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Nadciśnienie tętnicze, otępienie
a leczenie przeciwnadciśnieniowe
– konsekwencje dla pacjentów
w podeszłym wieku

W SKRÓCIE
Wyniki dużej liczby długotrwałych badań epidemiologicznych wskazują na istnienie zależności między wysokimi prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego lub nadciśnienia tętniczego a osłabieniem funkcji poznawczych i występowaniem przypadków otępienia. W niektórych badaniach wykazano, że terapia przeciwnadciśnieniowa zmniejsza ryzyko pogorszenia
funkcji poznawczych oraz wystąpienia otępienia. Znanych jest kilka mechanizmów, które mogą odpowiadać za zwiększenie
ryzyka rozwoju otępienia w związku z istnieniem nadciśnienia tętniczego. Wiadomo też, że w przypadku dwóch najczęściej
występujących typów zespołów otępiennych – chorobie Alzheimera i otępieniu naczyniopochodnym – obecne są wspólne,
nakładające się czynniki ryzyka. W siedmiu badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem terapii przeciwnadciśnieniowej oceniano funkcje poznawcze i przypadki wystąpienia otępienia lub oba te parametry, uzyskując różne
wyniki końcowe. W zakończonym przed czasem badaniu HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) wykazano, że leczenie przeciwnadciśnieniowe wpływa na redukcję liczby zgonów i udarów mózgu, nie powoduje natomiast zmniejszenia liczby
przypadków wystąpienia otępienia. Na podstawie metaanaliz badań przeprowadzonych w celu zgłębienia tego problemu nie
można wysnuć jednoznacznych wniosków i nadal konieczne jest przeprowadzenie badań porównawczych.
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Wprowadzenie
W 1907 r. Alzheimer opisał przypadek 51-letniej
pacjentki z zaburzeniami poznawczymi, u której
w badaniu autopsyjnym stwierdził w mózgu obecność blaszek amyloidowych, splotów neurofibrylarnych i zmian miażdżycowych w naczyniach.1
W następnych latach chorobę Alzheimera interpretowano w różny sposób, ale w końcu została
ona dobrze poznana. Ostatnio znacznie częściej
zaczęto ją wiązać z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym i stwierdzono, że wiele jej objawów
jest wspólnych dla otępienia naczyniowego. Związek ten potwierdzają mechanizmy, które prawdopodobnie odpowiadają za wpływ czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej na patologię
mózgu i procesy poznawcze. Kolejne dane na temat patogenezy choroby uzyskano z dużych badań epidemiologicznych nad związkiem wysokich prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego
lub nadciśnienia tętniczego z późniejszym pogorszeniem funkcji poznawczych i otępieniem.
U pacjentów w starszym wieku nie tylko wzrasta
częstość występowania nadciśnienia tętniczego,
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ale także gwałtownie zwiększa się ryzyko rozwoju otępienia, szczególnie po 80. r.ż. Na podstawie
tych danych do badania HYVET włączono odrębne badanie dotyczące funkcji poznawczych,
do którego zakwalifikowano osoby w wieku
≥80 lat z nadciśnieniem tętniczym.2 Badanie
HYVET zaprojektowano, by ustalić ryzyko i korzyści związane z leczeniem przeciwnadciśnieniowym u pacjentów w podeszłym wieku. Jego
pierwotnym punktem końcowym był udar mózgu. HYVET przeprowadzono po kilku innych
badaniach klinicznych, w których oceniano
wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego na poprawę funkcji poznawczych lub wystąpienie otępienia albo na oba te procesy.3-9 Wyniki tych badań były zróżnicowane i tylko w jednym z nich
– Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe)8,9
– wykazano wyraźny korzystny wpływ leczenia
przeciwnadciśnieniowego na wystąpienie otępienia. W badaniu PROGRESS (Perindopril Protection against Recurrent Stroke Study) wykazano korzyści związane ze stosowaniem leków
obniżających ciśnienie tętnicze, ale tylko u tych
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pacjentów, u których w czasie, w którym byli objęci badaniem, wystąpił udar mózgu.7 Badanie HYVET jest pierwszym, do którego
włączono pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym należących do grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jego wyniki potwierdziły wyraźny korzystny
wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego na zmniejszenie umieralności, częstości występowania udaru mózgu, niewydolności
serca czy incydentów sercowo-naczyniowych, ale nie wykazały, by
taka terapia była skuteczna, jeśli chodzi o redukcję przypadków
otępienia czy poprawę funkcji poznawczych.10,11 W porównaniu
z innymi badaniami kontrolowanymi placebo korzyści terapii
przeciwnadciśnieniowej były zauważalne, ale należy ją stosować
ostrożnie, ponieważ badania kliniczne, które brano pod uwagę, nie
były jednorodne. W artykule omówiono dane pochodzące z piśmiennictwa i przytoczono argumenty potwierdzające skuteczność
leczenia przeciwnadciśnieniowego u pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i jego wpływ na zahamowanie rozwoju otępienia.11

