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Abstrakt 

Bakalářská práce se týká profilu kognitivních funkcí u pacientů s fibrilací síní.   

Teoretická část se zabývá v první části asociací mezi fibrilací síní (AF) a kognitivními 

poruchami, fyziologickými příčinami, které stojí na jejich pozadí, a rizikovými faktory pro 

rozvoj kognitivních deficitů u pacientů s AF. Dále popisuje problematiku diagnostiky 

kognitivní poruchy v populaci těchto pacientů. Předkládá výsledky výzkumů mapující 

rozložení kognitivního deficitu v jednotlivých kognitivních doménách. Z hlediska sledovaných 

proměnných v rámci výzkumu také krátce informuje o spojitosti mezi afektivními doménami a 

kognicí u pacientů s AF. V závěrečné části předkládá možnosti léčby kognitivních deficitů u 

pacientů s AF, které představují zejména prevenci a terapii kardiovaskulárních onemocnění. 

V empirické části práce srovnává kognitivní funkce u souboru pacientů s AF a u 

porovnávacího souboru, a to za kontroly míry depresivních a úzkostných příznaků. 

Klíčová slova 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the profile of patients´ cognitive functions with atrial 

fibrillation. 

The first section of the theoretical part is concerned with the associations between atrial 

fibrillation (AF) and cognitive disorders, physiological causes standing in their backround and 

the development risk factors of cognitive deficits of patients suffering from AF. Next, there 

comes the description of problematic cognitive impairment diagnosis in population of these 

patients. It presents the research results showing the distribution of cognitive deficit in 

individual cognitive domains. In terms of monitored variables in the research, it also briefly 

informs about connection between the affective domains and cognition at patients diagnosed 

with AF. In the final part, there are submitted treatment possibilities of cognitive deficits at 

patients with AF, which mainly represent prevention and cardiovascular illnesses therapy.  

In the empirical part of the thesis, there are compared cognitive functions in the group 

of patients with AF to the comparative group based on the control of the number of depressive 

and anxiety symptoms. 
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Úvod 

Fibrilace síní (angl. atrial fibrillation, AF) je nejčastější formou poruchy srdečního 

rytmu. Její prevalence v populaci se navíc stále zvyšuje. Je více zastoupena mezi lidmi 

vyššího věku. Demografické změny a neustále stárnoucí populace zejména v západním světě 

způsobuje prudký nárůst AF. Z výzkumů vyplývá, že je spojena s rizikem vzniku 

patologických změn mozkové tkáně. Jedním z jejích klinických projevů je úbytek 

kognitivních schopností. Způsob působení patologických změn u AF na kognici však ještě 

není zcela jasný. Stejně tak podrobnější analýza postižených kognitivních funkcí u AF 

pacientů nebyla provedena v mnoha studiích. Ve své práci bych tak chtěla shrnout dosavadní 

poznatky z této oblasti v kontextu vlastního zkoumání.  

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě spolupráce s PhDr. Alenou 

Javůrkovou, Ph.D. v rámci stáže, kterou jsem absolvovala na Oddělení klinické psychologie 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zde jsem administrovala neuropsychologické 

testy pacientům s AF.  

Práce je rozdělena klasickým způsobem na literárně přehledovou část a část 

výzkumnou. První kapitola se zaměřuje na definování AF, etiologii vzniku kognitivních 

deficitů u pacientů s AF, a dále pak na rizikové faktory pro vznik kognitivních poruch u AF. 

Druhá kapitola představuje výzkumy zabývající se kognitivními funkcemi a rozložením 

kognitivního deficitu u pacientů s AF. Poslední kapitola krátce představuje metody léčby a 

prevence kognitivních dysfunkcí u pacientů s AF, také současné téma změny kognice u AF 

pacientů po invazivních kardiologických výkonech.  

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se liší v kognitivních doménách pacienti s AF od 

porovnávací skupiny zdravých jedinců. Předpokladem je, že se pacienti s AF budou lišit od 

zdravé populace a budou v neuropsychologických testech v jednotlivých kognitivních 

doménách podávat nižší výkon, především v exekutivních funkcích.  

V práci je citováno dle citační normy APA (2010). Seznam použité literatury tvoří 

zejména články a studie ze zahraničních periodik a zahraniční publikace. V menší míře byla 

použita česká literatura. Především z důvodu její absence k tomuto tématu. 
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Literárně přehledová část 

1. Kognitivní poruchy a fibrilace síní 

Cerebrovaskulární onemocnění je považováno za významnou příčinu rozvoje 

kognitivního poškození, tzv. vaskulární kognitivní poruchy (angl. vascular cognitive 

disorder, VCD). VCD je definována jako přítomnost kognitivní poruchy s vaskulárním 

onemocněním jako jeho dominantní, či jedinou příčinou. Vaskulární onemocnění je 

charakterizováno jako přítomnost abnormalit jakékoliv velikosti a rozsahu na stěnách či 

lumenu cév (Sachdev et al., 2014). Mezi rizikové faktory kognitivních poruch vaskulárního 

typu patří věk, diabetes mellitus, vysoký cholesterol a fibrilace síní (angl. atrial fibrillation, 

AF).  

AF je často spojena se vznikem trombembolií. Je zodpovědná za nepatrné změny 

mozkové tkáně v důsledku přítomnosti tichých, subklinických mozkových infarktů, 

mikroembolií a mikrokrvácení. Výsledkem je úbytek kognitivních funkcí (Chen et al., 2014). 

Bylo zjištěno, že pacienti s AF mají dvakrát vyšší riziko rozvoje kognitivní poruchy než 

jedinci ve srovnatelném věku ovšem bez AF (Tiwari et al., 2017). Poruchy kognice můžou i 

v lehkých formách narušovat denní fungování jedince. Bez odborné intervence navíc mohou 

progredovat do demencí, která je dle DSM-5 (Raboch, Hrdlička, Mohr, Pavlovský, & 

Ptáček, 2015) charakterizována ztrátou kognice a zároveň soběstačnosti.  

Například podle studie Mayo Clinic (Roberts et al., 2013) roste prevalence AF i 

kognitivních poruch s věkem. Stejná studie také poukázala na to, že je AF spojena s 

vyšší incidencí mírné kognitivní poruchy (angl. mild cognitive impairment, MCI), 

specificky ve své neamnestické formě. 

1.1 Fibrilace síní 

AF je nejčastější, a také velmi závažnou, přetrvávající poruchou srdečního rytmu 

(arytmie). Její výskyt v populaci neustále roste. Odhady prevalence v současnosti hovoří o 

3 % populace starší 20 let, přičemž prevalence v populaci roste s věkem. Typicky se AF 

objevuje u starších osob a osob s rizikovými faktory (hypertenze, diabetes mellitus, 

ischemická choroba srdeční). Více jak 70 % pacientů s AF tvoří lidé od 65 let výše (Ball, 

Carrington, McMurray, & Stewart, 2013). Demografické změny, a také neustále stárnoucí 

populace zejména v západním světě, způsobuje nepřetržitý nárust v prevalenci AF. 
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Americká studie z roku 2001 (Go et al.) odhaduje, že množství postižených jedinců se v 

USA do roku 2050 zdvojnásobí až ztrojnásobí.  

Data z Framinghamské studie ukázala, že pacienti s AF mají tři až pětkrát vyšší riziko 

cévní mozkové příhody (CMP) (Benjamin, Levy, & D'Agostino, 1994; Wolf, Abbott, & 

Kannel, 1991). Téměř třetina všech CMP je zapříčiněna právě AF. Vznikají kvůli 

trombemboliím, které se dostanou ze srdce až do cévního systému mozku. Kvůli tomuto 

typu příčin bývají mozkové mrtvice způsobené AF více závažné než ty, které mají jinou 

etiologii (Čihák et al., 2011). Epidemiologické studie prokázaly, že mezi pacienty s AF je 

dvakrát vyšší mortalita než mezi jedinci bez AF (Kannel, Wolf, Benjamin, & Levy, 1998). 

U pacientů po CMP se kognitivní deficity rozvinou s velkou pravděpodobností 

(Douiri, Rudd, & Wolfe, 2013). AF je ale spojena s vyšším rizikem kognitivní poruchy i bez 

závislosti na prodělané CMP a ostatních sdílených rizikových faktorech (Madhavan, Graff-

Radford, Piccini, & Gersh, 2018).  

Při AF dochází k rychlé nekoordinované akci síní, kdy se jejich stěny nedostatečně 

stahují. Důsledkem toho dochází ke zhoršení celkového proudění krve v jednotlivých 

částech srdce. Podle trvání jednotlivých epizod se AF dělí na paroxysmální, perzistující, 

perzistující dlouhodobě a permanentní. Mimoto se ještě rozlišuje typ poprvé 

diagnostikované, bez ohledu na její trvání. Paroxysmální AF je označení pro opakované 

epizody AF alespoň v délce 30 sekund, které však končí spontánně. Perzistující AF oproti 

tomu přetrvává déle než 7 dní a zpravidla končí až po provedené medikamentózní 

kardioverzi, či po elektrokardioverzi. Perzistující dlouhodobě je AF trvající déle než rok, ale 

stále je v plánu obnova srdečního rytmu jiným zákrokem než kardioverzí, např. ablací. 

Pokud AF přetrvává i po uvedených zákrocích, označuje se jako permanentní a je brána za 

trvalý srdeční rytmus pacienta. AF při prvním zachycení bývá zpravidla paroxysmální, u 

velké části pacientů však postupně progreduje do trvalejších forem (Čihák et al., 2011). 

1.2 Etiologie vzniku kognitivního deficitu u pacientů s AF 

Přesný mechanismus, jak AF způsobuje kognitivní deficity u pacientů bez CMP, zatím 

není zjištěn. 

Jedna z hypotéz vidí příčinu v hyperkoagulačním stavu, který AF způsobuje. 

Hyperkoagulační stav stojí za zvýšenou pravděpodobností vzniku trombembolií i 

mikroembolií, které se zanesou cévním řečištěm až do mozku, kde nakonec vedou 
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k mozkovému infarktu a odumření mozkové tkáně. Mikroembolie mohou být klinicky němé. 

V případě jejich kumulování však mohou závažně narušit kognici (Gross & Stern, 2013). 

Jiná hypotéza se týká proměnlivosti srdečního tepu a krevního tlaku u AF, což může vést 

k přechodnému stavu mozkové hypoperfuze (malý průtok krve mozkem). Zejména u 

perzistentní AF je často pozorován snížený celkový průtok krve mozkem (Gardarsdottir et 

al., 2018). Mozková hypoperfuze je spojena s horší kognitivní funkcí ve vzorku pacientů se 

srdečním selháním s AF i u zdravých kontrol bez AF. Tato zjištění naznačují, že 

hypoperfuzní stav může být jedním z možných mechanismů, kterým AF přispívá ke 

kognitivní dysfunkci (Alosco et al., 2015). 

Další možností je leukoaraióza, které bývá na snímcích MRI mozku pacientů s AF 

pozorovaná. Jedná se o mozkové léze bílé hmoty (angl. white matter lesion, WML) různé 

velikosti. Jsou to oblasti demyelinizovaných buněk, které jsou na MRI snímcích 

rozeznatelné jako oblasti se zvýšeným jasem. V menším množství se běžně vyskytují u lidí 

starších 65 let, a jsou považovány za důsledek normálního stárnutí (Tsai et al., 2014). WML 

jsou také běžná u pacientů s AF a jejich přítomnost bývá spojována s kognitivními 

poruchami (Gardarsdottir et al., 2020).  

1.2.1 Asymptomatické mozkové infarkty 

Velká část neurologických výzkumů se zabývá detekcí tzv. tichých mozkových infarktů 

(angl. silent cerebral infarction, SCIs) u pacientů s AF. SCIs jsou definovány jako cerebrální 

infarkty bez korespondujícího klinického projevu. Někdy se proto v literatuře označují také 

jako subklinické. SCI představuje onemocnění drobných cév mozku, které mimoto zahrnuje 

ještě vznik WML a také přítomnost mozkového mikrokrvácení (Kim  Lee, 2015). SCIs se 

obecně projevují ztrátami intelektu, paměťovými poruchami, poruchami úsudků ale i 

behaviorálními a osobnostními změnami (Chen et al., 2014).  

Podle výsledků studie Gaita et al. (2013) byl SCI přítomen signifikantně častěji, a hlavně 

bylo pozorováno větší množství SCIs oblastí u AF pacientů než u zdravého porovnávacího 

vzorku. SCI bylo identifikováno u 89 % pacientů s AF paroxysmálního typu, a dokonce u 

92 % pacientů s perzistentní AF. Tito pacienti také prokázali v testech nižší kognitivní 

výkon. Zajímavé je, že minimálně jedna oblast SCI byla také pozorována u 46 % jedinců 

z porovnávací skupiny, což však možná bylo způsobeno zvoleným vzorkem skupiny. 

Zahrnovala totiž jedince s mírně rizikovým kardiovaskulárním profilem čili v budoucnu 
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mohou tito jedinci inklinovat k vaskulárním poruchám. Autoři studie už ale nedokázali 

prokázat, že by byl horší kognitivní výkon způsoben v důsledku SCIs.  

Pozdější studie Chen et al. (2014) analyzující data z Atherosclerosis Risk in 

Communities Study se zaměřila právě na tuto otázku. Zjistila, že u pacientů s AF ale bez 

přítomnosti SCIs nedosahoval kognitivní pokles takového objemu, jako u pacientů s AF, u 

kterých byla z MRI snímků patrná taktéž přítomnost SCIs. Souvislost mezi AF a 

kognitivními deficity by tak mohla souviset právě se SCIs.  

S takovým závěrem přišla i pozdější studie Graff-Radford et al. (2016). Výzkumníci 

prokázali, že AF a SCIs jsou spojovány s vyšší šancí rozvoje MCI. To bylo provedeno se 

srovnáním jedinců s AF bez SCI a také jedinců s SCI ovšem bez AF. Vztah mezi SCI a AF 

může pramenit z mikroembolií a mikroinfarktů, které se při AF objevují. Ty mohou 

vysvětlovat, proč pacienti s AF a viditelnými SCIs na MRI snímcích mají vyšší riziko 

rozvoje kognitivní poruchy než pacienti také se SCIs, avšak bez přidružené AF. Působení 

SCIs by mohl vysvětlovat pokles kognitivních funkcí i u pacientů bez prodělané CMP 

(Graff-Radford et al., 2016). 

1.2.2 Léze na bílé hmotě mozkové 

Diskutuje se také význam WML v kognici AF pacientů. Stefansdottir et al. (2013) 

zkoumal snímky MRI mozku pacientů s AF různého typu. Zjistil, že AF asociovala nižší 

objem mozkové tkáně, avšak vyšší přítomnost WML nebyla signifikantní. Graff-Radford et 

al. (2016) také nedokázal prokázat asociaci mezi WML a AF. Spíše se tak ukazuje, že WML 

možná mají význam až při zasažení větší části mozkové tkáně. V jejichž důsledku se 

prohlubuje i kognitivní deficit.  

1.2.3 Mozkové mikrokrvácení 

Mozkové mikrokrvácení nebylo s AF signifikantně prokázáno. Sdílejí spolu však 

rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak a kouření. Navíc jeho potenciální přítomnost u 

pacientů s AF způsobuje kontroverzi ve zvolených postupech léčby, především co se týká 

použití antikoagulancií (Aldrugh, Sardana, Henninger, Saczynski, & McManus, 2017). 

Mikrokrvácení také stojí za vyšším rizikem CMP (Aldrugh et al., 2017). Van Norden et al. 

(2011) uvádí, že přítomnost a objem tohoto mozkového mikrokrvácení je spojeno 

s kognitivní poruchou u jedinců bez demence a je nezávislé na společné existenci 

mozkových lézí v důsledku SCIs. Dokazuje tak, že toto mikrokrvácení není klinicky němé a 

hraje roli v kognitivním deficitu.  
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Přesto, že neexistuje dosud mezi odborníky konsensus ohledně přesné podoby vztahu 

mezi AF, patologickými změnami mozku a poklesem kognitivních funkcí, prevence a léčba 

AF a jejích komorbidit se zdá být jednou z důležitých oblastí pro zachování správného 

fungování kognice i v pozdějším věku. Použití neurozobrazovacích metod při léčbě a 

průběhu AF by mohlo napomoci odhalit patologické změny mozku a kontrolovat potenciálně 

nebezpečné cerebrovaskulární procesy. V klinické praxi se však MRI zřídka kdy využívá. 

1.3 Rizikové faktory pro vznik kognitivních poruch u AF 

Souvislost mezi kognitivními poruchami a AF může vycházet z faktu, že spolu sdílejí 

řadu kardiovaskulárních rizikových faktorů, které se s věkem ještě zvyšují. Mezi ně patří 

diabetes mellitus (DM), vysoký krevní tlak, CMP, hyperlipidémie, obezita, kouření a 

nezdravý životní styl obecně (Aldrugh et al., 2017).  

