheimerovej choroby a príbuzných neurodegeneračných

ochorení.
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Aktivity Centra MEMORY

- diagnostika Alzheimerovej choroby

- denný pobyt pre ľudí s poruchami pamäti

- tréningy pamäti a vitality

- akreditované vzdelávacie kurzy

- ambulancia liečebného pedagóga

- vedenie rodinných príslušníkov a opatrovateľov v 

komunikácii s pacientom chorým na demenciu 

- individuálne poradenstvo 
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Memory centrum v spolupráci s 

Neuroimunologickým ústavom 

diagnostikovali prvé prípady 

dedičných foriem Alzheimerovej 

choroby.
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NEUROVEDYNeuroimunologický ústav - hybná sila slovenských neurovied



“Joint Programming”

Európska iniciatíva pre boj 

s neurodegeneratívnymi ochoreniami, 

najmä Alzheimerovou chorobou

Alzheimerova choroba ako priorita verejného zdravotníctva v 
Európskej Únii

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/EU_Insigna.svg


Slovenský národný program pre boj s Alzheimerovou chorobou je národnou aktivitou 

Slovenskej republiky v rámci Európskej iniciatívy 

“Joint programming initiative EU“
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Priority pre Slovensko

Kroky nutné pre etablovanie národného programu 

pre boj proti Alzheimerovej chorobe a jeho integrácia 

do prioritného programu EU „JUMPAHEAD“

 Jednotná diagnostika a evidencia Alzheimerovej choroby

Osveta pre pacientov, príbuzných a širokú verejnosť 

 Školenie lekárov, profesionálnych i laických pečovateľov

Vybudovanie centier pre diagnostiku i dlhodobú starostlivosť 

Vyčlenenie financií na starosltivosť i výskum

Vybudovanie centra excelentnosti

Prepojenie klinických a vedeckých pracovísk v rámci SR i so zahraničím pre 

umoţnenie spoločného postupovania

Výchova novej generácie vedeckých pracovníkov
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