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ABSTRAK 

Sejumlah faktor kesehatan dan gaya hidup diperkirakan memberikan kontribusi dalam 

penurunan kognitif yang berhubungan dengan usia, tetapi tidak dapat dengan mudah 

dimodifikasi oleh masing-masing pasien. Kami mengidentifikasi 12 modifikasi intervensi 

individual yang dapat diterapkan selama usia paruh baya atau setelahnya dengan potensinya 

untuk memperbaiki kognitif aging. Untuk sepuluh dari 12 modifikasi tersebut, kami 

menggunakan database PubMed untuk review sistematis dari lamanya waktu (setidaknya 6 

bulan), randomized, controlled trials di usia paruh baya dan lansia tanpa demensia atau 

kerusakan kognitif ringan dengan ukuran objektif kinerja neuropsikologis. Menggunakan 

jaringan meta-analisis, kami melakukan sintesis kuantitatif untuk kognisi global (hasil 

primer) dan memori episodik (hasil sekunder). Dari 1.038 publikasi yang diidentifikasi 

dengan strategi pencarian kami, 24 studi yang memenuhi syarat dimasukkan dalam meta-

analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diet Mediterania yang dilengkapi dengan 

minyak zaitun dan olah raga tai chi dapat meningkatkan kognisi global, dan diet Mediterania 

ditambah suplemen minyak zaitu dan isoflavon kedelai dapat memperbaiki kemampuan 

memori. Ukuran efeknya adalah tidaklah kecil (rata-rata standar perbedaan 0,11–0,22). 

Pelatihan kognitif mungkin memiliki manfaat kognitif juga. Kebanyakan faktor risiko 

individual yang dapat dimodifikasi belum diteliti secara memadai. Kami menyimpulkan 

bahwa beberapa intervensi yang dapat diprakarsai sendiri oleh individu paruh baya yang 

sehat dan orang tua mungkin memperbaiki kognitif aging. 

 

PENGANTAR 

Kita masing-masing bertanggung jawab untuk kesehatan diri kita sendiri, dan banyak aspek 

healhty aging berada di bawah kendali langsung diri kita sendiri. Dengan alasan yang baik, 

kita disarankan untuk berhenti merokok, berolahraga secara teratur, dan menggunakan tabir 

surya. Perhatian terhadap kemampuan memori dan kognitif semakin umum di usia paruh 

baya dan lansia. Untuk kognitif aging, banyak saran, tapi masih kurang jelas apa yang tiap 

individu dapat lakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan mental. 

Tujuan dari tinjauan sistematis ini adalah untuk mengevaluasi bukti (a) umum, faktor risiko 

yang dapat dimodifikasi untuk (b) kognitif aging yang (c) sebagian besar di bawah kendali 

pribadi individu dan (d) dapat diimplementasikan pada usia paruh baya atau setelahnya. 

 

Kami tidak memfokuskan langsung pada faktor-faktor yang terkait dengan risiko demensia. 

Intervensi yang mungkin mencegah kognitif aging tidak perlu selalu identik untuk 
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mengurangi risiko pada orang orang dengan penyakit Alzheimer atau demensia lainnya. 

Bagaimanapun tetap ada faktor risiko bersama. Selain itu, intervensi yang bisa memperbaiki 

kognitif aging juga diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya demensia dengan 

menambah cadangan kognitif, meningkatkan kesehatan otak, atau keduanya1. Cadangan 

kognitif ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas, efisiensi atau redundansi dari daerah 

otak dan jalur saraf yang digunakan ketika kerja kognitif berlangsung2. Pencapaian 

pendidikan, misalnya, dikaitkan dengan penurunan risiko demensia3. Kesehatan otak 

mungkin didorong oleh peningkatan mikrosirkulasi, mengurangi stres oksidatif, 

meningkatkan pembersihan glymphatic dari metabolit beracun, dan mekanisme lainnya. 

 

Kognitif aging, gangguan kognitif ringan, dan demensia 

Kemampuan kognitif berubah sepanjang hidup, dan peforma – tetapi tidak semua – kerja 

kognitif menunjukkan penurunan selama usia paruh baya dan setelahnya. Bentuk yang paling 

parah dari kerusakan kognitif adalah demensia, disebut juga sebagai gangguan neurokognitif 

utama. Demensia disebabkan oleh proses patologi pada bagian otak tertentu, seperti neuritic 

plaques dan neurofibrillary tangles dari penyakit Alzheimer atau infark cerebri akibat 

penyakit pembuluh darah otak. Dalam kebanyakan kasus, demensia ditandai dengan 

penurunan ringan (gangguan kognitif ringan, atau MCI)4, di mana keseluruhan beban 

patologis tidak separah pada demensia.  

 

Kognitif aging menunjukkan penurunan hilangnya patologi demensia tertentu. Proses dasar 

fisiologis tidak terlalu jelas tetapi tidak menunjukkan adanya demensia, tidak adanya patologi 

demensia yang seharusnya ada. Kognitif aging dan MCI, bagaimanapun tidak selalu mudah 

dibedakan, dan pada dekade kesepuluh kehidupan, beberapa derajat patologi dimensia adalah 

hampir universal. 

 

Paruh baya dan setelahnya 

Analisis kami berfokus pada intervensi yang dapat diimplementasikan di usia paruh baya atau 

sesudahnya, saat kekhawatiran terhadap kognitif yang tinggi, dan mungkin sebelum ada bukti 

penurunan patologis yang menunjukkan MCI atau demensia. Kami menyertakan laki-laki 

maupun perempuan karena – selain paparan hormonal – banyak faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi berhubungan dengan kedua jenis kelamin, dan banyak uji klinis masih tidak 

melaporkan hasil terpisah untuk wanita dan pria.  
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Bagi wanita, usia paruh baya secara konsep dimulai dengan transisi menopause, sebagai fase 

reproduksi kehidupan seorang wanita berakhir. Menopause alami, didefinisikan secara 

retrospektif setelah 12 bulan amenorea5, terjadi rata-rata pada usia 51 tahun, dan karakteristik 

ketidakaturan siklus menstruasi dari transisi menopause dimulai rata-rata sekitar 4 tahun 

sebelumnya. Untuk pria, penurunan testosteron dari gonad terjadi secara bertahap pada 

dewasa6, pada paruh baya mungkin dapat dikatakan mulai pada usia 50 tahun. Untuk wanita 

dan pria, masa paruh baya berlanjut sampai usia 65 tahun, ambang batas tradisional untuk 

masa usia lanjut. 

 

Faktor risiko individual yang dapat dimodifikasi 

Dalam laporan lengkap mereka pada pencegahan penyakit Alzheimer, MCI, dan penurunan 

kognitif, Williams dkk menandai berbagai paparan dan intervensi7. Sejumlah faktor yang 

diidentifikasi dalam analisis mereka adalah kesehatan masyarakat belum menawarkan 

kesempatan yang berarti pada individu beresiko di usia paruh baya atau sesudahnya. 

