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Summary
Aim. This study was aimed at investigating the prevalence of dementia in an aging population in a rural area near Gdańsk.
Method. A total of 1000 subjects were selected randomly from the total population
(n = 2527) of over 60 years of age from the dwelling communes of Pruszcz Gdański, Trąbki
Wielkie and Pszczółki.
A two-phase study consisting of a phase I screening survey using the Mini-Mental Status
Examination (MMSE) and a phase II diagnostic examination using the ICD-10 criteria was
conducted.
Next, 100 subjects were randomized from subjects with an MMSE score less than 25 (total
number of 283) and included to the second phase.
Results. The prevalence of dementia was estimated at 6.7%. The prevalence of total dementia was 3.0% for men and 8.8% for women. The prevalence of Alzheimer’s disease was 1.1%
for men and 4.0% for women and that of vascular dementia 1.9% and 3.5%, respectively.
Conclusion. These results showed that the prevalence of dementia in a rural population was
different from that previously reported in other Polish regions, but was similar to its presence
in some other countries, especially in the rural regions. The study confirms that female sex
has a higher dementia risk factor.
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W patogenezie zaburzeń funkcji poznawczych, oprócz czynników genetycznych,
mogą mieć znaczenie również uwarunkowania środowiskowe. W badaniach tożsamych
grup etnicznych żyjących w odmiennych środowiskach uzyskano różną częstość zaburzeń otępiennych [1]. Obserwowano między innymi zależność rozpowszechnienia
otępień od stopnia urbanizacji. Niektóre z badań prowadzonych szczególnie w krajach
rozwijających się, gdzie występują znaczne różnice w odniesieniu do warunków so-

182

Leszek Bidzan i wsp.

cjalno-bytowych pomiędzy środowiskiem miejskim a wiejskim, wskazują na częstsze
zaburzenia funkcji poznawczych, w tym zaburzenia otępienne, w populacji wiejskiej
[2, 3, 4].
W Polsce problem rozpowszechnienia zaburzeń funkcji poznawczych wśród mieszkańców wsi jest prawie nieznany. Szereg danych może sugerować, że populacja osób
żyjących w środowisku wiejskim może być bardziej narażona na czynniki sprzyjające
zaburzeniom otępiennym w porównaniu z mieszkańcami miast.
Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń otępiennych u mieszkańców terenów wiejskich regionu gdańskiego.
Materiał
Przeprowadzono badanie na losowo dobranej grupie 1000 osób zamieszkujących
gminy: Trąbki Wielkie – 9541 mieszkańców (928 osób powyżej 60 r.ż.), Pruszcz
Gdański – 14856 (1194), Pszczółki – 7330 (405). Losowania dokonano, opierając się
na rejestrze mieszkańców w wieku powyżej 60 r.ż. mieszkających na każdym z tych
terenów.
Metoda
Próba została wybrana metodą losową, na podstawie ewidencji mieszkańców,
spośród osób znajdujących się w chwili losowania w wieku powyżej 60 lat. Osoby
badające w przypadku trudności z przeprowadzeniem badania z uwagi na długotrwałą
nieobecność wylosowanej osoby lub odmowę poddania się badaniu wybierały kolejną
osobę z listy osób wylosowanych do badania. Badania zakończono po dokonaniu
oceny u tysięcznej osoby.
Osoby prowadzące badania były pracownikami opieki społecznej lub pielęgniarkami środowiskowymi. Przed rozpoczęciem badania przeszły szkolenie ze stosowania
procedur badawczych. Następnie przeprowadzono badanie pilotażowe, po którym
omówiono trudności występujące przy badaniu, oraz ponowne szkolenie.
U wylosowanych osób, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie badania,
poddano ocenie funkcje poznawcze za pomocą skali MMSE (Mini Mental State
Examination) [5].
Do etapu drugiego włączono osoby, które w skali MMSE uzyskały wynik niższy
od 25 punktów. Ponadto z uwagi na wpływ wieku i wykształcenia na wynik skali
MMSE uzyskane wyniki (wyniki surowe) zostały przeliczone z uwzględnieniem
wieku i poziomu wykształcenia (MMSE-C). Przeliczenia wyników dokonano na
podstawie algorytmu Mungasa i wsp [6]. Osoby, których przeliczony wynik wynosił
poniżej 25 punktów, zostały włączone do drugiego etapu. Również badani, którzy
przed przeliczeniem wyniku skali MMSE uzyskali wynik poniżej 25 punktów, zostali
zakwalifikowani do drugiego etapu badania, niezależnie od uzyskanego wyniku po
zastosowaniu algorytmu Mungasa i wsp. [6].
Drugi etap badania prowadzili lekarze psychiatrzy. Jego celem było potwierdzenie
lub wykluczenie obecności zespołu otępiennego. Zespół otępienny był rozpoznawany
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według kryteriów ICD-10 [7]. Po rozpoznaniu obecności zespołu otępiennego kontynuowano procedurę diagnostyczną celem ustalenia etiologii otępienia. Podstawą
określenia postaci etiologicznej otępienia były również kryteria ICD-10, jedynie dodatkową kategorię „otępienie mieszane” definiowano zgodnie z kryteriami DSM-IV
[8]. Przedmiotem badania były również łagodne zaburzenia funkcji poznawczych,
których podstawą rozpoznania było uzyskanie trzeciego (niewielkie upośledzenie
funkcji poznawczych) stopnia wg skali Global Deterioration Scale (GDS) Reisberga
i wsp. [9].
Na obecnym etapie badań spośród osób zakwalifikowanych do szczegółowego
postępowania diagnostycznego (drugi etap badania, n = 283) wylosowano 100 osób,
u których przeprowadzono weryfikację obecności otępienia. U części badanych nie
zakończono weryfikacji radiologicznej rozpoznania, co oznacza, że rozpoznanie
w chwili obecnej jest postawione wstępnie.
Wyniki
Z wylosowanych 100 osób spośród 283 badanych, którzy w ocenie skryningowej za
pomocą skali MMSE (lub MMSE-C) uzyskali wynik poniżej 25 punktów, proces diagnostyczny zakończono u 76 osób, u pozostałych nie przeprowadzono badania z powodu
następujących przyczyn: zmiany adresu lub nieobecności w dotychczasowym miejscu
zamieszkania pomimo trzykrotnie podjętej próby badania, braku zgody na badanie,
śmierci w okresie pomiędzy badaniem skryningowym a oceną diagnostyczną.
Tabela 1 przedstawia charakterystykę badanej populacji, w której przeważały kobiety (63%). Warta podkreślenia jest również zdecydowana dominacja osób z niskim
(podstawowe, zawodowe) wykształceniem lub bez wykształcenia (90%). Formalne
wykształcenie średnie i wyższe częściej występowało wśród mężczyzn – 14%, natomiast u kobiet zaledwie w 7,5%.
Tabela 1. Liczebność badanej populacji z uwzględnieniem płci i wykształcenia
oraz wyniku badania za pomocą skali MMSE
Zmienna
Płeć:
kobiety
mężczyźni
Wykształcenie:
średnie i wyższe
w tym:
kobiety
mężczyźni
Osoby z wynikiem MMSE < 25 pkt