Długotrwałe badania oceniające wpływ ciśnienia
tętniczego na funkcje poznawcze
Wyniki wielu badań potwierdzają związek między nadciśnieniem
tętniczym a pogorszeniem funkcji poznawczych czy wystąpieniem
otępienia. Większość z nich, w tym dane z badań długotrwałych,
potwierdzają hipotezę, że zwiększone wartości ciśnienia tętniczego wiążą się z pogorszeniem funkcji poznawczych w późniejszym
czasie. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania te obejmowały różne
populacje i różniły się okresem obserwacji.
W projekcie Kungsholmen12 wartość wyjściowego skurczowego ciśnienia tętniczego przekraczająca 180 mmHg wiązała się ze
znaczącym skorygowanym ryzykiem względnym wystąpienia choroby Alzheimera wynoszącym 1,5 (95% przedział ufności [CI]
1,0-2,3) po 3-6-letnim okresie obserwacji. Niższe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego (≤140 mmHg) nie skutkowały przypadkami otępienia. Wyniki badania Honolulu-Asia Aging13 także
wskazywały na zwiększone ryzyko wystąpienia otępienia w związku z wyższymi wartościami ciśnienia tętniczego. Każde zwiększenie się skurczowego ciśnienia tętniczego o 10 mmHg powodowało 7% wzrost ryzyka „średnio zaawansowanego” pogorszenia
funkcji poznawczych (wynik uzyskany w teście CASI [Cognitive
Abilities Screening Instrument – Przesiewowy Test Zdolności
Kognitywnych] między 82 a 92 pkt) i 9% wzrost ryzyka znacznego pogorszenia funkcji poznawczych (wynik w CASI <82 pkt).
Związek wysokich wartości ciśnienia tętniczego z osłabieniem
funkcji poznawczych potwierdzono też we Framingham Heart
Study.14 Zależność funkcji poznawczych od skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego była odwrotnie proporcjonalna
w ciągu 8-letniej obserwacji. Przykładowo Elias i wsp.14 wykazali, że każdy wzrost rozkurczowego ciśnienia tętniczego o 1 mmHg
powoduje pogorszenie wyniku złożonej oceny neuropsychologicznej o 0,068 standardowej jednostki. W analizach uwzględniono miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Podobne wnioski
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wysunięto na podstawienie wyników badania EVA (Epidemiology of Vascular Aging).15 Obserwacja badanej populacji trwała 5 lat.
Zwiększone wyjściowe wartości ciśnienia tętniczego wiązały się
z wyższym współczynnikiem pogorszenia funkcji poznawczych
definiowanym jako zmniejszenie się wyniku o 4 pkt w skali
MMSE (Mini-Mental State Examination – Krótka Skala Oceny
Stanu Psychicznego) w czasie trwania badania. W innym badaniu
populacyjnym, które objęło 70-letnich pacjentów z Göteborga
(Szwecja), wysokie wartości skurczowego ciśnienia tętniczego
(średnio 178 mmHg) w 70. r.ż. wiązały się z wystąpieniem otępienia u tych osób w wieku 79-85 lat, a wysokie wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego (średnio 101 mmHg) w wieku 70 lub 75
lat powodowały wystąpienie otępienia w wieku 79-85 lat.16 W badaniu populacyjnym przeprowadzonym w Finlandii17 po średnim
okresie obserwacji wynoszącym 21 lat wysokie skurczowe ciśnienie tętnicze stwierdzane u pacjentów w średnim wieku skutkowało późniejszym rozwojem choroby Alzheimera (OR 2,6; 95% CI
1,1-6,6). Wyniki badania Uppsala18 były podobne. Potwierdziły, że
wysokie rozkurczowe ciśnienie tętnicze stwierdzane u osób w wieku 50 lat wiązało się z pogorszeniem funkcji poznawczych
w 70. r.ż. Ostatnio Reitz i wsp.19 odkryli zależność między występowaniem nadciśnienia tętniczego a zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń poznawczych o miernym nasileniu.

Mechanizmy wyjaśniające wpływ nadciśnienia
tętniczego na funkcje poznawcze
Obserwacja, że nadciśnienie tętnicze może wpływać na występowanie otępienia, zaowocowała badaniami nad możliwymi mechanizmami odpowiedzialnymi za ten związek. Skupiono się zarówno na chorobie Alzheimera, uważanej za najczęstszą formę
otępienia, jak i na otępieniu naczyniopochodnym, tradycyjnie
łączonym z epizodami mózgowo-naczyniowymi. Według nowszych danych choroba Alzheimera i otępienie pochodzenia naczyniowego mają wiele wspólnych cech.20,21 Na podstawie badań autopsyjnych wykazano, że u 77% pacjentów, u których rozpoznano
przed śmiercią otępienie naczyniopochodne, w mózgu obecne
były zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera.22
U pacjentów z chorobą Alzheimera stwierdzono też bardziej nasilone niż w grupie kontrolnej zmiany naczyniowo-mózgowe.23
W przebiegu tej choroby opisywano różne rodzaje patologii naczyniowej, m.in.: degenerację małych naczyń, zaburzenia w obrębie
bariery krew–mózg, uszkodzenie istoty białej, mikroudary
i krwotoki mózgowe.24 Sugerowano, że czynniki naczyniowe
(np. zmiany miażdżycowe) zwiększają ryzyko rozwoju choroby
Alzheimera25 i mogą odgrywać rolę w odkładaniu się amyloidu
w naczyniach mózgu.26 Na podstawie systematycznego przeglądu
oceniającego związek choroby Alzheimera ze zmianami miażdżycowymi stwierdzono, że obie patologie mają wiele cech wspólnych,
które obejmują takie czynniki predysponujące, jak obecność ApoE
ε4, hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, hiperhomocysteinemię, cukrzycę, zespół metaboliczny, palenie tytoniu, ogólnoustrojowy proces zapalny, duże spożycie tłuszczów i otyłość.27 Samo nadciśnienie tętnicze wpływa na autoregulację w obrębie
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naczyń mózgowych, zwiększając ich podatność na niedokrwienie.28 Nadciśnienie tętnicze może prowadzić wraz z wiekiem do
utrudnienia przepływu krwi przez naczynia mózgowe i uszkadzać barierę krew–mózg w wyniku zwężenia i usztywnienia
ścian naczyń oraz dysfunkcji śródbłonka.28 Nadciśnienie tętnicze może także indukować stres oksydacyjny, który z kolei może zwiększyć ryzyko otępienia.28