1.3.1 Vaskulární rizikové faktory 

Studie (Marzona et al., 2012) prokázala, že měli pacienti s AF na počátku sledování 

podstatně častěji ve své historii CMP, infarkt, trpěli hypertenzí a také diabetem, než jedinci 

bez AF. Z celkového vzorku 3 068 pacientů s AF u 261 z nich proběhla během doby 

sledování alespoň jedna CMP. Což činí 8,5 % ve srovnání se 4 % incidence CMP u zdravých 

kontrol, tj. kontrol bez AF. Pravděpodobnost incidence CMP mezi pacienty s AF je tak čtyři 

až pětkrát vyšší než mezi jedinci bez AF. Vzhledem k vysoké prevalenci AF v populaci 

starších osob, tak představuje CMP pro tyto jedince velké riziko. Incidence CMP spojené s 

AF se prudce zvyšuje z 1,5 % ve věku 50-59 let na 23,5 % ve věku 80-89 let (Kannel et al., 

1998). 

Ukázalo se taktéž, že přidružené poruchy, jako je vysoký krevní tlak a DM, významně 

zvyšují riziko trombembolií a srdečního selhání u pacientů s AF (Lip, Nieuwlaat, Pisters, 

Lane, & Crijns, 2010). U mužských pacientů s hypertenzí je 1,5krát (1,4krát u žen) vyšší 

riziko vzniku AF než u normotenzních jedinců, jeden ze šesti případů AF má svou příčinu 

v hypertenzi (Kannel et al., 1998; Gorenek et al., 2016). Podle Kannel et al. (1998) je riziko 

incidence AF mezi pacienty s DM vyšší až 1,6krát (pro ženy; pro muže 1,4krát). Wang et al. 

(2004) analyzovali data ze studie Framingham Heart Study, dlouhodobé multigenerační 

longitudinální studie kardiovaskulárních chorob, a zjistili, že index tělesné hmotnosti (angl. 

body mass index, BMI) nezávisle predikoval AF. Každé navýšení jednotky BMI bylo 

spojeno se zvýšením pravděpodobnosti AF o 4 %. Celkově měli obézní muži a ženy vyšší 

riziko AF o 46 % ve srovnání s jedinci s BMI v pásmu normy.  
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Tyto vaskulární komorbidity se mohou podílet na rozvoji kognitivních deficitů. 

Knopman, Mosley, Catellier a Coker (2009) sledující jedince s vaskulárními rizikovými 

faktory přinesli informace o vztahu mezi těmito faktory a poklesem v konkrétních 

kognitivních testech. DM byl spojován s poklesem pozornosti i exekutivních funkcí, 

hypertenze predikovala nižší výkon v exekutivních funkcí, nakonec vysoký systolický tlak 

měl vztah ke snížené schopnosti pozornosti.   

Z dat studie sledující pacienty s hyperlipidémií vyplývá, že prevalence AF byla mezi 

jedinci, kteří měli předepsanou terapii hyperlipidémie nižší než mezi těmi, kteří pro vysoký 

cholesterol nebyli léčeni (Hanna et al., 2006). Hyperlipidémie by tak mohla také 

představovat jeden z rizikových faktorů.  

Role léků snižujících lipidy v léčbě již existujícího AF není zatím objasněna. 

1.3.2 CHA2DS2-VASc skóre 

Pro účely odhadu rizika vzniku trombembolie u pacientů s AF, a tudíž možné kognitivní 

narušení, bylo koncipováno CHA2DS2-VASc skóre (Camm et al., 2010). Toto číslo 

představuje odhad rizika na základě zhodnocení několika rizikových faktorů. Těmi jsou:  

− kardiální selhání (EF=ejekční frakce <40 %),  

− hypertenze,  

− věk 65–74, 

− diabetes mellitus,  

− TIA/iCMP,  

− věk ≥ 75,  

− vaskulární onemocnění,  

− a ženské pohlaví. 

Nahrazuje tak starší verzi CHADS2, která nebrala v potaz tři ze stávajících faktorů. 

Evropská kardiologická společnost proto předefinovala původní CHADS2 skóre a doplnila 

jej o kategorii diagnostikovaného vaskulární onemocnění, rizikového věku již od 65 let a 

kategorii ženského pohlaví. Rizikové faktory jsou rozděleny do dvou skupin. Mezi hlavní 

rizika patří kategorie věku nad 75 let a prodělaná iCMP nebo TIA. Každá z těchto kategorií 

je hodnocena 2 body. Ostatní faktory patří do faktorů vedlejších a přičítá se v jejich případě 

jen 1 bod (Shariff, Aleem, Singh, Li, & Smith, 2012). Maximální získaný počet bodů je 9, 

kdy je zároveň riziko trombembolie nejvyšší.  
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Roční procentuální podíl prodělaných iCMP mezi pacienty s AF se pohybuje od 1,3 % 

(pro CHA2DS2-VASc skóre 1) až k 15,2 % (pro CHA2DS2-VASc skóre 9) (Shariff et al, 

2012). Pokud pacient získá 2 a více bodů, je indikován k léčbě antikoagulačními léky, aby 

se snížila srážlivost krve, a tak i riziko vzniku trombů (Camm et al., 2010).   
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2. Kognitivní porucha, vaskulární kognitivní porucha, MCI u AF 

2.1 Vaskulární kognitivní porucha a vaskulární mírná kognitivní porucha 

K odlišení úbytku kognitivních schopností zapříčiněným cévním onemocněním mozku 

zavedl Hachinski a Bowler nový termín vaskulární kognitivní porucha (ang. vascular 

cognitive impairment, VCI) (1993). Tento termín v sobě zahrnuje široké spektrum 

rozličných stavů, kdy mají vaskulární onemocnění vliv na kognici. VCI zachycuje všechny 

stupně kognitivního úbytku od mírného až po demenci. Hachinski a Bowler (1993) 

zdůrazňovali potřebu zachytit a diagnostikovat kognitivní poruchy způsobené vaskulárními 

změnami v brzkých stádií, ještě dříve, než progredují do stádia demence. Důležité pro ně 

bylo také zaměřit se na pacienty s více rizikovými faktory pro rozvoj vaskulárních chorob a 

umožnit tak primární prevenci kognitivních poruch. 

Výzkumníci podílející se na studii Canadian Health and Aging (Rockwood et al., 2000) 

rozdělili pro potřeby studie VCI do tří podtypů: 1) vaskulární demence; 2) smíšená AD 

s vaskulárním podílem a 3) vaskulární kognitivní porucha bez demence. Právě tato poslední 

varianta se podle jejich dat jeví jako nejčastější formou VCI v populaci jedinců mezi 65 až 

84 lety. 

Vzhledem k tomu, že je množství vaskulárních pacientů s VCI ne natolik závažnou pro 

diagnózu demence (tedy není narušena soběstačnost), vžilo se obecně označení kognitivního 

deficitu těchto pacientů jako vaskulární MCI (angl. vascular mild cognitive impairment, 

VaMCI). Rizikoví pro rozvoj VaMCI jsou pacienti, kteří mají poškození mozku 

vaskulárního typu, ovšem doposud nevykazují žádný evidentní kognitivní deficit. Tito 

jedinci se označují jako pacienti s rizikovými vaskulárními faktory pro rozvoj kognitivní 

poruchy, také jako ve fázi pre-MCI (subklinické fázi poruchy). Anglicky se pro tento stav 

používá označení „brain-at-risk“ (Hachinski  Bowler, 1993). Je tedy třeba, aby těmto 

pacientům bylo věnováno více pozornosti, a zamezilo se včasnou terapií vaskulárních 

poruch (tedy i AF) budoucímu snížení kognitivní funkčnosti. 

2.2 Diagnostická kritéria VaMCI 

Bylo provedeno několik zahraničních studií, jejichž autoři sledovali pacienty s VaMCI. 

Problematická se jeví především proměnlivost definice VaMCI a zvolená klinická kritéria. 

Většina autorů požaduje za hlavní kritérium nepřítomnost dementního stavu, tedy zachovaná 

soběstačnost, dále pak výskyt prvku vaskulární poruchy, tedy abnormalit ve stěnách či 
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lumenu cév. Mezi další neurologické nálezy patří velké mozkové infarkty či lakunární 

infarkty, WML a mozkové mikrokrvácení (Sudo et al., 2015). 

Kognitivní průkazy VaMCI se dělí na subjektivní výpověď o zhoršení kognice a dále 

objektivní evidenci kognitivní poruchy.  

2.2.1 Subjektivní výpověď  

Narušení kognice u VaMCI je méně nápadné, než je tomu u demence. Jedinec má 

zachovanou soběstačnost, ovšem může si všimnout, že plní různé úkoly a vykonává činnosti 

s větším úsilím než dříve, a zároveň se uchyluje ke kompenzačním strategiím. Hůře zvládá 

více kognitivních činností najednou, má těžkosti v multitaskingu. Stěžuje si na únavu, 

způsobenou vynaložením větší energie při organizování a plánování své činnosti. Jeho práce 

může být více chybová než dříve a své výstupy musí více kontrolovat. Lze si všimnout i 

zhoršené výbavnosti slov a snížené schopnosti orientace v prostoru (Sachdev et al., 2014).  

2.2.2 Objektivní data  

Ideální způsob získání objektivních důkazů o kognitivním deficitu představuje využití 

neuropsychologické testové baterie, v případě pacienta na lůžku či pro účel rychlého 

screeningu kognitivních funkcí lze využít zkrácené „bedside“ testy screeningu kognice. 

Nejsou přesně předepsané testové metody, hlavní je, aby byly standardizované a měly k 

dispozici normativní data pro porovnání se zdravou skupinou. Dále by ideálně měli pokrývat 

všech pět kognitivních domén (Sachdev et al., 2014). VCI u AF může zahrnovat poškození 

ve všech kognitivních doménách, je zde ale jasná převaha narušení exekutivních funkcí, jako 

je právě zpomalené tempo zpracování informací, omezení pracovní paměti a narušení set-

shiftingu, tedy přepínání pozornosti (Looi & Sachdev, 1999; Hachinski et al., 2006). 

Vyšetření kognitivních funkcí pomocí neuropsychologických testů za účelem 

diagnostikování VCI by mělo pokrývat široké spektrum kognitivních schopností, zejména 

by pak mělo být zaměřeno směrem k exekutivním funkcím. Dosud neexistuje komplexní 

neuropsychologická testová baterie, která by byla specificky použitelná pro vyšetření 

kognice v populaci pacientů s AF. Neexistují ani guideliness, jaké testové nástroje užívat. 

Nicméně jsou snahy o dosažení konsensu mezi odborníky jak v definici VaMCI, tak ve 

využívání harmonizované baterie (Sachdev et al., 2014).  

Z toho vyplývá, že kritéria pro definování pacientů s VaMCI jsou značně rozvolněná a 

nesoudržná napříč jednotlivými studiemi. Pacienti označení jako ti, kteří vykazují známky 

VaMCI, tvoří značně heterogenní skupinu, což se promítá i do širokých odhadů prevalence. 
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Co se týká sledování progrese VaMCI do stavu demence, Wentzel a kol. (2001) ve své studii 

zjistili, že pacienti s diagnózou VaMCI progredovali do demence ve 44 % případů 

z celkového počtu 125 participantů.  

Dlouhou dobu se mezi odborníky myslelo, že progrese do stádia demence je u pacientů 

s VaMCI a AF způsobena především zvýšenou incidencí CMP. Studie z posledních let však 

ukazují, že zhoršení kognitivních poruch až do demence je více pozorováno i u jedinců s AF 

ale bez prodělané CMP. Je tedy prokázáno, že samotná AF je spojena s vyšším rizikem 

demence a je tedy jedním z jejích rizikových faktorů (Rydén et al., 2019). 

2.3 Problematika při diagnostice VaMCI u AF 

Někteří výzkumníci přistupovali při diagnostikování MCI u pacientů s AF pouze k 

testům kognitivního screeningu, mezi které řadíme Mini-Mental State Examination (MMSE) 

a Montreal Cognitive Assessment (MoCA). MCI představuje, jak z názvu vyplývá, jen mírné 

poškození kognitivních funkcí. Jelikož však testy kognitivního screeningu nejsou tak citlivé 

k tomuto stádiu kognitivního deficitu, stanovovat diagnózu MCI jen na jejich podkladu není 

příliš spolehlivé. Pokud přesto chceme zvolit jeden z těchto testů, MoCA byla shledána jako 

citlivější než MMSE a je obecně doporučována pro detekci MCI vaskulárního typu (Martinić 

Popović, Šerić, & Demarin, 2006). Jako daleko efektivnější se ale jeví použít komplexní 

testové baterie či více různých testů pro posouzení kognitivního deficitu jednotlivých 

kognitivních funkcí. Ty zjišťují hloubku poškození jednotlivých kognitivních domén a také 

díky nim lze lépe diferenciovat v jaké doméně deficit převažuje. 

Neurozobrazovací metody se v současné době jeví jako nejslibnější metoda pro detekci 

cerebrovaskulárního poškození, které přispívá ke zvýšenému riziku VaMCI. Zjišťují se 

cévní změny v mozku, přítomnost lakunárních infarktů, jejich lokalizace a také 

rozsah poškozené oblasti. Dále se pozorují změny na bílé hmotě mozkové a WML. Závěry 

studie Graff-Radford et al. (2016) ukazují, že AF s lakunárními infarkty mozku je 

asociována s vyšší pravděpodobností kognitivní poruchy. Sleduje se i účinek látek 

(antikoagulancií) určených ke zvýšení průtoku krve mozkem. Monitorování biomarkerů se 

dá používat opakovaně pro zjištění změn v rozsahu či závažnosti 

poškození. V dlouhodobých studií, zaměřujících se na prevenci progrese onemocnění 

malých cév mozku, následná kontrola pomocí MRI dokázala 

identifikovat rozdíly související s intervenčními zásahy jinak klinicky těžko zjistitelného 

cerebrovaskulárního onemocnění, včetně SCI a WML (Smith et al., 2017).  
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Jako ideální se tedy jeví diagnostika VaMCI prostřednictvím komplexní série 

neuropsychologických testů a zároveň využití zobrazovacích metod. 
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3. Kognitivní funkce u AF pacientů  

Dosavadní studie potvrzují vysokou úroveň prevalence kognitivních deficitů mezi 

pacienty s AF (Kilander et al., 1998; Knecht et al., 2008). Neuropsychologické vyšetření u 

AF pacientů se zaměřuje na hodnocení kognitivního výkonu v pěti doménách: 

− Exekutivní funkce 

− Pozornost a krátkodobá paměť 

− Vizuospaciální funkce  

− Paměť 

− Fatické funkce 

Velká část výzkumů se zaměřuje převážně na AF a její vztah ke zvýšenému riziku 

těžkých stádií kognitivních poruch – demencí (de Bruijn et al., 2015; Bunch et al., 2010; 

Chen et al., 2018). Část pak sleduje prevalenci MCI u AF pacientů (Graff-Radford et al., 

2016). Obecně ale studií, které by se jednotlivým zasaženým kognitivním doménám a 

hloubce postižení kognitivních funkcí věnovaly detailněji, není takové množství. Z výsledků 

výzkumů vyplývá, že mezi nejčastěji zasažené oblasti patří exekutivní funkce. Často také 

bývají postiženy pozornost, krátkodobá paměť a vizuospaciální schopnosti, (Ball, 

Carrington,  Stewart, 2013; Chen et al., 2014). Na následujících řádcích bych představila 

některé ze studií, které sledovaly kognitivní funkce u pacientů s AF, a s jakými výsledky se 

setkaly.  

3.1 Obecné kognitivní funkce 

Při hodnocení úrovně obecných kognitivních schopností se ve výzkumech často 

přistupuje k využití Mini-Mental State Examination (MMSE), nebo Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA).  

Už v roce 1998 provedli O’Conellová, Gray, French, a Robertson výzkum zaměřený na 

evaluaci kognitivních schopností u pacientů s AF. Přesto, že pacienti skórovali hůře 

v MMSE i National Adult Reading Test (NART), tento rozdíl nebyl signifikantní. Nenašli 

také důkaz, že by byla spjata délka obtíží AF s kognitivním výkonem. Mohlo to však být 

způsobeno poměrně malou velikostí vzorku AF pacientů (N=27), které se jim pro výzkum 

podařilo oslovit. Většina jiných studií totiž udává signifikantně snížený kognitivní výkon 

mezi pacienty s AF. 
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Studie Jozwiak et al. (2006) sledovala 2 314 pacientů nad 64 let, mezi nimiž byly skupiny 

pacientů s AF, s neurologickým deficitem (angl. focal neurologic deficit, FND) a skupina 

s AF i FND. Neurologickým deficitem se v jejich výzkumu myslí centrální mozkové léze 

pozorované na CT snímcích. Průměrná hodnota MMSE skóre byla ve vzorku bez AF i bez 

FND 25. Maximum MMSE je přitom 30. Je tedy vidět, že i mezi zdravou starší populací je 

viditelný kognitivní pokles. Ve skupině pacientů s AF bylo průměrné skóre 23, mezi 

pacienty jen s FND 21 a ve skupině pacientů s AF i FND pak 18. Hodnota MMSE pod 23 

přitom indikuje již znatelnou kognitivní poruchu. Riziko poškození kognitivních funkcí 

mezi AF pacienty (s/bez FND) vzrůstalo, stejně tak mezi pacienty s FND bez AF. Jaké 

kognitivní funkce byly mezi AF pacienty zasažené a v jaké hloubce však studie neuvádí. Je 

ovšem zřetelné, že AF měla v jejich vzorku podíl na horším kognitivním výsledku. 

