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Epidemiologia w Polsce 

 Według danych Alzheimer Europe 
(2014) jest chorych otępiałych  w 
Polsce: 501 092 

z czego 

310 000 choruje na chorobę 
Alzheimera 



EUROSTAT 
(2015) 
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Objawy kliniczne   
choroby Alzheimera 

1.Norma: brak patologii alzheimerowskiej  
w mózgu,  
• Brak skarg 

2.Proces alzheimeryzacji mózgu trwa: 
• Brak obiektywnych objawów klinicznych 
     i skarg 
• Brak obiektywnych objawów klinicznych,  
    są  skargi (SCI) 
• Pierwsze subtelne objawy kliniczne-  
    ale nie otępienie (MCI) 

3. Proces alzheimeryzacji mózgu trwa: 
•  Otępienie 



Leczenie choroby 
Alzheimera 



 

Inhibitory esterazy acetylocholinowej; 
1. Donepezil  5mg, 10 mg,  tabletki twarde,  

ODT  
<24 pkt. MMSE (NICE 26) 
2. Rivastigmina 1.5 mg,  3.0mg,  4.5mg, 6.0mg 

tabletki twarde  , ODT,  roztwór i TTS 4.6, 
9.5, 13,3 mg 

<24 pkt. MMSE 
Antagonista receptora NMDA 
3. Memantyna 10 mg,  20 mg tabletki twarde , 

ODT, roztwór 
<20 pkt. MMSE 

Leczenie prokognitywne  



Okres przedkliniczny – 
Jedyny okres, w którym jest 
możliwe: 
leczenie przyczynowe 
i ostatni okres  
na modyfikację  
czynników  
środowiskowych 



Biomarkery w chorobach 

otępiennych- 2012 update 
 

 Spadek stężenia w PMR b-amyloidu 1-42 z 
PMR-  25 lat przed objawami klinicznymi 

 Dodatnie wyniki dla PIB- 15 lat przed 
objawami klinicznymi 

 Podwyższenie stężenia tau 15 lat 

 Hipometabolizm glukozy i zaburzenia pamięci 
epizodycznej-10 lat 

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



Amyloid i Tau   

K. Johnson  HAI 2014 



Leczenie choroby 
Alzheimera 



Strategie leczenia 
przyczynowego 2014 
Przeciw bamyloidowe 
Przeciw agregacji i 
fosforylacji tau 
Przeciw procesom 
oxydoredukcyjnym , 
zapalnym, apoptpozie 



2013: DIAN TU (Dominantly Inherited 
Alzheimer’s Network) 

 
Wybrane leki: 
Gantenerumab: przeciwciało przeciw b-
amyloidowi 
Solanezumab: przeciwciało przeciw b-
amyloidowi, !!!!!! 
Inhibitor b-sekretazy 

 
                                  Roche, LiLLY 



DIAN-TU 

https://dian-tu.wustl.edu/ja/register-ja/
https://dian-tu.wustl.edu/ko/%eb%93%b1%eb%a1%9d%ed%95%98%ea%b8%b0/
https://dian-tu.wustl.edu/en/register/
https://dian-tu.wustl.edu/es/inscripcion-es/
https://dian-tu.wustl.edu/de/registrieren-de/
https://dian-tu.wustl.edu/fr/inscription-fr/
https://dian-tu.wustl.edu/it/registrati-it/




LMTX 
 



DBS 
Electrode positioning  
on fornix  
(Laxton et al., 2010) 



Czynnik naczyniopochodny w 
chorobie Alzheimera 

Knopman i wsp. 2009, Ly i wsp. 2010 



Prewencja AD,VaD,MIXED 
-wspólna 

Systematyczne leczenie 
nadciśnienia tętniczego, 
cukrzycy, zaburzeń rytmu 
począwszy od wieku średniego 

Aktywność fizyczna: długie, 
szybkie i codzienne marsze, 
bogate życie towarzyskie 

Dieta śródziemnomorska                                
Zakharow, Yakhno 2008 

 

                    

 

  



 
PreDIVA study  (Prevention of dementia 
by Intensive Vascular Care) 

FINGER (Finnish Geritric Intervention 
Study) 

MAPT(Multidomain Alzheimer Preventive 
Study) 

Mangialasche F i wsp. 2012 

Europa 



Badania epidemiologiczne wykazują, że liczba 
chorych na chA w Szwecji. Anglii, Niemczech i 
USA spada (do 8%), natomiast spodziewany 
jest gwałtowny wzrost przypadków w krajach 
o średnim i niskim dochodzie narodowym, 
(Price i wsp. 2014) 
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Choroba Alzheimera i inne otępienia 

Województwo 

Udział 

hospitalizacji na 

100 tys. 

Mieszkańców 

dolnośląskie 5 

kujawsko-pomorskie 4 

lubelskie 8 

lubuskie 11 

łódzkie 6 

małopolskie 9 

mazowieckie 12 

opolskie 9 

podkarpackie 10 

podlaskie 2 

pomorskie 3 

śląskie 12 

świętokrzyskie 7 

warmińsko-mazurskie 2 

wielkopolskie 8 

zachodniopomorskie 4 



Czy badanie zaburzeń pamięci w 
warunkach szpitalnych- oddziału innego 

niż specjalistyczny ma sens? 
 

•Nie: możliwość nie 
rozpoznanego delirium, 
stan ostry np.. 
naczyniopochodny , zmiana 
miejsca pobytu, stres 
szpitalny, samotność jest 
przyczyna zafałszowania 
diagnozy … 



Schemat różnicowania otępień 
w praktyce 
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