Długotrwałe badania epidemiologiczne
nad stosowaniem leków przeciwnadciśnieniowych
Z uwagi na dane wskazujące na związek między nadciśnieniem
tętniczym a późniejszym wystąpieniem otępienia lub pogorszeniem funkcji poznawczych w kilku badaniach próbowano ocenić
wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego. W badaniu Honolulu-Asia Aging13 stwierdzono, że osoby z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego, które nigdy nie były poddane leczeniu, są
w grupie zwiększonego ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych.
Wyniki badań Uppsala i EVA15,16 wykazały, że związek między ciśnieniem tętniczym a pogorszeniem funkcji poznawczych był
najsilniejszy u nieleczonych pacjentów. W badaniu Rotterdam29
wykazano, że leczenie włączone od początku badania wiązało się
z mniejszą liczbą przypadków otępienia. W badaniu Framingham14 stwierdzono natomiast, że zależność funkcji poznawczych
od ciśnienia tętniczego była zauważalna zarówno w grupie poddanej terapii, jak i nieotrzymującej leków. Wyniki badania Washington Heights30 nie potwierdziły wpływu leczenia przeciwnadciśnieniowego na ocenę ryzyka rozwoju otępienia pochodzenia
naczyniowego. W ostatniej publikacji pochodzącej z badania epidemiologicznego, którym objęto mieszkańców hrabstwa Cache
(Cache County, Utah, USA), stwierdzono, że grupą leków przeciwnadciśnieniowych, których stosowanie powoduje największą redukcję ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera, są leki moczopędne oszczędzające potas (skorygowane HR 0,26; 95% CI, 0,08-0,64).31
Inne czynniki naczyniowe także mają wpływ na rozwój otępienia czy pogorszenia funkcji poznawczych. Należą do nich m.in.:
choroba serca, cukrzyca, palenie tytoniu, zwiększone stężenie
cholesterolu i otyłość.32 W fińskim badaniu populacyjnym CAIDE
(Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Dementia) wiek, wykształcenie, płeć, wartość skurczowego ciśnienia tętniczego,
wskaźnik BMI, stężenie cholesterolu całkowitego, aktywność fizyczną i obecność allelu ApoE ε4 traktowano jako czynniki ryzyka u osób w średnim wieku i włączono je do metody oceny ryzyka stosowanej zarówno w przypadku obecności allelu ApoE ε4, jak
i przy jego braku.33 Autorzy badania CAIDE zwrócili uwagę, że inne czynniki także mogą mieć znaczenie, ale adekwatne dane nie
były dostępne do analizy. Czynniki te to: przypadki otępienia
w wywiadzie rodzinnym, stężenie triglicerydów, lipoprotein HDL
i LDL oraz białka C-reaktywnego, a także wskaźnik talia–biodra
i współistniejąca cukrzyca.33 W kolejnym badaniu oceniającym
skalę ryzyka sercowo-naczyniowego w odniesieniu do otępienia,
stworzoną na podstawie zmodyfikowanej wersji skali Framingham, za czynniki ryzyka uznano nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu i palenie tytoniu.34
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Możliwe, że czynniki ryzyka istotne u osób w średnim wieku
będą się różnić od tych, które należy uwzględnić u osób w starszym
wieku. Przynajmniej w jednym badaniu stwierdzono, że ryzyko
wystąpienia otępienia związane ze zwiększonymi wartościami
skurczowego ciśnienia tętniczego zmniejsza się wraz z wiekiem.35
Inne ograniczenia badań, o których trzeba pamiętać przy przeglądzie piśmiennictwa, wynikają z trudności całkowitego wykluczenia z badań klinicznych osób z wczesnym, ale nierozpoznanym
pogorszeniem funkcji poznawczych. Problem może też stanowić
ocena wpływu jakichkolwiek zmian w stylu życia, rodzaju stosowanej diety, zwyczajów związanych z paleniem tytoniu itd., które mogą nastąpić jako wynik edukacji prozdrowotnej, starzenia się
lub współistnienia innych chorób. Kolejną kwestią jest efekt kohorty. Przykładowo pacjenci będący obecnie w podeszłym wieku,
przynajmniej w Europie, prawdopodobnie w czasie II wojny światowej spożywali posiłki o obniżonej kaloryczności, palili mniej
tytoniu i pili mniejsze ilości alkoholu, gdy byli w średnim wieku
(dotyczy to zwłaszcza kobiet).

Badania nad terapią przeciwnadciśnieniową
poprzedzające badanie HYVET, w których
oceniano funkcje poznawcze lub otępienie
Przed badaniem HYVET przeprowadzono 6 kontrolowanych placebo badań z randomizacją (w 5 z nich zastosowano podwójnie ślepą próbę) dotyczących wpływu stosowania leków przeciwnadciśnieniowych na funkcje poznawcze i otępienie. W czterech z nich
nie wykazano, żeby terapia obniżająca ciśnienie tętnicze oddziaływała na procesy poznawcze. Szczegóły zawarto w tabeli 1.

SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program)
Badanie SHEP z podwójnie ślepą próbą objęło 4736 pacjentów
z izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym i średnim
wyjściowym ciśnieniem tętniczym wynoszącym 170/77 mmHg.3
Obserwacja trwała 4,5 roku, a funkcje poznawcze oceniono za
pomocą standaryzowanych przesiewowych kwestionariuszy służących do badania depresji i otępienia (Short Comprehensive Referral Evaluation). Pacjentów kierowano na pełną diagnostykę w kierunku procesów otępiennych. Mimo że w badaniu tym wykazano
redukcję liczby udarów mózgu, nie potwierdzono wpływu leczenia przeciwnadciśnieniowego na występowanie otępienia. Ostatni komentarz Di Bariego i wsp.36 sugerował, że wysoki odsetek pacjentów z grupy placebo rezygnujących z badania i to, że mogło
u nich dojść do pogorszenia funkcji poznawczych, wskazuje, że
brak znaczących różnic między grupami otrzymującymi leczenie
mógł być spowodowany nieodpowiednim dobraniem obu grup.
Prawdopodobieństwo zrezygnowania z uczestnictwa w badaniu
większej liczby osób z grupy placebo może dotyczyć także innych
badań klinicznych.

MRC Treatment Trial of Hypertension in Older Adults
Do badania MRC (Medical Research Council) dotyczącego nadciśnienia tętniczego, przeprowadzonego z pojedynczą ślepą próbą,
zakwalifikowano 4396 uczestników.4 Skurczowe ciśnienie tętnicze
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1996

2003

1999

2003

1998, 1999

MRC Treatment Trial of
Hypertension in Older
Adults4

SCOPE (Study on Cognition and Prognosis
in the Elderly)5

Propranolol v. placebo6

PROGRESS (Perindopril Protection against
Recurrent Stroke)7

Syst-Eur (Systolic
Hypertension in Europe Trial)8,9

Średnio 64 lata

6105 pacjentów, którzy
przebyli udar
mózgu lub przemijające niedokrwienie mózgu

Średnio 68 lat

22-59 lat

312 osób (tylko
z rozpoznanym
nadciśnieniem
rozkurczowym)

2902 pacjentów

Średnio 76 lat

Średnio 69 lat

Średnio 72 lata

Wyjściowy wiek
badanych

4964 (1053
≥80. r.ż.)

