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STRESZCZENIE
Cel. Werbalna i fizyczna agresja jest czêstym problemem u osób z zaburzeniami otêpiennymi. Badania zosta³y podjête celem okrelenia zwi¹zku pomiêdzy etiologi¹ procesu otêpiennego a nasileniem fizycznej i werbalnej agresji i pobudzenia.
Badani i metoda. Do badañ w³¹czono 39 mieszkañców orodka opiekuñczego, u których na podstawie kryteriów ICD-10 rozpoznano
otêpienie w chorobie Alzheimera (n = 24) i otêpienie naczyniopochodne (n = 15). Oceny zachowañ agresywnych i impulsywnych dokonano przy pomocy Inwentarza pobudzenia Cohena-Mansfielda (The Cohen-Mansfield Agitation Inventory  CMAI).
Wyniki. Nasilenie zachowañ agresywnych i impulsywnych ró¿ni³o siê w badanych grupach (otêpienie w chorobie Alzheimera i otêpienie naczyniopochodne). Potwierdzono zarazem zwi¹zek wieku i poziomu zaburzeñ funkcji poznawczych z agresj¹.
Wniosek. Wyniki mog¹ byæ pomocne dla osób sprawuj¹cych opiekê nad pensjonariuszami z otêpieniem.
SUMMARY
Objectives. Verbal and physical aggression is a common problem in people with dementia. The aim of the study was to find out whether
there is a relationship between dementing process etiology on the one hand, and the intensity of aggression (physical and verbal) and
agitation on the other.
Methods. Participants in the study were 39 nursing home residents diagnosed with Alzheimers dementia (n = 24) or vascular dementia (n = 15) by the ICD-10 criteria. They were assessed for aggressive and impulsive behaviours using The Cohen-Mansfield Agitation
Inventory (CMAI).
Results. The two groups (Alzheimers disease and vascular dementia) differed in their aggressive behaviour intensity. Moreover,
the association of age and cognitive impairment with aggression was confirmed.
Conclusion. The findings may have important implications for caregivers of demented nursing home residents.
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Zachowania impulsywne i agresywne s¹ czêste u osób
z zaburzeniami otêpiennymi przebywaj¹cymi w orodkach
opiekuñczych [1]. Z niektórych badañ wynika, ¿e rodzaj
i nasilenie zachowañ agresywnych mog¹ byæ ró¿ne w zale¿noci od przyczyny zaburzeñ otêpiennych. Na zachowania
agresywne niew¹tpliwy wp³yw ma wiele czynników.
Podnosi siê zwi¹zek upoledzenia zdolnoci werbalnych,
percepcji s³uchowej oraz wzrokowej z agresj¹ [2, 3]. Jednoczenie wiadomo, ¿e zaburzenia percepcji sprzyjaj¹, szczególnie u osób starszych, wyst¹pieniu szeregu objawów
psychopatologicznych, w tym zaburzeñ psychotycznych.
Postulowany jest równie¿ zwi¹zek zaburzeñ nastroju z zachowaniami agresywnymi [4]. Ocena zachowañ agresywnych napotyka na znaczne trudnoci przede wszystkim
z uwagi na z³o¿one ich uwarunkowania i brak w pe³ni satysfakcjonuj¹cej definicji [5]. Niew¹tpliwym postêpem jest
oparcie oceny na metodach umo¿liwiaj¹cych ilociowe ujêcie zachowañ agresywnych. Obecnie do najczêciej stosowanych metod oceny, szczególnie wród mieszkañców
orodków opiekuñczych, nale¿y skala pobudzenia CohenaMansfielda [6]. Skala ta wyró¿nia cztery formy zachowañ:
werbalne nieagresywne, fizyczne nieagresywne, werbalne