Analýza dvou randomizovaných studií s více než 30 000 pacienty zjistila, že u pacientů 

s AF byla signifikantně vyšší pravděpodobnost poklesu o 3 nebo více bodů na MMSE během 

téměř pětiletého sledovacího období (Marzona et al., 2012). Nishtala et al. (2018) 

administrovali pacientům modifikovanou podobu MMSE (3MSE). Průměrné skóre 3MSE 

klesalo rychleji po incidenci AF ve srovnání s jedinci bez AF. Například předpokládané 

snížení průměrného skóre 3MSE mezi 80 a 85 let bylo -6,4 bodů pro účastníky bez anamnézy 

AF. Ve stejném období a věku ale už -10,3 bodů pro účastníky, u kterých byla detekována 

AF. Toto činí rozdíl -3,9 bodu zhoršení 3MSE skóre mezi jedinci s AF a zdravými. Jak jsem 

však uvedla výše, MMSE a jeho modifikace mají svá omezení a nemusí být natolik 

senzitivní, aby odhalil jemné změny v různých doménách kognitivní funkcích, zejména u 

jedinců s vysokoškolským vzděláním. 

Druhou volbou neuropsychologického testování obecných kognitivních schopností bývá 

ve studiích MoCA. Ball, Carrington a Stewart v roce 2013 vyšetřovali vzorek 260 pacientů 

v průměrném věku 73 let s AF. Průměrné CHA2DS2-VASc skóre bylo 4, čili již vysoké 

riziko trombembolie. Pacienti v průměru dosáhli 23 bodů z celkových 30. Na počátku 

sledování byla zjištěna MCI podle MoCA skóre u 65 % z nich.  

Z těchto výsledků je tedy zjevné, že je kognitivní výkon u pacientů s AF horší. Použití 

jen screeningových testů však neumožňuje získat detailnější informace o rozložení postižení 

a závažnosti narušení jednotlivých kognitivních funkcí. Byť i toto se dá částečně zjistit podle 

výsledků jednotlivých subtestů v rámci MMSE a MoCA. Takovéto analýzy však už 
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výzkumy většinou nereportují. Někteří výzkumníci tak využívají kromě screeningových 

testů i celé neuropsychologické baterie testů. 

3.2 Exekutivní funkce, pozornost a krátkodobá paměť 

Pacienti s AF zpravidla skórují hůře v neuropsychologických testech zaměřených na 

exekutivní funkce. Studie v rámci Framingham Hearth Study zjistila, že AF byla spojena s 

menším objemem frontálního laloku (Piers et al., 2016). Dřívější výzkumy zjistily souvislost 

mezi velikostí frontálních laloků, konkrétně objemem prefrontální kůry, a exekutivními 

funkcemi (Gunning-Dixon & Raz, 2003), jakož i komplexním behaviorálním projevem a 

rozhodováním (Yang & Raine, 2009). To by mohlo vysvětlovat, proč jsou pacienti s AF 

horší v testech abstraktního uvažování a exekutivních funkcí tedy v kognitivní doménách 

spojených s frontálními laloky. 

Již zmiňovaní výzkumníci O’Conellová, Gray, French, a Robertson (1998) realizovali 

výzkum zaměřený na evaluaci kognitivních schopností u pacientů s AF. Předložili jim sérii 

neuropsychologických testů, které se zaměřovaly hlavně na měření pozornosti (Map search, 

Telephone search task), paměti (Wechsler logical memory test, Rey-Osterrieth komplexní 

figura, opakování čísel WAIS) a rychlost zpracování informací (Paced Auditory Serial 

Addition Test, PASAT). AF byla v jejich vzorku asociována s horším kognitivním výkonem 

v každém z testů. Přesto, že neprokázali signifikantní zhoršení v testech MMSE a NART, 

dokázali, že prokazatelně horší byli pacienti v oblasti paměti, pozornosti a rychlosti 

zpracování informací.  

Také Elias et al. (2006) zjistili, že muži s AF vykazovali nižší kognitivní výkon než muži 

se sinusovým srdečním rytmem. Dále prokazovali signifikantně nižší úroveň kognitivního 

výkonu v testech abstraktního uvažování (WAIS), vizuální a logické paměti (Wechsler 

Memory Scale, WMS) a také v exekutivních funkcích (Trail Making Test, TMT A, B). Horší 

výkon v testech pozornosti a exekutivních funkcí (Stroop test; Digit Symbol Substitution 

Test – DSST; TMT A, B) pozoroval také Knecht et al. (2008). Největšího poklesu právě 

v exekutivě a krátkodobé paměti (MoCA) si všiml také Ball, Carrington a Stewart (2013). 

Jejich vzorkem byli jedinci nad 73 let s AF.  

Chen et al. (2014) pozorovali kognitivní pokles hlavně v testech verbální fluence 

(vybavování slov začínající určitým písmenem) a horší výkon v DSST. Jejich participanti 

byli horší v oblastech exekutivních funkcí v případě verbální fluence a pozornosti v případě 
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DSST. Naopak v případě třetího předloženého testu zaměřeného na krátkodobou paměť 

nebyl pozorován žádný signifikantní rozdíl.   

Alosco et al. (2015) popsali vzorek pacientů se srdečním selháním buď i s AF, nebo bez 

incidence AF. Pro hodnocení pozornosti a exekutivních funkcí administrovali TMT A, B; 

DSST a Škálu frontálního chování (FAB). Za použití cut-off skóru -1,5 SD od normy 

převládala specificky kognitivní porucha v oblasti pozornosti a exekutivních funkcí. 17,6 % 

z celkového vzorku, tedy i pacienti bez AF, bylo -1,5 SD od normy v testu TMT B a FAB. 

Výzkumníci ale nedokázali prokázat mezi skupinou s AF a skupinou bez AF žádný 

signifikantní rozdíl v pozornosti a exekutivních funkcí. 

Taktéž norská kohortová prospektivní studie (Tiwari et al., 2017) sledovala mezi lety 

2001 a 2008 kognitivní pokles ve vzorku starších jedinců s průměrným věkem 65 let bez 

prodělané CMP (n=2491). Porovnávala velikost kognitivního poklesu ve skupině s AF a bez 

AF. Pro měření kognitivního skóre autoři použili test krátkodobé verbální paměti, DSST a 

tapping test. Zjistili, že průměrný úbytek kognitivní výkonnosti byl ve skupině pacientů s AF 

větší. AF bylo však prokazatelně asociováno jen s kognitivním poklesem v tapping testu. Se 

změnami výkonu v testech verbální paměti a DSST nebyla AF signifikantně spojena. 

Tapping test je citlivý test kognitivních funkcí, které se hodnotí podle rychlosti 

psychomotorického tempa. Většinou se ale pro zjištění úrovně psychomotorického tempa 

přistupuje spíše k užití TMT A, B.  

Jedna z nejnovějších studií autorů Nishtala et al. (2018) vyšetřila na velkém vzorku 

Framingham Hearth Study kognitivní funkce u jedinců bez demence a bez prodělané CMP. 

Zjistila, že přítomnost AF byla signifikantně asociována se sníženou pozorností měřenou 

TMT A, B. Mimoto byly pozorovány i genderové rozdíly. Muži s AF měli horší výkon 

v testech abstraktního uvažování (test podobností z WAIS-III) a exekutivních funkcí (TMT 

A, B), zatímco ženy v exekutivních funkcích skórovaly lépe. Dále zjistili, že AF byla 

signifikantně asociována s poklesem exekutivních funkcí v čase. 

3.3 Vizuospaciální funkce 

Gaita et al. (2013) taktéž zjistili nižší kognitivní výkon (Repeateable Battery for the 

Assessment of Neuropsychological Status Update, RBANS) AF pacientů ve srovnání se 

zdravými jedinci. V případě perzistentní formy AF byl trend ještě nižšího kognitivního skóre 

než v případě paroxysmální AF. Tento propad se týkal nejvíce vizuospaciálních schopností. 
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Způsobeno to může být právě přítomností WML ve frontálním laloku, tedy oblasti, která je 

spojena s vizuospaciálními schopnostmi.  

Pokles ve vizuospaciálních schopnostech (MoCA) mezi AF pacienty byl taktéž prokázán 

ve studii Ball, Carrington a Stewart (2013) a ještě dříve také Elias et al. (2006). Autoři druhé 

zmíněné studie pro porovnání vizuospaciálních schopností využili Hooper Visual 

Organization Test. 

Naproti tomu výsledky studie Knecht et al. (2008) neukazovaly žádný signifikantní 

rozdíl ve vizuospaciálních schopnostech (Rey-Osterrieth komplexní figura) mezi pacienty 

s AF a zdravými kontrolami. 

3.4 Paměť 

U kognitivní poruchy vaskulární etiologie nebývá dlouhodobá paměť poškozena tak 

často jako u kognitivních poruch jiné etiologie. Podle studie Mayo Clinic (Roberts et al., 

2013) je AF spojena s vyšší incidencí MCI v neamnestické formě. Ani tak vyšetření 

mnestických funkcí nelze opominout. Narušení dlouhodobé paměti nemůžeme nikdy 

vyloučit. Navíc z výzkumů je patrný spíše opak, a to, že jsou u pacientů s AF často narušeny 

i mnestické schopnosti. 

Například Elias et al. (2006) s použitím dat z Framinghamské studie zjistili, že pacienti 

s AF měli horší kognitivní výkon mimo jiné i v testech logické paměti (WMS). A to jak při 

volném vybavování, tak i při vybavení s vodítky.  

Také Knecht et al. (2008) ve svém výzkumu pozorovali narušení paměti. Vyšetřovali 

vzorek 122 pacientů s AF bez prodělané CMP. Z jejich výsledků série testů 

neuropsychologické baterie zjistili, že jedinci s AF byli signifikantně horší v oblasti paměti 

a učení (Auditory Verbal Learning Test). Dále pozorovali trend horšího výkonu v testech 

paměti a učení mezi pacienty s permanentní formou AF. Podle snímků MRI také detekovali 

u pacientů s AF zmenšený objem hipokampu, což může vysvětlovat kognitivní dysfunkce, 

včetně poškození mnestických funkcí.  

I v pozdější studiích výzkumníci pozorovali tendenci pacientů s AF k horšímu 

paměťovému výkonu. Gaita et al. (2013) zjistili, že pacienti s AF podávali signifikantně 

horší výsledky ve všech vyšetřovaných kognitivních doménách, a to včetně dlouhodobé 

paměti (RBANS). Alosco et al. (2015) sice také prokázali pokles v dlouhodobé paměti. 
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Signifikantní však byl jen v části testu California Verbal Learning Test (CVLT). Konkrétně 

vykazovali jedinci s AF prokazatelně narušený výkon v CVLT v části rozpoznávání.  

3.5 Fatické funkce 

Potenciálnímu zasažení a úrovni poškození jazykových funkcí není ve studií tolik 

věnována pozornost. Problematické může být různé zařazení testů pod jednotlivé kognitivní 

funkce. Také skutečnost, že neuropsychologické testy zpravidla evaluují více než jen jednu 

konkrétní doménu. Například výsledky testů verbální fluence se tak často ve studiích řadí 

mezi výkon v exekutivních funkcích. Testy jako MMSE a MoCA obsahují subtesty, které 

měří jazykové funkce například spontánní produkcí slov, opakováním slov po 

administrátorovi atd. Výsledky z jednotlivých subtestů však nejsou vždy ve studiích 

uváděny.  

Gaita et al. (2013) pozorovali pokles kognitivních funkcí u pacientů s AF ve všech 

kognitivních doménách čili i v rámci jazykových funkcí (RBANS). Typ AF v tomto případě 

nehrál roli. Chen et al. (2014) zjistili snížený výkon v testu verbální fluence. Ovšem řadili 

jej do exekutivních funkcí. V další studii však Alosco et al. (2015) nevykazují signifikantní 

pokles jazykových funkcí u pacientů s AF. Pro jejich hodnocení použili dva testy – Boston 

Naming test (BNT) a Animal Fluency test. Poškození fatických funkcí se tak mezi pacienty 

s AF neřadí jako mezi primárně poškozenou kognitivní doménu. 

Ne všechny provedené studie však měli takové výsledky, aby dokázali asociaci mezi AF 

a horším výkonem kognitivních schopností. Jednou ze studií, ve kterých se neprokázal žádný 

signifikantní vliv AF na kognitivní pokles, je i studie Parkové, Hildreth, Thomson, a 

O'Connellové (2007). Ti provedli prospektivní longitudinální studii, v rámci které 

nedokázali ověřit souvislost mezi celkovým kognitivním poklesem a AF, nenašli ani žádný 

zjevný účinek antitrombotické terapie. Závěr autorů je, že kognitivní pokles je 

pravděpodobně multifaktoriální. Z předložené neuropsychologické baterie, pacienti s AF 

skórovali signifikantně hůře jen v jedné části jednoho z testů vyšetřujících pozornost (Map 

Search, Telephone task subtests). Tento výsledek byl izolovaný a nebyl podpořen žádnými 

jinými signifikantními výsledky. Sami autoři však jako limitaci svého výzkumu vidí 

vybranou baterii testů, která by měla obsahovat více testů zaměřených na exekutivní funkce. 

Tedy funkce, které bývají u kognitivní poruchy vaskulárního typu více zasaženy.  
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3.6 Rozdíly v kognitivním výkonu podle typu AF 

Pokud se zaměříme na kognitivní výkonnost podle typu AF, některé studie vykazují 

signifikantní rozdíly. Například studie Chen et al. (2018) na vzorku 26 jedinců prokázala 

spojitost s kognitivním poklesem jen u skupiny pacientů, u kterých byla diagnostikována 

perzistentní forma AF. Prokazovali horší výkon především v exekutivních funkcích (Digit 

Span Backward, TMT B) a jazykových funkcí (Animal fluency). Gaita et al. (2013) 

pozorovali v případě perzistentní formy AF trend ještě nižšího kognitivního skóre než 

v případě paroxysmální AF. Perzistentní typ AF sebou nese větší riziko vzniku SCIs, které 

můžou způsobovat kognitivní deficity (Gaita et al., 2013). 

Problematické pro získání uceleného obrazu o kognitivním výkonu pacientů s AF 

v jednotlivých kognitivních doménách je především fakt, že některé studie využívají testy 

evaluující kognici jako celek. Byť i tyto testy by nám dle výsledků pacientů z jednotlivých 

subtestů daly informaci o jejich kognitivním profilu. Studie však analýzu subtestů většinou 

nezveřejňují. Lepší obraz o jednotlivých kognitivních schopnostech tak můžeme získat ze 

studií, které využívají komplexní neuropsychologické baterie a umožňují diferenciovat 

kognitivní výkon.  

Jak je patrné z tohoto přehledu, pacienti s AF nemají jednotný profil kognitivních 

schopností. Snížený výkon vykazují v různých kognitivních doménách. Některé studie tuto 

nekonzistenci a také fakt, že některé z výzkumů nedokázaly prokázat snížený kognitivní 

výkon mezi AF pacienty, vysvětlují působením dalších komorbidit, které kognitivní výkon 

mohou modifikovat.  
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4. Afektivní domény, kvalita života a kognice u AF  

4.1 Afektivní domény u pacientů s AF  

VCI je často spojena s jinými psychiatrickými a behaviorálními projevy, což představuje 

komplikace při její terapii i samotné diagnostice. Často se přidružuje deprese, apatie, úzkosti 

apod. Zatím není žádný specifický profil afektivních stavů při VCI. Avšak během 

diagnostického procesu by přítomnost afektivních symptomů měla být monitorována, 

protože mají velký vliv na fungování pacienta a ovlivňují i efektivitu zvolených intervencí 

(Sachdev et al., 2014). 

U depresivního prožívání je často narušena i kognice. Ve srovnání s kontrolami pacienti 

dosahovali signifikantně horších výsledků v psychomotorickém tempu, pozornosti, 

vizuálním učení a paměti, exekutivních funkcí, verbální fluence a kognitivní flexibilitě 

(Mohr, Bravermanová, Kratochvílová, Melicher, & Knytl, 2015). Tyto kognitivní oblasti se 

překrývají s kognitivními oblastmi zasaženými při VaMCI. Pro správnou diagnózu a volbu 

intervenčního postupu je tedy nutno při diagnostice hlídat úroveň depresivních a dalších 

afektivních symptomů. 