 

Dilema ini terutama berlaku untuk kondisi medis. Gangguan penting yang dipertimbangkan 

oleh Williams dkk, seperti diabetes melitus, hipertensi, hiperlipidemia, dan depresi, 

memerlukan pengobatan terlepas dari bagaimana penyakit tersebut mungkin atau tidak 

berdampak terhadap kognitif aging. Pada kebanyakan obat yang diresepkan, pilihan untuk 

masing masing pasien juga terbatas. Profil efek samping dan preferensi pribadi dapat 

membantu sebagai panduan untuk seleksi, tapi keputusan apakah iya atau tidaknya 

pengobatan biasanya tidak bisa didebatkan. Merokok dapat pula dilihat secara analog. Faktor 

gaya hidup ini sangat terkait dengan penyakit kardiovaskular, stroke, kanker paru-paru, dan 

mortalitas secara keseluruhan. Desakan dari masyarakat untuk berhenti merokok akan tidak 

berpengaruh besar dikarenakan pertimbangan kognitif. Individu perokok sudah tahu dia harus 

berhenti.  

 

Williams dkk juga membahas faktor sosial yang terkait dengan kesehatan kognitif7. 

Bagaimanapun, beberapa tidak dapat dikaitkan dengan usia paruh baya atau setelahnya. 

Lingkungan seorang anak usia dini tidak dapat dimodifikasi di masa dewasa. Keputusan yang 

paling penting pada pendidikan atau pekerjaan yang dibuat sebaiknya adalah sebelum masa 

paruh baya. Status perkawinan dapat berubah pada usia berapa pun, tetapi tampaknya akan 

sulit untuk memodifikasi pada basis keprihatinan kognitif. 
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Seseorang pada usia paruh baya atau selebihnya, bagaimanapun, memiliki kontrol langsung 

atas banyak praktek gaya hidup dan faktor-faktor nutrisi. Selain itu, menopausal hormone 

therapy (MHT) adalah pengecualian pada sifat non-diskresioner pada obat yang diresepkan. 

Untuk indikasi peresepan yang paling umum – pengobatan gejala vasomotor yang sedang 

sampai parah – penggunaannya sering dipandang sebagai diskresioner. Ada bentuk-bentuk 

alternative terapi farmakologis dan non-farmakologis yang sering direkomendasikan dalam 

preferensi untuk MHT8. Keputusan seorang wanita untuk mau memberi informasi semakin 

menjadi faktor penting apakah MHT perlu diresepkan. 

 

Pemilihan faktor resiko 

Berdasarkan pertimbangan ini, kami mengidentifikasi 12 faktor individual yang dapat 

dimodifikasi. Sepuluh dari 12 faktor tersebut, kami melakukan tinjauan sistematis dan 

sintesis kuantitatif. Untuk dua yang lain, kami menggunakan publikasi meta-analisis terbaru 

(Tabel 1). Setiap intervensi yang dipilih dapat diimplementasikan selama atau setelah usia 

paruh baya. Untuk masing-masing, pertanyaan kunci adalah, 'Apa efek kognitif dari 

intervensi?'. Karena randomized, controlled trials memberikan bukti kuat untuk kausalitas, 

tinjauan sistematis dan sintesis kami didasarkan pada temuan uji klinis. Kami menggunakan 

bukti lain, termasuk temuan dari pengamatan longitudinal dan tinjauan sistematis 

sebelumnya, untuk membatasi permasalahan dan mendiskusikan hasil kami. 

 

METODE 

Pendekatan 

Pendekatan kami ditunjukkan di bawah ini dan dirangkum dalam Tabel 2. 

 

Bukti 

Pencarian sistematis didasarkan pada randomized, controlled trials yang melibatkan 

intervensi tunggal aktif dan plasebo atau pembanding yang diasumsikan sebagai tidak aktif. 

Dimana blinding dapat dilaksanakan – misalnya, ketika intervensinya adalah obat yang 

diresepkan atau suplemen gizi – kami konfirmasikan bahwa peserta dan evaluator tidak tahu. 

Di mana peserta blind itu tidak layak – misalnya, olahraga tai chi atau diet Mediterania – kita 

memerlukan blinded pada penilaian hasil. Untuk mengurangi bias pada publikasi9, kita 

memerlukan evaluasi hasil dari setidaknya 50 peserta ujicoba. Karena perhatian kami adalah 

manfaat jangka panjang, kognitif berkelanjutan, kita memerlukan minimal 6 bulan antara 

intervensi inisiasi dan penilaian hasil. 
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Tabel 1 Personally modifiable, midlife and older life interventions with the potential to ameliorate cognitive 

aging 

Factor Classification 

B-vitamin supplements* Nutritional supplement 

Dehydroepiandrosterone Nutritional supplement or prescription drug† 

Ginkgo biloba extract Nutritional supplement 

Mediterranean diet Dietary factors 

Menopausal hormone therapy‡ Prescription drug 

Mindfulness Lifestyle 

Omega-3 polyunsaturated fatty acids Dietary factor or nutritional supplement 

Social engagement Lifestyle 

Soy isoflavones** Dietary factor or nutritional supplement 

Vitamin D supplements†† Nutritional supplement 

Cognitive activity and cognitive training Lifestyle 

Physical activity (aerobic exercise) Lifestyle 

*, Folic acid, vitamin B12, and/or vitamin B6, not part of a broadly construed nutritional or multivitamin 

supplement; †, dietary supplement in the US, controlled drug in most other countries; ‡, oral, transdermal or 

parenteral, excludes topical (vaginal) formulations; **, soy food products or soy isoflavone supplements; ††, not 

part of a broadly construed nutritional or multivitamin supplement 

 

Tabel 2 Inclusion and exclusion criteria for systematic review 

Category Criteria 

Study populations Midlife and older adult women or men; drawn from a generally healthy general 

population; without dementia or mild cognitive impairment 

Sample size At least 50 participants with evaluable outcomes 

Interventions See text and Table 1 

Duration 6 months or longer 

Evaluable outcomes Change in cognition, based on objective, quantitative neuropsychological tests* 

Primary cognitive outcome Global cognition: based on all available neuropsychological tests, including tests 

of episodic memory, general intelligence, and screening cognition 

Secondary cognitive outcome Episodic memory: based on tests of verbal or non-verbal learning and recall 

(immediate and delayed recall of supraspan information, including recognition and 

incidental recall)†  

*, Excluded tests of 'premorbid' intelligence, such as tests of vocabulary or the pronunciation of orthographically 

irregular words, and tasks primarily conceptualized as non-cognitive, such as finger-tapping; †, examples are the 

Benton Visual Retention Test, California Verbal Learning Test, Hopkins Verbal Learning Test, and paired-

associates learning. General intelligence encompassed tests of working memory, executive functioning, 

semantic memory, perceptual speed, and visuoconstruction. Examples of screening cognitive tests (screening 

cognition) are the Mini-Mental State examination and the Telephone Interview of Cognitive Status 
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Karakteristik peserta 

Peserta uji coba yang memenuhi syarat adalah usia paruh baya atau lebih, direkrut dari 

populasi umum yang sehat, dan tanpa MCI, demensia, atau gangguan kesehatan tertentu. 