agresywne oraz fizyczne agresywne. Ró¿ne postacie pobudzenia wykazuj¹ odmienne uwarunkowanie patogenetyczne [7, 8]. Postulowany jest zwi¹zek pomiêdzy objawami
neuropsychiatrycznymi a poszczególnymi postaciami pobudzenia. Pod³o¿e anatomiczne, neurotransmisyjne i funkcje
zwi¹zane z cyklami biologicznymi s¹ przyczyn¹ odmiennego profilu zachowañ agresywnych u kobiet i mê¿czyzn
[9, 10]. Mo¿na oczekiwaæ ró¿nic w zachowaniach agresywnych w otêpieniach uwarunkowanych procesem pierwotnie
zwyrodnieniowym i naczyniopochodnym.
CEL
Celem podjêtych badañ by³o porównanie zachowañ
agresywnych u osób z otêpieniem alzheimerowskim i naczyniopochodnym.
BADANE OSOBY
Populacj¹ wyjciow¹ by³y osoby przebywaj¹ce w trójmiejskich orodkach opiekuñczych. Procedura w³¹czenia do
badania obejmowa³a uzyskanie zgody na udzia³ w badaniu
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oraz wstêpn¹ ocenê kryteriów wy³¹czaj¹cych z badania, tj.
obecnoæ w chwili badania lub w wywiadzie jednej z nastêpuj¹cych chorób: choroby afektywnej, schizofrenii, alkoholizmu, uzale¿nienia od leków lub rodków odurzaj¹cych,
padaczki, choroby Parkinsona, upoledzenia umys³owego,
obecnoæ w chwili badania zaburzeñ wiadomoci, schorzenia narz¹du ruchu, wzroku i s³uchu istotnie utrudniaj¹cych
wykonywanie poleceñ i procedur zawartych w stosowanych skalach klinicznych, powa¿ne schorzenia somatyczne,
zw³aszcza w fazie dekompensacji.
Warunkiem w³¹czenia by³o uzyskanie w badaniu MMSE
[11] wyniku poni¿ej 24 pkt. i posiadanie wykszta³cenia
minimum podstawowego oraz nieprzyjmowanie w okresie
ostatnich 7 dni leku o dzia³aniu psychotropowym.
Do dalszego etapu badañ zakwalifikowano 56 osób,
u których przeprowadzono postêpowanie diagnostyczne
w kierunku rozpoznania lub wykluczenia otêpienia. Kryteria
rozpoznania otêpienia wg ICD-10 [12] spe³ni³o 43 mieszkañców. Kontynuowano procedurê diagnostyczn¹ w celu
ustalenia etiologii procesu otêpiennego. Do badañ w³¹czono osoby z rozpoznanym w oparciu o kryteria ICD-10 [12]
otêpieniem w chorobie Alzheimera i otêpieniem naczyniopochodnym. Ostatecznie w³¹czono 24 osoby z rozpoznanym otêpieniem w chorobie Alzheimera i 15 osób z otêpieniem naczyniopochodnym. Osoby z otêpieniem Alzheimera
by³y starsze (rednia wieku: 80,5 lat) od osób z otêpieniem
naczyniopochodnym (69,5 lat).
METODA
Podstawowym narzêdziem badawczym zastosowanym
w pracy by³ Inwentarz Pobudzenia Cohena-Mansfielda (The
Cohen-Mansfield Agitation Inventory  CMAI) [7]. W pracy pos³ugiwano siê 29-elementowym narzêdziem przeznaczonym przede wszystkim do oceny osób przebywaj¹cych
w placówkach opiekuñczych. Stosowano polsk¹ wersjê
jêzykow¹ o zadowalaj¹cych wynikach oceny rzetelnoci
i trafnoci [13]. Ocenê skal¹ CMAI przeprowadza³y osoby
sprawuj¹ce bezporedni¹ opiekê nad pensjonariuszami.
Ze wzglêdu na niewielkie liczebnoci próby poddanej
analizie, stosowano testy nieparametryczne  test MannaWhitneya oraz wspó³czynnik korelacji rangowej Spearmana.
Za³o¿ony poziom istotnoci by³ równy 0,05 lub mniejszy
(p ≤ 0,05)
WYNIKI
W tabl. 1 przedstawiono wyniki z porównania testem
Manna-Whitneya nasilenia zaburzeñ impulsywnych i agresywnych w poszczególnych grupach diagnostycznych (otêpienie Alzheimera vs otêpienie naczyniopochodne). Poza
werbaln¹ agresj¹, wyniki uzyskane we wszystkich pozosta³ych kategoriach Inwentarza Cohena-Mansfielda ró¿nicowa³y oceniane grupy. Na uwagê zas³uguje fakt niepotwierdzenia statystycznego ró¿nic w odniesieniu do nasilenia
zaburzeñ funkcji poznawczych u osób z otêpienie Alzheimera i naczyniopochodnym.
Z uwagi na postulowane znaczenie p³ci dla przejawianych zachowañ agresywnych i impulsywnych w kolejnych
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Tablica 1. Porównanie wieku oraz wyników skal MMSE i CMAI uzyskanych w grupie osób z otêpieniem Alzheimera (n = 24)
i naczyniopochodnym (n = 15)  test Mana-Whitneya
Test

Porównywana zmienna
Wiek
MMSE  suma
Skala CMAI  wynik globalny*
 werbalne nieagresywne (CMAI)*
 fizyczne nieagresywne (CMAI)*
 werbalne agresywne (CMAI)
 fizyczne agresywne (CMAI)*