2584

4736

Liczba badanych osób

Nie stwierdzono znamiennych różnic między
3 grupami

Lek moczopędny jako
lek pierwszego rzutu
lub β-adrenolityk, lub
placebo (pojedynczo
ślepa próba)

Grupa pacjentów leczona aktywnie: 3,8
przypadku wystąpienia otępienia/1000 pacjentolat; grupa kontrolna: 7,7 przypadku na
1000 pacjentolat (p=0,05)

Inhibitor ACE ± lek moczopędny lub placebo

Antagonista kanału
wapniowego ± inhibitor ACE ± lek moczopędny lub placebo
2 lata przedłużone
do 3,9 roku, uwzględniając fazę badania bez ślepej próby

Nie stwierdzono znamiennych różnic w wyniku leczenia w 11 z 13 części testu poznawczego. Pacjenci z grupy leczonej aktywnie robili nieznacznie więcej błędów w testach
wykonywanych w okresie obserwacyjnym

3,9 roku

β-adrenolityk
lub placebo

sartan lub placebo
± inny rodzaj terapii

Nieistotny wpływ leczenia: 37 przypadków
otępienia w grupie leczonej aktywnie (1,6%)
v. 44 przypadki (1,9%) w grupie placebo

Lek moczopędny ±
β-adrenolityk lub ± lek
przeciwnadciśnieniowy
działający ośrodkowo,
lub placebo

Nie stwierdzono znamiennych różnic pod
względem pogorszenia funkcji poznawczych
między dwoma grupami – średnia zmiana
liczby uzyskanych punktów w skali MMSE
w grupie kontrolnej: z 28,5 do 27,9,
a w grupie leczonej z 28,5 do 28,0 (p=0,2)

Wyniki badania

Zastosowane leczenie

Grupa pacjentów leczona aktywnie: 6,3%
przypadków otępienia, 9,1% pogorszenia
funkcji poznawczych; grupa placebo: 7,1%
przypadków otępienia, 11% pogorszenia
funkcji poznawczych. Znaczące różnice
stwierdzono tylko w związku z nawracającym udarem mózgu

3 i 12 miesięcy

4,5 roku

4,5 roku

4,5 roku

Czas trwania
badania

ACE – enzym konwertujący angiotensynę, HYVET – Hypertension in the Very Elderly Trial, MMSE – Mini-Mental Status Examination (Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego), MRC – Medical Research Council

1991

Rok pierwszej publikacji wyników

SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly
Program)3

Badanie

Tabela 1. Badania leków przeciwnadciśnieniowych kontrolowane placebo oceniające funkcje poznawcze lub wystąpienie otępienia (przeprowadzone przed badaniem HYVET)
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wyjściowo wynosiło 160-209 mmHg, a ciśnienie rozkurczowe <115
mmHg. Funkcje poznawcze oceniano w podgrupie 2284 pacjentów.
W trakcie badania wykorzystano test uczenia się powiązanych ze
sobą par wyrazów (paired associate learning test), Test Łączenia
Punktów (Trail Making Test – TMT) i MMSE (dołączony podczas
późniejszych wizyt w czasie trwania obserwacji). Nie stwierdzono
różnic pomiędzy 3 grupami, które poddano randomizacji.

SCOPE (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly)
Badanie SCOPE objęło 4964 pacjentów z 15 krajów, 1053 z nich
było w wieku >80 lat.5 Pogorszenie funkcji poznawczych w tym
podwójnie zaślepionym badaniu definiowano jako zmniejszenie
się wyniku w skali MMSE o ≥4 pkt w ciągu dwóch kolejnych wizyt. Uczestnicy badania, u których podejrzewano otępienie, byli
następnie oceniani przez specjalistów w tej dziedzinie. W terapii
stosowano antagonistę receptorów dla angiotensyny II (sartan),
którego działanie porównywano z placebo, ale tylko 16% pacjentów z grupy kontrolnej otrzymywało wyłącznie placebo przez cały czas trwania badania. Pozostali otrzymywali leki przeciwnadciśnieniowe i różnica w wartościach ciśnienia tętniczego pomiędzy
dwiema grupami poddanymi randomizacji na zakończenie badania wynosiła 3,2/1,6 mmHg. Nie stwierdzono żadnych różnic odnośnie do funkcji poznawczych w obu grupach, różnice wartości
ciśnienia tętniczego były niewielkie, a stosowane schematy podawania leków przeciwnadciśnieniowych różne.

Badanie oceniające propranolol w porównaniu z placebo
Było to małe badanie z bardzo krótkim okresem obserwacji.6 Na podstawie testów kognitywnych przeprowadzonych po 3 i 12 miesiącach
nie stwierdzono szczególnych różnic między grupami. W badaniu
nie oceniano pacjentów pod kątem wystąpienia otępienia.

PROGRESS (Perindopril Protection Against Recurrent
Stroke Study)
6105 uczestników badania PROGRESS przebyło udar mózgu lub
przemijający napad niedokrwienny, a 48% z nich miało nadciśnienie tętnicze.7 Funkcje poznawcze oceniano za pomocą MMSE
i ich pogorszenie definiowano jako zmniejszenie się wyniku w skali MMSE w ciągu 2 wizyt o ≥3 pkt lub uzyskanie wyniku w skali
MMSE <26 pkt podczas jednej z wizyt w okresie obserwacji. Jeśli u uczestników badania stwierdzono pogorszenie funkcji poznawczych, oceniano ich pod kątem wystąpienia otępienia. Korzyści ze stosowania terapii zaobserwowano tylko u pacjentów,
u których w trakcie badania wystąpił udar mózgu.

