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Przewidywana liczba 
osób na świecie które 
ukończyły 60 roku życia 
, chorujących na 
otępienie w latach 
2010, 2030, 2050 
 

 



„Leczenie” choroby 
Alzheimera w Europie: 

Waldemar i wsp. (2005) 
 

 



Rozpoznawanie otępienia w 
Polsce 

Na poziomie lekarzy POZ poza ośrodkami 
uniwersyteckimi znaczna 
„niedorozpoznawalność” AD 

 

Specjalistyczne ośrodki – tendencja do 
„nadrozpoznawalności” AD- brak ścisłej 
współpracy z geriatrą/internistą?. 
Ograniczenia NFZ zawężają sztucznie 
zakres wykonywanych badań  



Choroba Alzheimera w Polsce 

• Szacunkowo oblicza się, że w Polsce jest 470 tysięcy osób 
z otępieniem, po 65 roku życia, z tego połowę stanowią 
osoby z chorobą Alzheimera. W chwili obecnej w Polsce 
leczonych jest ok. 20% chorych. W tej grupie wiekowej 
duża grupa samotnych kobiet. 
 

• Kluczowe znaczenie lekarza POZ, waga badania Tomografii 
Komputerowej- niemożliwego na tym etapie 

• Konieczność współpracy : geriatry/internisty, neurologa, 
psychiatry i psychologa w procesie diagnostycznym i 
leczniczym. Współpraca z opiekunem i służbami opieki 
społecznej 
 



Schemat różnicowania otępień w 
praktyce 
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Choroba Alzheimera w Polsce 

• Brak w ofercie specjalistycznej opieki 
neurologicznej Poradni Zaburzeń 
Pamięci- które umożliwiłyby proces 
diagnostyczny w myśl zaleceń EFNS i 
AAN 

• Ustawienie zasad finansowania, które 
wykluczają w istocie diagnostykę w 
trybie ambulatoryjnym, ze szkodą dla 
chorego 



Choroba Alzheimera w Polsce 

• Konieczność wielodyscyplinarnej 
diagnostyki w ramach kliniki jednego dnia 
(bez szkodliwej dla chorego konieczności 
hospitalizacji) z jej realnym finansowaniem  

• Badania neuroobrazowe mogą się odbywać 
wyłącznie na szczeblu opieki 
specjalistycznej, co stanowi zagrożenie w 
przypadku guzów, krwiaków ,chorób 
infekcyjnych dla życia chorego 

 



 INHIBITORY ESTERAZY 
ACETYLOCHOLINOWEJ: systemy 
transdermalne riwastygminy i 23 mg 
donepezilu (o przedłużonym działaniu) w 
fazie zaawansowanej 

 

 

Przyjmowanie 20 mg memantyny 
jednorazowo raz na dobę!  

  ANTAGONISTA RECEPTORA NMDA  

2010… 



Dlaczego wczesne rozpoznanie 
choroby Alzheimera wpływa 
korzystnie na postępowanie 

medyczne, sytuację opiekuna i 
racjonalizację kosztów 

ponoszonych przez Państwo ? 
 

Maria Barcikowska, Zespół Kliniczno-Badawczy 
Chorób Zwyrodnieniowych CUN, IMDiK PAN 

 



Nowe kryteria rozpoznawania 
choroby Alzheimera ICAD, 
Honolulu 2010 (McKhann i 
wsp.2011) 

CR.Jack 
i wsp. 
Lancet,  
2010 



Opóźnienie pojawienia się 
objawów klinicznych 
choroby Alzheimera o 5lat 
zredukuje liczbę osób z 
chA o 50 %, a opóźnienie o 
10 lat o 75% 
                        Winblad 2004 



Naukowe kryteria rozpoznawania prawdopodobnej  
choroby Alzheimera 

B. Stwierdzenie zaniku przyśrodkowych części płata skroniowego 
Zmniejszenie objętości hipokampa, kory śródwęchowej, jąder migdałowatych 

udokumentowane w badaniu MRI w ocenie ilościowej w oparciu o wizualne 
skale punktowe (odnośnie do istniejących norm wiekowych) lub oceny 
wolumetrycznej powyższych rejonów w porównaniu z normami wiekowymi, 
Ocena MRI- Niewystarczająca w wielu ośrodkach – brak wiedzy i czujności  
radiologów . Brak NORM wiekowych !!!! 

C. Stwierdzenie nieprawidłowych stężeń biomarkerów  w PMR 
Niskie stężenie Ab1-42, wzrost stężenia całkowitego białka tau , lub wzrost 

zawartości nieprawidłowo fosforyzowanego białka tau, lub kombinacji 
wszystkich wymienionych , innych markerów jeszcze nie znanych, a 
określonych w przyszłości, W Polsce – jeden ośrodek 

D. Stwierdzenie swoistego wzorca w  obrazowaniu czynnościowym w badaniu 
PET 

Obniżenie metabolizmu glukozy obustronnie w płatach skroniowo-
ciemieniowych,stwierdzenie obecności innych dobrze i swoiście opisanych 
znalezisk uwidocznionych przez  znakowanie  PIB lub FDDNP, w Polsce  
badanie marginalne- koszty!!! 

E. Wykazanie w rodzinie obecności  mutacji dziedziczonej autosomalnie-
dominująco- W Polsce – jeden ośrodek 

D. Stwierdzenie swoistego wzorca w  obrazowaniu czynnościowym w  
 



Czas 0     18miesięcy                 36miesiecy 

H B 

Sood i wsp. 2010, 
Aralasmak i wsp. 2010, 
Sschuff i wsp. 2010 

Dyfuzja, spektroskopia, perfuzja! 



  
 
 
 

Klunk i wsp. 2004, 
Rabinovici i wsp. 2007,  

Craig-Schapiro i wsp. 
2009 
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Prewencja 
AD,VaD,MIXED -wspólna 
Systematyczne leczenie nadciśnienia 
tętniczego, cukrzycy, zaburzeń rytmu 
począwszy od wieku średniego 

Utrzymywanie aktywności intelektualnej, 
wyższe i ustawiczne kształcenie  

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

Dieta śródziemnomorska                                
Zakharow, Yakhno 2008 

 

                    

 

  



Narodowy Plan Prewencji AD, 
2012 USA 

Pierwszy na świecie, dotyczący przeciwciała 

przeciw amyloidowi : crenezumab 
Plan będzie dotyczył w największej części bardzo 
dużej kolumbijskiej rodziny, będącej nosicielem 
znanej mutacji (PSEN 1) i będzie kosztował w 
pierwszym etapie 100 milionów dolarów 
Lek będzie podawany w okresie przedklinicznym u 
osób z mutacja i bez ! 