n
634
366
100
48 (7,5%)
52 (14%)
283

Jak przedstawiono w tabeli 2, średni wiek kobiet był nieco wyższy niż mężczyzn,
ponadto kobiety wykazywały większe nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych ocenionych na podstawie skali MMSE.
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Tabela 2. Średni wiek oraz wynik badania za pomocą skali MMSE kobiet i mężczyzn
Kobiety
n = 634

Mężczyźni
n = 366

Porównanie średnich
u kobiet i mężczyzn

Wiek

72,20

69,49

t = 5,784005
p = 0,000

MMSE

24,12

25,43

t = -4,10002
p = 0,000045

MSSE-C

26,04

26,93

t = -3,41527
p = 0,000663

W tabeli 3 przedstawiono liczebność badanych, u których rozpoznano otępienie.
Dokonano również podziału etiologicznego otępień. Na podstawie stwierdzonej częstości występowania otępień w próbie 100 osób wylosowanych spośród wszystkich,
którzy w badaniu skryningowym za pomocą skali MMSE uzyskali wynik poniżej 25
pkt., oszacowano procentowy udział otępień w całej badanej populacji. Przyjęto przy
tym teoretyczne założenie, że rozkład częstości otępień w całej grupie zakwalifikowanej do drugiego etapu jest równy, a czułość MMSE jako narzędzia skryningowego
wynosi 100% (otępienia występowały wyłącznie wśród osób z wynikiem poniżej 25
punktów). Z uwagi na małe liczebności nie dokonano osobnej szacunkowej oceny
częstości występowania innych postaci zaburzeń otępiennych.
Tabela 3. Szacunkowe rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych w badanej populacji
z uwzględnieniem płci badanych
Kobiety Mężczyźni
n = 634 n = 366

Porównanie liczebności
zaburzeń występujących
u kobiet i mężczyzn

Łącznie

Chi2 = 8,40
p = 0,0037

283

Zakwalifikowani do drugiego etapu
badań (MMSE < 25 pkt.)