Další problematiku v tomto ohledu činí statisticky signifikantní vztah mezi AF, 

depresivními symptomy a kognitivní poruchou již v raných stádiích, jak naznačují výsledky 

studií. AF tedy není spojena pouze s vyšším rizikem rozvoje poškození kognitivních funkcí, 

ale také může být zvažována jako rizikový faktor pro rozvoj deprese. Dokonce tomu tak 

může být i u pacientů bez historie CMP, jak prokázala studie pacientů s AF různého typu 

(Bellomo et al., 2012). 

4.2 Kvalita života u pacientů s AF 

Kvalita života úzce souvisí s jedincovým vnímáním vlastního zdraví. Nejčastěji se 

pracuje s konstruktem Health Related Quality of Life (HRQoL) (Guyatt, 1993). Tedy kvalita 

života vztahující se k vnímanému zdraví. HRQoL se definuje jako faktory, které přímo či 

nepřímo mají vliv na zdraví jedince. Je to široký koncept, který zahrnuje domény fyzické, 

psychologické a sociální.  

Byly provedeny výzkumy, které sledovaly kvalitu života u kardiovaskulárních pacientů. 

Tyto studie prokázaly, že tito jedinci mají obecně nižší kvalitu života ve smyslu funkční 

kapacity a mentálního zdraví než zdravá populace (Wolinsky, Wyrwich, & Gurney, 1999; 

Czajkowski et al., 1997). Ve studii Paquette et al. (2000) byli probandy pacienti s AF 
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různého typu. Výzkumníci zjistili, že ženy vykazovaly horší fyzické zdraví a funkční 

kapacitu. Je také prokázáno, že se kvalita života u pacientů s AF při intervenci na obnovu a 

udržení stabilního srdečního rytmu zlepší. Ve studii z roku 2006 byli sledováni pacienti 

s perzistující AF, kteří podstoupili farmakologickou intervenci na obnovení normálního 

rytmu srdce. U pacientů bylo pozorováno zlepšení kvality života ve smyslu fyzické 

funkčnosti a vitality (Singh et al., 2006). 
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5. Možnosti léčby kognitivních deficitů u AF 

Kognitivní deficity u AF je v raných stádií potenciálně možné léčit a zamezit tak jejich 

progresi. Farmakoterapie je zaměřena na léčbu rizikových vaskulárních faktorů. Další kroky, 

zejména co se týká nefarmakologické intervence, vycházejí z postupů při léčbě MCI, např. 

kognitivní rehabilitace a kognitivní trénink. V současnosti se přistupuje k tzv. hybridní léčbě 

arytmií. To představuje kombinaci farmakologické léčby a zároveň zvolení ablační techniky. 

Podstata tohoto postupu tkví v tom, že částečné ovlivnění arytmie jednou strategií, může 

zlepšit efekt jiné strategie, která by sama o sobě nebyla dostatečně účinná (Bytešník, 2006).  

5.1 Farmakoterapie 

Při farmakologické léčbě AF je cíleno hlavně na podchycení a léčbu hypertenze a 

dosažení optimálního krevního tlaku tak, aby se zabránilo vzniku trombů a ucpání cév 

mozku. Jedná se o skupinu látek antikoagulancia anebo antiagregancia (Raboch & 

Pavlovský, 2012). Řadou studií je prokázáno, že brzké zahájení léčby antihypertenzivy 

snižuje incidenci kognitivních poruch a zpomaluje progresi kognitivního deficitu především 

díky prevenci CMP (Baskys & Cheng, 2012; Haag, Hofman, Koudstaal, Breteler, & Stricker, 

2009; Sörös, Whitehead, Spence, & Hachinski, 2013). Ze studií vyplývá, že antikoagulace 

pacientů s AF je spojena s menším kognitivním poklesem (Madhavan, Hu et al., 2018). 

Možným mechanismem, který stojí za přínosem antikoagulační terapie, může být 

prevence mozkových mikroembolií a SCIs. Přínos antikoagulační léčby byl výraznější u 

pacientů, u nichž byla léčba zahájena brzy po první diagnostikované epizodě AF, což 

naznačuje, že mezi obdobím s AF bez odborné intervence a vývojem zhoršujícího se 

kognitivního deficitu může existovat souvislost. U pacientů s vyšším skóre CHA2DS2-VASc 

byl zaznamenán trend směrem k větší efektivitě léčby, což podporuje myšlenku, že 

mikroembolizace by mohla být příčinou těžších stádií kognitivní poruchy u pacientů s AF 

(Diener, Hart, Koudstaal, Lane, & Lip, 2019).  

5.2 Kardiologické a kardiochirurgické výkony  

Pokud není farmakoterapie dostatečně účinná, přistupuje se pro obnovení a udržení 

srdečního rytmu a optimalizaci srdeční frekvence k invazivním lékařským úkonům. 

Nejčastěji jde o ablační katetrizaci, nebo otevřený chirurgický zákrok. U některých pacientů 

se ještě může zvolit elektrická kardioverze.  



 

26 

 

5.2.1 Ablační katetrizace a její bezpečnost z hlediska kognice 

Elektrická izolace plicních žil (angl. pulmonary vein isolation, PVI) metodou ablační 

katetrizace se stala klíčovou součástí AF terapie. Další možností je pak chirurgická ablace 

neboli „MAZE“ procedura. Ablační katetrizace může být buď v podobě radiofrekvenční 

ablace, nebo novější kryoablace, která likviduje poškozené oblasti zmrazením. V posledních 

letech se řeší bezpečnost ablační procedury i kardiochirurgických výkonů obecně z hlediska 

kognitivních funkcí. Ukázalo se, že ablační katetrizace sebou nese i zvýšené riziko vzniku 

SCIs. Nové SCIs byly pozorovány u 11 % u jinak asymptomatických pacientů po 

katetrizační ablaci (Schrickel et al., 2009).  

Jak již bylo vysvětleno, SCIs má úzký vztah ke vzniku kognitivního deficitu. Tento stav 

zhoršené kognice po invazivním zákroku se označuje jako tzv. pooperační neurokognitivní 

dysfunkce (angl. post-operative cognitive dysfunction, POCD) (Medi et al., 2013). Studie ze 

snímků MRI mluví o 13-20% prevalenci POCD mezi pacienty s AF, kteří ablaci podstoupili, 

ve srovnání s pacienty s AF před tímto zákrokem. Výsledky byly navíc pozorovány u 

populace AF pacientů s převládajícím CHA2DS2-VASc skóre 0 až 1, což by mělo 

reprezentovat většinu pacientů s AF, kteří jsou v indikaci na PVI (Medi et al., 2013). Herm 

et al. (2013) také detekovali na základě MRI provedené do 48 hodin po ablaci, že nové 

mozkové léze byly přítomny u 43,2 % pacientů. Ani tato léze mozku, ani samotný postup 

ablace však neměly statisticky významný vliv na výkon v oblasti pozornosti, exekutivních 

funkcích, krátkodobé paměti, verbálním a neverbálním učení po 6 měsících od zákroku. 

Neuropsychologické důsledky cerebrální mikroembólie během zákroku tak zůstávají 

nejasné a závěry týkající se tohoto problému jsou dosud nekonzistentní. Například 

signifikantně horší výsledek v oblasti verbální paměti mezi pacienti s AF pozoroval Schwarz 

et al. (2010). Ve studii z roku 2015 (Kochhäuser et al.) však výzkumníci nezjistili žádný 

klinicky zjevný kognitivní deficit ani žádný významný rozdíl v kognitivních funkcích, který 

by koreloval s použitou ablační technikou. Tento rozdíl však mohl být způsoben i zvolenou 

ablační metodou ve výzkumu – v prvním případě se jednalo o kryoablaci, ve druhém o ablaci 

radiofrekvenční. Počet mikroembolií však už ve druhém zmiňovaném výzkumu koreloval 

s lehkým poškozením kognitivních funkcí, což konečně stejně zdůrazňuje potřebu tyto 

mikroembolie během procedury eliminovat. Nedávná německá studie z roku 2018 (Laible 

et al.), jejímž vzorkem bylo 20 pacientů, kteří podstoupili katetrizační ablaci, také neodhalila 

žádné významné změny v kterékoliv z testovaných kognitivních domén při srovnání před 

zákrokem a po zákroku. Následná analýza výkonu před a po ablaci jednotlivých jedinců 
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ukázala více zhoršení než zlepšení o 1 SD ve všech kognitivních doménách u tří pacientů, 

zatímco u 11 pacientů počet zlepšení překročil počet změn k horšímu.  

Je tedy zřejmé, že je ablační technika spojena s vyšším rizikem vzniku SCIs a nových 

lézí na bílé hmotě, což je právě dáváno do příčinné souvislosti s rozvojem kognitivního 

deficitu. Jistým limitem všech zmíněných studií je však relativně malý vzorek, na kterém 

byla pozorování provedena. Jisté však je důležitost množství a vůbec pravděpodobnost 

vzniku mikroembolií během PVI co nejvíce snížit. 
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Výzkumná část 

1. Výzkumný problém, cíle výzkumu a hypotézy  

Hlavním výzkumným cílem bylo porovnat kognitivní výkon u pacientů s AF oproti 

zdravým kontrolám. Zjistit, zda se jejich výkon signifikantně liší a jaké je rozložení 

kognitivního deficitu v jednotlivých doménách ve skupině pacientů. Posoudit, zda se 

signifikantně liší pacienti s paroxysmální a perzistentní formou AF oproti skupině bez AF. 

Dále ověřit souvislost mezi kognitivním výkonem a skórováním na škále CHA2DS2-VASc.  

Do statistické analýzy jsme zahrnuli i prediktivní statistiku. Tedy jakými 

proměnnými je horší kognitivní výkon nejvíce predikován. Zda jej predikují mezi pacienty 

klinické faktory, afektivní proměnné, demografické faktory, celková životní spokojenost a 

subjektivní vnímání zdraví nebo kognitivní kompozitní skór.  

Na základě těchto cílů byly stanoveny následující hypotézy:  

H1: Skupina pacientů se signifikantně liší oproti skupině zdravých 

v sociodemografických proměnných (věk, délka vzdělání, pohlaví),  

H2: Skupina pacientů se signifikantně liší oproti skupině zdravých v premorbidním 

IQ 

H3: Skupina pacientů se signifikantně liší oproti skupině zdravých v kognitivním 

screeningu  

H4: Skupina pacientů se signifikantně liší oproti skupině zdravých v kognitivním 

profilu 

H5: Skupina pacientů se signifikantně liší oproti skupině zdravých v afektivních 

doménách 

H6: Skupina pacientů se signifikantně liší oproti skupině zdravých v celkové životní 

spokojenosti a subjektivním vnímání zdraví 

H7: Pacienti s paroxysmální AF, pacienti s perzistentní AF a skupina zdravých se 

mezi sebou signifikantně liší ve věku a délce vzdělání 
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H8: Pacienti s paroxysmální AF, pacienti s perzistentní AF a skupina zdravých se 

mezi sebou signifikantně liší v premorbidním IQ 

H9: Pacienti s paroxysmální AF, pacienti s perzistentní AF a skupina zdravých se 

mezi sebou signifikantně liší v kognitivním screeningu 

H10: Pacienti s paroxysmální AF, pacienti s perzistentní AF a skupina zdravých se 

mezi sebou signifikantně liší v kognitivním profilu 

H11: Pacienti s paroxysmální AF, pacienti s perzistentní AF a skupina zdravých se 

mezi sebou signifikantně liší v afektivních doménách 

H10: Pacienti s paroxysmální AF, pacienti s perzistentní AF a skupina zdravých se 

mezi sebou signifikantně liší v celkové životní spokojenosti a v subjektivním vnímání zdraví 

H11: Pacienti s CHA2DS2-VASc skóre v intervalech 0-1; 2-3; 4; 5-9 se budou mezi 

sebou signifikantně lišit v premorbidním IQ 

H12: Pacienti s CHA2DS2-VASc skóre v intervalech 0-1; 2-3; 4; 5-9 se budou mezi 

sebou signifikantně lišit v klinických datech (délka obtíží v měsících, BMI, hypercholesterol 

a kouření) 

H13: Pacienti s CHA2DS2-VASc skóre v intervalech 0-1; 2-3; 4; 5-9 se budou mezi 

sebou signifikantně lišit v kognitivním screeningu  

H14: Pacienti s CHA2DS2-VASc skóre v intervalech 0-1; 2-3; 4; 5-9 se budou mezi 

sebou signifikantně lišit v kognitivním profilu 

H15: Pacienti s CHA2DS2-VASc skóre v intervalech 0-1; 2-3; 4; 5-9 se budou mezi 

sebou signifikantně lišit v afektivních doménách 

H16: Pacienti s CHA2DS2-VASc skóre v intervalech 0-1; 2-3; 4; 5-9 se budou mezi 

sebou signifikantně lišit v celkové životní spokojenosti a v subjektivním vnímání zdraví 

H17: CHA2DS2-VASc skóre koreluje negativně s kognitivním výkonem 
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2. Design výzkumného projektu 

2.1 Typ výzkumu 

Vzhledem k výzkumnému cíli – porovnání kognitivního výkonu dvou skupin – bylo 

přistoupeno k výkonnostně zaměřeným neuropsychologickým testům. Cílem bylo ověřit, 

zda se pacienti s AF liší od zdravých jedinců v kognitivním výkonu a jaké proměnné na toto 

mají vliv. Jedná se tedy o kvantitativní výzkumný design a byly zvoleny kvantitativní 

metody sběru dat. Participanty nelze náhodně přiřadit ke kontrolní skupině a skupině 

pacientů, výzkum se tak řadí mezi kvaziexperimenty se vzájemným porovnáním 

neekvivalentních skupin (Ferjenčík & Bakalář, 2010). Experimentální skupinou jsou osoby 

s AF a porovnávací skupinou jsou osoby bez AF. Jedná se o průřezovou studii v rámci 

longitudinálního výzkumu. Výzkum, o kterém pojednává tato práce, byl částí projektu 16-

32478 AZV „Projekt EndoMaze HYBRID“. Jeho cílem bylo podrobné zhodnocení 

bezpečnosti a efektivity hybridní ablace perzistentní a dlouhodobě perzistentní AF.  

2.2 Metody získávání dat 

Pro sběr dat k bakalářské práci bylo využito nestandardizovaného rozhovoru, dále 

pak osobnostních dotazníků a neuropsychologických kognitivních estů. Tyto jsou dále ve 

stručnosti popsány. Použité metody byly předkládány v následujícím pořadí.  

Vlastní nestandardizované interview 

Polostrukturované interview bylo vytvořeno za účelem získání základních amnestických 

informací. Z hlediska zaměření tohoto výzkumu jsou relevantní otázky týkající se pohlaví, 

věku, sociálního statutu a délce pacientova vzdělání. 

Addenbrookský kognitivní test (ACE-III) 

Addenbrookský kognitivní test je screeningovou metodou pro vyšetření paměti, 

potažmo detekci demence (Mathuranath, Nestor, Berrios, Rakowicz,  Hodges, 2000). 

Druhá verze (Mioshi, Dawson, Mitchell, Arnold, Hodges, 2006) v sobě zahrnovala i všechny 

položky MMSE. Měla tak vyšší senzitivitu vůči časným stádiím demence a také lze na 

základě výsledků diferencovat typ demence. Po zpoplatnění MMSE však musely být tyto 

položky vyřazeny a současná verze ACE-III (Hsieh, Schubert, Hoon, Mioshi, & Hodges, 

2013) je tak opět bez MMSE položek. Nevýhodou je délka administrace a také to, že 

nenahrazuje komplexní neuropsychologickou diagnostiku, jelikož chybí zaměření na 
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frontální funkce (Štěpánková & Kopeček, 2014). Orientační normy existují pro českou 

populaci v rámci plné verze testu (Beránková et al., 2015). 

V případě tohoto výzkumu byla využita jeho zkrácená verze (MINI-ACE-R), jejíž délka 

administrace se udává 5 minut. Celkem obsahuje 5 položek. Rozsah hrubého skóre činí 0-

30. Položky jsou sestaveny tak, aby vyšetřily 4 oblasti kognice: orientaci, paměť, dále fatické 

a vizuospaciální funkce. Má dva doporučené cut-off skóry (25 a 21) (Hsieh et al., 2015).  

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

Mini-Mental State Examination (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975) je v praxi 

nejčastější screeningová metoda k detekci demence. MMSE má několik subtestů které měří 

orientaci časem a místem, zapamatování, pozornost a počítání, paměť a výbavnost, 

pojmenování, opakování, třístupňový příkaz, čtení a splnění příkazu, psaní a obkreslování. 

