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Táplálkozási 
kihívások –

DEMENCIA



A demenciának már a kialakulásában és az 
előmenetelében is nagy szerepet játszik a 
táplálkozás.

A demenciával élő személyek estében a 
gyógy-étkeztetés segíthet a jó, jobb közérzet 
elérésében.



 Alzheimer kór (leggyakoribb okozója, az 
estek 2/3-a)

 Vaszkuláris demencia
 Lewy testes demencia
 Frontális temporális demencia
 Stb.

https://www.dementia.org.au/files/helpsheets/Helpsheet-
AboutDementia01-WhatIsDementia_hungarian.pdf



Irodalmi összefoglaló, melynek fő célja a 
módosítható és nem módosítható kockázati 
tényezők ismertetése, beleértve a 
táplálkozást is, az AK kialakulásának 
tekintetében.
(MAGDA ANTAL, Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet / National Institute of Nutrition 
(nyugalmazott főosztályvezető)

SZABOLCS PÉTER, DSM Nutritional Products Ltd., Wurmisweg, 
Svájc

MANFRED EGGERSDORFER, University Medical Center 
Groningen, University of Groningen, Hollandia; DSM 
Nutritional Products Ltd., Wurmisweg, Svájc)



Nem befolyásolható: 

 életkor (A korral nem szükségszerűen jár 
együtt az AK, de ez a legerősebb független 
kockázati tényező.)

 nemek, menopauza (A nemi szteroid 
hormonok csökkenése mind a férfiakban, 
mind a nőkben az AK kockázati tényezője.)

 genetika (familiáris AK)



Valószínűleg módosítható tényezők: 
 életút-hipotézis, 
 vitaminok 
 2-es típusú diabétesz,         táplálkozás
 elhízás.



 E-vitamin (tokferol),
 C-vitamin (aszkorbinsav),
 Folát / folsav (B9),
D-vitamin,
 Többszörösen telítetlen zsírsavak,
 A 2.tp.diabétesz szerepe az AK 

kialakulásában
 Elhízás
 Étrendi minták és irányzatok



Az Amerikai Neurológus Szövetség 
konferenciáján  2014-ben átfogó tanulmányt 
prezentáltak* az étrendi beavatkozás kognitív 
képességekre vagy funkcionális zavarra 
gyakorol hatásáról :

 enyhe kognitív zavar (MCI), 
 Alzheimer-kór (AK) 
 normál személyek esetében.

*Isaacson New York-i Weill Cornell Orvosi Egyetem   
docense és Dr. Hilary P. Glazer a Miami Miller Orvosi 
Egyetem Neurológiai tanszékének rezidense



Mediterrán diéta
Omega3 zsírsavakban gazdag étrend
Antioxidánsokban gazdag étrend
B-vitaminban gazdag étrend
Alacsony szénhidrát tartalmú diéta



 Béta karotin, és E-vitamin: Nem csökkenti az 
AK kockázatát nem demens személyeknél.

Csökkentett szénhidrát tartalmú diéta 
(diétás ketózis):
Hatása nem értékelhető a kis esetszámú 
vizsgálat miatt, de az eredmények az 
Alzheimer-kóros betegek bizonyos csoportjában 
kognitív előnyökre utalnak. 
Ez további kutatást igényel.



B-vitaminok kombinált használata :
(folát, B6, B12)
Enyhíti a kognitív zavart MCI estében

Specifikus omega3 zsírsavak és 
flavonoidok rendszeres fogyasztása:
Csökkenthetik a kognitív hanyatlás 
mértékét MCI esetében.



Mediterrán diéta: 
Javíthatja az Alzheimer-kóros betegek kognitív 
funkcióját és valószínűleg mind az MCI-ben 
szenvedő betegeknél, mind a demencia mentes 
személyeknél csökkenti az Alzheimer-kór 
kockázatát.

-------------------------------------------------------------
DASH (Dietary Approches to Stop Hypertension)
MIND (Mediterranean-DASH Intervention

for Neurodegenerative Delay)



Az étrendi intervenció jóval 
hasznosabb preventív céllal 

normál személyeknél, 
illetve a funkcionális zavar és 

demencia kialakulásának 
kezdete előtt.