206

77

Liczba zbadanych osób

55

21

76

Łagodne zaburzenie poznawcze
bez otępienia (n badanych
zweryfikowanych klinicznie)

20

8

28

75
11,8%*

29
7,9%*

7

1

26
4%*

4
1,1%*

6

2

Łagodne zaburzenie poznawcze
bez otępienia(wartość szacunkowa
dla całej populacji – MMSE < 25) **
Choroba Alzheimera (n badanych
zweryfikowanych klinicznie)
Choroba Alzheimera (wartość
szacunkowa dla całej populacji
MMSE < 25)**
Otępienie naczyniopochodne
(n badanych zweryfikowanych klinicznie)

Chi2 =3,11
p = 0,0776

104
10,4%
8

Chi2 = 6,85
p = 0,0089

30
3,0%
8
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Otępienie naczyniopochodne
(wartość szacunkowa
dla całej populacji MMSE < 25)**

22
3,5%*

7
1,9%*

Otępienie „mieszane”

1

0

1

Otępienie BNO

1

0

1

Otępienie o innej etiologii

0

0

0

Otępienia łącznie (n badanych
zweryfikowanych klinicznie)

15

3

18

Wszystkie otępienia (wartość
szacunkowa dla całej populacji
MMSE < 25)**

56
8,8%*

11
3%*

4

1

Inne zaburzenia psychiczne

Chi2 = 1,89
p = 0,1688

Chi2 = 11,19
p = 0,0008

30
3,0%

67
6,7%
5

* – podano szacunkowy udział dla całej badanej populacji
** – wynik oparty na założeniu, że w pozostałej do zbadania grupie osób (MMSE < 25 pkt.)
rozkład częstości występowania otępień jest taki sam jak u osób poddanych badaniu (n = 75)

