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Late-life cynical distrust, risk of incident dementia, and mortality in a 
population-based cohort 

عيه اآلخترين ي  متراحل الحيبة الميأخترة ا خطاترة االصببة ببل عترييب  العب  ي  زااةة وااياالالعالقة بين 

.  الاييبت ي  وتراسة سكبزية معولا  الشيخ   

قمزب ببحث العالقة بين االترييب  بواايع اآلخترين الحبصل ي  متراحل ميأخترة من الحيبة ا حواث العيه  :الغاية

سزة على الياال ( ي  وتراسة يض   8..4ا  4.8 بين )مياسط ييترة الميببعة كبن الاييبت معولا  الشيخ 

    . قلبية الاعبئية، الشيخاخة ا العيهعاامل الخطاترة ال

. كاك ميول . قسمت وترجبت االترييب  الى ثالث وترجبتببسيخوا  مقيبس    قيبس زسبة االترييب ي :البحث طريقة

ا مترحلة  ا المترحلة الستريترية، ذا ثالث متراحل يضمزت الزخل ببسيخوا  بترايكال ي  يقيي  الحبلة االوتراكية

معلامبت شبملة عن اليعترض ا  ياايترت. DSM-IVببسيخوا  معبييتر  اليشخيص اليفتريق . ي  يشخيص العيه

، ا من مزه  مصببين ببلعيه( ي  مب يخص يحليالت العيه 82شخص ) 266ن العاامل المومجة م الزيبئج ا

( ي  مب يخص يحليالت معول الاييبت. ي  اعيببتر كل من السن، الجزس، مزه  124بً ) ياي  شخص 4482

 لصيبم ، مؤشتر كيلة الجس ، الحبلةا ترال الكل  ي  الو ، زسبة السكترضغط الو  االزقببض ، زسبة الكاليسي

عاامل ك،  APOEا الزمط الجيز  لجين ، اليقيي  الذاي  للصحة، جيمبعية، اليوخين، يزبال الكحالاالقيصبوية اال

     .ميواخلة ي  الوتراسة

عزو  أعلى غ  من ذلك، كبزت خطاترة االصببة ببلخترفتر. ببلو عالقة بين يقوان الثقة ا العيهل  ييااج :نتائجلا

 %59 ; 41.1)الخطتر الزسب   اليعويل للعاامل الميواخلة بعو األشخبص ذا السايبت المتريفعة من عو  الثقة

 %59 ;.4.8اتريفبع معول الاييبت )زسبة الخطتر (. يترايق اتريفبع زسبة عو  الثقة مع 4.99-4.49الثقة ييترة 

 %95 ; 4.45) زسبة الخطتر المعولة  العاامل الميواخلةاجاو (، ةذه العالقة يسترت ب4.41-9..4ييترة الثقة 

 (.4.24 -42..ييترة الثقة 

باجاو عاامل  الميأخترة ببتريفبع زسبة الاييبت. يسترت ةذه العالقةاتريفبع زسبة يزبقص الثقة  يترايقالخالصة: 

 حبلة الصحية. ظهترت العالقة بين يزبقص الثقة ا العيهط الحيبة ا الماخترى كبلحبلة االقيصبوية االجيمبعية، ز

الزفسية  عاامل الخطاترةالى أن  ةذه الزييجة الجويوة يشيتر عيببتر.ومجة بعين االمااضحة عزومب ي  أخو العاامل ال

 . زيبئج إلى وتراسة أكبترليحيبج ةذه ا .بلة لليعويلاالجيمبعية ا المتريبطة بزمط الحيبة قو يكان أةواف قب

 

 



Objective: We investigated the association between late-life cynical distrust and incident dementia and 

mortality (mean follow-up times of 8.4 and 10.4 years, respectively) in the Cardiovascular Risk Factors, Aging 

and Dementia Study.  

Methods: Cynical distrust was measured based on the Cook-Medley Scale and categorized into tertiles. 

Cognitive status was evaluated with a 3-step protocol including screening, clinical phase, and differential 

diagnostic phase. Dementia was diagnosed according to DSM-IV criteria. Complete data on exposure, 

outcome, and confounders were available from 622 persons (46 dementia cases) for the dementia analyses 

and from 1,146 persons (361 deaths) for the mortality analyses. Age, sex, systolic blood pressure, total 

cholesterol, fasting glucose, body mass index, socioeconomic background, smoking, alcohol use, self-

reported health, and APOE genotype were considered as confounders.  

Results: Cynical distrust was not associated with dementia in the crude analyses, but those with the highest 

level of cynical distrust had higher risk of dementia after adjusting for confounders (relative risk 3.13; 95% 

confidence interval [CI] 1.15–8.55). Higher cynical distrust was associated with higher mortality in the crude 

analyses (hazard ratio 1.40; 95% CI 1.05–1.87) but the association was explained by confounders (adjusted 

hazard ratio 1.19; 95% CI 0.86–1.61).  

Conclusion: Higher cynical distrust in late life was associated with higher mortality, but this association was 

explained by socioeconomic position, lifestyle, and health status. Association between cynical distrust and 

incident dementia became evident when confounders were considered. This novel finding suggests that both 

psychosocial and lifestyle-related risk factors may be modifiable targets for interventions. We acknowledge 

the need for larger replication studies. 
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