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STRESZCZENIE. Cel- Przedstawienie nowszych
informacji na temat otępienia naczyniowego. Poglądy - Otępienie naczyniowe jest bardzo ważną
przyczyną zaburzell funkcjonowania ludzi starych.
Definiuje się je jako upośledzenie funkcji poznawczych wywołane niedokrwieniem mózgu, hipoksją
lub krwotokami wewnątrzmózgowymi, po wykluczeniu innych przyczyn powstania deficytów funkcji poznawczych. Otępienie naczyniowe rozwija się
najczęściej jako powikłanie licznych drobnych udarów korowych i podkorowych, czasami powstaje
jednak wskutek pojedynczego. udaru. Ważne znaczenie w pierwotnej i wtórnej prewencji otępienia
naczyniowego posiada walka z czynnikami ryzyka miażdżycy i chorób układu krążenia. Istnieją
także genetycznie uwarunkowane postaci otępienia
naczyniowego, np. zespół CADASIL. Postępowa
nie w otępieniu naczyniowym obejmuje leczenie
miażdżycy i jej powikłml oraz stosowanie inhibitorów acetylocholinoesterazy celem poprawienia
funkcji poznawczych.

SUMMARY. Aim - to present som e more recent information concerning vascular dementia. Review
- Vascular dementia, an important cause ordecline in
the functioning ofthe elderly, is defined as an impairment of cognitive functions resulting from ischemic,
ischemic-hypoxic, or hemorrhagic brain lesions. The
diagnosis of vascular dementia requires cognitive
impairment (ofien predominantly subcortical), vascular brain lesions demonstrated by imaging, and f!.-"(clusion of other causes of dementia. Vascular dementia develops usually as a complication ofmultiple cortical and subcortical strokes, but sometimes is due to
a single strategic stroke, multiple lacunes, or
hypoper/itsive lesions. Some forms ofvascular demel1tia, such as e.g. the CADASIL, are determined by
geneticfactors. Interventions aimed at riskfactorsfor
atherosclerosis and cardiovascular diseases play an
important role in both primary and secondmy prevention vascular dementia. Management of vascular
dementia involves the treatment ofatherosclerosis and
its complications, as wel! as administration of anticholinergic medications in order to ameliorate the
patients' cognitive functioning.

Słowa kluczowe: otępienie naczyniowe / miażdżyca
Key words:
vascular dementia / atherosc1erosis

Otępienie naczyniowe jest organicznym
zaburzeniem psychicznym rozwijającym się
w następstwie naczyniowego uszkodzenia
mózgu. Klasyfikacja ICD-I0 dzieli otępie
nie naczyniowe na: otępienie naczyniowe
o ostrym początku, otępienie wie1ozawałowe,
otępienie naczyniowe podkorowe, otępienie
naczyniowe mieszane korowe i podkorowe,
inne rodzaje otępienia naczyniowego i otę-

pienie naczyniowe nieokreślone [Moroney
i wsp. 1997, Klasyfikacja 1997, 1998]. Otę
pienie naczyniowe jest powikłaniem chorób
układu krążenia, towarzyszą mu zazwyczaj
"ogniskowe" objawy neurologiczne, stąd
profilaktyka i leczenie tej choroby stanowi
interdyscyplinarny problem z pogranicza
psychiatrii, neurologii i kliniki chorób wewnętrznych. Interdyscyplinarność problemu
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daje z jednej strony możliwość szerokiego
i bardziej holistycznego spojrzenia na patologię, z drugiej zaś strony może stanowić
problem uboczny, a nawet marginalny każdej
z tych dyscyplin. W światowym piśmien
nictwie ukazuje się znacznie więcej prac na
temat choroby Alzheimera niż otępienia naczyniowego [Moroney i wsp. 1997]. Otę
pienie naczyniowe stanowi nie mniej ważny
problem kliniczny niż otępienia pierwotnie
zwyrodnieniowe. Sądzimy, że warto przyjrzeć się danym na temat otępienia naczyniowego, które kiedyś uważano za główną
przyczynę upośledzenia funkcji poznawczych u człowieka.