Badanie Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe)
Badanie Syst-Eur z podwójnie ślepą próbą objęło projekt dotyczący funkcji poznawczych, w którym uczestniczyło 2902 pacjentów,
a kryterium włączenia była wartość skurczowego ciśnienia tętniczego wynosząca 160-219 mmHg.8,9 Funkcje poznawcze oceniano
na początku badania i co roku za pomocą testu MMSE. Na początku badania u żadnego z pacjentów nie stwierdzono cech zespołu
otępiennego. Wynik testu MMSE obniżony z ≥24 pkt do ≤23 pkt

www.podyplomie.pl/medycynapodyplomie

w jakimkolwiek momencie badania skutkował dalszą oceną pacjenta pod kątem wystąpienia otępienia, do której wykorzystywano kryteria DSM-III-R (Diagnostic Statistical Manual III-Revised), zmodyfikowaną skalę Hachinskiego i obrazowanie metodą
tomografii komputerowej. Jeśli nie można było wykonać tomografii komputerowej, stosowano pełną skalę Hachinskiego. Ostateczne rozpoznanie było potwierdzane przez zespół ekspertów. Aktywna terapia wiązała się z redukcją liczby przypadków otępienia
z 7,7 na 1000 pacjentolat w grupie placebo do 3,8 na 1000 pacjentolat w grupie poddanej leczeniu. Część badania Syst-Eur dotyczącą oceny funkcji poznawczych krytykowano za małą liczebność
analizowanej grupy pacjentów, u których można było rozpoznać
otępienie, a samo badanie Syst-Eur nie było kontynuowane, ponieważ analiza cząstkowa wykazała skuteczność terapii w zakresie pierwotnego punktu końcowego.37 Uczestników badania poddano dalszej obserwacji po odślepieniu i chociaż zgromadzono
więcej przypadków otępienia, wynik był zbliżony.

The Hypertension in the Very Elderly Trial
HYVET to kontrolowane placebo badanie z randomizacją i podwójnie ślepą próbą. Jako substancje czynne stosowano w nim leki przeciwnadciśnieniowe (indapamid i peryndopryl). Włączono
do niego pacjentów w wieku ≥80 lat z nadciśnieniem tętniczym.2,10,11,38 Pełen protokół badania i ocenę funkcji poznawczych
jego uczestników zawarto w innej publikacji.2,38 Do badania nie
kwalifikowano pacjentów wymagających opieki pielęgniarskiej
lub tych z rozpoznanym otępieniem. Nabór prowadzono w szpitalach i przychodniach w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej, Australazji i Chinach. Wszystkich uczestników badania poproszono o wzięcie udziału w podbadaniu służącym ocenie
wpływu aktywnego leczenia przeciwnadciśnieniowego na wystąpienie otępienia i pogorszenie funkcji poznawczych. Pacjenci wypełnili test MMSE na początku badania, a następnie robili to co
roku. Jeśli wynik testu MMSE obniżył się <24 pkt lub zmniejszył
się o >3 pkt w ciągu roku, pacjentów oceniano pod kątem wystąpienia otępienia, stosując kryteria DSM-IV, tomografię komputerową i skalę Hachinskiego. Rozpoznanie ustalała komisja ekspertów.
W badaniu w grupie leczonej substancją aktywną stosowano indapamid o przedłużonym czasie uwalniania (indapamid SR 1,5 mg),
a w grupie kontrolnej placebo. Opcjonalnie do indapamidu dodawano peryndopryl (2-4 mg), dążąc do obniżenia ciśnienia tętniczego do wartości 150/80 mmHg. Głównym celem badania było ustalenie ryzyka i korzyści związanych z leczeniem pacjentów
w starszym wieku. Osiągnięto go w czasie drugiej wstępnej analizy, a badanie przerwano wcześniej, ponieważ stwierdzono znaczącą, 21% redukcję umieralności. Zaobserwowano także zmniejszenie liczby udarów mózgu, niewydolności serca i wszystkich
zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jako że badanie zakończono
przedwcześnie, średni okres obserwacji wynosił ok. 2 lat zarówno
w przypadku głównego badania, jak i podbadania oceniającego wystąpienie przypadków otępienia i pogorszenie funkcji poznawczych. W momencie przerwania badania stwierdzono 263 przypadki otępienia – 126 w grupie terapii przeciwnadciśnieniowej
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i 137 w grupie stosującej placebo.11 Analiza wykazała, że wynik badania nie był znaczący statystycznie – HR (według modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa) 0,86 i 95% CI 0,67-1,09 (p=0,21). Kolejne analizy z wykorzystaniem metod stosowanych przy krótkim
okresie obserwacji lub te, w których brano pod uwagę szczególne
ryzyko sercowo-naczyniowe (np. udar mózgu przed przystąpieniem
do badania) czy rodzaj otępienia, nie wpłynęły na wyniki badania.11

Systematyczne przeglądy, metaanalizy
i przyszłe kierunki badań
Podejmowano liczne próby podsumowania literatury zawierającej
rozbieżne dane dotyczące omawianego zagadnienia. W systematycznym przeglądzie badań nad zależnym od wieku wpływem ciśnienia tętniczego na funkcje poznawcze i wystąpienie otępienia
stwierdzono: „po pierwsze, wysokie wartości ciśnienia tętniczego
w średnim wieku stanowią czynnik ryzyka wystąpienia u osób
w starszym wieku pogorszenia funkcji poznawczych i otępienia.
Po drugie, wysokie ciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku
może być czynnikiem ryzyka otępienia”.39
Kolejny systematyczny przegląd dotyczył skutków obniżenia ciśnienia tętniczego na funkcje poznawcze. Wykazano w nim, że stosunkowo niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego (<5/3 mmHg)
wiązało się z poprawą wyników uzyskanych w teście MMSE i lepszym wykonaniem zadań pamięciowych.40 W metaanalizie 4 kontrolowanych placebo badań (nieobejmującej badania HYVET),
w której można było połączyć dane, wykazano łączne ryzyko
względne 0,80 (95% CI 0,63-1,02), co wskazuje na korzyści płynące z terapii obniżającej ciśnienie tętnicze, ale wyniki te nie są zna-