Kami memperbolehkan populasi berisiko (misalnya evaluasi konsentrasi serum homosistein) 

tanpa penyakit organ akhir (misalnya stroke). Untuk sampel dengan orang dewasa muda, usia 

rata-rata harus setidaknya 50 tahun. Kami malakuan studi pada perempuan, laki-laki, dan 

kombinasi kedua jenis kelamin. Kebanyakan percobaan memasukkan laki-laki dan 

perempuan; sangat sedikit data hasil kognitif yang tersedia adalah seks-spesifik, yang akan 

memberikan hasil pemeriksaan terhadap kemungkinan interaksi berdasarkan jenis kelamin. 

Untuk intervensi hormonal, kami tertarik pada kemungkinan bahwa usia wanita atau 

kedekatan temporal menopause dapat memodifikasi efek dari intervensi. Beberapa uji coba 

membuktikan data ini dan kami tidak dapat melibatkan masalah waktu dalam sebuah 

kebiasaan sistematis. 

 

Strategi pencarian dan abstraksi data 

Kami mencari database PubMed sampai Mei 2015 untuk mengidentifikasi kelayakan 

percobaan dalam bahasa apapun, asalkan abstrak bahasa Inggris tersedia. Untuk 

mengidentifikasi uji klinis lainnya, kami memeriksa daftar referensi dari percobaan yang 

diperoleh dan meta-analisis baru-baru ini. Medical Subject Heading (MESH) istilah 

pencarian dan kata kunci untuk pencarian dalam Tambahan Tabel S1, dapat ditemukan secara 

online di http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.1078106. 

 

Menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sebelum ditetapkan, judul dan abstrak diperiksa 

untuk potensi relevansi. Tes neuropsikologi dikategorikan sebagai tes memori atau 

kecerdasan umum atau sebagai tes skrining kognitif (Tabel 2). Tes memori yang dikonsepkan 

mewakili fungsi kognitif dimediasi oleh hipokampus dan daerah tengah lobus temporal yang 

berdekatan, dan tes kecerdasan umum sebagai representasi fungsi dimediasi oleh neokorteks 

asosiasi korteks. Skrining tes kognitif adalah instrumen yang relatif singkat yang 

menggabungkan memori dan hal kecerdasan umum. Data dari laporan yang diterbitkan 

diringkas dalam tabel bukti oleh satu resensi dan diverifikasi dengan cepat. Penelitian lain 

ditinjau secara kualitatif. 

 

 

 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.1078106
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Sintesis data 

Kami fokus pada langkah-langkah yang berkesinambungan dari fungsi kognitif. Peringkat 

kategori berdasarkan batas nilai adalah sering sembarangan, relevansi klinis yang tidak pasti, 

dan gagal untuk mengambil manfaat dari berbagai informasi yang terkandung dalam 

continuous measure. Meskipun peringkat kategoris seperti transisi ke MCI secara klinis 

bermakna, mereka biasanya melibatkan penilaian dari kedua proses kognitif dan non-kognitif. 

Transisi juga berimplikasi pada proses patologis tertentu, seperti yang terkait dengan penyakit 

Alzheimer10. Kami tertarik pada penurunan kognitif independen dari perubahan non-kognitif 

dan tanpa keterkaitan  implisit terhadap kesimpulan patologi. Tujuan akhir utama kami 

adalah kognisi global yang berasal dari seluruh nilai tes neuropsikologis. Hasil keluaran 

sekunder kami adalah memori, baik berdasarkan pada tes lisan dimediasi oleh memori 

episodik dan tes kurangnya tindakan untuk encoding verbal dan pengambilan strategi. Kami 

menyadari bahwa beberapa intervensi mungkin relatif terisolasi, efek-domain tertentu, atau 

bahwa beberapa efek mungkin positif dalam satu domain kognitif dan netral atau negatif di 

lainnya. Namun, kami sangat peduli dengan keuntungan atau kerugian dari intervensi pada 

fungsi kognitif secara keseluruhan dan, yang sekunder, keterampilan memori secara 

keseluruhan. 

 

Metode statistik 

Kami mengambil dari meta-analisis untuk meneliti efek dari modifikasi faktor-faktor risiko 

secara individual pada hasil kognitif. Pendekatan ini menggabungkan informasi dari beberapa 

percobaan yang membandingkan dua atau lebih intervensi untuk gangguan yang diberikan 

dan memberikan perbandingan langsung antara intervensi di penilitian-penelitian 

berbeda11,12. Tes neuropsikologis diidentifikasi sebagai ketersediaan memori (hasil sekunder), 

kecerdasan umum atau penyaringan hasil tes kognitif (lihat Tabel 2 untuk contoh). Hasil 

utama kami (kognisi global) menggunakan hasil semua tes. Dalam setiap studi, ukuran efek 

varians disesuaikan untuk memperhitungkan beberapa perbandingan dan titik akhir. Untuk 

setiap intervensi aktif-kontrol, kita menghitung perbedaan standar rata-rata (efek ukuran) dan 

kesalahan standar yang disesuaikan. Efek ukuran minimal 0,2 tapi kurang dari 0,5 biasanya 

digambarkan sebagai 'kecil'. Kami melaporkan nilai signifikan (two-tail p <0,05) perbedaan  

standar rata-rata ≥ 0,1 sebagai memiliki potensi relevansi klinis, dan menjelaskan perbedaan-

perbedaan ini sebagai sangat kecil (0,1 sampai <0,2) atau kecil (0,2 sampai <0,5). Pendekatan 

awal kami menggunakan model fixed-efect, dengan asumsi bahwa intervensi akan memiliki 

efek yang sebanding pada hasil kognitif pada populasi lain dari paruh baya yang sehat dan 
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populasi yang lebih tua. Kami menggunakan model random-effect dalam analisis 

sensitivitas13. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan paket statistik R (rilis 3.2.0) 

dan meta-library Netmeta14. 

 

HASIL 

Dari 1.038 publikasi yang diidentifikasi oleh pencarian kami (lihat Tabel Tambahan S1, dapat 

ditemukan online di http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.1078106), 

24 uji klinis yang memenuhi syarat dimasukkan dalam jaringan meta analisis, dengan 490 

kelompok pengobatan untuk tiga kelompok dari titik akhir kognitif (memori, kecerdasan 

umum, skrining kognisi). 