U

p

64,5
120,5
78,0
93,0
70,5
135,0
108,5

ns
ns
p <0,05
p <0,05
p <0,05
ns
p <0,05

ns  zwi¹zek nieistotny statystycznie

Tablica 2. Porównanie wieku, oraz wyników skal MMSE oraz nasilenie zachowañ impulsywnych i agresywnych wg CMAI
w grupach kobiet i mê¿czyzn z oteieniem o ró¿nej etiologii ( ) i me¿czyzn (otêpienie typu Alzheimera, n = 14;
otêpienie naczyniopochodne, n = 8)
Porównywane zmienne
Wiek
MMSE-sum
CMAI  wynik globalny
 werbalne nieagresywne (CMAI)
 fizyczne nieagresywne (CMAI)
 werbalne agresywne (CMAI)
 fizyczne agresywne (CMAI)

Kobietya

Mê¿czynib

U

p

U

p

28,5
55,0
33,5
33,5
34,0
47,5
49,0

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

6,5
8,0
8,0
15,5
5,0
23,0
10,5

ns
ns
p <0,05
ns
p <0,05
ns
p <0,05

otêpienie typu Alzheimera, n = 14; otêpienie naczyniopochodne, n = 8
otêpienie typu Alzheimera, n = 14; otêpienie naczyniopochodne, n = 8
ns  nieistotne
a
b

Tablica 3. Macierz wspó³czynników korelacji Spearmana miêdzy
wiekiem i zaburzeniami funkcji poznawczych (wg MMSE)
a nasileniem zachowañ impulsywnych i agresywnych wg
skali CMAI
Wyniki oceny zachowañ
impulsywnych i agresywnych
(wg CMAI)
CMAI  wynik globalny
 werbalne nieagresywne (CMAI)
 fizyczne nieagresywne (CMAI)
 werbalne agresywne (CMAI)
 fizyczne agresywne (CMAI)

Wiek

Ocena funkcji
poznawczych
(wg MMSE)