Celkový počet úkolu je 20. Maximálně je možné získat 30 bodů. V České republice je za 

pásmo MCI považované 25-26 bodů (Štěpánková & Kopeček, 2014). 

Velmi diskutovanou nevýhodou bývá přílišné zaměření na verbální funkce a také 

nespolehlivost při diagnostice MCI, ke které má nízkou senzitivitu. Výhodou bývá to, že 

skórování MMSE je srozumitelné i mezi jednotlivými lékaři. V České republice je na jeho 

výsledek (pod 24) také navázána léčba kognitivy. (Štěpánková & Kopeček, 2014). Pilotní 

studii bez standardizovaných věkových norem a norem pro vzdělání publikovali již v roce 

1998 Tošnerová a Bahbouh. Od roku 2015 existují pro MMSE normy pro věk a vzdělání pro 

českou populaci od 60-96 let (Štěpánková, Nikolai, Lukavský, Bezdíček, Vrajová,  

Kopeček).  

Český test čtení slov (CRT) 

Czech Reading Test je česká verze původně zahraničního test NART (National Adult 

Reading Test). NART byl poprvé publikován roku 1982 Nelsonem. Autorkou české mutace 

je Krámská (2014). Oba testy slouží k odhadu premorbidní úrovně inteligence prostřednictví 

čtení málo frekventovaných slov v jazyce. Na základě chybového skóru se odhaduje 

premorbidní inteligence. 

Validizační studie z roku 2015 (Krámská) ukázala na dobrou korelaci CRT s délkou a 

úrovní vzdělání, stejně jako s verbální a celkovou inteligencí.  
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Stroop test 

Původní Stroopův test pochází z roku 1935. Zjišťuje interferenci mezi podněty barvy a 

textu. Skládá se ze tří částí. V první části (Stroop-S) proband čte barvy vytištěné černou 

barvou. Ve druhé části jen identifikuje barvy bez konkrétního slova (Stroop-B). Třetí část 

spočívá v identifikaci barvy vytištění, ne čtení barvy, která je napsaná (Stroop-BS). Nadto 

je zde časové omezení, kdy na každý subtest má proband 45 vteřin. Stroop test měří úroveň 

selektivní pozornosti, kognitivní flexibility, rychlost zpracování a zhodnocuje exekutivní 

funkce. Vyšší efekt interference byl prokázán u poškození mozku, demencí a dalších 

neurodegenerativních poruch (Krivá, 2010).  

Validizace české verze byla provedena v rámci diplomové práce Krivé (2010). 

Prokázala se korelace výsledků s věkem a vzděláním jedince, dobrou reliabilitu i validitu. 

Test cesty (TMT A, TMT B) 

Trail Making Test (TMT) byl původně vytvořen již v roce 1935 Reitanem a 

Wolfsonovou. Je poměrně jednoduchým a krátkým testem pro vyšetření exekutivních 

funkcí. Hodnotí také pracovní paměť, pozornost, vizuospaciální schopnosti a celkové 

psychomotorické tempo. TMT A tvoří 25 čísel v kroužkách, testovaný má co nejrychleji 

spojit číslice od 1 do 25. TMT B obsahuje číslice od 1 do 13 a navíc písmena od A po K. 

Testovaný spojuje střídavě čísla a písmena (v abecedním pořadí). U obou variant se měří 

čas.   

 Česká podoba se v současné době používá ve své druhé verzi vydání z roku 2006 

(Preiss & Preiss). Za české normy vhodné k porovnávání se považují ty z roku 2012 

(Bezdicek, Motak, Axelrod, Preiss,  Nikolai). 

Test fonematické verbální fluence N, K, P  

Česká verze tohoto testu pochází od Preisse z roku 1997. Vychází z anglické verze 

Controlled Verbal Fluency Task (CVFT), kde se původně pracuje s písmeny F, A, S (Benton, 

1967).  Proband má na vybavení slov začínající na písmeno N, K, a P minutu pro každý 

případ. Hodnotí se počet vybavených slov, perseverace i konfabulace. V praxi se často 

používá k detekci MCI, také se ukazuje, že ti s narušenou verbální fluencí mají zvýšené 

riziko demence. Normativní studie na české populaci pochází z roku 2015 (Nikolai et al.). 

Existuje i další česká mutace s písmeny K, P, S z roku 2015 (Nikolai et al.). 
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Design fluence 

Tento test byl vytvořen jako neverbální obdoba testů verbální fluence (Jones-Gotman & 

Milner, 1977). Zadání spočívá v produkci co nejvíce útvarů skládající se z 5 přímých čar. 

Testovaný má na jejich produkci 2 minuty. Dalším omezením je zákaz opakování obrazců, 

jejich otáčení i zrcadlové převrácení. Test je senzitivní k různým druhům neurologických 

onemocnění, které způsobují deficit v exekutivních funkcích, dokonce i v mírné podobě 

(Strauss, Sherman, & Spreen, 2006).  

Animal fluence 

Animal fluence je test zjišťující úroveň sémantické fluence. Často je součástí 

screeningových testů i komplexních testových baterií. Testovaný má za úkol vyjmenovat co 

nejvíce zvířat během jedné minuty. Test-retest reliabilita se pohybuje podle různých autorů 

kolem hodnoty 0,7 (Harrison et al., 2000; Nuechterlein et al., 2008). Česká normativní studie 

proběhla v roce 2015 (Nikolai et al.).  

Číselný rozsah 

Číselný rozsah je jedním ze subtestů Wechslerovy paměťové škály (WMS-III) z roku 

1997. Testování spočívá v předčítání řady čísel, které má testovaný hned opakovat ve 

stejném pořadí. Toto jak popředu, tak ve druhé části i pozpátku. Množství číslic se postupně 

navyšuje. S testováním se končí při dvou po sobě jdoucích nezdařených pokusech. Test tak 

zjišťuje úroveň pracovní auditivní paměti. K porovnávání je třeba používat americké normy. 

Standardizace WMS-III byla provedena na velkém vzorku 1250 osob. Ty zahrnují široké 

věkové rozpětí 16-89 let. Uvádí se vysoká reliabilita i validita (Strauss et al., 2006).  

Prostorový rozsah 

Test prostorového rozsahu je také jedním ze subtestů z WMS-III. Pomůckou je v tomto 

testu deska, na které jsou připevněné kostky. Administrátor dotknutím kostek předvede 

určitou sekvenci, kterou musí testovaný opakovat. Toto probíhá opět nejdříve ve stejném 

pořadí a poté i v opačném. Testování se ukončí při dvou po sobě jdoucích špatných 

opakování. Opět tento test měří úroveň pracovní paměti (Strauss et al., 2006).  
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GAD-7 

Dotazník GAD-7 byl koncipován pro rychlé posouzení přítomnosti úzkosti u jedince. 

Autorem je Spitzer, Williams, Kroenke a Löwe, kteří metodu vytvořili v roce 2006. Tím, že 

zachycuje rané příznaky úzkosti, umožňuje včasnou intervenci. Dotazník se skládá ze 7 

položek, které představují zároveň příznaky generalizované úzkostné poruchy.  

Jedinec odpovídá na jejich přítomnost u sebe na škále 0-3, podle frekvence výskytu. 

Hodnotí se uplynulé dva týdny. Celkový hrubý skór se pohybuje od 0-28. Rozlišuje žádnou, 

lehkou, střední, středně těžkou a těžkou symptomatiku úzkosti (Kroenke et. al., 2010). 

Dotazník má vysokou reliabilitu stejně jako validitu, představuje tak vhodný nástroj pro 

rozlišení úzkostných jedinců od zdravých (Spitzer et al., 2006). V českých podmínkách není 

GAD-7 zatím používán rutinně. Česká mutace byla vytvořena v roce 2012. Pilotní validizace 

byla provedena v práci Matějíkové roku 2016. 

Beckova škála deprese (BDI-II) 

Beckova škála deprese pro dospělé je psychodiagnostický nástroj zjišťující přítomnost 

a závažnost depresivních symptomů. Normy existují pro jedince od 18 do 80 let. Původní 

dotazník pochází z roku 1961 a jeho autorem je Aron T. Beck a kolegové. Prošel řadou 

modifikací a aktuální verze BDI-II pochází z roku 1996. Škála obsahuje 21 položek, které 

detekují afektivní, kognitivní, motivační i fyziologickou symptomatiku deprese (Strauss et 

al., 2006).  

Pacient posuzuje vnímané změny v posledních dvou týdnech. Odpovědi se skórují 0-3 a 

celkový rozsah tak může být 0-63 bodů. Původní standardizace byla provedena v anglickém 

jazyce na vzorku 620 respondentů. Překlad do českého jazyka pochází z roku 1999 (Preiss 

& Vacíř). Co jeho týká byla na základě standardizace na vzorku 1027 osob prokázána vysoká 

vnitřní reliabilita a validita dotazníku BDI-II. Měl by být tedy používán k diagnostice 

deprese a depresivních symptomů (Ptáček, Raboch, Vňuková, Hlinka, & Anders, 2016).  

Dotazník životní spokojenosti (DŽS) 

Dotazník životní spokojenosti je určen k celkovému posouzení jedincově životní 

spokojenosti. Vznikl v Německu v roce 2000 autory Fahrenberg, Myrtek, Schumacher a 

Brähler. Původní standardizace proběhla na vzorku 2870 osob. Obsahuje 10 škál, které 

zachycují různé aspekty životní spokojenosti. Každý aspekt má 7 položek.  
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Jedinec na ně odpovídá na sedmibodové škále. Na základě odpovědí se sečte skór dílčích 

subškál a také celkový skór. Cronbachova α jednotlivých škál leží mezi 0.8 a 0.9. Českou 

verzi metody vydalo Testcentrum v roce 2001. Výsledné skóre se porovnává vzhledem 

k věku a pohlaví jedince. Do našeho výzkumu jsme použili subškálu vztahující se ke 

spokojeností v oblasti svého zdraví a také celkové spokojenosti. 

Lékařská dokumentace 

Klinické informace týkající se zdravotního stavu pacienta byly získány z lékařské 

dokumentace. Jedná se o druh AF, délku obtíží, BMI, CHA2DS2-VASc skóre. Dále 

informace o tom, zda pacient trpí hyperlipidémií a zda je kuřák. Také zde byly použity 

informace o pacientově medikaci, především co se týká následujících skupin léčiv: 

analgetika, antiagregancia, antikoagulancia, antihypertenziva, antiarytmika, antiulceroza, 

hypolipidemika, antidiabetika, antidepresiva, anxiolytika a benzodiazepiny. 

2.3 Metody zpracování a analýzy dat 

Ke statistickému porovnání středních hodnot bylo využito neparametrického testu. 

Konkrétně se jedná o neparametrickou metodu Kruskal-Wallisův test, ekvivalent 

dvouvýběrového t-testu pro porovnání dvou nezávislých výběrů. Pro porovnání vlivu 

pohlaví bylo užito kontingenční analýzy. Pro vypočítání velikosti účinku bylo použito 

Hedgesovo g vzhledem k rozdílným velikostem vzorků.  

Pro analýzu rozdílů kognitivního výkonu mezi pacienty s paroxysmální a perzistentní 

skupinou a porovnávací skupinou zdravých byl použit Kruskal-Wallisův test, v případě 

sociodemografických proměnných jednocestná ANOVA.  

Pro ověření rozdílů v kognitivním výkonu pacientů v jednotlivých intervalech 

CHA2DS2-VASc skóre byl použit taktéž Kruskal-Wallisův test a metoda mnohonásobného 

srovnávání. Pro porovnání vlivu hypercholesterolu a kouření byla použita kontingenční 

analýza. 

Pro analýzu souvislosti mezi CHA2DS2-VASc skóre a kognitivním výkonem 

v jednotlivých testech byla využita Spearmanova korelace.  

Ke zjištění, jaké ze sledovaných proměnných predikují u pacientů MCI bylo použito 

metody vícestupňové regresní analýzy, následně pak ověření modelu pomocí nominální 

logistické analýzy a t-testu. 
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Veškerá kvantitativní analýza dat byla zpracována pomocí statistického programu 

JMP11.0.0, 2013 SAS Institute Inc. Všechny testy jsou dvoustranné. Veškeré analýzy byly 

provedeny na hladině významnosti 0,05. 

2.4 Etika výzkumu 

Výzkum byl schválen etickou komisí FNKV. Všichni pacienti byli seznámeni s účelem 

výzkumu a podepsali informovaný souhlas. Data byla následně anonymizována. 
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3.  Výzkumný soubor 

Výzkumnou populací jsou jedinci s AF různého typu a závažnosti.  

Zkoumaným vzorkem byli pacienti s AF různého typu, kteří byli v době vyšetření před 

plánovaným operačním zákrokem pro podchycení AF na III. Interní-kardiologické klinice 

3. LF UK a Kardiochirurgické klinice 3. LF UK ve FN Královské Vinohrady. Pacienti s AF 

byli sledování 1-2 měsíce před výkonem a dále 9 měsíců po výkonu (tato práce se netýká 

follow-up fáze studie.) Data do výzkumu byla sbírána pro předoperační kardiochirurgické 

výkony v době 8/2016-8/2019 ve spolupráci s Kardiochirurgickou klinickou 3.LF UK a 

FNKV Praha, pro plánované ablační kardiologické výkony ve spolupráci s Kardiologickou 

klinikou 3. LF UK a FNKV Praha v rozmezí 4/2018-2/2020.   

Inklusivní lékařská kritéria k výkonu byla určena lékařem (kardiochirurgem, 

kardiologem), inklusivní kritéria pro neuropsychologické vyšetření byla úroveň porozumění, 

kognitivní stížnosti, zachovaná soběstačnost. Pro kontrolní skupinu nepřítomnost AF, 

neurologických nemocnění, CMP, TIA, onkologické onemocnění, abúzus alkoholu, 

psychiatrické komorbidity v anamnéze, včetně bezvědomí delšího než 5 minut.  Kontrolní 

skupina byla vybrána z databáze neuropsychologických kontrol FNKV a byla vypárována 

k pacientům s AF podle věku, pohlaví a vzdělání. Byla vyšetřena na základě inzerce 

v populaci zdravých dobrovolníků metodou sněhové koule a za účast nebyla nijak 

odměněna.  

Celkově bylo vyšetřeno 113 pacientů s fibrilací síní a k nim vypárováno 105 zdravých 

jedinců.  
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4. Výsledky 

4.1 Popisná statistika 

Celkem bylo ve výzkumu zahrnuto 218 osob. Pacientů s AF bylo 113, jedinců bez AF 

105. Mužů bylo ve vzorku více celkem 124 (AF = 66, zdraví = 59), ženy byly zastoupeny 

v celkovém počtu 93 (AF = 47, zdraví = 46). Průměrný věk byl v obou skupinách 63 let. Ve 

skupině s AF M = 63,25 (SD = 10,93), ve skupině zdravých M = 63,20 (SD = 15,21). 

Průměrná délka vzdělání ve skupině pacientů byla M = 13,55 (SD = 2,61). Ve skupině 

zdravých pak M = 14,58 (SD = 1,98) (Tab. 1).  Průměrné hrubé skóry a směrodatné odchylky 

kognitivních testů a afektivních proměnných ukazuje tabulka 1. Stejná tabulka ukazuje 

zastoupení medikace ve skupině pacientů. 

Pacienti byli rozděleni podle typu AF do dvou skupin – pacienti s paroxysmální AF (n 

= 45) a pacienti s perzistentní AF (n = 68). Klinické proměnné pacientů s paroxysmální a 

perzistentní AF ukazuje tabulka 2. 

4.2 Induktivní statistika 

H1: Skupina pacientů se signifikantně liší oproti skupině zdravých 

 Pro posouzení rozdílů mezi skupinami byl použit neparametrický Kruskal-Wallis test 

a metody mnohonásobného srovnávání. Srovnávají se hrubé skóry jedinců v obou 

skupinách. V případě pohlaví bylo užito kontingenční analýzy. Velikost účinku je vyjádřena 

jako Hedgesovo g (Hedges  Olkin, 1985). 

• v sociodemografických proměnných (věk, délka vzdělání, pohlaví) 

 K ověření vlivu sociodemografických proměnných bylo využito dvouvýběrového t-

testu, v případě pohlaví kontingenční analýzy. Podle t-testu nebyl mezi vzorkem pacientů a 

zdravých nalezen signifikantní rozdíl ve věku (t(187) = -0,02; p = 0,98). Statisticky 

významný rozdíl nebyl shledán ani v proměnné pohlaví (χ2 = 0,10; p = 0,74). Signifikantně 

se skupiny mezi sebou lišily v délce vzdělání vyjádřenou v letech (t(207) = 3,28; p  0,01). 