 

Sebuah plot corong dari efek pengobatan terhadap kesalahan standar dari efek pengobatan 

menunjukkan distribusi yang seimbang, sebagai bukti tidak adanya bias publikasi. Hasil 

model fixed-effect untuk memori, kecerdasan umum dan penyaringan kognisi tidak 

menunjukkan heterogenitas antar penilitian (Cochran Q: p = 0,21–0,91, I2 = 0,0–8,4%, 2 < 

0,001–0,0012); Hasilnya serupa untuk kognisi global (Cochran Q: p = 0,31, I2 = 4%, 2 = 

0,0004). Temuan serupa untuk memori, kecerdasan umum dan skrining kognisi dianggap 

benar untuk kelompok umum dari jaringan (koefisien korelasi rank Kendall = 0.91; 

konsistensi internal yang baik (Cronbach α = 0,89); 73% dari perbedaan dijelaskan oleh 

komponen utama pertama dalam analisis komponen utama ). Hasil dari efek model random 

yang hampir identik dengan model efek tetap (fixed) (lihat Tabel Tambahan S2 dan S3, dapat 

ditemukan online di http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.1078106). 

Beberapa temuan untuk dua diet Mediterania dan dua intervensi kesadaran (tai chi dan yoga) 

berbeda secara signifikan dari satu sama lain dan dijelaskan secara terpisah. 

 

Kebanyakan intervensi tidak berpengaruh signifikan pada setiap hasil kognitif (hasil untuk 

kognisi global dan memori ditunjukkan pada Gambar 1). Keduanya memiliki efek positif 

yang signifikan pada kognisi global yang kecil (diet Mediterania + minyak zaitun: standar 

perbedaan rata-rata 0,22, 95% CI 0,16–0,27) atau sangat kecil (latihan tai chi: perbedaan 

standar rata-rata 0,18, 95% CI 0,06–0,29). Dua intervensi memiliki hasil “kecil” (diet 

Mediterania + minyak zaitun: standar rata-rata perbedaan 0,22, 95% CI 0,12–0,32) atau 

sangat kecil (suplemen isoflavon kedelai: perbedaan standar rata-rata 0,11, 95% CI 0,04–
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0,17) efek positif pada memori. Nominal perbedaan yang signifikan untuk kognisi global di 

bawah ambang batas untuk potensi relevansi klinis yang dicatat untuk MHT (negatif:  

 

 

Gambar 1 Results of the network meta-analysis. Fixed-effects model. Weighted standardized mean differences 

and 95% confidence intervals by intervention for primary (global cognition) and secondary (episodic memory) 

outcomes. Asterisks (*) indicate interventions with nominally significant effect-size estimates ≥ 0.1. DHEA, 

dehydroepiandrosterone; Med. diet, Mediterranean diet; MHT, menopausal hormone therapy; Omega-3, omega-

3 fatty acids 

 

perbedaan standar rata-rata -0,03, 95% CI -0,05 untuk -0,01), isoflavon kedelai (positif: 

perbedaan standar rata-rata 0,04, 95% CI 0,002–0,08) dan diet Mediterania + kacang (positif: 

standar rata-rata perbedaan 0,08, 95% CI 0,03–0,14). 

 

PEMBAHASAN 

Vitamin B 

Ada hubungan menarik antara homosistein, vitamin B, dan gangguan kognitif. Homosistein 

adalah asam amino yang mengandung sulfur yang berasal dari metionin. Tingkat sirkulasi 

meningkat dengan usia, dan tingkat homosistein tinggi dikaitkan dengan beberapa gangguan 

penting, termasuk penyakit jantung koroner dan penyakit Alzheimer. Vitamin B12 

(cobalamin), asam folat (vitamin B9), dan vitamin B6 (pyridoxine) adalah co-faktor dalam 

konversi metionin menjadi homosisteine. Kadar asam folat dan vitamin B12 yang lebih 

rendah dalam darah dihubungkan dengan penyakit Alzheimer, dan suplemen vitamin-vitamin 

B mengurangi kadar homocysteine16. 
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Meskipun beberapa temuan menganjurkan – misalnya, atrofi otak kurang pada pasien MCI 

diobati dengan folat dan vitamin B1217 – titik akhir kognitif pada percobaan acak telah sering 

nol, baik untuk pasien demensia dan untuk orang dewasa dengan normal kognitif18. 

 

Empat uji klinis memenuhi kriteria pencarian kami, dilakukan selama periode 2 atau 3 

tahun19-22. Setiap kriteria terbatas pada orang dewasa yang lebih tua; peserta dalam tiga 

percobaan yang terpilih atas dasar peningkatan homosistein plasma. Intervensi aktif yaitu 

folat (400–2000 μg; empat percobaan) ditambah vitamin B12 (400 atau 500 μg; tiga 

percobaan) dan vitamin B6 (10 atau 25 mg; dua percobaan). Intervensi vitamin-vitamin B 

efektif menurunkan kadar homocysteine. Satu percobaan dilaporkan meningkatkan memori 

dan kemampuan kognitif lain dengan suplemen-suplemen folat19, dan yang ketiga 

melaporkan tidak ada efek kognitif dari intervensi vitamin-vitamin B20-22. Meta-analisis kami 

menunjukkan tidak ada manfaat untuk kognisi global atau memori. 

 

Dehydroepiandrosterone 

Dehydroepiandrosterone (DHEA) adalah steroid lemah androgenik disekresi oleh korteks 

adrenal. Sejumlah kecil juga diproduksi dalam otak. Ini adalah perantara dalam biosintesis 

androgen dan estrogen. DHEA atau ester sulfat yang telah dilebih-lebihkan sebagai 

superhormon dan sebagai hormon anti-penuaan. DHEA merupakan steroid yang paling 

banyak beredar dalam sirkulasi, dan kadar pada wanita dan laki-laki menurun secara dramatis 

dengan bertambahnya usia. Ketertarikan di DHEA sangat tinggi di AS, di mana ia 

diklasifikasikan sebagai suplemen diet dan dapat dibeli di toko. Di sebagian besar negara, 

DHEA hanya tersedia dengan resep dokter, termasuk Inggris dimana diatur sebagai obat 

Kelas C. 

 

Sebuah tinjauan Cochrane menyimpulkan bahwa bukti tidak mendukung efek 

menguntungkan dari suplementasi DHEA pada fungsi kognitif usia paruh baya atau orang tua 

tanpa demensia23. Satu percobaan klinis memenuhi kriteria pencarian kami. Dalam studi AS 

12-bulan ini, 225 laki-laki setengah baya dan lebih tua dan perempuan secara acak 

mengkonsumsi DHEA 50 mg sehari atau obat-obat lain yang tidak berbahaya24. Konsisten 

dengan interpretasi penulis penelitian, kami mengidentifikasi ada manfaat kognitif. 
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Ginkgo biloba 

Ginkgo biloba diekstrak dari daun pohon ginkgo biloba, digambarkan sebagai fosil hidup 

yang tidak terkait dengan jenis pohon yang masih ada lainnya. Ekstraknya dipasarkan sebagai 

suplemen makanan, sering dengan klaim bahwa itu meningkatkan memori. Telah diuji pada 

pasien dengan MCI dan demensia, serta penuaan kognitif. Percobaan kecil menemukan 

ekstrak Ginkgo biloba menjanjikan dalam menstabilkan atau memperlambat penurunan 

kognitif gangguan pasien dengan gejala neuropsikiatri25. Namun, uji klinis yang sangat besar 

di Amerika Serikat dan Perancis tidak menemukan bukti bahwa Ginkgo biloba mengurangi 

kejadian demensia selama periode 5- atau 6 tahun26,27. 