EPIDEMIOLOGIA I CZYNNIKI
RYZYKA OTĘPIENIA NACZYNIOWEGO
Czynniki ryzyka wystąpienia otępienia
naczyniowego są takie same jak udaru mózgu. Należą tu: nadciśnienie tętnicze, ortostatyczne spadki ciśnienia, hipercholesterolemia, hipetriglicerydemia, cukrzyca, palenie
papierosów, hiperhomocysteinemia, hiperfibrynogemia, chromanie przestankowe, choroba niedokrwienna serca, intensywne picie
alkoholu, egzogenne estrogeny, czynniki genetyczne, nieprawidłowe żywienie, zaburzenia
rytmu serca. Większość z tych czynników to
czynniki tyzyka rozwoju miażdżycy tętnic
mózgowych. Zaburzenia rytmu serca, a szczególnie napadowe migotanie przedsionków
może być przyczyną zatoru tętnic mózgowych. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa
ryzyko krwotoków mózgowych, szczególnie
przy obecności tętniaków [Roman 2002].
Chorobowość na naczyniowe udary mózgu
wynosi w Polsce od ok. 550 do 8401100000
mieszkańców [Cendrowski 1998]. Trudno
orzec, u jakiego procenta chorych z chorobą
naczyniową mózgu rozwija się otępienie.
Badania te są trudne, gdyż prawie u każ
dego chorego z naczyniową patologią mózgu
można wykryć przy pomocy testów neuropsychologicznych dyskretne deficyty funkcji
poznawczych. Kryteria badawcze ICD-10
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[1998] są mniej czułe, niż narzędzia stosowane przez neuropsychologów. Moroney i wsp.
[1996] podaje, że aż u 26,3% pacjentów po
pierwszym udarze mózgu rozwija się otępie
nie. Do danych tych należy jednak odnieść
się krytycznie, jak i do danych z innych
państw przenoszonych na wanmki polskie.
Niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju
otępienia po udarze są choroby przebiegające
z niedotlenieniem mózgu (przewlekła niewydolność oddechowa, niewydolność tętnic
podstawnych mózgu) i ciężkie choroby ogólnoustrojowe [Moroney i wsp. 1996]. Traktując łącznie wszystkie choroby naczyniowe
mózgu, ryzyko względne dla poszczególnych
czynników epidemiologicznych wynosi: 6,0
u chorych z nadciśnieniem, 1,8 u osób z ortostatycznymi spadkami ciśnienia, 4,5 w przypadku chromania przestankowego, 3,8 w cukrzycy, w chorobach serca rozumianych
łącznie waha się od 2,0 do 17,6, w zaburzeniach lipidowych ok. 3,0, dla czynników
genetycznych 4,3 [Cendrowski 1998].
Według najnowszych badań kanadyjskich,
cukrzyca zwiększa zapadalność na otępienie
naczyniowe 1,62 razy [MacKnight i wsp.
2002]. Posner i wsp. [2002] analizowali z kolei wpływ nadciśnienia na ryzyko wystąpie
nia otępienia naczyniowego. Średnie ryzyko
względne wyniosło 1,8 [Posner i wsp. 2002].
U osób po 65 roku życia obecność nadciśnie
nia nie wpływała na pojawienie się otępienia
naczyniowego [Posner i wsp. 2002]. Nadciś
nienie ma znaczenie w patogenezie choroby
głównie u chorych na cukrzycę i choroby
serca. Z badaniami tymi kontrastują wyniki
de Leeuw i wsp. [2002]. Autorzy przebadali
mózgi 1077 zmarłych wybranych losowo
w wieku 60-90 lat i analizowali uszkodzenia
istoty białej mózgu. Ryzyko względne uszkodzeń wykrywanych morfologicznie wynosiło
u chorych z nadciśnieniem w wywiadzie
5,0-114,8 [de Leeuw i wsp. 2002]. Stwierdzenie zmian patologicznych nie oznacza, że
u chorych tych rozwinęło się już otępienie,
stąd taka rozbieżność z wynikami zespołu
Posnera i wsp. [2002]. Schmidt i wsp. [2002]
udowodnili, że nadciśnienie tętnicze szcze-
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gól nie predysponuje do rozwoju podkorowego otępienia naczyniowego. Kontrolowane badania w podwójnie ślepej próbie
udowodniły, że właściwa farmakologiczna
kontrola nadciśnienia tętniczego zmniejsza
ryzyko wystąpienia otępienia naczyniowego
[Frishman i wsp. 2002]. Amenta i wsp.
[2002] dokonali metaanalizy kilkudziesięciu
prac dotyczących wpływu leczenia nadciś
nienia na rozwój otępienia. Z pracy wynika,
że lekami najbardziej skutecznymi w zapobieganiu rozwojowi zaburzeń funkcji poznawczych są inhibitory konwertazy angiotensyny
i antagoniści wapnia [Amenta i wsp. 2002a].