Zdraví jedinci strávili ve vzdělávacím systému průměrně vyšší počet let než skupina AF 

pacientů (Zdraví: M = 14,58; SD = 1,98; AF: M = 13,55; SD = 2,61) (Tab. 3). 
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Tabulka 1 - Popisná statistika sociodemografických proměnných, zastoupení medikace, kognitivních a afektivních 

proměnných ve skupině AF pacientů a zdravé porovnávací skupiny 

Proměnná 

M (SD)/n (%)  

Pacienti AF 

(n = 113) 

Zdraví   

(n = 105) 

Sociodemografické    

   Věk  63,24 (10,93) 63,20 (15,21)   

   Délka vzdělání (roky)  13,55 (2,61) 14,58 (1,98) 

   Ženy  

   Muži  

Medikace 

47 (41,59) 

66 (58,41) 

46 (43,81) 

59 (56,19) 

   Analgetika 2 (1,77) - 

   Antiagregancia 6 (5,31) - 

   Antikoagulancia 106 (93,81) - 

   Antihypertenziva 92 (81,42) - 

   Antiaritmika 63 (55,75) - 

   Antiulceróza 31 (27,43) - 

   Hypolipidemika 59 (52,21) - 

   Antidiabetika 22 (19,47) - 

   Antidepresiva 13 (11,50) - 

   Anxiolytika 5 (4,42) - 

   Benzodiazepiny 1 (0,88) - 

Kognitivní testy (HS)    

   CRT/NART 106,10 (10,29) 108,31 (8,81) 

   MINI-ACE  24,69 (3,79) 28,78 (1,17) 

   MMSE  28,23 (2,07) 29,17 (1,88) 

   Stroop-S 71,85 (16,86) 93,64 (10,23) 

   Stroop-B 55,38 (16,24) 76,49 (11,29) 

   Stroop-BS 31,63 (12,69) 46,28 (10,80) 

   TMT A 44,92 (17,77) 33,49 (11,49) 

   TMT B 123,71 (54,59) 73,23 (30,89) 

   Verbální fluence 36,64 (11,73) 47,60 (8,55) 

   Design fluence 6,75 (3,38) 10,25 (3,70) 

   Animal fluence 20,14 (6,93) 24,55 (5,10) 

   Číselný rozsah 14,28 (3,94) 10,39 (2,84) 
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Pozn. M = průměr, SD = směrodatná odchylka, n = velikost souboru, HS = hrubé skóry 

Velikost účinku sociodemografických proměnných odpovídá podle Hedgesovu g na 

velmi malý efekt (Věk: d = 0,003; Ženy: d = 0,01; Muži: 0,009), vyjma proměnné délka 

vzdělání, kde je pozorován malý efekt, avšak blíží se k hraniční hodnotě středního efektu (d 

= 0,44) (Tab. 3). 

Tabulka 2 - Klinické proměnné skupiny paroxysmální a perzistentní AF 

  

M (SD)/ n (%) 

Paroxysmální 

(n = 45) 

Perzistentní 

(n = 68) 

Délka obtíží (měsíce)  36,28 (38,51) 40,45 (49,85) 

CHA2DS2-VASc skóre  2,86 (1,30) 2,51 (1,45) 

   Hypertenze  35 (77,78) 42 (61,76) 

   Věk 65-74  27 (60,00) 36 (52,94) 

   Věk ≥75  7 (15,56) 3 (4,41) 

   DM  12 (26,67) 13 (19,12) 

   CMP/TIA  2 (4,44) 6 (8,82) 

   Vaskulární choroba  23 (51,11) 32 (47,06) 

   Pohlaví žena  21 (46,67) 27 (39,71) 

Pozn. M = průměr, SD = směrodatná odchylka, n = velikost souboru, DM = diabetes mellitus, CMP/TIA = Cévní 

mozková příhoda/Tranzitorní ischemická ataka 

• v premorbidním IQ 

 Podle Kruskal-Wallisova testu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami v 

odhadu úrovně premorbidního intelektu měřeného testem CRT (χ2(1) = 1,97, p = 0,16) (Tab. 

3). Skupiny se sice mezi sebou signifikantně lišily v délce vzdělání, avšak v premorbidním 

IQ nikoliv. Můžeme je tedy chápat jako vypárované. 

 

   Prostorový rozsah 13,19 (3,41) 14,81 (2,68) 

Afektivní domény (HS)   

   BDI-II 9,53 (7,76) 6,72 (4,07) 

   GAD-7 3,96 (4,34) 1,26 (1,87) 

DŽS celkový HS 239,25 (45,86) 256,90 (38,19) 

DŽS-Zdraví 31,17 (7,74) 35,98 (6,42) 
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• v kognitivním screeningu 

 Podle Kruskal-Wallisova testu dosahovali pacienti s AF signifikantně nižšího 

výkonu v testech MINI-ACE (χ2(1) = 80,77, p  0,0001) a MMSE (χ2(1) = 15,19, p  

0,0001). Pacienti mají signifikantně nižší průměr v testu MINI-ACE (AF: M = 24,69; SD = 

3,79; Zdraví: M = 28,78; SD = 1,17) i v MMSE (AF: M = 28,23; SD = 2,07; Zdraví: M = 

29,17; SD = 1,88) (Tab. 3). 

 Hedgesovo g napovídá u testu MINI-ACE o prakticky velmi malé velikosti účinku 

(d = 0,01). V případě MMSE však Hedgesovo g (d = 0,62) překračuje hodnotu pro středně 

silný účinek (Tab. 3). 

• v kognitivním profilu 

Pro rozlišení deficitů v jednotlivých kognitivních doménách byly testy rozděleny takto: 

− exekutivní funkce – Stroop test, verbální fluence a design fluence 

− pozornost – TMT A, TMT B  

− jazykové funkce – animal fluence  

− paměť – číselný rozsah a prostorový rozsah  

 Pacienti s AF podávali signifikantně horší výkon v testech zaměřených na 

exekutivní funkce – Stroop-S (AF: M = 71,85; SD = 16,86; Zdraví: M = 93,64; SD = 10,23) 

(χ2(1) = 97,34, p  0,0001); Stroop-B (AF: M = 55,38; SD = 16,24; Zdraví: M = 76,49; SD 

= 11,29)  (χ2(1) = 94,91, p  0,0001); Stroop-BS (AF: M = 31,63; SD = 12,69; Zdraví: M = 

46,28; SD = 10,80) (χ2(1) = 61,38, p  0,0001); verbální fluence (AF: M = 36,64; SD = 

11,73; Zdraví: M = 47,60; SD = 8,55) (χ2(1) = 53,87, p  0,0001) a design fluence (AF: M 

= 6,75; SD = 3,38; Zdraví: M = 10,25; SD = 3,70) (χ2(1) = 47,32, p  0,0001) (Tab. 3).  

 Signifikantně nižších skórů dosahovali AF pacienti také v testech pozornosti – TMT 

A (AF: M = 44,92; SD = 17,77; Zdraví: M = 33,49; SD = 11,49) (χ2(1) = 25,09, p  0,0001) 

a TMT B (AF: M = 123,71; SD = 54,59; Zdraví: M = 73,23; SD = 30,89) (χ2(1) = 62,94, p 

 0,0001) (Tab. 3).  

 Statisticky významný horší výkon byl mezi pacienty s AF pozorován i v testu 

vyšetřující jazykové funkce – animal fluence (AF: M = 20,14; SD = 6,93; Zdraví: M = 

24,55; SD = 5,10) (χ2(1) = 25,09, p  0,0001) (Tab. 3).  
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 V testech pro posouzení domény paměti byl opět mezi AF pacienty zjištěn 

signifikantní horší výkon – číselný rozsah (AF: M = 14,28; SD = 3,94; Zdraví: M = 10,39; 

SD = 2,84) (χ2(1) = 54,19, p  0,0001) a prostorový rozsah (AF: M = 13,19; SD = 3,41; 

Zdraví: M = 14,81; SD = 2,68) (χ2(1) = 14,35, p  0,01) (Tab. 3). 

Tabulka 3 - Sociodemografické, kognitivní a afektivní proměnné ve skupině AF pacientů a zdravých 

Pozn. M = průměr, SD = směrodatná odchylka, n = velikost vzorku, HS = hrubé skóry, d = velikost účinku podle 

Hedgesovu g 

* = p  0,05, ** = p  0,01, *** = p  0,0001 

Proměnná 

M (SD)/n (%)  

Pacienti AF 

(n=113) 

Zdraví   

(n=105) 

d 

 

p-hodnota 

Sociodemografické      

   Věk  63,24 (10,93) 63,20 (15,21)   0,003 0,9831 

   Délka vzdělání (roky)  13,55 (2,61) 14,58 (1,98) 0,44 0,0012** 

   Ženy  

   Muži  

47 (41,59) 

66 (58,41) 

46 (43,81) 

59 (56,19) 

0,01 

0,009 

 

0,7409 

Kognitivní testy (HS)      

   CRT/NART 106,10 (10,29) 108,31 (8,81) 2.30 0,1600 

   MINI-ACE  24,69 (3,79) 28,78 (1,17) 0.01 < 0,0001*** 

   MMSE  28,23 (2,07) 29,17 (1,88) 0.62 < 0,0001*** 

   Stroop-S 71,85 (16,86) 93,64 (10,23) 1.54 < 0,0001*** 

   Stroop-B 55,38 (16,24) 76,49 (11,29) 1.49 < 0,0001*** 

   Stroop-BS 31,63 (12,69) 46,28 (10,80) 1.23 < 0,0001*** 

   TMT A 44,92 (17,77) 33,49 (11,49) 0.75 < 0,0001*** 

   TMT B 123,71 (54,59) 73,23 (30,89) 1.12 < 0,0001*** 

   Verbální fluence 36,64 (11,73) 47,60 (8,55) 1.06 < 0,0001*** 

   Design fluence 6,75 (3,38) 10,25 (3,70) 0.98 < 0,0001*** 

   Animal fluence 20,14 (6,93) 24,55 (5,10) 0.72 < 0,0001*** 

   Číselný rozsah 14,28 (3,94) 10,39 (2,84) 1.12 < 0,0001*** 

   Prostorový rozsah 13,19 (3,41) 14,81 (2,68) 0.52 0,0002** 

Afektivní domény (HS)     

   BDI-II 9,53 (7,76) 6,72 (4,07) 0.44 0,0189* 

   GAD-7 3,96 (4,34) 1,26 (1,87) 0.79 < 0,0001*** 

DŽS celkový HS 239,25 (45,86) 256,90 (38,19) 0.004 0,0056** 

DŽS-Zdraví 31,17 (7,74) 35,98 (6,42) 0.005 < 0,0001*** 
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Podle Kruskal-Wallisova testu pacienti s AF tedy skórovali ve všech kognitivních 

testech signifikantně hůře než porovnávací skupina. Velikost účinku byla shledána pro tyto 

testy podle Hedgesovu g jako velmi velká, protože ve většině případech d  1. Střední 

velikost efektu je u testu prostorový rozsah (d = 0,52), animal fluence (d = 0,72) a TMT A 

(d = 0,75) (Tab. 3). 

• v afektivních doménách 

 Podle Kruskal-Wallisova testu byla zjištěna signifikantně vyšší úroveň depresivních 

symptomů vyšetřovaných BDI-II u pacientů s AF (AF: M = 9,53; SD = 7,76; Zdraví: M = 

6,72; SD = 4,07) (χ2(1) = 5,51; p = 0,01). Velikost účinku je střední (d = 0,44). Mezi pacienty 

s AF byla také pozorována signifikantní vyšší míra příznaků úzkosti podle GAD-7 (AF: M 

= 3,96; SD = 4,34; Zdraví: M = 1,26; SD = 1,87) (χ2(1) = 32,24, p  0,0001). Zde se podle 

Hedgesovu g (d = 0,79) již téměř o silný účinek (Tab. 3). 

• v celkové životní spokojenosti a subjektivním vnímání zdraví 

 Podle Kruskal-Wallisova testu byl mezi pacienty s AF pozorován signifikantní nižší 

skór v celkovém hrubém skóru DŽS (AF: M = 239,25; SD = 45,86; Zdraví: M = 256,90; SD 

= 38,19) (χ2(1) = 7,66, p  0,01) i hrubém skóru subškály zdraví (AF: M = 31,17; SD = 7,74; 

Zdraví: M = 35,98; SD = 6,42) (χ2(1) = 23,94, p  0,0001). Hedgesovo g (DŽS celkový skór: 

d = 0,004; DŽS zdraví: d = 0,005) však ukazuje na velmi malou praktickou významnost. 

(Tab. 3). 

 H2: Pacienti s paroxysmální AF a pacienti s perzistentní AF a skupina zdravých 

se mezi sebou signifikantně liší  

• ve věku a délce vzdělání 

Jednosměrná analýza rozptylu neodhalila, že by se skupiny mezi sebou signifikantně lišily 

ve věku (F(2,215) = 0,01; p = 0,98). Statisticky významný rozdíl byl mezi skupinami nalezen 

v délce vzdělání (F(2,215) = 5,60; p = 0,004). Signifikantní rozdíl byl pozorován jen mezi 

pacienty s perzistentní AF a porovnávací skupinou, u zdravých byl pozorován vyšší 

průměrný počet let vzdělání (per AF: M = 13,4; SD = 2,52; Zdraví: M = 14,58; SD = 1,98; 

p = 0,002) (Tab. 4).  
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• premorbidním IQ  

 Kruskal-Wallis test neodhalil, že by se skupiny mezi sebou signifikantně lišily 

v úrovni odhadu IQ podle CRT (χ2(2) = 2,29, p = 0,31) (Tab. 4.). 

• v kognitivním screeningu  

 Podle Kruskal-Wallis testu byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupina v dosaženém 

skóre MMSE (χ2(2) = 15,89, p = 0,0004) i MINI-ACE (χ2(2) = 81,46, p  0,0001). 

 Následným srovnáváním byl zjištěn signifikantní rozdíl v dosaženém skóru MMSE 

mezi pacienty s perzistentní AF a skupinou zdravých (p = 0,0003) a mezi pacienty 

s paroxysmální AF a skupinou zdravých (p = 0,02). Pacienti s perzistentní AF a pacienti 

s paroxysmální AF dosahovali průměrně nižšího skóre v MMSE než zdraví (parox AF: M = 

28,48; SD = 1,86; per AF: M = 28,05; SD = 2,19; zdraví: M = 29,17; SD = 1,17) (Tab. 4).  

Následným srovnáváním byl také zjištěn signifikantní rozdíl v dosaženém skóru 

MINI-ACE mezi pacienty s perzistentní AF a skupinou zdravých (p  0,0001) a mezi 

pacienty s paroxysmální AF a skupinou zdravých (p  0,0001). Pacienti s perzistentní AF a 

pacienti s paroxysmální AF dosahovali průměrně nižšího skóre v MINI-ACE než zdraví 

(parox AF: M = 25,20; SD = 3,64; per AF: M = 24,36; SD = 3,88; zdraví: M = 28,78; SD = 

1,88) (Tab. 4). 

• v kognitivním profilu 

 Podle Kruskal-Wallisova testu se pacienti s paroxysmální i pacienti s perzistentní AF 

signifikantně lišili od zdravé porovnávací skupiny ve všech předložených kognitivních 

testech (Tab. 4). V této části statistické analýzy byly hrubé skóry převedeny na z-skóry, 

s kterými bylo následně počítáno tak, aby byli pacienti hodnoceni nejen dle věku a pohlaví, 

ale i dle vzdělání. 

 U obou skupin AF pacientů byl pozorován statisticky významně nižší výkon ve 

srovnání se zdravými jedinci v testech zaměřených na exekutivní funkce - Stroop-S (parox 

AF: M = -1,02; SD = 0,90; p  0,0001; per AF: M = -1,12; SD = 1,10; p  0,0001; zdraví: 

M = 0,15; SD = 0,84), Stroop-B (parox AF: M = -0,85; SD = 0,95; p  0,0001; per AF: M = 

-1,14; SD = 1,12; p  0,0001; zdraví: M = 0,32; SD = 0,78), Stroop-BS (parox AF: M = -

0,50; SD = 1,14; p = 0,004; per AF: M = -0,86; SD = 1,21; p  0,0001; zdraví: M = 0,11; SD 
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= 0,88) a design fluence (parox AF: M = -0,75; SD = 1,19; p  0,0001; per AF: M = -0,88; 

SD = 1,19; p  0,0001; zdraví: M = 0,37; SD = 1,04). V testu verbální fluence byl další 

analýzou odhalen signifikantně horší výkon pouze mezi skupinou pacientů s paroxysmální 

AF a zdravými (parox AF: M = -0,71; SD = 0,72; p = 0,02; per AF: M = -0,59; SD = 0,94; 

p = 0,24; zdraví: M = -0,35; SD = 0,65) 

 Signifikantně nižších skórů, než skupina zdravých dosahovaly skupiny pacientů 

s paroxysmální AF (p = 0,002) a perzistentní AF (p = 0,03) také v testu TMT A evaluující 

pozornost. Obě skupiny pacientů potřebovaly k dokončení testu statisticky významně více 

času než skupina zdravých (parox AF: M = -0,53; SD = 0,90; per AF: M = -0,34; SD = 0,92; 

zdraví: M = 0,05; SD = 0,85). V testu TMT B se skupina pacientů s paroxysmální AF 

signifikantně lišila od skupiny zdravých (p  0,0001), stejně tak skupina s perzistentní AF 

od skupiny zdravých (p  0,0001). Také v tomto testu obě skupiny pacientů dosahovaly 

horšího z-skóre než zdravá skupina (parox AF: M = -0,63; SD = 0,82; per AF: M = -0,79; 

SD = 0,79; zdraví: M = 0,25; SD = 0,80) (Tab. 4). 