mienne statystycznie.41 Systematyczny przegląd dokonany przez
Cochrane Collaboration objął 3 badania (bez HYVET) i 12 091 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Nie znaleziono przekonujących dowodów na to, że zmniejszenie ciśnienia tętniczego zapobiegało rozwojowi otępienia czy zaburzeń poznawczych.42 Gdy
wyniki badania HYVET połączono z wynikami innych badań kontrolowanych placebo z podwójnie ślepą próbą (badania SHEP, PROGRESS, Syst-Eur), łączne ryzyko względne oceniono jako 0,87
(95% CI 0,76-1,00; p=0,45), co przemawia na rzecz aktywnej terapii.11 Badanie SCOPE nie zostało uwzględnione w tej analizie z powodu zastosowania w nim aktywnego leczenia w grupie placebo.
Oceniając wyniki metaanaliz, należy zachować ostrożność, ponieważ w badaniach klinicznych, które się do nich włącza, często
stosuje się różne metody i czas obserwacji, włącza różne grupy pacjentów i stosuje różne grupy leków. Jest też prawdopodobne, że
rozwój otępienia i pogorszenie funkcji poznawczych trwa dłuższy
czas i jest zależne od wielu czynników. Potrzeba badań, których celem byłoby wyjaśnienie tych kwestii i ocena różnorodnych czynników (poza ciśnieniem tętniczym) związanych z otępieniem.43
Jest mało prawdopodobne, by w niedalekiej przyszłości rozpoczęły się kontrolowane placebo badania kliniczne dotyczące nadciśnienia tętniczego, należy więc przeprowadzić badanie porównawcze, żeby zgłębić tę problematykę. Stwierdzono, że do pełnej
oceny wpływu leczenia przeciwnadciśnieniowego na występowanie otępienia okres obserwacji powinien wynosić przynajmniej
5 lat.44 Ten wymóg może być spełniony, gdy prowadzi się badania
porównawcze. Wyniki badania Syst-Eur – dotychczas jedynego badania, w którym pacjenci otrzymywali lek z grupy antagonistów ka-
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Tabletka powlekana Plavocorin zawiera 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu.
WSKAZANIA: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w objawowej miażdżycy u dorosłych: z zawałem serca (kilka dni – <35 dni), z udarem niedokrwiennym (7 dni – <6 miesięcy) lub z chorobą tętnic obwodowych;
z ostrym zespołem wieńcowym (bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca bez załamka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia się stent w czasie PTCA, w skojarzeniu z kwasem
acetylosalicylowym ASA) lub z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego. DAWKOWANIE:
Raz na dobę 75 mg, niezależnie od posiłku. W ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST: początkowo pojedyncza dawka nasycająca 300 mg, następnie dawka 75 mg raz na dobę (z ASA w dawce
75-325 mg/dobę). Ze względu na ryzyko krwawienia dawka ASA nie może być >100 mg. Badania kliniczne potwierdzają stosowanie do 12 miesięcy, a najkorzystniejszy wynik obserwowano po 3 miesiącach.
W ostrym zespole wieńcowym z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST: początkowo dawka nasycająca 300 mg, następnie 75 mg raz na dobę w skojarzeniu z ASA i lekami trombolitycznymi (lub bez). U pacjentów >75 lat leczenie klopidogrelem rozpoczyna się bez dawki nasycającej. Leczenie skojarzone rozpoczyna się jak najszybciej po wystąpieniu objawów i kontynuuje przez
co najmniej 4 tygodnie. Nie badano skojarzonego stosowania klopidogrelu i ASA przez ponad 4 tygodnie w tym modelu leczenia. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na dowolny składnik leku, ciężkie
zaburzenia czynności wątroby, czynne patologiczne krwawienie (tj. wrzód trawienny lub krwotok śródczaszkowy). SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: W czasie leczenia istnieje ryzyko krwawienia i hematologicznych działań niepożądanych. Klopidogrel należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem większego krwawienia z powodu urazu, operacji lub innych stanów patologicznych
oraz u pacjentów otrzymujących ASA, heparynę, inhibitory glikoprotein IIb/IIIa lub NLPZ, w tym inhibitory COX-2. Należy obserwować, czy nie wystepują jakiekolwiek objawy krwawienia, w tym krwawienia utajonego, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia, po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych lub po operacji. Nie zaleca się stosowania klopidogrelu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.
Podawanie klopidogrelu należy przerwać 7 dni przed planową operacją (jeśli działanie przeciwpłytkowe nie jest chwilowo wskazane). Klopidogrel należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zmianami predysponującymi do krwawień (zwłaszcza z przewodu pokarmowego i wewnątrzgałkowych). W czasie leczenia klopidogrelem tamowanie krwawienia może trwać dłużej niż zwykle. Bardzo rzadko po leczeniu klopidogrelem
opisywano zakrzepową plamicę małopłytkową (TTP) – potencjalnie śmiertelny stan wymagający natychmiastowego leczenia, włącznie z plazmaferezą. Klopidogrelu nie należy stosować w ciągu pierwszych
7 dni od ostrego udaru niedokrwiennego. U osób ze słabą aktywnością CYP2C19 mniejsza jest ekspozycja na aktywne metabolity klopidogrelu, słabsze hamowanie agregacji płytek i częstsze zdarzenia sercowonaczyniowe po zawale serca. Należy unikać stosowania klopidogrelu razem z inhibitorami pompy protonowej. Klopidogrel należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności nerek i umiarkowanymi
zaburzeniami czynności wątroby. Dla ostrożności nie należy stosować klopidogrelu podczas ciąży i nie karmić piersią w czasie leczenia klopidogrelem. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Najczęstszą reakcją jest krwawienie (przeważnie w pierwszym miesiącu leczenia). Często (≥1/100 do <1/10): krwiak, krwawienie z nosa, krwotok z przewodu pokarmowego, wybroczyny, krwawienie w miejscu wstrzyknięcia, biegunka,
bóle brzucha, niestrawność. Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100): małopłytkowość, leukopenia, eozynofilia, krwawienie wewnątrzczaszkowe (niektóre z opisanych przypadków zakończone zgonem), ból głowy,
parestezje, zawroty głowy, krwawienie w obrębie oka (dospojówkowe, śródgałkowe, dosiatkówkowe), wrzód trawienny, zapalenie błony śluzowej żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, wzdęcie, wysypka, świąd,
krwawienie do skóry (plamica), krwiomocz, wydłużony czas krwawienia, zmniejszona ilość neutrofilów, zmniejszona liczba płytek. Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000): neutropenia, zawroty głowy pochodzenia
błędnikowego, krwotok pozaotrzewnowy. Bardzo rzadko (<1/10 000): zakrzepowa plamica małopłytkowa, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, agranulocytoza, ciężka trombocytopenia, granulocytopenia,
niedokrwistość, choroba posurowicza, reakcje rzeko owe, zapalenie kłębuszków nerkowych, zwiększone stężenie kreatyniny, gorączka.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10 A-6250
Kundl, Austria. Nr pozwolenia MZ: 16373. Kategoria dostępności: Lek wydawany z przepisu lekarza – Rp. Opakowanie: 28 tabletek. Pełna informacja medyczna o leku dostępna na życzenie: Sandoz Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 50C , 02-672 Warszawa.
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nałów wapniowych – wyróżniają się ze względu na stopień zmniejszenia przypadków otępienia. To także mogłoby być przedmiotem
oceny badań porównawczych.