Leki te przewyższały skuteczność beta-blokerów i leków moczopędnych [Amenta i wsp.
2002]. Wynik ten jest odmienny niż wpływ
na choroby serca, gdzie najważniejsze wobniżaniu ryzyka okazały się beta-blokery, leki
moczopędne i inhibitory konwertazy. Niektórzy uważają, że antagoniści wapnia
zwiększają nawet ryzyko lewokomorowej
niewydolności serca. Duże amerykmlskoazjatyckie badania udowodniły, że zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia) zwiększają ryzyko wystąpienia
zarówno chorób układu krążenia, jak i otę
pienia naczyniowego [Kalmijn i wsp. 2000].
Obserwacje prowadzono metodą badań prospektywnych od 1965 do 1991 r. [Kalmijn
i wsp. 2000]. Również inne czynniki ryzyka
chorób układu naczyniowego, takie jak nietolerancja glukozy, uzależnienie od nikotyny,
nadwaga i otyłość, cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze, są również czynnikami ryzyka wystąpienia otępienia naczyniowego [Kalmijn
i wsp. 2000]. Nie stwierdzono związków pomiędzy wymienionymi czynnikami ryzyka
a otępieniem w chorobie Alzheimera [Kalmijn
i wsp. 2000]. Statyny -leki obniżające stęże
nie cholesterolu, są przydatne w zapobieganiu otępieniu ·naczyniowemu. Zastosowane
zwalniają przebieg deterioracji procesów
poznawczych u chorych z już rozwiniętym
otępieniem naczyniowym [Sterzer i wsp.
2001]. 18% przypadków otępienia naczyniowego poprzedzone jest przemijającym niedokrwieniem mózgu rHerrmann 2002].
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Badania przeprowadzone przez Jellingera
[2002] pokazują, że w Europie u 80% chorych z rozpoznanym za życia otępieniem
w badaniu sekcyjnym jako przyczynę rozpoznano otępienie pierwotnie zwyrodnieniowe
(głównie w chorobie Alzheimera, choroba
rozsianych ciałek Lewy'ego, otępienie czołowo-skroniowe). Tylko 3-5% można uznać
za otępienie typowo naczyniowe, 7-10% za
mieszane. U 20-40% chorych z typowym
histopatologiczni e otępieniem w przebiegu
betaamyloidoz stwierdzano niewielkie zmiany
naczyniowe (mikrozawały korowe, niewielkie jamy w substancji białej i jądrach podkorowych, mikroskopijnej wielkości wynaczynienia krwi) [Jellinger 2002]. Według badml
japońskich, 8,5% ludzi po 65 roku życia cierpi
z powodu otępienia [Meguro i wsp. 2002].
Spośród osób z otępieniem przyczynę naczyniowąrozpoznano u 78,8 do 31,3% w zależ
ności od przyjętych kryteriów [Meguro i wsp.
2002]. Badania te potwierdzają, być może,
tezę, że otępienie naczyniowe u rasy żółtej
występuje częściej niż u białej [Meguro
i wsp. 2002]. Jednak w populacji Hiszpanii
stwierdzono ostatnio jednakową częstość otę
pienia naczyniowego (38,5%) i otępienia
w chorobie Alzheimera (38,5%) [Fahlander
i wsp. 2002]. Gabryelewicz [1999] w przeprowadzonych w Polsce badaniach w dzielnicy Warszawa-Mokotów stwierdził częstsze
występowanie otępień naczyniowych, niż
pierwotnie zwyrodnieniowych. Baker i wsp.
[2002] opublikowali miarodajne badania
częstości poszczególnych rodzajów otępień
z banku mózgów oparte na kryteriach neuropatologicznych (przebadano 382 mózgi).
U części mózgów różne rodzaje patologii
współwystępowały ze sobą. U 77% chorych
znaleziono zmiany neuropatologiczne charakterystyczne dla choroby Alzheimera [Baker
i wsp. 2002]. Ciałka Lewy'ego stwierdzono
u 26% badanych mózgów, morfologiczne cechy otępienia naczyniowego u 18%, otępie
nie czołowo-skroniowe u 5% [Baker i wsp.
2002]. W 77% mózgów z cechami patologii
naczyniowej stwierdzono również zmiany typowe dla choroby Alzheimera [Baker i wsp.
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2002]. Liczba mózgów z patologią naczyniopochodną rosła wraz z wiekiem zmarłego,
w przeciwieństwie do ciałek Lewy'ego,
których liczba po 65 roku życia była w poszczególnych przedziałach wiekowych stała
[Baker i wsp. 2002]. Podsumowując, otę
pienie naczyniowe stanowi prawdopodobnie
trzecią co do częstości przyczynę rozwoju
otępień po chorobie Alzheimera i chorobie
rozsianych ciałek Lewy'ego.