 Statisticky významný horší výkon byl také odhalen mezi skupinou s paroxysmální 

AF (p = 0,001) i skupinou s perzistentní AF (p  0,0001) ve srovnání se zdravými v testu na 

jazykové funkce – animal fluence. Pacienti s paroxysmální i pacienti s perzistentní AF 

skórovali v tomto testu statisticky významně v průměru níže než zdraví (parox AF: M = 

0,18; SD = 1,13; per AF: M = 0,04; SD = 1,05; zdraví: M = 0,83; SD = 0,82) (Tab. 4). 

 V testech zaměřených na paměť – číselný rozsah – byl další analýzou pozorován 

statisticky významný rozdíl pouze při srovnání pacientů s perzistentní AF a zdravými (p = 

0,003). Pacienti s perzistentní AF skórovali průměrně níže než zdraví (per AF: M = -0,14; 

SD = 0,95; zdraví: M = 0,12; SD = 0,93). Skupina s paroxysmální AF se signifikantně od 

zdravých v dalším srovnání nelišila (p = 0,08). V případě testu prostorový rozsah se od 

skupiny zdravých signifikantně odlišovali pacienti s paroxysmální AF (p  0,0001) i pacienti 

s perzistentní AF (p  0,0001). Obě skupiny pacientů dosahovaly v testu statisticky 

významně horšího skóre než zdraví (parox AF: M = -0,21; SD = 1,06; per AF: M = -0,12; 

SD = 1,16; zdraví: M = 0,64; SD = 0,85) (Tab. 4).  

 Podle statistické analýzy tak byl pozorován statisticky významně horší výkon téměř 

ve všech testech. Hodnota p nebyla signifikantní pouze v testu verbální fluence při srovnání 
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perzistentních AF pacientů a zdravých a v testu číselný rozsah při srovnání paroxysmálních 

AF pacientů a zdravých.  

• v afektivních doménách 

 Podle Kruskal-Wallisova testu bylo zjištěno, že se skupiny mezi sebou liší v úrovni 

úzkostných symptomů podle GAD-7 (χ2(2) = 32,51, p  0,0001). Při další srovnávací 

analýze bylo zjištěno, že jak pacienti s paroxysmální (p  0,0001), tak pacienti s perzistentní 

AF (p  0,0001) skórují v testu GAD-7 signifikantně výše než zdravá skupina, tzn. je u nich 

pozorováno více symptomů úzkosti (parox AF: M = 4,33; SD = 4,93; per AF: M = 3,71; SD 

= 3,92; zdraví: M = 1,26; SD = 1,87) (Tab. 4). 

 Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami ve skórování na škále BDI-II, 

avšak p-hodnota se pohybovala na signifikantní hranici (χ2(2) = 5,64, p = 0,05) (Tab. 4). 

• v celkové životní spokojenosti a v subjektivním vnímání zdraví  

 Podle Kruskal-Wallisova testu byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami 

v celkovém skóre DŽS (χ2(2) = 8,80, p = 0,01) a také v subškále Zdraví (χ2(2) = 24,28, p  

0,0001). Další analýzou byl zjištěn signifikantní rozdíl v celkovém skóre DŽS pouze mezi 

skupinou pacientů s paroxysmální AF a skupinou zdravých (p = 0,008), pacienti 

s paroxysmální AF dosahovali průměrného nižšího skóre než zdraví (parox AF: M = 236,88; 

SD = 37,81; zdraví: M = 256,90; SD = 38,19). Rozdíl mezi pacienty s perzistentní AF a 

zdravými nebyl signifikantní (p = 0,12). V případě subškály Zdraví se od skupiny zdravých 

signifikantně lišili jak pacienti s paroxysmální (p = 0,0001), tak pacienti s perzistentní AF 

(p = 0,0001). Obě skupiny pacientů měly průměrné skóre nižší než zdravá porovnávací 

skupina (parox AF: M = 30,57; SD = 8,07; per AF: M = 31,58; SD = 7,56; zdraví: M = 35,98; 

SD = 16,42) (Tab. 4). 

H3: Pacienti s CHA2DS2-VASc skóre v intervalech 0-1; 2-3; 4; 5-9 se budou mezi sebou 

signifikantně lišit  

• v premorbidním IQ 

 Podle Kruskal-Wallisova testu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami 

v úrovni odhadu CIQ podle testu CRT (χ2(3) = 1,31, p = 0,72) (Tab. 5).  
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Tabulka 4 - Sociodemografické, kognitivní a afektivní proměnné u pacientů s paroxysmální a perzistentní AF 

          

M (SD) 

Paroxysmální  

(n=45) 

Perzistentní 

(n=68) 

Zdraví  

(n=105) 

p1 p2 

Sociodemografické      

   Věk 63,48 (11,07) 63,08 (10,91)          63,20 (15,21)   0,9905 0,9976 

   Délka vzdělání 

   (roky) 

13,77 (2,76) 13,4 (2,52) 14,58 (1,98) 0,1006 0,0028** 

Kognitivní testy       

   CRT/NART 107,02 (9,78) 105,42 (10,68) 108,31 (8,81) 0,7117 0,2416 

   MMSE HS 28,48 (1,86) 28,05 (2,19) 29,17 (1,17) 0,0275 0,0003** 

   MINI-ACE HS 25,20 (3,64) 24,36 (3,88) 28,78 (1,88) <,0001*** <,0001*** 

z-skóry      

   Stroop-S  -1,02 (0,90) -1,12 (1,10) 0,15 (0,84) <,0001*** <,0001*** 

   Stroop-B  -0,85 (0,95) -1,14 (1,12) 0,32 (0,78) <,0001*** <,0001*** 

   Stroop-BS  -0,50 (1,14) -0,86 (1,21) 0,11 (0,88) 0,0040** <,0001*** 

   TMT A  -0,53 (0,90) -0,34 (0,92) 0,05 (0,85) 0,0024** 0,0369** 

   TMT B  -0,63 (0,82) -0,79 (0,79) 0,25 (0,80) <,0001*** <,0001*** 

   Verbální fluence  -0,71 (0,72) -0,59 (0,94) -0,35 (0,65) 0,0237** 0,2490 

   Design fluence  -0,75 (1,19) -0,88 (1,19) 0,37 (1,04) <,0001*** <,0001*** 

   Animal fluence  0,18 (1,13) 0,04 (1,05) 0,83 (0,82) 0,0011** <,0001*** 

   Číselný rozsah  -0,14 (0,95) -0,33 (0,97) 0,12 (0,93) 0,0812 0,0036** 

   Prostorový rozsah -0,21 (1,06) -0,12 (1,16) 0,64 (0,85) <,0001*** <,0001*** 

Afektivní domény 

(HS) 

     

   BDI-II  9,71 (7,68) 9,42 (7,87) 6,72 (4,07) 0,0593ˇ  

   GAD-7 4,33 (4,93) 3,71 (3,92) 1,87 (1,87) <,0001*** <,0001*** 

DŽS celkový skór 236,88 (37,81) 240,83 (50,77) 256,90 (38,19) 0,0085** 0,1253 

DŽS-Zdraví  30,57 (8,07) 31,58 (7,56) 35,98 (6,42) 0,0001** 0,0001** 

Pozn. M = průměr; SD = směrodatná odchylka; n = velikost souboru; HS = hrubý skór; p1 = paroxysmální oproti 

zdravým; p2 = perzistentní oproti zdravým 

* = p  0,05, ** = p  0,01, *** = p  0,0001 

ˇ = nesignifikantní rozdíl mezi žádnou ze skupin 

• v klinických datech (délka obtíží v měsících, BMI, hypercholesterol a kuřák) 

 Na základě statistické analýzy nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami 

v klinických datech. Podle Kruskal-Wallisova testu se skupiny mezi sebou signifikantně 

nelišily v délce obtíží v měsících (χ2(3) = 3,69, p = 0,29) a BMI (χ2(3) = 4,44, p = 0,21). 
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Kontingenční analýza neprokázala signifikantní rozdíl mezi skupinami v 

hypercholesterolémii (χ2 = 5,38, p = 0,14) a v proměnné kuřák (χ2 = 0,83, p = 0,84). 

• v kognitivním screeningu  

 Podle Kruskal-Wallisova testu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami 

v dosaženém hrubém skóru v testu MINI-ACE (χ2(3) = 0,37, p = 0,94). V testu MMSE byl 

pozorován signifikantní rozdíl v dosaženém hrubém skóru (χ2(3) = 9,04, p = 0,02), při 

následné analýze mezi jednotlivými skupinami byl signifikantní rozdíl pouze mezi skupinou 

s CHA2DS2-VASc skóre v intervalu 2-3 a skupinou s CHA2DS2-VASc skóre 4. Pacienti s 

CHA2DS2-VASc skóre 2-3 měli v testu MMSE signifikantně vyšší průměrný dosažený 

počet bodů než pacienti s CHA2DS2-VASc 4 body (CH 2-3: M = 28,60; SD = 1,98; CH 4: 

M = 27,47; SD = 2,22; p = 0,03) (Tab. 5). 

• v kognitivním profilu 

 Kruskal-Wallisův test neprokázal, že by se skupiny mezi sebou signifikantně lišily 

v kognitivních testech exekutivních funkcí – Stroop-S (χ2(3) = 0,18, p = 0,98); Stroop-B 

(χ2(3) = 4,75, p = 0,19); verbální fluence (χ2(3) = 2,66, p = 0,44); design fluence (χ2(1) = 

5,48, p = 0,13). Jediný statisticky významný rozdíl byl pozorován v subškále testu Stroop-

BS (χ2(3) = 8,87, p = 0,03). Následná analýza rozdílů mezi jednotlivými skupinami ale 

nebyla signifikantní (Tab 5.). 

 Neprokázal se signifikantní rozdíl ani v testech pozornosti – TMT A (χ2(3) = 5,18, p 

= 0,15) a TMT B (χ2(3) = 0,71, p = 0,86) (Tab. 5).  

 Statisticky nevýznamné byly taktéž rozdíly v testu vyšetřující jazykové funkce – 

animal fluence (χ2(3) = 2,49, p = 0,47) (Tab. 5).  

 V testech pro posouzení domény paměti také nebyl mezi skupinami zjištěn 

signifikantní horší výkon – číselný rozsah (χ2(3) = 3,90, p = 0,27) a prostorový rozsah (χ2(3) 

= 1,52, p = 0,67) (Tab. 5). 

 Podle Kruskal-Wallisova testu tedy nebyly zjištěny signifikantní rozdíly 

v kognitivním výkonu v jednotlivých testech mezi skupinami s CHA2DS2-VASc skóre 

v intervalech 0-1, 2-3, 4 a 5-9, vyjma subškály BS Stroopova testu. 
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• v afektivních doménách 

 Podle Kruskal-Wallisova testu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami 

v úrovni depresivních symptomů měřených BDI-II (χ2(3) = 4,13, p = 0,24). Mezi skupinami 

nebyl taktéž pozorován signifikantní rozdíl v míře příznaků úzkosti podle GAD-7 (χ2(3) = 

2,21, p = 0,52) (Tab. 5). 

• v celkové životní spokojenosti a v subjektivním vnímání zdraví 

 Podle Kruskal-Wallisova testu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami 

v dosaženém celkovém skóru DŽS (χ2(3) = 4,54, p = 0,20) ani v subškále Zdraví (χ2(3) = 

1,25, p = 0,73) (Tab. 5). 

Tabulka 5 - Rozdíly klinických, afektivních a kognitivních proměnných na základě intervalů CHA2DS2-VASc 

skóre 

M (SD) 

n (%) 

0-1  

(n=26) 

2-3  

(n=51) 

4  

(n=19) 

5-6  

(n=10) 

p 

Klinická data      

  Délka obtíží  

  (měsíce) 

28,84 (24,82) 41,70 (46,57) 44,05 (52,31) 38,69 (37,09) 0,2958 

  BMI 28,88 (4,32) 29,32 (5,11) 29,57 (4,16) 32,30 (5,13) 0,2174 

  Hypercholesterol  2 (7,69) 9 (16,36) 0 (0,00) 3 (23,08) 0,1458 

  Kuřák  

 

5 (19,23) 14 (25,45) 4 (21,05) 2 (15,38) 0,8409 

Kognitivní testy       

  CRT/NART 105,38 (9,27) 105,90 (10,75) 106,00 (10,64) 109,20 (10,76) 0,7264 

  MINI-ACE HS  24,61 (3,86) 24,65 (4,15) 24,57 (3,09) 25,23 (3,32) 0,9451 

  MMSE HS 27,88 (2,33) 28,60 (1,98) 27,47 (2,22) 28,46 (1,33) 0,0286*+ 

z-skóry      

  Stroop-S  -0,97 (1,17) -1,09 (1,04) -1,13 (0,81) -1,16 (1,04) 0,9804 

  Stroop-B  -0,78 (1,10)  -1,16 (1,03) -0,73 (1,02) -1,34 (1,08) 0,1910 

  Stroop-BS  -0,30 (1,25) -0,63 (1,21) -1,20 (0,95) -1,20 (1,05) 0,0310*× 

  TMT A  -0,15 (1,02) -0,48 (0,86) -0,71 (0,96) -0,22 (0,72) 0,1585 

  TMT B  -0,67 (0,73) -0,71 (0,77) -0,82 (1,10) -0,78 (0,67) 0,8686 

  Verbální fluence  -0,72 (0,97) -0,54 (0,89) -0,60 (0,61) -0,97 (0,80) 0,4465 

  Design fluence  -0,99 (0,89) -0,60 (1,18) -1,00 (1,48) -1,24 (1,17) 0,1395 
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  Animal fluency  0,00 (1,05) 0,23 (1,14) 0,10 (0,87) -0,27 (1,18) 0,4769 

  Číselný rozsah  -0,50 (0,97) -0,24 (0,99) 0,01 (0,99) -0,20 (0,77) 0,2723 

  Prostorový rozsah 

 

-0,01 (1,15) -0,14 (1,15) -0,42 (0,89) -0,16 (1,38) 0,6764 

Afektivní domény 

(HS)  

     

  BDI-II  10,50 (9,18) 8,67 (7,50) 11,68 (7,42) 8,15 (6,06) 0,2471 

  GAD-7 

 

5,15 (5,30) 3,24 (3,43) 4,42 (5,11) 3,92 (4,34) 0,5286 

DŽS celkový skór 247,26 (41,51) 243,52 (39,33) 219,00 (64,47) 234,33 (43,98) 0,2080 

DŽS-Zdraví HS 30,26 (8,98) 32,05 (7,58) 30,31 (7,62) 30,50 (6,14) 0,7398 

Pozn. M = průměr, SD = směrodatná odchylka, n = velikost souboru, HS = hrubý skór, p = p-hodnota (chí kvadrát všech 

skupin najednou) 

* = p0,05,  

+ = při dalším testování signifikantní rozdíl mezi intervaly 2-3 a 4 (p = 0,0359), × = další testování skupin 

nesignifikantní 

H4: CHA2DS2-VASc skóre koreluje negativně s kognitivním výkonem. 

 Na základě Spearmanovy korelační analýzy je signifikantní negativní korelace 

CHA2DS2-VASc skóre s kognitivními testy pozorována pouze v případě subtestu Stroop 

testu (Stroop-BS) (r(111) = -0,30, p  0,01). Negativní korelace CHA2DS2-VASc skóre 

s dalšími kognitivními testy nebyla signifikantní (Tab. 6). Statistická analýza sice neodhalila 

statistickou významnost těchto korelací, vyjma testu číselný rozsah však všechny dosahují 

záporné hodnoty. Tedy čím více bodů pacient získal v CHA2DS2-VASc skóre, tím horšího 

výkonu dosáhnul v jednotlivých kognitivních testech (Tab. 6).  