 

Sedikit studi yang menemukan efek Ginkgo biloba pada penuaan kognitif. Penurunan 

kognitif dinilai sebagai hasil sekunder dalam percobaan ”Ginkgo Evaluasi of Memory”27. 

Penelitian ini melibatkan lebih dari 3000 orang dewasa berusia 72 tahun dan lebih tua. Studi 

kohort termasuk pasien dengan MCI serta peserta kognitif normal. Bila dibandingkan dengan 

plasebo, Ginkgo biloba ekstrak lebih dari 6 tahun tidak mengurangi penurunan memori atau 

fungsi kognitif lainnya28. Satu percobaan klinis akan dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan 

kami, kecuali data yang tidak dalam bentuk yang bisa kita ekstrak untuk analisis kuantitatif. 

Penelitian AS 42-bulan ini dari 118 peserta kognitif normal usia lebih dari 84 tahun tidak 

menemukan perbedaan yang signifikan dalam penurunan memori antara peserta dialokasikan 

pada Ginkgo biloba atau plasebo29.  

 

Diet Mediterania 

Diet Mediterania menjanjikan sebagai pendekatan yang cocok untuk remediasi penuaan 

kognitif. Tidak ada satu diet Mediterania yang spesifik. Sebaliknya, diet mencerminkan pola 

tradisional konsumsi pangan di Yunani, Italia Selatan, Spanyol, dan Portugal. Karakteristik 

termasuk proporsi yang relatif besar dari ikan dan proporsi relatif rendah daging; asam lemak 

tak jenuh seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun; kacang-kacangan, buah-buahan, 

sayuran, dan biji-bijian sereal tanpa diolah; jumlah sedang keju, yoghurt, dan produk susu 

lainnya; dan sejumlah sedang anggur. Penelitian observasional menunjukkan bahwa 

kepatuhan yang lebih tinggi untuk diet Mediterania dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah 

dari MCI dan penyakit Alzheimer30. Dalam Nurses' Health Study, kepatuhan jangka panjang 

untuk diet Mediterania dikaitkan dengan kognisi cukup baik tapi tidak terkait dengan 

perubahan kognitif31. 
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Satu percobaan klinis memenuhi kriteria pencarian kami. Ini adalah studi multi-situs dari 

lebih dari 1000 peserta Spanyol berusia 55–80 tahun dengan diabetes atau faktor risiko 

kardiovaskular lainnya. Peserta secara acak melakukan salah satu dari dua versi dari diet 

Mediterania (dilengkapi dengan extra virgin olive oil (diet Mediterania + minyak zaitun) atau 

kacang campuran (diet Mediterania + kacang)) atau untuk diet kontrol diet rendah lemak. 

Pada situs penelitian Navarra, fungsi kognitif diputar 6,5 tahun setelah pengacakan32, dengan 

pengujian rinci pada sebagian peserta33. Pada situs Barcelona, tes neuropsikologi diberikan 

pada awal dan sekitar 4 tahun kemudian34. Sejumlah besar peserta hilang untuk 

menindaklanjuti atau dikeluarkan. Dibandingkan dengan diet rendah lemak, kedua diet 

Mediterania dilaporkan untuk memperbaiki aspek fungsi kognitif. Meta-analisis kami 

menyarankan sebaiknya kognisi global dan memori dengan diet Mediterania + minyak 

zaitun. 

 

Terapi hormon menopause 

Setelah menopause, penipisan folikel ovarium menyebabkan penurunan permanen di tingkat 

estrogen dan progesteron yang beredar, meskipun dalam jumlah kecil terus diproduksi dalam 

otak. Perubahan hormonal dapat mempengaruhi proses saraf yang bersangkutan dengan 

kognisi dan proses patologis terkait dengan penyakit Alzheimer. 

 

Keluhan kognitif yang umum selama paruh baya, dan transisi menopause mungkin 

menunjukkan sebuah waktu yang rentan kognitif35. Hal ini kontroversial apakah MHT, 

sebuah estrogen sistemik dengan atau tanpa agen progestasional, kemampuan kognitif yang 

bermanfaat atau merugikan36. Sebuah kontroversi terkait menyangkut efek MHT pada 

penyakit Alzheimer. Bukti uji klinis dari Women Health Initiative (WHI) menunjukkan 

bahwa MHT meningkatkan risiko demensia pada wanita setelah usia 65 tahun dan lebih tua, 

sedangkan pengamatan data link menggunakan MHT di usia muda mengurangi resiko 

Alzheimer37-39. 

 

Kami mengidentifikasi enam percobaan memenuhi syarat untuk ditinjau dan dilakukan 

sintesis kuantitatif. Semua wanita yang terlibat berusia 60 tahun dan lebih tua. Perumusan 

MHT di sebagian besar uji coba adalah estrogen konjugasi 0,625 mg/hari dengan atau tanpa 

medroxyprogesterone acetate40-45; formulasi lain adalah dosis rendah transdermal estradiol 

0,014 mg/hari46 dan lisan estradiol 1 mg / hari dan norethindrone47. Kebanyakan 

perbandingan dengan plasebo nihil. Dalam studi tunggal, membedakan plasebo yang 
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direkomendasikan40 pada tes skrining kognitif dan tes memori verbal42 dan perlakuan lebih 

MHT pada tes memori non-verbal42. Meta-analisis kami dari enam percobaan menyarankan 

efek tidak berarti secara klinis dari MHT dibandingkan dengan plasebo pada kognisi global 

atau memori, dengan nominal efek pada kognisi global (standar rata-rata perbedaan -0,03) 

plasebo yang direkomendasikan. 

 

Beberapa uji klinis dari MHT telah menyertakan wanita menopause yang lebih muda, dan 

tidak ada yang memenuhi kriteria inklusi kami. Uji klinis kecil pada operasi bedah wanita 

menopause menyarankan manfaat kognitif jangka pendek dari MHT ketika dimulai pada saat 

oophorectomy36. Sebuah percobaan 4 bulan pada perempuan yang baru mengalami 

menopause dengan keluhan kognitif tidak menemukan manfaat kognitif estrogen konjugasi 

0,625 mg / hari ditambah medroksiprogesteron asetat pada wanita berusia 45–55 tahun48. 

Sebuah percobaan three-arms yang diterbitkan terlambat untuk dimasukkan dalam tinjauan 

sistematis kami memberikan hasil dari 693 lebih muda wanita menopause, usia rata-rata 53 

tahun. Perempuan dialokasikan untuk estrogen konjugasi 0,45 mg/hari dan progesteron 

micronized verbal, untuk transdermal estradiol 0,05 mg/hari dan progesteron micronized, 

atau untuk plasebo49. Hasil kognitif pada hampir 3 tahun tidak berbeda secara signifikan 

antara kelompok perlakuan. Waktu hipotesis diperiksa lebih langsung secara umum, uji coba 

secara acak baru saja diselesaikan yang meliputi wanita menopause muda dan tua acak 

estradiol lisan dengan atau tanpa micronized progesteron gel vagina atau plasebo50; temuan 

ini belum diterbitkan. 