ROZPOZNAWANIE
OTĘPIENIA NACZYNIOWEGO
I OBJAWY KLINICZNE

Niedokrwienie o.u.n. spowodowane miaż
zatorem lub wynaczynieniem krwi może pozostawić po sobie ognisko martwicy. Ognisko to w zależności od
rozległości, umiejscowienia, daje objawy kliniczne udaru, towarzyszą mu deficyty nmkcji poznawczych mogące spełniać kryteria
otępienia. Z punktu widzenia patogenetycznego granica pomiędzy zaburzeniami funkcji
poznawczych a otępieniem naczyniowym
jest raczej umowna i zależna od przyjętych
kryteriów. Każdemu niedokrwieniu o.u.n. towarzyszą zaburzenia funkcji poznawczych.
Niektóre z nich można wykryć jedynie przy
pomocy testów neuropsychologicznych. Deficyty te często nie zakłócają społecznego
fi.mkcjonowania chorego. Inne, jak np. afazja,
uniemożliwiają lub utrudniają komunikację
chorego z otoczeniem. Powstałe deficyty
funkcji poznawczych w udarach i niedokrwieniu mózgu zależą od lokalizacji niedokrwienia i jego rozległości. Przez zespół
anatomiczny rozumie się zbiór objawów zależnych od uszkodzenia określonej struktury
mózgowia [Vallar 1991, Kądzie1awa 2000].
Przez zespół funkcjonalny rozumie się zbiór
objawów związanych z zaburzoną lub
zniesioną funkcją (np. afazja). Zespół anatomiczno-funkcjonalny polega na współ
występowaniu uszkodzenia wielu struktur
mózgowia zaburzających funkcjonowanie
wielu procesów umysłowych [Vallar 1991,
dżycą, skrzepliną,
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2000]. W przebiegu niedokrwiewszystkie
możliwe zespoły anatomiczne (uszkodzenie
poszczególnych płatów kory, jąder podkorowych, pnia mózgu, wzgórza), funkcjonalne (np. afazja, agnozja, prozopagnozja, astereognozja, apraksja, mizop1egia, zespół
pomijania stronnego [Wa1sh 2001]) i zespoły
anatomiczno-funkcjonalne [Vallar 1991,
Kądzielawa 2000]. Otępienie naczyniowe
można z punktu neuropsychologicznego
uznać za zespół anatomiczno-funkcjonalny,
w którym objawem osiowym są zaburzenia
pamięci. Kryteria ICD-I0 w celu rozpoznania otępienia naczyniowego wymagają
w punkcie G2 (oprócz ogólnych kryteriów
otępienia): nierównomiemych deficytów wyż
szych czynności korowych, z zajęciem pewnych funkcji i względnym zaoszczędzeniem
innych. W punkcje G3 wymagana jest obecność tzw. ogniskowych objawów neurologicznych (jednostronny niedowład spastyczny
k011czyn,jednostronne wzmożenie odruchów
ścięgnistych, dodatni odruch podeszwowy,
porażenie rzekomo opuszkowe). Punkt G4
kryteriów wymaga potwierdzenia patologii
naczyniowej przy pomocy wywiadu lub badaIl
obrazowych [Klasyfikacja 1998]. Otępienie
rozwija się zazwyczaj przy znacznej objętości
uszkodzonej tkanki mózgowej. Powstaje ono
zazwyczaj w wyniku licznych niewielkich
udarów w korze mózgu (otępienie wielozawałowe), w istocie białej i jądrach podkorowych (otępienie naczyniowe podkorowe) lub w całym mózgowiu (otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe).
Masywny pojedynczy udar o ostrym początku
daje zazwyczaj bogactwo objawów neurologicznych, powstają liczne deficyty funkcji
poznawczych, np. afazja, lecz rzadko rozwija
się otępienie naczyniowe o ostrym początku.
Należy pamiętać, że w większości przypadków udarów występuje bogactwo deficytów
neuropsychologicznych, co wykrywają testy
neuropsychologiczne [Wa1sh 2001]. Otępie
nie naczyniowe traktowane jako jeden z wielu
zespołów anatomiczno-funkcjonalnych pojawiających się w przebiegu niedokrwienia
nia mózgu
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mózgu rozwija się stosunkowo rzadko w stosunku do częstości udarów i niedokrwienia
mózgu [Jellinger 2002]. Obecność otępienia
nie wyklucza współistnienia ilmego zespołu
anatomiczno-funkcjonalnego pochodzenia naczyniowego, o czym należy pamiętać. Sytuacje komplikuje fakt, że neuropatologiczne