Omówienie
W prowadzonych badaniach, których obecnie prezentowane wyniki mają charakter wstępny, oceniono częstość występowania zespołów otępiennych w populacji
wiejskiej gmin regionu gdańskiego. Szacowana częstość występowania demencji na
6,7% jest wynikiem zbliżonym do uzyskanych w niektórych badaniach europejskich,
szczególnie dotyczących podobnej strefy geograficznej. Np. w badaniach holenderskich
oceniono częstość otępienia w populacji zamieszkującej tereny wiejskie na 6,5% [10].
Wyniki uzyskane w podjętych badaniach różnią się natomiast znacznie od niektórych
innych badań populacji wiejskiej, w których raportowano częstość demencji od 4,3%
(Japonia) aż do zaskakująco wysokich wartości (16,3%), jakie uzyskano w badaniach
hiszpańskich [3, 11]. Porównanie wyników z pracami innych polskich autorów, którzy
oceniali częstość występowania otępień w populacjach miejskich, wskazuje na nieco
wyższe rozpowszechnienie zaburzeń w badanej grupie. Gabryelewicz [12] w badaniach dotyczących dużego miasta (dzielnica Mokotów – Warszawa), a obejmujących
nieco starszą grupę wiekową (powyżej 65 r.ż.), występowanie otępień ocenił na
5,7%. Rossa [13] w badaniach dotyczących populacji zamieszkującej miasto średniej
wielkości otępienie rozpoznał u 4,57% osób powyżej 45 roku życia. Nieco większe
rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych mogło mieć związek z niskim poziomem
wykształcenia badanej populacji. Prawdopodobnie z wykształceniem, a w jeszcze
większym stopniu z wiekiem, wiążą się również różnice w częstości rozpoznanych
otępień pomiędzy kobietami a mężczyznami. Otępienia częściej występowały u kobiet.
Zwłaszcza częstość występowania choroby Alzheimera była większa u kobiet. Wynik
ten jest zgodny z innymi doniesieniami [14, 15].
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U znacznej części badanych (10,4%) rozpoznano łagodne zaburzenia funkcji poznawczych. Stanowią one czynnik ryzyka otępienia, co może oznaczać znaczny wzrost
częstości zaburzeń otępiennych w badanej populacji w najbliższej przyszłości [16].
Przedstawione wyniki mają charakter wstępny. Przeprowadzenie badań u pozostałych – zakwalifikowanych na podstawie wyniku MMSE – osób, a zwłaszcza uzupełnienie diagnostyki radiologicznej może zmodyfikować dotychczasowe wyniki, jednak
wydaje się, że w badanym regionie nie ma podstaw do twierdzeń o znacznym wzroście
częstości występowania zaburzeń otępiennych w populacji wiejskiej. Natomiast ze
smutkiem należy stwierdzić, że żadna z osób, u których rozpoznano otępienie, nie była
wcześniej diagnozowana w tym kierunku. Rozwój lecznictwa psychogeriatrycznego
ciągle jeszcze nie dotyczy terenów wiejskich.
Распространение дементивных нарушений в деревенской среде
Содержание
Задание. Заданием исследования была оценка частоты появления дементивных нарушений
на территории деревень гданьской области.
Метод. Исследования. Выбрано 1000 человек среди общего числа 2527 жителей
в возрасте более 60 лет, проживающих в различных районах: Прущ гданьский. Тромбки
вельке, Пщчулки.
Исследование проведено в двух этапах. В первом проведена скриннинговая оценка лиц,
включенных в исследование тестом ММSЕ Mini – Mental Status Examination. Во втором этапе
проверено наличие дементивных нарушений при использовании критерий ICD-10.
Из группы 283 исследованных жителей, которые в скриннинкговой оценке шкалой
MMSE получили результаты ниже чем 25 пунктов, выделено 100 лиц, у которых проведена
верификация наличия демвнтивных нарушений.
Результаты. На основании полученных результатов оценено появление деменции
в исследованной популяции на 6,7%. Коэффициент распространения деменции равнялся 3%
для мужчин и 8,8% для женщин. Распространение деменци типа Апьтцгеймера равнялось 1,1%
для мужчин и 4,0% для женщин, тогда как демнция сосудистого происхождения соответственно
1,9% и 3,5%.
Выводы. Полученные результаты указывают, что распространение дементивных
нарушений в деревенских местностях отличается от показателей, найденных в иных районах
Польши. С другой стороны, эти результаты сходны с результатами, полученными в иных
странах мира, особенно если исследования проводились в сельских районах. Исследования
подтверждают больший риск появления дементивных нарушений у женщин.
Verbreitung der Demenz bei der Population auf dem Lande
Zusammenfassung
Ziel. Das Ziel der Studie war die Beurteilung der Häufigkeit der Demenz auf dem Lande auf
dem Gebiet von Gdańsk.
Methode. Zur Studie wurden aus den 2527 Personen im Alter über 60 Jahre 1000 Personen
gezogen, die die zur Studie bestimmten Gemeinden bewohnten: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie,
Pszczółki.
Die Studie bestand aus zwei Etappen. Bei der ersten wurde die Screening-Beurteilung der
Personen, die zur Studie eingeschlossen wurden, mit dem Test Mini-Mental Status Examination
(MMSE) durchgeführt. In der zweiten Etappe wurden die Demenzstörungen nach den ICD-10
Kriterien verifiziert.
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Aus der Gruppe der 283 Untersuchten, die in der Beurteilung mit der MMSE-Skala unter 25
Items erzielten, wurden 100 Personen gezogen, bei denen die Verifizierung der Demenzstörungen
durchgeführt wurde.
Ergebnisse. Nach den erzielten Ergebnissen wurde die Häufigkeit der Demenz in der untersuchten
Population auf 6,7% beurteilt. Der Index der Verbreitung der Demenz betrug 3,0% für Männer und
8,8% für Frauen. Die Alzheimersche Demenz beträgt 1,1% für Männer und 4,0% für Frauen, dagegen
die vaskuläre Demenz beträgt dementsprechend 1,9% und 3,5%.
Schlussfolgerungen. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass sich die Verbreitung der Demenz auf
den ländlichen Gebieten von den bestimmten Werten für andere Gebiete Polens unterscheidet. Es
nähert sich aber den Ergebnissen für manche andere Länder, besonders wenn die Studien ländliche
Gebiete betraffen. Die Studie bestätigt ein höheres Risiko für Demenz bei Frauen.
La prévalence de la démence dans la population rurale
Résumé
Objectif. Cet étude vise à analyser la prévalence de la démence dans la population rurale de la
région de Gdańsk.
Méthode. On examine 1000 personnes tirées au hasard de la population de 2527 personnes âgées
plus de 60 ans des communes de : Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Pszczółki.
L’examen se compose de deux étapes : premier contient l’étude de screening des personnes
examinées à l’aide du teste MMSE (Mini-Mental Status Examination), deuxième vérifie la présence
des symptômes de la démence à l’aide des critères ICD-10.
Du groupe de 283 personnes qui ont obtenu le résultat plus bas que 25 points du teste MMSE on
tire au hasard 100 personnes pour vérifier chez elles la présence des symptômes de la démence.
Résultats. La prévalence de la démence dans la population examinée – 6,7%, l’indice pour
les hommes – 3,0 %, pour les femmes – 8,8%. L’indice de la maladie d’Alzheimer : 1,1% pour les
hommes, 4,0% pour les femmes, l’indice de la démence du type vasculaire : respectivement 1,9%
et 3,5%.
Conclusion. Ces résultats indiquent que la prévalence de la démence dans les régions rurales
diffère de celle d’autres régions de la Pologne mais elle ressemble aux résultats obtenus dans d’autres
pays. Cette analyse confirme aussi plus grand risque de la démence quant aux femmes.
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