 

Mindfulness 

Mindfulness adalah karakteristik mental yang ditandai dengan fokus perhatian pada saat ini. 

Sorotan perhatian sering mencakup sensasi tubuh – misalnya, sensasi proprioseptif 

berhubungan dengan pernapasan atau postur – serta rangsangan yang timbul dari lingkungan 

eksternal. Mindfulness disengaja, non-analitis, dan tidak menghakimi. Ini adalah komponen 

penting dari meditasi dan pikiran-tubuh praktek-praktek seperti yoga, tai chi, dan qi gong. 

Intervensi kesadaran telah paling banyak dipelajari dalam kaitannya dengan stres psikologis, 

kecemasan, dan depresi. Beberapa peneliti telah meneliti hasil kognitif juga. Sebuah meta-

analisis terbaru dari percobaan tai chi menyimpulkan bahwa tai chi meningkatkan fungsi 

kognitif eksekutif51. 
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Pencarian sistematis kami berfokus pada meditasi, yoga, tai chi, dan qi gong. Kami 

mengidentifikasi tiga uji coba yang memenuhi syarat. Sebuah percobaan 6 bulan dari Hatha 

yoga tidak menemukan manfaat kognitif dibandingkan dengan daftar tunggu kotrol. 

Sebaliknya, latihan tai chi dilakukan selama 6 bulan (US)53 atau 40 minggu (Shanghai, 

Cina)54 meningkatkan beberapa langkah neuropsikologi. Para peneliti Shanghai melaporkan 

peningkatan signifikan dalam volume otak pada kelompok tai chi dibandingkan dengan 

kontrol tanpa intervensi54. Meta-analisis kami menunjukkan bahwa latihan tai chi 

meningkatkan kognisi global. 

 

Asam lemak omega-3 tak jenuh ganda 

Tingkat rendah penyakit kardiovaskular antara Inuit of Greenland berhubungan dengan 

asupan makanan tinggi ikan. Pengamatan ini mengarahkan studi tentang efek kesehatan dari 

asam lemak omega-3. Ini adalah n-3 rantai panjang asam lemak tak jenuh ganda, di mana n-3 

mengacu pada lokasi karbon–karbon ikatan rangkap terakhir, tiga karbon dari ujung tulang 

punggung asam lemak. Keduanya, docosahexaenoic acid (DHA) dan eicosapentaenoic acid 

(EPA), yang diperoleh terutama dari lemak ikan tertentu dan minyak ikan. Otak mengandung 

sejumlah besar DHA, sebuah komponen penting dari membran sel saraf. Sebuah tinjauan 

Cochrane menemukan peran yang jelas untuk asam lemak omega-3 dalam memodifikasi 

risiko demensia dan tidak ada manfaat yang jelas dari omega-3 suplemen pada kemampuan 

kognitif di orang tua yang sehat55. 

 

Tiga uji klinis memenuhi kriteria pencarian kami. Intervensi aktif adalah suplemen kapsul 

EPA-DHA atau etil ester-n-3 asam lemak tak jenuh ganda56-58. Terbesar – percobaan 

multinasional menargetkan setengah baya dan orang dewasa dengan diabetes ringan, kadar 

glukosa puasa normal, atau gangguan toleransi glukosa – diikuti beberapa ribu peserta selama 

rata-rata 6,2 tahun56. Tak satu pun dari studi melaporkan manfaat kognitif dibandingkan 

dengan plasebo, dan meta-analisis kami mengkonfirmasi tidak adanya efek kognitif. 

 

Keterlibatan sosial 

Keterlibatan sosial didalilkan untuk mengurangi risiko penuaan kognitif dan demensia. 

Keterlibatan sosial telah banyak dinilai – biasanya dengan laporan diri – dari status 

perkawinan, jumlah orang dalam rumah tangga, ukuran jaringan sosial, atau partisipasi dalam 

kegiatan sosial. Temuan observasional pada keterlibatan sosial dan kognisi adalah tidak 

konsisten7. 
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Uji klinis yang menilai keterlibatan sosial biasanya menggunakan desain yang 

memperkenalkan kegiatan lain pada waktu yang sama. Misalnya, percobaan percontohan 

pelayanan relawan dalam pengaturan sekolah dasar yang disediakan peserta dengan tidak 

hanya jaringan sosial baru, tetapi juga tantangan kognitif baru dan meningkatkan aktivitas 

fisik59. Pendekatan multimodal ini cukup masuk akal tapi membuat sulit untuk membedakan 

kontribusi keterlibatan sosial per se. 

 

Satu percobaan memenuhi kriteria pencarian kami, uji klinis 40-minggu yang dilakukan di 

Shanghai, Cina, yang disebut di atas, yang termasuk lengan interaksi sosial dan kontrol tanpa 

intervensi54. Interaksi sosial terjadi dalam suatu kelompok diskusi 'sangat hidup' yang 

bertemu selama 1 jam, tiga kali seminggu di bawah arahan pemimpin kelompok. Kami tidak 

menemukan efek yang signifikan dari keterlibatan sosial pada hasil kognitif. 

 

Isoflavon kedelai 

Isoflavon merupakan senyawa diphenolic diturunkan dari tanaman struktural mirip dengan 

estrogen. Mereka kadang-kadang diklasifikasikan sebagai modulator reseptor estrogen 

selektif, karena efek biologis dapat estrogenik atau antiestrogenik di otak dan di jaringan lain. 

Kedelai, sumber makanan diet utama isoflavon, adalah pokok dari diet tradisional di beberapa 

negara Asia. Isoflavon kedelai telah diteliti dalam kaitannya dengan kanker payudara, kanker 

prostat, penyakit jantung, gejala vasomotor menopause, osteoporosis, dan hasil kesehatan 

lainnya. Studi observasional di negara-negara di mana konsumsi kedelai sebagai makanan 

diet relatif rendah umumnya melaporkan tidak ada hubungan dengan kognisi. Beberapa 

investigasi pada populasi dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi melaporkan asosiasi 

yang merugikan60,61. Efek kognitif dari produk kedelai yang berbeda mungkin memberi hasil 

yang berbeda61. 