Wnioski

jaśnić tę kwestię, konieczne jest przeprowadzenie dłużej trwających
i bardziej zaawansowanych badań. Należałoby w nich wziąć pod
uwagę inne czynniki, które prawdopodobnie wpływają na występowanie otępienia i pogorszenie funkcji poznawczych.
Oświadczenie
Dr Peters i dr Beckett otrzymali wsparcie finansowe w postaci grantu od firmy Servier dla Imperial College oraz honorarium od firmy Servier za przedstawienie wyników badania HYVET.

W różnych badaniach epidemiologicznych podkreślano związek
między wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego a późniejszym
wystąpieniem objawów otępienia czy pogorszenia funkcji poznawczych. Wyniki niektórych tych badań, które różniły się pod względem okresu obserwacji, ocenianej populacji i wieku osób włączonych
do badania, wskazywały, że w rozwoju zmian mogą mieć znaczenie
czynniki ryzyka wieku średniego. W innych badaniach wskazywano zaś, że u osób starszych czynniki ryzyka mogą być inne, a ich
wpływ zauważalny w krótszym czasie. Badania oceniające leczenie
przeciwnadciśnieniowe (m.in. HYVET) trwają krótko i choć przedstawiają kuszące sugestie, że dzięki tej terapii można zmniejszyć częstość występowania otępienia, to nie dostarczają dowodów. Aby wy-
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P

oprzez demencję rozumiemy złożone upośledzenie funkcji
poznawczych ze współistniejącymi zaburzeniami nastroju,
zachowania i zmianami osobowości, co prowadzi do postępującej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania, a w ostateczności do zgonu.1 Zaawansowana demencja jest czynnikiem
bardzo niekorzystnie wpływającym na rokowanie, co potwierdziły wyniki niedawno przeprowadzonej, trwającej 18 miesięcy obserwacji 323 pacjentów z domów opieki w rejonie Bostonu, wśród których ponad 54% zmarło.2
Według klasyfikacji DSM-IV w demencji z zaburzeniami
funkcji poznawczych (trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu nowych informacji) powinno współistnieć przynajmniej
jedno z następujących zaburzeń: afazja, apraksja, agnozja
lub zaburzenie funkcjonalne. Zalicza się do nich trudności
w wykonywaniu złożonych czynności dnia codziennego (np. korzystanie z telefonu, konta w banku), zaburzenia orientacji
w znanych miejscach (gubienie się w rodzinnym mieście),
niezdolność do radzenia sobie w nowych sytuacjach, ograniczenie aktywności socjalnych. Ocena przebiegu niesprawności
w ostatnim roku życia osób z demencją wskazuje na niezależne od prób terapii stałe, stopniowe pogarszanie się sprawności w zakresie podstawowych czynności życiowych, jak poruszanie się, ubieranie, mycie, jedzenie.3,4
Dla rozpoznania demencji istotne jest potwierdzenie długotrwałości (tygodnie, miesiące) tego stanu, co umożliwia różnicowanie z delirium, w którym objawy są podobne, narastają
jednak w ciągu krótkiego czasu (godziny, dni).1 Ważne jest także wykluczenie innych chorób, które mogą być przyczyną podobnych zaburzeń, np. chorób psychiatrycznych (depresja),
organicznych chorób mózgu (guz mózgu) lub schorzeń o charakterze ogólnoustrojowym (m.in. niedoczynność tarczycy, hiponatremia, niedobór witaminy B12). Aby rozpoznać demencję,
należy nie tylko zebrać wywiady od pacjenta i otoczenia dotyczące codziennego funkcjonowania chorego i przeprowadzić ba-
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danie przedmiotowe, lecz także wykonać wiele testów oceniających funkcje poznawcze (np. Mini-Mental State Examination
[MMSE], test rysowania zegara), testów neuropsychologicznych, badań laboratoryjnych (stężenie TSH i witamy B12) oraz
badań obrazowych mózgu (pomagają one wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności poznawczych).5
W obliczu braku spektakularnych sukcesów w terapii demencji zrozumiała jest koncentracja na prewencji tej choroby oraz
na leczeniu objawowym.6 Przyczyny zmian korowych lub podkorowych, które stanowią substrat dla powstania demencji, są
bardzo zróżnicowane i obecnie wyróżnia się kilka postaci tego
zespołu, np. chorobę Alzheimera, demencję naczyniową, demencję z ciałkami Lewy’ego, demencję czołowo-skroniową,
demencję w chorobie Parkinsona.
Wyniki badań kohortowych i obserwacji prospektywnych
wskazują, że za rozwój demencji odpowiada ogromna grupa
czynników, spośród których najistotniejsze wydają się obecnie:
starzenie się, czynniki genetyczne, występowanie cukrzycy,
hipercholesterolemii, nadciśnienia, poziom wykształcenia, aktywność fizyczna, intelektualna i społeczna.7 W związku z tym
podobnie jak w przypadku innych chorób o złożonej etiologii zarówno prewencja, jak i leczenie powinny być wielokierunkowe.
Ruth Peters i Nigel Beckett, autorzy komentowanego artykułu, są wychowankami profesora Christophera Bulpitta z Hammersmith Hospital, inicjatora wielu badań poświęconych nadciśnieniu w wieku podeszłym, którego fascynuje jakość życia
chorych na nadciśnienie i możliwości zapobiegania demencji.8
Bulpitt koordynował w projekcie Syst-Eur analizę poświęconą
demencji, która wykazała, że leczenie nadciśnienia skurczowego izolowanego może zmniejszyć liczbę nowych przypadków tej
choroby. Przez lata walczył też, aby przeprowadzić badanie
u 80-latków. Współpracowałem z nim w latach 90. i muszę
przyznać, że przekonał wielu niedowiarków (w tym mnie), że
takie badanie uda się wykonać. Rzeczywiście, wyniki badania
HYVET okazały się bardzo ważne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych u ludzi w bardzo zaawansowanym wieku.9 Obserwowana redukcja udarów i umieralności całkowitej wskazała, że starsze osoby z nadciśnieniem tętniczym odnoszą duże
korzyści z leczenia. W związku z obserwacją, że niższe ciśnienie tętnicze może powodować zmniejszenie przepływu mózgowego, ważnym elementem tego badania była również ocena
liczby upadków oraz rozwoju demencji. Zarówno w jednym, jak
i drugim przypadku nie stwierdzono, aby obniżanie ciśnienia tętniczego powodowało wzrost liczby upadków i rozwój demencji. Należy też podkreślić, że 2-letnia obserwacja nie wykazała istotnego zmniejszenia ryzyka wystąpienia demencji
rozpoznawanej za pomocą testu MMSE i tomografii kompute-
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znacznie nakazują terapię nadciśnienia. Podobne wnioski należy wyciągnąć z leczenia cukrzycy, hipercholesterolemii, niedoborów witaminowych i niewydolności nerek.