0,36*
0,35*
0,26
0,13
0,27

0,44*
0,20
0,49*
0,47*
0,37*

* p < 0,05

tablicach (tabl. 2) przedstawiono wyniki analogicznej analizy (test Manna-Whitneya) przeprowadzonej osobno dla
kobiet i mê¿czyzn. O ile nie uzyskano istotnych ró¿nic dla
kobiet, to dla mê¿czyzn uwidoczniono ró¿nice w odniesieniu do wyniku globalnego skali CMAI oraz przejawów
fizycznych agresji i pobudzenia. Na uwagê mo¿e jednak
zas³ugiwaæ to, ¿e mê¿czyzn ró¿nicowa³ zarówno wiek, jak
i wynik skali MMSE, podczas kiedy takich ró¿nic u kobiet
nie stwierdzono.
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W celu okrelenia znaczenia wieku oraz nasilenia zaburzeñ funkcji poznawczych dla wystêpowania zachowañ
agresywnych i impulsywnych wyliczono wspó³czynniki
korelacji rangowej Spearmana dla badanych zmiennych
(tabl. 3). Bardziej konsekwentn¹ zale¿noæ z nasileniem
zachowañ agresywnych wykazywa³ wynik skali MMSE
 ujemna korelacja ze wszystkimi elementami skali CMAI
nieznamienna statystycznie jedynie dla werbalnych zachowañ nieagresywnych. Z kolei werbalne zachowania nieagresywne, obok wyniku globalnego skali CMAI, jako jedyne wykazywa³y istotny statystycznie zwi¹zek z wiekiem.
OMÓWIENIE
Patogeneza zachowañ impulsywnych i agresywnych jest
warunkowana wieloma czynnikami, do których nale¿¹
m.in.: pod³o¿e neuroanatomiczne i nasilenie procesu otêpiennego, osobowoæ przedchorobowa oraz wp³ywy rodowiskowe [14]. Z³o¿one uwarunkowania mechanizmów
agresji stwarzaj¹ znaczne trudnoci we w³aciwej jej ocenie. Dla zmniejszenia znaczenia szeregu zmiennych niekontrolowanych, do badañ w³¹czono populacjê zamieszkuj¹c¹
w podobnych warunkach rodowiskowych. W pracy wykorzystano polsk¹ wersjê jêzykow¹ Inwentarza pobudzenia
Cohena-Mansfielda (The Cohen-Mansfield Agitation Inventory  CMAI). Zalet¹ tej skali jest mo¿liwoæ oceny ró¿nych przejawów pobudzenia (werbalne nieagresywne, fizyczne nieagresywne, werbalne agresywne oraz fizyczne
agresywne). Okazuje siê bowiem, ¿e ka¿dy z uwzglêdnionych w skali aspektów pobudzenia mo¿e mieæ odmienne
uwarunkowanie patogenetyczne, które czêciowo uzale¿nione jest od zmian patologicznych w okrelonych obszarach mózgowia. Zak³ada siê, ¿e za zachowania agresywne
w najwiêkszym stopniu odpowiedzialne s¹ zmiany zlokalizowane w p³atach czo³owych i skroniowych [15]. Z uwagi
na odmienne mechanizmy le¿¹ce u podstaw otêpienia
Alzheimera i warunkowanych naczyniowo, mo¿na oczekiwaæ, ¿e zachowania agresywne wystêpuj¹ce w tych procesach bêd¹ ró¿niæ siê zarówno w aspekcie jakociowym,
jak i ilociowym. Zak³ada siê, ¿e agresja jest czêstszym
objawem w otêpieniu alzheimerowskim (do 70% chorych)
ni¿ w naczyniopochodnym (30%) [16].
W przeprowadzonych badaniach potwierdzono wiêksze
nasilenie zachowañ impulsywnych i agresywnych wród
osób z otêpieniem typu Alzheimera. Ró¿nice dotyczy³y zarówno wyniku globalnego skali CMAI, jak i trzech z czterech jej kategorii (poza werbaln¹ agresj¹). Wydaje siê, ¿e
wiêksze zró¿nicowanie dotyczy mê¿czyzn, u których ró¿nice dotyczy³y wyniku globalnego skali CMAI oraz fizycznych
przejawów pobudzenia i agresji. Ró¿nice powy¿sze osi¹gnê³y poziom istotnoci statystycznej, pomimo niewielkich
liczebnoci poddanych analizie. Jednak nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e redni¹ wieku oraz nasileniem zaburzeñ funkcji
poznawczych (wynik MMSE) w grupie badanych mê¿czyzn znacznie ró¿ni³y siê miêdzy grupami diagnostycznymi. Zarówno wiek, jak i wynik skali MMSE wykazywa³y
pewien zwi¹zek z nasileniem zachowañ agresywnych, co
mo¿e t³umaczyæ powy¿szy zwi¹zek. Wiêksze znaczenie
zdaje siê mieæ nasilenie procesu otêpiennego, chocia¿ wartoci uzyskane dla zale¿noci pomiêdzy wiekiem oraz wy-
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nikiem skali MMSE a ocen¹ zachowañ agresywnych i impulsywnych (tabl. 2) nale¿y traktowaæ z du¿¹ ostro¿noci¹
z uwagi na niewielkie liczebnoci badanych. Wydaje siê
jednak, ¿e na zachowania impulsywne i agresywne wp³yw
ma równie¿ pod³o¿e procesu otêpiennego. Jak przedstawiono w tabl. 1 pomiêdzy grupami otêpieñ alzheimerowskich
i naczyniopochodnych zaobserwowane ró¿nice dotycz¹ce
wiêkszoci kategorii ocenianych skal¹ CMAI, pomimo, ¿e
grupy te nie ró¿ni³y siê poziomem otêpienia, a ró¿nice redniej wieku by³y mniejsze ni¿ w grupach mê¿czyzn.
Dodatkowym problemem zwi¹zanym z ocen¹ otêpieñ
naczyniopochodnych jest mnogoæ procesów patogenetycznych le¿¹cych u ich pod³o¿a. Pojêcie otêpienie naczyniopochodne zawiera heterogenn¹ grupê zaburzeñ o odmiennej lokalizacji zmian, co mo¿e powodowaæ pojawianie siê
zró¿nicowanych obrazów klinicznych, w tym odmiennej
ekspresji zachowañ agresywnych. Nale¿y równie¿ mieæ na
uwadze i to, ¿e zmiany naczyniowe stwierdza siê u znacznej liczby pacjentów z chorob¹ Alzheimera [17]. Jak równie¿ u znacznej czêci badanych z otêpieniem naczyniopochodnym wystêpuj¹ zmiany histologiczne typowe dla
choroby Alzheimera [18].
Patogeneza zachowañ agresywnych jest z³o¿ona. Jest
prawdopodobne, ¿e zmiany morfologiczne wystêpuj¹ce
w przebiegu otêpieñ jedynie predysponuj¹ do zachowañ
agresywnych, warunkowanych przede wszystkim cechami
osobowoci przedchorobowej oraz czynnikami rodowiskowymi [19].
Uzyskane wyniki powinny zostaæ zweryfikowane w dalszych badaniach opartych na grupach chorych znacznie
bardziej homogennych pod wzglêdem wieku, nasilenia
zaburzeñ funkcji poznawczych, a nade wszystko obrazu
neuroradiologicznego.
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