 

Empat uji klinis, yang semua melibatkan wanita pascamenopause sehat, memenuhi kriteria 

pencarian kami: dua dari US62,63, satu dari Hong Kong64, dan satu dari Belanda65. Ukuran 

sampel berkisar 53–313, dengan waktu tindak lanjut dari 6 sampai 30 bulan. Intervensi aktif 

adalah 80–110 mg sehari dari suplemen isoflavon kedelai yang diturunkan. Di mana secara 

spesifik, suplemen mengandung genistein, daidzein, dan glycitein dalam rasio perkiraan 

ditemukan dalam kedelai. 
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Kebanyakan perbandingan antara kelompok perlakuan tidak berbeda. Satu percobaan 

dilaporkan kategori yang lebih baik dalam kelompok-kelompok isoflavon62 dan satu 

percobaan melaporkan kinerja buruk pada tugas-tugas memori kerja dan kinerja yang lebih 

baik pada tugas-tugas memori visual63. Yang terbesar, percobaan terpanjang tidak 

menemukan efek pengobatan pada ukuran neuropsikologi komposit kognisi global tetapi 

kinerja yang lebih baik pada kelompok isoflavon pada ukuran gabungan dari memori visual63. 

Dalam uji coba ini, perbandingan perlakuan kelompok pada langkah-langkah neuropsikologi 

komposit tidak berbeda antara perempuan kurang dari usia 60 tahun dibandingkan dengan 

wanita berusia 60 dan di atasnya. Dalam analisis sekunder, ada hubungan terbalik antara 

tingkat paparan endogen (diukur dengan isoflavonoid kemih) dan kinerja pada tes 

neuropsikologi kecerdasan umum (tapi tidak memori)66. Meta-analisis kami menunjukkan 

bahwa suplemen isoflavon kedelai meningkatkan memori, tetapi tidak berpengaruh pada 

kognisi global. 

 

Vitamin D 

Vitamin D mengacu pada beberapa turunan steroid larut dalam lemak yang terkait, termasuk 

vitamin D3 (1,25-dihidroksikolekalsiferol, atau 1,25-dihydroxyvitamin D) dan vitamin D2 

(ergocalciferol). Beberapa makanan mengandung vitamin D, dan kekurangan vitamin D 

adalah umum di banyak daerah di dunia67. Diet vitamin D3 diperoleh dari minyak ikan dan 

produk susu yang diperkaya D3. Sumber alami utama berasal dari konversi 7-

hydroxycholesterol untuk cholecalciferol di kulit saat terkena sinar matahari (ultraviolet B). 

Cholecalciferol diubah di hati menjadi 25-hydroxyvitamin D, yang pada gilirannya 

dikonversi dalam ginjal untuk vitamin D3, bentuk biologis aktif. Vitamin D3 melintasi 

penghalang darah-otak dan secara local disintesis di otak dari 25-hydroxyvitamin regulasi 

gen D. Sel spesifik terjadi melalui interaksi dengan reseptor vitamin D, anggota dari 

steroid/tiroid superfamili reseptor hormon. Reseptor tersebar luas di otak dan jaringan lain. 

 

Kadar serum 25-hydroxyvitamin D lebih rendah pada pasien penyakit Alzheimer daripada 

orang tua yang sehat, dan tingkat yang lebih rendah berhubungan dengan fungsi kognitif yang 

lebih buruk dan peningkatan resiko Alzheimer69. Sebuah laporan Institute of Medicine, 

menemukan dukungan cukup untuk manfaat vitamin D lebih banyak berperan dalam 

metabolisme kalsium dan kesehatan tulang70. 
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Satu percobaan klinis sesuai dengan kriteria pencarian kami71. Ini adalah analisis sekunder 

dari percobaan WHI kalsium dan vitamin D (400 IU vitamin D3 setiap hari) dibandingkan 

dengan plasebo. Banyak peserta secara bersamaan terdaftar dalam komponen studi memori 

sidang WHI MHT. Selama follow up lebih dari 7 tahun, skor rata-rata pada tes kognitif 

skrining tidak berbeda antara kelompok perlakuan, juga tidak nilai tes neuropsikologi lainnya 

dalam subkelompok termasuk dalam analisis tambahan71. Meta-analisis kami menunjukkan 

tidak ada efek kognitif dari vitamin D. 

 

Kegiatan kognitif dan fisik 

Kami tidak melakukan tinjauan sistematis aktivitas kognitif dan aktivitas fisik karena 

intervensi gaya hidup ini telah dipublikasikan secara luas, dan meta-analisis baru-baru ini 

memberikan dasar untuk interpretasi dan kesimpulan. 

 

Aktivitas kognitif dan pelatihan kognitif 

Digunakan tergantung bentuk plastisitas saraf dasar pembelajaran, memori, dan akuisisi 

keterampilan. Terlibat dalam aktivitas kognitif merangsang memiliki potensi untuk 

memperbaiki kemampuan kognitif berkurang oleh penuaan. Percobaan The Advanced 

Cognitive Training for Independent and Vital Elderly (ACTIVE) memberikan dukungan 

parsial untuk mantra, 'use it or lose it’. Percobaan acak berskala besar ini pada orang dewasa 

yang tinggal di komunitas orang tua menggunakan intervensi berfokus pada memori, 

penalaran, atau pengolahan kecepatan72. Pembandingnya adalah untuk kontrol tidak ada 

intervensi. Pelatihan terjadi di sesi kelompok selama sekitar 5 minggu, dan sesi penguat 

disediakan untuk subset dari peserta. Pada 2 tahun, setiap intervensi aktif meningkatkan 

keterampilan kognitif dalam domain yang ditargetkan tetapi domain kognitif tidak lain72. 

Efek dari penalaran dan pengolahan intervensi kecepatan masih bisa dideteksi 10 tahun 

kemudian73. Pelatihan tidak berpengaruh pada fungsi sehari-hari dalam 2 tahun, tetapi pada 

10 tahun fungsi pelaporan sendiri melaporkan telah turun kurang dalam kelompok pelatihan 

kognitif dibandingkan dengan kelompok tanpa intervensi72,73. 

 

Sebuah tinjauan sistematis terbaru mengidentifikasi 31 percobaan acak dari pelatihan kognitif 

atau stimulasi mental yang melibatkan orang tua tanpa pemisahaan kognitif yang ada 

diketahui74. Dibandingkan dengan tanpa intervensi, kognitif pelatihan secara signifikan 

meningkatkan kinerja pada beberapa langkah memori (mengingat wajah, mengingat 

langsung, dan pembelajaran berpasangan, tetapi tidak mengingat yang ditunda). 
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Dibandingkan dengan kontrol aktif, pelatihan kognitif meningkatkan kinerja pada tugas-tugas 

yang melibatkan memori (pengakuan) dan kemampuan kognitif lainnya (memori kerja, 

kecepatan pemrosesan, dan fungsi kognitif secara keseluruhan). Temuan serupa dilaporkan 

dalam meta-analisis terdahulu75. 

 

Aktivitas fisik aerobik 

Latihan aerobik diperkirakan akan menjaga kesehatan otak secara tidak langsung melalui 

manfaat kardiovaskular dan langsung melalui efek pada aliran cerebral, neurogenesis, 

peningkatan produksi faktor neurotropik yang diturunkan dari otak, dan mekanisme lainnya. 

Sebuah literatur hewan yang kuat mendukung peran untuk kegiatan aerobik dalam menjaga 

fungsi kognitif dan mengurangi patologi otak pada hewan model penyakit Alzheimer. 