Kép: a szinapszisok modellezése, 
forrás: https://japan-window.reblog.hu/a-memoria-es-a-kreativitas-osszefuggese-a-tudosok-ont-is-batorit



A szinapszisok csökkenése miatt, 

 a tápanyagok felszívódásában zavar
keletkezik,

 az éhséget és a szomjúságot már nem 
érzékeli,

 a demenciával élő betegek az ételt gyakran 
nem ismerik fel, vagy nem tudják, mit kell 
tenni az elkészített étellel,

 a demencia miatt, nyelési zavarok 
léphetnek fel.



Türelmetlenségünk és az időhiánya
Rosszul elhelyezkedő műfogsor,
Nem vesszük figyelembe, hogy a beteg 

milyen ételt szeret, és milyet nem,
Nem vesszük figyelembe a beteg 

életviteli szokásait,
A beteg nyugtalansága.



A demenciával élő beteg, 
késői stádiumban gyakran már 
nincs olyan állapotban, hogy 

magától képes legyen a 
táplálkozásra.



Tápanyagtartalom (kalória)
Konzisztencia
Hőmérséklet
Íz



Energiatartalom 

Alapanyagcsere
Aktivitási faktor

Átlagos idős ember: 1800-2000 kcal/nap
Aktív, bolyongó demens energia igénye
plusz 800-1000 kcal-val nő naponta.
Kb.: 3000 kcal/nap!



Naponta legalább ötszöri étkezés.

Rendszeres időben.

Egyéni étkezési szokásokat figyelembe 
véve.



Dysphagia (Nyelészavarok)

 félrenyelés, 
 aspirációs pneumónia 

(akár a nyál félrenyelése miatt), 
 dehydratio, 
malnutritio, 
 szociális izoláció.







A megfelelő, beteg által nehézség nélkül lenyelhető 

ételeket tartalmazó étrend megtervezésénél 

figyelembe kell venni a táplálék  

reológiai tulajdonságait, melyek:

 a halmazállapot, 
 alakíthatóság, 
 képlékenység, 
 sűrűség, 
 viszkozitás,



1. kocsonyás vagy gélszerű állományú 
étrend; (max.:250 kcal/nap)

2. puding állományú étrend; 
3. kása, illetve pép állományú étrend; 
4. püré állományú étrend; 
5. szilárd, de puha állományú étrend; 
6. szilárd, de puha állományú étrend, 

folyadékkal kiegészítve; 
7. könnyű, vegyes étrend.



Amerikai Geriátriai Társaság 
állásfoglalása a szondatáplálással 

kapcsolatban :

Előrehaladott demenciában nem 
javasolt a szondatáplálás.



Orális előkészítő fázis nem 
megfelelő működése esetén:
Pépes étrend

Transzportfázis sérülése 
esetén:
Csúszós felületű és darabokra 
szét nem eső faltok



Könnyű-vegyes étrend 

Aprítás
Darálás
Turmixolás
Paszírozás
Kásásítás



Folyékony étel, ital esetén alkalmazható  
segédanyagok: 

zselatin, pektin, agaragar, 
szentjánoskenyér magliszt.

Gél szerű állományúvá alakítás
 Puding állományúvá alakítás



laringo-videoendoszkópos nyelési vizsgálat 

EVÉSTERÁPIA: team munka
ergoterapeuta
 logopédus/gyógypedagógus 
a mozgáshoz és pozícionáláshoz értő 

szakember, rehabilitációs technikus,
 gasztroenterológus szakorvos,
dietetikus, 
 gondozó, aki a beteg személy mellett és vele 

dolgozik.



Diagnózis
Megfigyelés

PRÓBA ÉTELEK

Ízlelésről:              méz, só, citrom, 
Nyelv funkciójáról: méz, sajtkrém
Szopási képességről: savanyúság
Nyelési képességről: puding, tésztafélék
Rágási képességről: sajt, keksz



A megfelelő  környezet 
megteremtése 

Segédeszközök 



Mivel az etetés a segített személy 

intim szférájába való igen mély 

beavatkozást jelent, így a 

biztonságérzet kialakítása 

rendkívül fontos!











MINDIG AZ EGYÉNI IGÉNYEK 
SZERINT!

PREVENCIÓ!



Köszönöm a 
figyelmet!