Tabulka 6 - Korelace mezi CHA2DS2-VASc skórem a z-skóry kognitivních testů 

Test Spearman ρ p-hodnota 

Stroop-S -0,0429 0,6516 

Stroop-B -0,1003 0,2904 

Stroop-BS -0,3034 0,0011** 

TMT A -0,1299 0,1703 

TMT B -0,1337 0,1599 

Verbální fluence -0,0260 0,7859 

Design fluence -0,0768 0,4228 
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Animal fluence -0,0820 0,3900 

Číselný rozsah 0,1226 0,1959 

Prostorový rozsah -0,1517 0,1136 

Pozn. ** = p  0,01 

4.1 Prediktivní statistika 

V části prediktivní statistiky byly zjišťovány nezávislé prediktory MCI ve skupině 

pacientů. Jako MCI pacienti byli hodnoceni ti, kteří skórovali -1,5 SD v minimálně dvou 

kognitivních testech (Sachdev et al., 2014). Za využití vícestupňové regresní analýzy se 

zjišťovala kovariance prevalence MCI s jednotlivými skupinami proměnných.  

Nejprve byly nezávislými (vysvětlujícími) proměnnými klinické faktory a závislou 

(vysvětlovanou) proměnnou přítomnost MCI. Zde se neprokázala žádná z proměnných jako 

signifikantní prediktor MCI (Tab. 7). 

Ve druhém kroku byly nezávislými proměnnými afektivní proměnné. Ani zde se 

podle analýzy neukázala žádná proměnná jako signifikantní prediktor MCI (Tab. 7). 

Ve třetím kroku představovaly nezávislé proměnné sociodemografické proměnné. 

Zde se jako jediný signifikantní nezávislý prediktor ukázal být věk (χ2(1) = 5,55, p = 0,01) 

(Tab. 7).  

Ve čtvrtém posledním kroku pak byly nezávislými proměnnými celkový skór DŽS, skór 

ze subškály zdraví DŽS a průměrné kognitivní skóre jedince. V tomto stupni analýzy se jako 

signifikantní nezávislý prediktor ukázal kognitivní kompozitní skór (spočtený jako průměr 

z-skórů všech kognitivních testů) (χ2(1) = 51,77, p < 0,0001) (Tab. 7). Tímto se myslí 

průměrné kognitivní z-skóre spočítané ze všech kognitivních testů. 

Následně byl model zahrnující jako nezávisle proměnnou věk a kognitivní kompozitní 

skór ověřen nominální regresní analýzou. Na základě této analýzy se definitivně jako jediný 

nezávislý prediktor ukázal být jen kognitivní kompozitní skór (χ2(1) = 69,33, p < 0,0001). 

Poměr šancí pro věk (OR; 1,04; 95% CI; 1,00; 1,11) a pro kognitivní kompozitní skór (OR; 

0,005; 95% CI; 0,001; 0,031). Věk se neukázal jako statisticky významný nezávislý 

prediktor MCI (χ2(1) = 1,46, p = 0,22) (Tab. 7).  

Pomocí t-testu pak byla ověřena hypotéza, že prediktorem MCI je kognitivní 

kompozitní skór.  
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Tato hypotéza byla podpořena (t(110) = 9,83, p < 0,0001). Krabicový graf 1 vizualizuje 

srovnání kognitivního kompozitního skóre u AF pacientů s MCI a bez MCI. 

Tabulka 7 - Nezávislé prediktory MCI ve skupině AF pacientů 

 χ2 p-hodnota 

Klinické    

   CHA2DS2-VASc  

   rozdělení 

0,406436 0,52378 

   Délka obtíží  

   (měsíce) 

0,797573 0,37182 

   BMI 0,810819 0,36788 

   Hypercholesterol 0,155689 0,69316 

   Kuřák 0,00058 0,98078 

Afektivní   

   BDI-II 0,410003 0,52197 

   GAD-7 0,757427 0,38413 

Sociodemografické   

   Věk 5,553551 0,01844*× 

   Pohlaví 0,973213 0,32388 

   Délka vzdělání  

   (roky) 

0,325584 0,56827 

DŽS celkový skór 0,125895 0,72273 

DŽS-Zdraví 2,242036 0,1343 

Kognitivní kompozitní skór 51,77137 < 0,0001*× 

Pozn. CHA2DS2-VASc rozdělení = do dvou skupin, skóre 0-1 a ≥2, χ2 = hodnota chí-kvadrátu, 

* = p  0,05, × = model věku a kognitivního průměru při další analýze označil jako signifikantní prediktor pouze 

kognitivní průměr (χ2(1) = 69,33, p < 0,0001) 
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Graf 1 - Srovnání kognitivních průměrů ve skupině s MCI a bez MCI.  
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5. Diskuse 

Výsledky předkládaného výzkumu podporují závěry proběhlých studií. Náš vzorek AF 

pacientů dosahoval ve všech kognitivních doménách signifikantně nižšího výkonu než 

vzorek zdravých.  

V oblasti odhadu premorbidního intelektu pacienti sice vykazovali průměrně nižší odhad 

CIQ, avšak rozdíly nebyly signifikantní. To odpovídá výsledkům už tedy starší studie 

O’Conellová et al. (1998), která reportovala horší skórování v testech NART a MMSE, ale 

bez statistické významnosti. Studie Parkové et al. (2007) dokonce mezi AF pacienty 

pozorovala o jeden bod vyšší skóre podle NART.  

Co se týká obecné kognice, náš vzorek pacientů skóroval signifikantně hůře v MMSE i 

MINI-ACE, což přesně odpovídá výsledkům z předešlých studií. Ve studii Marzona et al. 

(2012) byla incidence AF spojena se snížením skóre o 3 body. Nishtala et al. (2018) 

reportovali ve svém vzorku AF pacientů M = 23 v testu 3MSE. Také další studie pozorovali 

nižší skór v testech kognitivního screeningu (Ball et al., 2013; Jozwiak et al., 2006). Ne 

všechny studie ale měly takovéto závěry. Parková et al. (2007) neprokázali signifikantní 

rozdíly v žádném z vyšetřovaných kognitivních testů, a tedy ani ve screeningu MMSE. 

Stejně jako v našem výzkumu, použili například test číselného rozsahu.  

V případě exekutivních funkcí dosahovali nižšího výkonu jak AF pacienti jako celek 

oproti porovnávací skupině, tak také podle typu AF. Jediná výjimka byla pozorována v testu 

verbální fluence, kde nebyl signifikantní rozdíl mezi pacienty s perzistentní AF a zdravými. 

V testu verbální fluence pozoroval pokles mezi AF pacienty také Chen et al. (2014). 

Výsledky ze Stroopova testu byly signifikantní také ve studii Knecht et al. (2008). 

V exekutivních funkcích a krátkodobé paměti byl signifikantní rozdíl také podle Ball et al. 

(2013), kteří vyšetřovali pacienty s AF pomocí MoCA. Co se týká krátkodobé paměti např. 

Chen et al. (2014) nepozorovali ve svém vzorku žádný signifikantní rozdíl. 

 Signifikantně nižších skórů dosahovali AF pacienti jednotlivě i podle typu AF oproti 

zdravým také v testech pozornosti, v případě našeho výzkumu TMT A a TMT B. Také 

v předešlých studiích (Elias et al, 2006; Knecht et al., 2008) byl pozorován signifikantně 

nižší výkon právě v těchto testech, byť je výzkumníci řadili do testů na exekutivní funkce. 

 Statisticky významný horší výkon byl mezi pacienty s AF i podle typu AF oproti 

zdravým pozorován i v testu vyšetřující jazykové funkce – animal fluence. Většina studií 
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pracuje s testy na fonematickou verbální fluenci a jako takové řadí jejich výsledky mezi 

exekutivní funkce. Studie Alosco et al. (2015) také použila test animal fluence a nezjistila 

žádný signifikantní pokles výkonu mezi AF pacienty. Mimo animal fluency test použili 

autoři i BNT, ani zde však nepozorovali rozdíly. Předcházející studie Gaita et al. (2013) však 

s využitím komplexní testové baterie RBANS prokázali signifikantně horší výsledky i 

v jazykových funkcích. 

 V testech pro posouzení domény paměti byl opět mezi AF pacienty zjištěn 

signifikantní horší výkon. Tyto výsledky opět korespondují s proběhlými studiemi, 

například O’Conellová et al. (1998), Knecht et al. (2008) a Chen et al. (2014) reportovali 

signifikantní rozdíly v DSST. Knecht et al. (2008) navíc využili ještě detailnější test AVLT, 

který vyšetřuje schopnost paměti a učení. Výzkum provedli na AF pacientech bez prodělané 

CMP. Tedy jako většina pacientů našeho vzorku.   

Co se týká rozdílů v kognitivním výkonu podle typu AF, při srovnání se zdravými byl 

statisticky významně horší výkon pozorován téměř ve všech testech. Hodnota p nebyla 

signifikantní pouze v testu verbální fluence při srovnání perzistentní AF se zdravými a 

v testu číselný rozsah při srovnání paroxysmální AF se zdravými. Výzkumy se spíše 

zaměřují na srovnání mezi pacienty s jednotlivým typem AF mezi sebou. Větší narušení 

kgnitivních funkcí mívají pacienti s perzistentní formou AF (Chen et al., 2014; Gaita et al., 

2013). Trend průměrného nižšího z-skóre v jednotlivých testech u pacientů s perzistentní AF 

byl v našem vzorku pozorován. Předmětem této práce však nebylo primární ověření 

signifikantnosti těchto rozdílu pacientů s paroxysmální a perzistentní AF mezi sebou. Již od 

pohledu se však tyto rozdílné průměrné skóry jeví jako docela malé, mohly by však být 

podnětem pro další výzkum. 

Při rozdělení pacientů do CHA2DS2-VASc intervalů jsme se inspirovali ve studii Ball 

et al. (2013). Tato studie vytvořila intervaly CHA2DS2-VASc skóre podle závažnosti rizika 

CMP. Reflektovala signifikantní korelaci nižšího skóre v testu MoCA při zvyšujícím se 

CHA2DS2-VASc skóre. V naší studii však nebyla podpořena hypotéza, že by pacienti 

v jednotlivých CHA2DS2-VASc intervalech dosahovali nižšího výkonu v kognitivních 

testech. Může to být způsobeno i malou velikostí vzorku v některých ze skupin pacientů. 

Statistická analýza sice neodhalila v našem vzorku ani statistickou významnost negativních 

korelací kognitivních testů s CHA2DS2-VASc skórem, vyjma testu číselný rozsah však 

všechny dosahují záporné hodnoty. Tedy čím více bodů pacient získal v CHA2DS2-VASc 
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skóre, tím horšího výkonu dosáhnul v jednotlivých kognitivních testech. Toto může být 

podnětem pro další výzkumy.  

Studie zabývající se kvalitou života u AF pacientů prokázaly, že mají obecně nižší 

kvalitu života ve smyslu funkční kapacity a mentálního zdraví než zdravá populace 

(Wolinsky, Wyrwich, & Gurney, 1999; Czajkowski et al., 1997). Účastníky v těchto studiích 

byli však pacienti i s vážnějšími kardiovaskulárními chorobami, než je AF. V našem vzorku 

AF pacientů byl pozorován signifikantně nižší skór v DŽS i v jeho subškále zdraví. Tyto 

výsledky tedy podporují předešlé výsledky, že tato populace má obecně nižší kvalitu života. 

Statisticky významné byly také rozdíly v afektivních doménách. Bellomo et al. (2012) 

prokázali, že AF může být zvažována jako rizikový faktor deprese. V našem vzorku jsme 

pozorovali signifikantně vyšší míru depresivních i úzkostných symptomů mezi AF pacienty. 

Ovšem při testování mezi jednotlivými skupinami pacientů a zdravých, byla signifikantní 

pouze vyšší míra úzkosti.  

V našem souboru vyšel jako jediný statisticky významný nezávislý prediktor MCI 

kognitivní kompozitní skór. Je to tak v rozporu s předešlými studiemi. Kognitivní 

kompozitní skór však již zohlednil věk, vzdělání i pohlaví. Pokud bychom tedy počítali 

s hrubými skóry, je možné, že bychom jako prediktory našli i jiné proměnné.  Ve studii Ball 

et al. (2013) byly za signifikantní prediktory MCI shledány i klinické faktory v podobě 

CHA2DS2-VASc skóru a dále sociodemografické jako je dosažený stupeň vzdělání. 

CHA2DS2-VASc skóre byl shledán také jako prediktor kognitivního deficitu u AF pacientů 

ve studii Liao et al. (2015). V našem vzorku se nejprve vybral při analýze věk, avšak dále 

nebyl označen jeho vliv za signifikantní. CHA2DS2-VASc skóre v našem vzorku nebylo 

shledáno jako prediktor MCI. Toto může být způsobeno průměrným CHA2DS2-VASc skóre 

v souboru. Ve studii Ball et al. (2013) měla většina jedinců (71 %) 3 a více bodů, v našem 

vzorku bylo však M = 2,65. Je možné, že naši pacienti nedosahovali tak vysokého 

vaskulárního rizika pro kognitivní poškození. 

Jsme si vědomi, že výsledky a interpretace dat je platná pouze pro náš vzorek a nelze 

jej zcela generalizovat na celou populaci AF pacientů. Rizikový profil těchto pacientů je 

dynamický. A tak i vliv AF na kognici je proměnlivý.   

Předností naší studie je využití jak screeningových metod, tak testů zaměřených na 

jednotlivé kognitivní funkce. Jak je výše již vysvětleno, screeningové testy nejsou dostatečně 
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citlivé k odhalení jemných kognitivních odchylek. Využitím testů na konkrétní kognitivní 

oblast jsme lépe diferencovali deficity v kognici a mohli tak vytvořit informačně bohatší 

profil kognice u pacientů s AF. Výsledky tohoto výzkumu, jakožto součást longitudinální 

studie, budou sloužit ke kontrole kognitivního stavu před zákrokem a po zákroku a z toho 

pohledu k posouzení bezpečnosti ablační techniky. Tato studie je také první českou studií, 

která se na kognitivní funkce u AF pacientů zaměřila. Přispěje tak k rozšíření dat a závěrů 

v této problematice a otevře cestu takto zaměřeným studiím v českém prostředí. 
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Závěr 

Literárně přehledová část této bakalářské práce přinesla teoretické poznatky z oblasti 

kognitivních deficitů vznikající v důsledku AF. AF je asociována s vyšším rizikem vzniku 

kognitivních poruch, dokonce i bez prodělané CMP.  Zvažované mechanismy vlivu AF na 

pokles kognitivních funkcí zahrnují cerebrální trombembolie, SCIs a mozkové 

mikrokrvácení. Nejčastěji bývají u pacientů s AF patrné deficity v exekutivních funkcích, 

krátkodobé paměti a pozornosti. Vyloučit ale nelze ani deficity v dalších kognitivních 

doménách. Antikoagulace představuje hlavní krok v terapii AF. Může chránit před 

kognitivní poruchou vzniklou v důsledku AF. Brzká prevence vaskulárních rizik může 

udržet optimální kognici co nejdelší dobu. Ke katetrizační ablaci se při invazivní léčbě AF 

přistupuje často, poslední výzkumy však naznačují její spojitost s novými SCIs a zhoršením 

kognitivního výkonu po zákroku. 

Výsledky proběhlého výzkumu ukazují, že pacienti s AF podávají signifikantně horší 

výkon ve všech kognitivních doménách ve srovnání se zdravými. Horší kognitivní výkon 

také podávají pacienti s paroxysmální a pacienti s perzistentní AF oproti zdravým jedincům. 

Nebylo zjištěno, že by se pacienti mezi sebou signifikantně lišili v kognitivním výkonu podle 

CHA2DS2-VASc skóre. Ve vzorku pacientů byla pozorována negativní korelace CHA2DS2-

VASc skóre s výkonem v jednotlivých kognitivních testech. Tato korelace však dosáhla 

signifikantní hodnoty pouze v případě subtestu BS Stroopova testu. Za jediný nezávislý 

prediktor MCI byl shledán pouze kognitivní průměr, tj. průměrný skór jedince ze všech 

kognitivních testů.  

Prezentovaný výzkum je součástí komplexní studie a jeho výsledky slouží k jak 

individuálnímu, tak skupinovému porovnání kognitivního výkonu před katetrizační ablací a 

po jejím provedení. Význam proběhlé studie spočívá i v její ojedinělosti. V českém prostředí 

dosud žádný výzkumný projekt, který by sledoval výkon kognitivních funkcí u AF pacientů 

neproběhl. Výsledky této studie tak mohou rozšířit celosvětová data týkající se kognice u 

AF pacientů, také rozvést zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku v České republice.  
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MCI Mild Cognitive Impairtment 

NART National Adult Reading Test 

POCD Postoperative cognitive decline 

PVI Pulmonary Vein Isolation 

RBANS Repeateable Battery for the Assessment of Neuropsychological 
Status Update 

SCI(S) Silent Brain Infarct(s) 

TIA Tranzitorní ischemická ataka 

TMT Trail Making Test 

VAMCI Vascular Mild Cognitive Impairment 

VCI Vascular Cognitive Impairment 

WAIS-III Wechslerova inteligenční škála pro dospělé 

WML White Matter Lesion 

WMS Wechslerova paměťová škála 

3MSE The Modified Mini-Mental State Examination  
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