przyczyny otępień nakładają się na siebie
i wraz ze zmianami naczyniowymi mogą
współistnieć np. złogi beta-amyloidu czy
alfa-synukleiny. Wtedy nawet pośmiertnie
trudno jest orzec o przyczynie otępienia
[Baker i wsp. 2002]. Podział otępień w klasyfikacji ICD-l O opiera się głównie na kryteriach neuropatologicznych (przyczynowych).
W znacznie nmiejszym stopniu uwzględnia
fenomenologię deficytów funkcji poznawczych i emocjonalnych. Rodzi się zatem
pytanie, jak przy pomocy prostych metod
odróżnić otępienie naczyniowe od innych rodzajów otępienia nie mając wglądu za życia
pacjenta w badanie neuropatologiczne.
Przyżyciowo otępienie naczyniowe moż
na rozpoznać na podstawie wywiadu, objawów i badań obrazowych. Istnieje potrzeba
opracowania testów i skal neuropsychologicznych o dużej trafności i rzetelności
używanych jako narzędzia różnicowania otę
pienia naczyniowego od innych rodzajów
otępie11. Opracowano liczne kryteria tego
różnicowania. Trzy najbardziej znane to kryteria ICD-10 omówione w skrócie powyżej
[Klasyfikacja 1998], kryteria DSM-IV i kryteria opracowane przez Nalżonal Inslitute oj
Neurologżcal Disorders and Stroke i przez
Association Internationale pour la Recherche
at I 'Eżsegnement en Neurosciences (NINDS-AIREN) [Erkinjuntti 1994, Scheltens i wsp.
1998, Zekry i wsp. 2002a]. Powszechnie stosowaną skalą używaną jako narzędzie różni
cowania otępienia naczyniowego od innych
otępień jest skala Hachinskiego [Hachinski
i wsp. 1975]. Skala ta jest prosta w użyciu
dla lekarza praktyka, wynik 7 i więcej wskazuje na otępienie naczyniowe, 5-6 na mieszane, 4 i mniej na inne postacie otępienia. Wymaga odpowiedzi na 13 prostych pytań
klinicznych. Czułość i swoistość skali wynosi
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odpowiednio 60% i 80% dla otępienia naczyniowego, 30% i 85% dla mieszanego, oraz
70% i 80% dla otępień pochodzenia zwyrodnieniowego [Cendrowski 1998]. Ciekawe
badania przeprowadził zespół Zekry i wsp.
[2002]. Autorzy rozpoznanie sekcyjne porównywali z wynikami przyżyciowymi róż
nych skal i kryteriów otępienia naczyniowego. Korelacja pomiędzy rozpoznaniem
postawionym na podstawie zmian patologicznych a wynikami skali Hacllinskiego wyniosła 0,5, dla kryteriów NINDS-AIREN 0,67
[Zekry i wsp. 2002a]. W przypadku otępie
nia mieszanego dla skali Hachinskiego korelacja wyniosła 0,89, dla NINDS-AIREN 0,68
[Zekry i wsp. 2002a]. Istnieją pewne różnice
w wynikach niektórych testów neuropsychologicznych pomiędzy chorymi z otępieniem
naczyniowym a innymi rodzajami otępienia
[Yuspeh i wsp. 2002]. Niestety, różnice te nie
są na tyle czułe i swoiste, aby służyć jako
kryterium diagnostyczne w dobie dostęp
ności bada!'l obrazowych. Istnieją nawet prace
potwierdzające brak jakichkolwiek różnic
w wynikach testów neuropsychologicznych
pomiędzy chorymi z otępieniem w chorobie
Alzheimera a otępieniem naczyniowym
[Fahlander i wsp. 2002]. Zwrócić należy
uwagę, że kategorie diagnostyczne otępiell
w ICD-10 oparte są na założeniu teoretycznym, iż podstawę wyróżnienia poszczególnych kategorii stanowią zmiany patomorfologiczne stwierdzane w mózgach.
Tymczasem precyzyjne kryteria diagnostyczne otępień oparte są na grupowaniu fenomenów życia psychicznego w nomotetyczne
klasy diagnostyczne [Wciórka 2002], przy
cichym i częściowo błędnym założeniu, że
określonym zmianom neuropatologicznym
(zarówno na poziomie makroskopowym, jak
i molekularnym) można przypisać poszczególne objawy kliniczne. Stąd trafność
diagnostyczna poszczególnych kryteriów
różnych otępień nie jest zbyt wysoka, co
potwierdzają pośmiertne badania zarówno
pojedynczych przypadków, jak i banków
mózgów [Baker i wsp. 2002]. Sytuację komplikuje fakt częstego współistnienia różnych

