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FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE STARSZYCH OSÓB Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM - ZNACZENIE WIEKU I EDUKACJI 
WPROWADZENIE

Poznawcze starzenie się może obniżać jakość życia i zakłócać zdolność podejmowania skutecznej aktywności dnia codziennego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najpowszechniejszych obciążeń sercowo-naczyniowych traktowanych jako czynnik ryzyka

dysfunkcji mózgu, która modyfikuje wzorzec aktywności poznawczej w przebiegu procesów starzenia się. W wielu badaniach wskazuje się na pogorszenie wraz z wiekiem funkcji wykonawczych, koniecznych do realizacji złożonej, celowej aktywności (Jodzio,

2008; van Hooren i in., 2007; Giogkaraki i in., 2013; Christian i in., 2015; Klimova i in., 2017; Moreira i in., 2018). W przypadku pamięci wzrokowej zmiany związane z procesem starzenia się są obserwowane w zadaniach o dużych wymaganiach

poznawczych, natomiast w prostych testach pamięci mogą być nieuchwytne (Bennett i in., 2001). Aktywność poznawcza związana z procesem uczenia się materiału wzrokowego wydaje się wymagać dobrej sprawności w zakresie kontroli wykonawczej, która

może zostać zakłócona w toku starzenia się, szczególnie u osób obciążonych czynnikami ryzyka dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego (Bisiacchi i in., 2008; Brown i in., 2012; Ortega i in., 2012). Celem podjętych badań była charakterystyka specyfiki

funkcjonowania wykonawczego i uczenia się wzrokowego w kolejnych dekadach drugiej połowy życia człowieka oraz oszacowanie powiązania między funkcjami wykonawczymi a uczeniem się materiału wzrokowego w przebiegu starzenia się z

uwzględnieniem poziomu wykształcenia. W badaniu kontrolowano czas od diagnozy nadciśnienia tętniczego.

51-60 

n = 29

61-70 

n = 46

71-80 

n = 27

F (p)

Wykształcenie (M/S) 13.41/2.8 12.82/3.1 12.13/3.3 1.161(0.320)

Kobiety/mężczyźni 

(%)
72/28 76/24 74/26 -

Czas od diagnozy 

nadciśnienia 

tętniczego(M/S)
8.36/5.37 13.14/7.48 14.10/9.07 4.285 (0.017) a,c

Funkcje wykonawczeMsk (M/SE)

CTT1 61.06/6.42 71.04/5.23 88.07/7.34 3.745 (0.029) a

CTT2 111.41/11.90 142.01/9.69 170.37/13.61 5.172 (0.008) a

RFFT-PU 77.66/4.21 70.56/3.43 53.37/4.81 7.302 (0.001) a,b

RFFT-P 9.84/1.82 8.60/1.48 5.99/2.08 0.968 (0.385)

RFFT-B 0.14/0.04 0.12/0.03 0.16/0.04 0.368 (0.694)

Uczenie się wzrokoweMsk (M/SE)

DCS-1-6 36.85/2.26 37.77/1.84 28.28/2.58 4.871 (0.011) a,b

DSC-Z 2.40/0.41 2.14/0.33 2.94/0.47 1.010 (0.369)

DCS-P 0.65/0.37 1.02/0.30 1.48/0.43 1.020 (0.366)

DCS-B 2.93/0.84 3.01/0.69 4.88/0.97 1.477 (0.236)

p<.05; a 51-60 vs 71-80; b 61-70 vs 71-80; c 51-60 vs 61-70 (test Bonferroniego); RFFT-PU: połączenia unikalne; RFFT-P: perseweracje; 

RFFT-B: suma błędów; DCS-1-6: liczna zapamiętanych wzorów w próbach 1-6; DCS-Z: zapomnienia; DCS-P: perseweracje; DCS-B: suma 

błędów; Msk skorygowane średnie w dwuczynnikowej ANCOVA; kowariant - czas od diagnozy nadciśnienia tętniczego

Wykres 1. Efekt główny wpływu wykształcenia na funkcje wykonawcze i pamięć wzrokową (dwuczynnikowa ANCOVA, kowariant - czas od 

diagnozy nadciśnienia tętniczego): różnice między skorygowanymi średnimi dla różnych poziomów wykształcenia (post hoc Bonferroni test)

Tabela 1. Porównanie danych demograficznych i wykonania zadań poznawczych w grupach osób z diagnozą nadciśnienia tętniczego

p<.05; różnice: (A) podstawowe vs średnie; (B) podstawowe vs wyższe; RFFT-PU: połączenia unikalne; DCS-1-6: suma zapamiętanych wzorów w próbach 1-6