Literatur observasional memperluas temuan ini untuk manusia, menunjukkan asosiasi terbalik 

antara olahraga teratur fisik dan penurunan kognitif, MCI, dan penyakit Alzheimer7,76,77. 

Latihan aerobik (jalan kaki) dibandingkan dengan latihan peregangan dilaporkan untuk 

meningkatkan ukuran hippocampus anterior78. 

 

Sebuah ulasan Cochrane Collaboration menilai efek kognitif dari latihan aerobik di 12 

percobaan acak79. Peserta berusia 55 tahun dan diatasnya. Intervensi tidak melebihi 6 bulan. 

Ada tiga percobaan dalam 6 bulan, dua dengan setidaknya 50 peserta52,80. Percobaan pertama 

acak menetap, orang dewasa yang sehat ke aerobik (berjalan) atau anaerobik (toning dan 

peregangan) intervensi, dengan kelas terstruktur yang bertemu tiga kali dalam satu minggu80. 

Proses kontrol eksekutif membaik pada kelompok berjalan. Yang kedua adalah percobaan 

tiga bersenjata yang termasuk berjalan (satu kelas mingguan ditambah rumah latihan) dan 

control daftar tunggu52. Fungsi kognitif di percobaan-percobaan selesai tidak berbeda antara 

kelompok. Dalam uji coba 40-minggu tidak termasuk dalam review Cochrane, hasil kognitif 

tidak berbeda antara peserta dalam kelompok berjalan tiga kali seminggu dan kelompok 

pembanding tanpa intervensi54. Meta-analisis Cochrane melaporkan tidak ada bukti untuk 

keuntungan kognitif ketika latihan aerobik dibandingkan dengan intervensi aktif (delapan 

percobaan termasuk 506 peserta) atau tidak ada intervensi sama sekali (enam percobaan, 296 

peserta)79. Peningkatan kebugaran kardiorespirasi tidak berhubungan dengan peningkatan 

kognitif. Para penulis menyimpulkan bahwa latihan aerobik, termasuk kegiatan yang 

meningkatkan kebugaran kardiovaskular, tidak memberikan manfaat kognitif pada orang tua 

yang sehat. 
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Diskusi umum 

Sejumlah faktor kontrol individu mungkin meningkatkan cognitive-aging meskipun bukan 

fokus dari tinjauan ini. Pada saat yang sama mengurangi risiko demensia melalui cadangan 

kognitif yang sudah dijaga dan kesehatan otak. Sayangnya, bukti di banyak area masih 

kurang memadai. Hal ini berlaku tidak hanya untuk gangguan medis dan psikiatris, 

kebanyakan obat-obatan yang diresepkan7, dan awal hidup tetapi juga untuk faktor individual 

yang dapat dimoifikasi dipertimbangkan dalam ulasan ini. Hanya empat intervensi dalam 

meta-analisis kami termasuk data dari tiga atau lebih uji klinis (B-vitamin, omega-3 asam 

lemak tak jenuh ganda, MHT, dan isoflavon kedelai). Interval kepercayaan lebar untuk 

beberapa efek pengobatan (Gambar 1) mencerminkan jumlah kecil dari cobaan dan ukuran 

sampel yang relatif kecil. 

 

Kebanyakan intervensi dipertimbangkan dalam meta-analisis kami tidak menunjukkan efek 

klinis bermakna pada kognisi global atau memori, dan tidak ada yang menunjukkan efek 

yang dapat dicirikan sebagai besar, atau bahkan sedang. Khasiat kognitif dari diet 

Mediterania didukung oleh hanya satu percobaan, dengan data dari dua lokasi penelitian. 

Sulit untuk mengetahui komponen intervensi gizi multifaset ini memberikan kontribusi untuk 

keuntungan penelitian. Karena manfaat dalam percobaan diet ini adalah yang paling jelas di 

bagian menerima suplemen minyak zaitun, temuan mungkin tidak menggeneralisasi untuk 

versi lain dari diet Mediterania. 

 

Tai chi juga muncul sebagai intervensi yang mungkin memberi kebaikan pada penuaan 

kognitif. Kami mengidentifikasi hanya dua uji coba yang memenuhi syarat. Kami 

diklasifikasikan tai chi sebagai intervensi kesadaran, tapi olahraga dari Timur ini juga 

melibatkan pembelajaran keterampilan dan aktivitas aerobik intensitas ringan sampai sedang, 

mengajar pengaturan sebuah kelompok menarik sosial. Efek menguntungkan dari suplemen 

isoflavon kedelai pada memori (tapi tidak kognisi global) dan efek dari pelatihan kognitif 

adalah jalan yang menjanjikan lainnya untuk penelitian tambahan. Ini harus menunjukkan 

bahwa uji coba isoflavon hanya melibatkan perempuan. Dosis isoflavon tinggi dalam ujicoba 

tersebut mendekati tingkat konsumsi makanan di beberapa negara Asia, tetapi jauh 

melampaui tingkat yang ditemukan pada diet-diet dari Barat81. MHT kami menghasilkan 

rekomendasi pedoman dukungan yang MHT tidak boleh menggunakan untuk memperbaiki 

penuaan kognitif82,83. Namun, penting untuk menyadari bahwa beberapa uji klinis dari MHT 

telah menyertakan wanita menopause yang lebih muda dan tidak ada yang memfokuskan 
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secara khusus pada kelompok terbesar wanita untuk siapa MHT diindikasikan, yaitu wanita 

dengan gejala vasomotor sedang sampai parah. 

 

Ada keterbatasan pada temuan kami. Kami tidak dapat mempertimbangkan semua faktor 

risiko individual yang dapat dimodifikasi, dan strategi pencarian kami mungkin tidak 

mengidentifikasi semua percobaan yang memenuhi syarat untuk faktor-faktor yang kita 

pertimbangkan. Intervensi mungkin mengurangi risiko demensia tanpa harus meningkatkan 

penuaan kognitif. Pengecualian dari percobaan kecil untuk mengurangi bias publikasi bisa 

memperkenalkan bias lainnya, dan kami tidak secara resmi mengevaluasi kualitas percobaan. 

Fokus pada intervensi tunggal mungkin meremehkan efek multimodal atau pendekatan 

gabungan84. Penuaan kognitif tidak dimulai di paruh baya85, dan efek dari beberapa intervensi 

individual yang dapat dimodifikasi mungkin lebih besar jika diterapkan pada usia lebih dini. 

 

Kami menyimpulkan bahwa pilihan individu dapat dan mampu mempengaruhi penuaan 

kognitif. Efek menguntungkan, ketika ada, cenderung sederhana namun tetap berpotensi 

penting. Namun, kami tidak membuat rekomendasi spesifik tanpa adanya bukti kuat 

efektivitas yang signifikan. Penelitian lebih lanjut, terutama pada faktor makanan, aktivitas 

kognitif, dan kegiatan rekreasi multimodal terutama seperti olahraga tai chi tampaknya 

dibenarkan. 
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