166
zmian neuropatologicznych u tego samego
chorego (naczyniowych, Alzheimerowskich,
o typie ciałek Lewy'ego), jak i różnych objawów klinicznych z poszczególnych kategorii
diagnostycznych. Wydaje się, że przydatny
klinicznie może być podział otępień wg kryteriów neuropsychologicznych [Walsh 2001].
Uwzględnia on otępienia korowe wraz z ich
odmianami zależnymi od uszkodzonych pła
tów (tu należy: otępienie w chorobie Alzheimera, typowe otępienie w chorobie rozsianych
ciałek Lewy'ego, otępienie czołowo-skro
niowe oraz duża część otępień naczyniowych
i mieszanych), podkorowe (otępienie w przebiegu choroby Parkinsona, zakażenia wirusem
HIY, chorobie Huntingtona, niektóre podkorowe przypadki otępienia naczyniowego) oraz
mieszane korowo-podkorowe (otępienia mieszane i znaczna część otępień naczyniowych).
W przebiegu otępiell naczyniowych obserwuje się duże bogactwo obrazu klinicznego,
albowiem niedokrwienie może dotyczyć zarówno kory mózgu, istoty białej, jąder podkorowych, oraz wszystkich struktur równocześnie [Roman 2002].
Pomocnym badaniem w diagnostyce otę
pień naczyniowych są badania neuroobrazowe (tomografia komputerowa i magnetyczny
rezonans jądrowy). Brak zmian naczyniowopochodnych uszkodzenia mózgowia u osoby
z otępieniem wyklucza rozpoznanie otępie
nia naczyniowego [Pullicino i wsp. 1996].
Obecność zmian naczyniowopochodnych nie
wykluczajednak współistnienia innych przyczyn otępienia. Sama obecność zmian naczyniowopochodnych w badaniu neuroobrazowym nie oznacza też, że u chorego rozwinęło
się otępienie. Świadczy tylko o przebytym
epizodzie naczyniowym, często niemym
klinicznie. Otępienie rozpoznaje się w oparciu o ocenę fenomenów życia psychicznego,
a nie na podstawie obrazu radiologicznego.
W tomografii komputerowej zmiany naczyniowopochodne objawiają się jako hipodensyjne ogniska [Pullicino i wsp. 1996,
Tullberg i wsp. 2002]. Szczególne znaczenie
posiada obecność ognisk niewielkich rozmiarów w okołokomorowej istocie białej,
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zwłaszcza w okolicy rogów przednich i potylicznych komór bocznych, oraz centrum pół
kolistym (tzw. leukoencefalopatia okołoko
morowa) [Pantoni i wsp. 1999, Bigler i wsp.
2002]. Równie ważne znaczenie mają ogniska hipodensyjne w korze mózgu i w każdym
innym miejscu w mózgowiu. Magnetyczny
rezonans jądrowy jest znacznie bardziej
czuły, stąd ogniska leukoencefalopatii wykrywa się u 66% ludzi starych. Takie same
ogniska występują również w leukodystrofiach i stwardnieniu rozsianym [Bigler i wsp.
2002]. Nie omawiamy zmian radiologicznych
w ostrym niedokrwieniu, ani pozytronowej
tomografii emisyjnej oraz tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu, angiografii tętnic
mózgowych, gdyż metody te dokładnie opisał Angeleri i wsp. [1998].