51-60 61-70 71-80 

CTT1 DCS-1-6 .518/.004**

β = -.518, t = -3.143, p = .004; R2 = .268

-.289/.050* -.513/.007**

β = -.513, t = -2.930, p = .007; R2 = .263

DCS-Z .402/.030*

β = .402, t = 2.283, p = .030; R2 = .162

.402/.006**

β = .402, t = 2.912, p = .006; R2 = .162

.349/.080

CTT2 DCS-1-6 -.577/.001***

β = -.577, t = -3.670, p = .001; R2 = .333

-.200/.183 -.628/.001***

β = -.628, t = -3.955, p = .001; R2 = .394

DCS-Z .283/.137 .344/.019*

β = .344, t = 2.432, p = .019; R2 = .118

.217/.286

RFFT-

PU

DCS-1-6 .359/.055 .450/.002**

β = .450, t = 3.344, p = .002; R2 = .203

.677/.000***

β = .677, t = 4.501, p = .000; R2 = .458

DCS-P .163/.398 -.316/.032*

β = -.316, t = -2.209, p = .032; R2 = .099

-.282/.164

Tabela 2. Wyniki korelacji i regresji liniowej dla funkcji wykonawczych (CTT, RFFT) i uczenia się wzrokowego (DCS) 

METODY I WYNIKI

*p≤ .05; **p≤ .01; ***p≤ .001; RFFT-PU: połączenia unikalne; DCS-1-6: liczna zapamiętanych wzorów w próbach 1-6; DCS-Z: zapomnienia; DCS-P: perseweracje
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Kolorowy Test Połączeń CTT1 i CTT2

Test Płynności Figuralnej Ruffa RFFT

UCZENIE SIĘ NIEWERBALNE

DCS-II

❖ Istotne pogorszenie procesu uczenia się materiału niewerbalnego u osób obciążonych nadciśnieniem tętniczym zaznacza się

w ósmej dekadzie życia. Zgodnie z hipotezą CRUNCH (Reuter-Lorenz, Cappell, 2008; Jamadar, 2020) wydaje się iż na tym

etapie ontogenezy niewystarczające stają się zasoby kompensacyjne, co prowadzi do ujawnienia deficytów w realizacji

złożonych zadań poznawczych.

❖ Osoby w wieku między 61 a 70 lat wykazują względnie dobry poziom w aktywności ukierunkowanej na cel, w utrzymywaniu

w pamięci informacji wzrokowych oraz w koordynowaniu sekwencji podejmowanych działań. W zakresie płynności figuralnej

zaznacza się u nich podobny wzorzec wykonania jak u osób z niższego przedziału wiekowego. Uzyskane wyniki dostarczają

danych do dyskusji nad przebiegiem poznawczego starzenia się oraz potwierdzają zróżnicowane tempo obniżania się

możliwości w zakresie poszczególnych komponentów funkcji wykonawczych w objętych badaniem trzech dekadach życia

(Ferguson i in., 2021).

❖ U badanych w wieku 61-70 funkcjonowanie wykonawcze jest związane z doświadczaniem pewnych trudności w zakresie

uczenia się wzrokowego. W związku z tym wydaje się, że mogą oni wkładać większy wysiłek wykorzystania zachowanych

funkcji wykonawczych w toku realizacji złożonych zadań pamięciowych.

❖ Badanie nie ujawniło efektu interakcji między wiekiem i wykształceniem w warunkach kontroli czasu od rozpoznania

nadciśnienia tętniczego. Osoby z wyższym poziomem wykształcenia traktowanym jako jeden ze wskaźników rezerwy

poznawczej wykazują większą skuteczność w radzeniu sobie ze zmianami poznawczymi zachodzącymi w toku procesu

starzenia się poprzez realizację działań poznawczych w bardziej elastyczny i kontrolowany sposób (Giogkaraki i in., 2013).

Niższe wykształcenie sugerujące słabszą rezerwę poznawczą wydaje się stwarzać większe ryzyko istotnego obniżenia

możliwości w zakresie złożonego funkcjonowania wykonawczego i uczenia się niewerbalnego (Reed i in., 2010; Singh-

Manoux i in., 2011; Roldán-Tapia i in., 2017; Ferguson i in., 2021).

❖ Szybkość psychomotoryczna wywiera istotny wpływ na wykonanie zadań uczenia się niewerbalnego we wszystkich

badanych grupach wiekowych, co potwierdza jej udział w determinowaniu wykonania tego typu zadań. W

przeprowadzonych badaniach zmienna ta wyjaśnia 26% wariancji w najmłodszej i najstarszej grupie oraz 16% u osób w

wieku 61-70.

❖ W najstarszej badanej grupie kontrola poznawcza i elastyczność mierzone za pomocą CTT oraz RFFT wyjaśniały około 40%

wariancji zmiennej uczenia się wzrokowego, co wskazuje na istotny udział tych wymiarów funkcji wykonawczych w realizacji

procesów pamięciowych i ich znaczenie jako potencjalnych predyktorów w odniesieniu do uczenia się niewerbalnego.