rowej. Wydaje się więc, że obniżanie ciśnienia tętniczego
w sędziwym wieku nie jest skutecznym działaniem prewencyjnym w zakresie pogorszenia funkcji poznawczych, ale istotnie
wydłuża życie i zmniejsza liczbę chorób prowadzących do inwalidztwa, jak udar i niewydolność serca.
Omawiając wyniki badania HYVET, należy zwrócić uwagę na
to, że jak wskazują prospektywne obserwacje epidemiologiczne,
starzenie się jest bardzo silnym niezależnym czynnikiem rozwoju
demencji i interwencja w zakresie jednego czynnika ryzyka, jakim
jest nadciśnienie tętnicze w tak późnym wieku, prowadzona przez
krótki czas (tylko 2 lata) nie mogła przynieść istotnych efektów.
Jak w związku z tym możemy zapobiegać demencji? Należy przyznać, że rola czynników, na które nie mamy (przynajmniej do dzisiaj) wpływu, jak starzenie się i predyspozycje genetyczne, jest bardzo duża, dlatego tylko w niewielkim stopniu
możemy zmniejszyć ryzyko rozwoju tego stanu poprzez ciągły
trening umysłu (np. ustawiczne podnoszenie wykształcenia, gra
w szachy, rozwiązywanie krzyżówek etc.) i ciała (aktywność fizyczna).10 Mimo że badania dotyczące nadciśnienia tętniczego nie przyniosły istotnych efektów w zakresie prewencji
demencji, inne korzyści płynące z obniżania ciśnienia jedno-

Piśmiennictwo:
1. Holsinger T, Deveau J, Boustani M, Williams JW Jr. Does This Patient Have Dementia? JAMA, June 6, 2007; 297(21):2391-2404.
2. Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, et al. The Clinical Course of Advanced Dementia. N
Engl J Med 2009;361:1529-1538.
3. Chen JH, Chan DC, Kiely DK, et al. Terminal trajectories of functional decline in the
long-term care setting. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007;62:531-536.
4. Gill TM, Gahbauer EA, Han L, Allore HG. Trajectories of Disability in the Last Year of
Life. N Engl J Med 2010;362:1173-1180.
5. Knopman DS, DeKosky ST, Cummings JL, et al. Diagnosis of dementia (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001;56:1143-1153.
6. Raina P, Santaguida P, Ismaila A, et al. Effectiveness of Cholinesterase Inhibitors and
Memantine for Treating Dementia: Evidence Review for a Clinical Practice Guideline.
Ann Intern Med, March 4, 2008;148(5):379-397.
7. Hebert LE, Scherr PA, Bienias JL, et al. Alzheimer disease in the US population: prevalence estimates using the 2000 census. Arch Neurol 2003;60:1119-1122.
8. Peters Ruth, Beckett N. Hypertension, dementia, and antihypertensive treatment: implications for the very elderly. Cur Hypertens rep 2009;11:277:282.
9. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al. HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98.
10. Middleton LE, Yaffe K. Promising strategies for the prevention of dementia. Arch Neurol 2009;66:1210-5.

III Zjazd
Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej
1-2 października 2010 r. - Warszawa Hotel Marriott
Tematyka zjazdu
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• Jakość życia a zdrowie i długowieczność
• Medycyna przeciwstarzeniowa - nowa specjalność lekarska
• Żywienie a epigenetyczne aspekty starzenia
• Programowanie płodowe a zdrowie i długowieczność
• Wpływ żywienia noworodka na rozwój osobniczy
• Otyłość dzieci a zdrowie dorosłych
• Znaczenie kwasów omega 3 w naszej diecie
• Czy alkohol bywa zdrowy?
• Czy wiek nie stanowi ograniczeń dla kardiologii interwencyjnej?
• Cukrzyca epidemią XXI wieku
• Insulinooporność a przedwczesne starzenie
• Zespół metaboliczny
• Wzrost stężenia TSH a długowieczność

• Niedobór wit. D a długość i jakość życia
• Wpływ leków na czynność seksualną
• Zanieczyszczenie środowiska a płodność (endocrine disruptors)
• Wpływ wczesnej menopauzy i uderzeń gorąca na czynność
śródbłonka i ukrwienie mózgu
• Wyrównywanie niedoborów hormonÓW w prewencji starzenia
• Co to są probiotyki i kiedy należy je stosować?
• Dermatologia estetyczna a przeciwdziałanie starzeniu
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