PATOFIZJOLOGIA
Ogniska niedokrwienia powstają wskutek
zamknięcia światła tętnicy unaczyniającej

pewien obszar mózgu. Mechaniczna przyczyna tej niedrożności może być różna - najczęściej jest to blaszka miażdżycowa ze
skrzepliną osadzoną na niej, zator (np. skrzeplina z serca w przebiegu zaburzeń rytmu)
lub wynaczyniona krew. Dochodzi do martwicy tkanki mózgowia. Każdy czynnik
ryzyka chorób serca i naczyń obwodowych
będzie zarazem czynnikiem ryzyka niedokrwienia mózgu. Szczególnym typem zmian
poniedokrwiennych typowych dla otępie
nia naczyniowego są tzw. zatoki (lakuny)
[parnetti 1999]. Pierwotnie wiązano powstanie lakun z nadciśnieniem tętniczym.
W chwili obecnej uważa się, że są trzy
rodzaje lakun: typu I - powstałe w wyniku
zawału, typu II - powstałe w wyniku małych
krwotoków spowodowanych pęknięciem mikrotętniaków i typu III - powstałe w wyniku
mechanicznego poszerzenia obszaru wokół
tętniczki [Parnetti 1999]. Otępienie rozwija się
zazwyczaj jako wielozawałowe na skutek
mnogich udarów korowych i podkorowych.
Powstaje ono również w przebiegu mikro-
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angiopatii (czyli drobnych lakun opisanych
powyżej w istocie białej), wskutek wynaczynienia krwi (tętniaka), pojedynczego zawału
lub znmiejszonej perfuzji mózgowia i niedokrwienia typu "ostatniej łąki" (okołokomoro
wa istota biała) [Parnetti 1999, Zekry i wsp.
2002b]. Ciekawy zespół stanowi encefalopatia miażdżycowa (choroba Binswangera) jako
szczególny przypadek otępienia lakunarnego
[Zekry i wsp. 2002b]. Nie omawiamy biochemicznych mechanizmów ostrego niedokrwienia, gdyż nie jest ono tematem artykułu. Pewne elementy tego procesu omówił na łamach
Postępów Mierzejewski i wsp. [2001]. Zespołowi CADASIL - genetycznie uwarunkowanej postaci otępienia naczyniowego związanej
z genem Notch poświęcono odrębny artykuł
na łamach Postępów [Iłżecka i wsp. 2001].
Rodzi się pytanie, dlaczego skutkiem wielokrotnego niedokrwienia mózgu jest w pewnych przypadkach otępienie. Ważna rolę
odgrywa umiejscowienie zmian [Tatemichi
1990]. Uszkodzenie hipokampa, pól kojarzeniowych, ciała migdałowatego, wzgórza,
zwojów podstawy, obszarów podkorowych
i wielu innych struktur doprowadza do nagromadzenia deficytów funkcji poznawczych.
Zsumowane deficyty powstałe drogą uszkodzenia wielu struktur odpowiadających
za wiele funkcji doprowadza do rozwoju takiego neuropsychologicznego zespołu anatomiczno-funkcjonalnego, że spełnia on kryteria ICD-10 otępienia. O sumowania się
uszkodzeń, a wraz z nimi deficytów, świad
czy zależność rozwoju otępienia od objętości
zniszczonej tkanki i od lokalizacji przerwanych połączeń w obrębie o.u.n. [Tatemichi
1990, Moroney i wsp. 1997]. Otępienie
rzadko powstaje jako rezultat pojedynczego
udaru, czego nie potwierdza kontrowersyjne
badanie Moroney i wsp. [1996]. Wg autorów
26,3% chorych po pierwszym udarze mózgu
zapadało na otępienie. Rozbudowany system
poznawczy umysłu człowieka oparty jest na
zwielokrotnionych obwodach neuronalnych,
co oznacza wielokrotne kodowanie tej samej
informacji. Pojedynczy udar rzadko uszkadza
poważnie procesy myślenia, tworzenia pojęć,

operacje tworzone przy pomocy tychże pojęć
i procesy kodowania informacji (pamięć). Nie
oznacza to, że nawet w niemym klinicznie
udarze nie można stwierdzić dyskretnych
deficytów funkcji poznawczych przy pomocy
baterii testów neuropsychologicznych [Walsh
2001]. Dopiero masywne zmiany lub uszkodzenie struktur strategicznych dla poznawczego funkcjonowania umysłu (np. hipokampa, wzgórza [Mills i wsp. 1978]) dają zespół
objawów spełniający kryteria otępienia wg
ICD-lO lub DSM-IV [Tatemichi 1990].
LECZENIE
OTĘPIENIA

NACZYNIOWEGO

W otępieniu naczyniowym, podobnie jak
w przebiegu choroby Alzheimera i chorobie
rozsianych ciałek Lewy'ego, dochodzi do zaburzenia transmisji cholinergicznej w korze
mózgu [Amenta i wsp. 2002a]. Przyczyna
tego zjawiska nie jest znana i wynika prawdopodobnie z anatomicznej lokalizacji synaps neuronów cholinergicznych w korze
mózgu i istocie białej około komorowej
[Amenta i wsp. 2002a]. W otępieniu czoło
wo-skroniowym nie dochodzi do zaburzeń
omawianej transmisji i leki cholinergiczne
są nmiej skuteczne niż w leczeniu innych
postaci otępienia [Amenta i wsp. 2002a].
Skuteczność kliniczna riwastigminy, donepezilu i galantaminy potwierdzono badaniami klinicznymi w podwójnie ślepej próbie
[Herrmann 2002, Pratt 2002]. Badań tych
jest jednak niewiele w stosunku do badań
w chorobie Alzheimera. Dysproporcja ta tłu
maczona jest trudnościami metodologicznymi doboru grupy osób z otępieniem naczyniowym [Herrmann 2002, Pratt 2002].
Ostatnio ukazały się badania Lilienfelda
i wsp. [2002] wykonane metodą podwójnie
ślepej próby potwierdzające szczególną przydatność galantaminy w leczeniu zaburzeń
funkcji poznawczych w przebiegu otępienia
naczyniowego. Inhibitory acetylocholinoesterazy można uznać za leczenie objawowe
w zakresie poprawy funkcji poznawczych,
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wspomagające odpowiednią rehabilitację pa-

cjenta po naczyniowym uszkodzeniu mózgu.
Istnieją pojedyncze kontrolowane badania
kliniczne nad przydatnością w leczeniu otę
pienia naczyniowego nimodypiny (antagonista wapnia) [Lopez-Arrieta i wsp. 2002],
propentofiliny [Kittner 1999], hormonalnej
terapii zastępczej u kobiet [Marks i wsp.
2002], mamantyny - antagonisty receptora
NMDA [Mobius i wsp. 2002]. Udowodniono, że obniżające stężenie cholesterolu statyny zwalniają deteriorację procesów poznawczych i zapobiegają kolejnym niewielkim
udarom niedokrwiennym mogącym pogorszyć funkcje poznawcze chorego [Sterzer
i wsp. 2001, Vaughan i wsp. 2002]. Nasilenie
otępienia naczyniowego zależy bowiem od
rozległości niedokrwienia [Vaughan i wsp.
2002]. Wbrew oczekiwaniom nie zauważono,
aby aspiryna podawana w prewencji wtórnej
niedokrwienia mózgu hamowała rozwój deficytów funkcji poznawczych i spowalniała
przebieg choroby [Williams i wsp. 2000]. Jest
to tym bardziej zaskakujące, gdyż ochrania
ona serce przed powtórnym zawałem. Być
może, wykonano zbyt małą ilość kontrolowanych badań klinicznych przydatności kwasu
acetylosalicylowego. Nie ma dowodów skuteczności klinicznej w spowalnianiu postę
pu choroby i łagodzeniu zaburzeń funkcji
poznawczej w otępieniu naczyniowym przez
piracetam [Flicker i wsp. 2001]. Obserwacja
ta jest tym bardziej interesuj ąca, że piracetam
jest pomocny w leczeniu afazji poudarowej
- neuropsychologicznego zespołu anatomiczno-funkcjonalnego o takiej samej etiologii,
jak otępienie naczyniowe [Hub er 1999].
Afazja następuje natychmiast po niedokrwieniu, otępienie rozwija się zazwyczaj względ
nie powoli (tygodnie i miesiące). Piracetam
działa neuroprotekcyjnie prawdopodobnie
w ostrej fazie [Huber 1999]. Nie przeprowadzono również jakichkolwiek badań nad
użyciem tokoferolu w leczeniu otępienia naczyniowego (niewielkie, lecz udowodnione
znaczenie w chorobie Alzheimera). Suplementacja tokoferolem tym bardziej wymaga
uwagi, gdyż badania własne autorów (dane
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niepublikowane ) i praca Ryglewicz i wsp.
[2002] potwierdzają obniżone stężenie tego
antyoksydanta u chorych z otępieniem naczyniowym. Deprenyl i EGb 761 (wyciąg z miłorzębu) również nie zostały przebadane pod
kątem skuteczności w leczeniu otępienia
naczyniowego. Niewielka liczba badaI1 klinicznych w podwójnie ślepej próbie powoduje, że leczenie otępienia naczyniowego jest
mało poznane. Bez wątpienia skuteczne są
inhibitory acetylocholinoesterazy. Oczywiście
profilaktyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych wdrożona już od wczesnej
młodości zmniejsza ryzyko zachorowania na
otępienie naczyniowe [Schmidt i wsp. 2002,
de la Torre 2002], jednak leki stosowane
w profilaktyce miażdżycy w rozwiniętym
otępieniu nie są skuteczne [Amenta i wsp.
2002a, Frishman i wsp. 2002, Schmidt i wsp.
2002]. Szczególne znaczenie w profilaktyce
otępienia naczyniowego posiada skrupulatne
leczenie nadciśnienia tętniczego najlepiej
inhibitorami konwertazy angiotensyny i antagonistami wapnia pochodnymi dihydropirydyny [Amenta i wsp. 2002a, Frishman i wsp.
2002, Schmidt i wsp. 2002].
ZAKOŃCZENIE

Zmiany naczyniowe w mózgu stanowią
po chorobie Alzheimera i chorobie
rozsianych ciałek Lewy'ego, przyczynę otę
pień. Powszechność zmian niedokrwiennych
mózgu, zainteresowanie udarami kliniki chorób wewnętrznych i neurologii zdominowało
problematykę chorób naczyniowych mózgu marginalizując psychiatryczne i neuropsychologiczne aspekty rozwoju głębokich
deficytów poznawczych kończących się otę
pieniem naczyniowym. W związku z tym
znacznie mniej wiadomo na temat postę
powania farmakologicznego w tego typu
otępieniu. Wzrastająca liczba udarów mózgu
i starzenie się społeczeI1stwa czyni problem
otępieI1naczyniowych zagadnieniem pierwszej wagi współczesnej psychiatrii zmian
organicznych o.u.n.
trzecią,
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