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1. Abstrakt

Úvod

MR mozku je hlavní pomocnou vyšetřovací metodou v diagnostice Alzheimerovy nemoci 

(AN).  U AN s pozdním začátkem bývá typická mediotemporální atrofie. U vzácnější AN 

s časným začátkem může být atrofie mozku odlišná. Dosavadní vizuální škály pro 

hodnocení mozkové atrofie u AN mohou být pro běžnou klinickou praxi příliš 

komplikované.

Cíl

Hlavním cílem bylo vytvořit nové, jednoduché a spolehlivé vizuální škály pro hodnocení 

mediotemporální a parietální atrofie na MR mozku, které budou vhodné pro diagnostiku 

AN v běžné klinické praxi.

Metodika a pacienti

Vyvinuli jsme Parietální Atrofický Skór (PAS) pro posuzování parietální atrofie, který je 

založen na hodnocení atrofie 3 struktur (sulcus cingularis posterior, precuneus a parietální 

gyry) na sekvenci koronárních řezů parietálním lalokem. Nejprve jsme tuto škálu využili 

k posouzení atrofie parietální kůry u 74 kognitivně normálních osob z české kohorty 

(věkové rozmezí 48-87 let, MMSE 29 ± 1). 4 hodnotitelé s odlišnými profesními 

zkušenostmi posuzovali MR mozků 25 osob z této kohorty ke stanovení reliability PAS. 

Následně jsme porovnali parietální atrofii pomocí PAS mezi 24 pacienty s AN s pozdním 

začátkem (MMSE 21 ± 3) a 26 kognitivně normálními jedinci (MMSE 29 ± 1) z české 

kohorty. Škálu Hippocampo-horn percentage (Hip-hop) jsme vytvořili pro skórování 

mediotemporální atrofie. Je založena na vizuálním odhadu poměru mezi plochou 

hipokampu a součtem plochy hipokampu a plochy temporálního rohu postranní komory na 

jednom ideálním koronárním řezu (vyjádřeno v procentech). Obě škály jsme využili 

k porovnání atrofie mezi 32 pacienty s AN s pozdním začátkem (Krátký test kognitivních 

funkcí MMSE 22 ± 4) a 36 kognitivně normálními jedinci (MMSE 29 ± 1) a následně mezi 

26 pacienty s AN s časným začátkem (MMSE 22 ± 4) a 21 kognitivně normální jedinci 

(MMSE 29 ± 1). Skupiny pacientů a kontrol byly v obou případech spárovány věkem. MR 

mozku těchto 4 skupin byly získány z mezinárodní databáze Alzheimer’s Disease 

Neuroimaging Initiative (ADNI). Všechny MR mozku byly skórovány dvěma hodnotiteli 

zvlášť k posouzení intra-rater a inter-rater reliability PAS a Hip-hop.
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Výsledky

U kognitivně normálních jedinců z české kohorty nebyla nalezena signifikantní korelace 

celkového PAS obou parietálních laloků s věkem. Intra-rater reliabilita PAS stanovená na 

české kohortě pacientů byla téměř dokonalá (vážená kappa hodnota byla 0,9 v obou 

hemisférách). Inter-rater reliabilita PAS vyjádřená jako vážená kappa hodnota se 

pohybovala mezi 0,43 – 0,86. Rozdíl v parietální atrofii stanové pomocí PAS nebyl mezi 

pacienty s AN s pozdním začátkem a kognitivně normální jedinci z české kohorty 

statisticky významný (p > 0,05). Porovnáním výše uvedených 4 skupin osob z ADNI jsme 

získali následující výsledky. Pacienti s AN s pozdním začátkem měli v porovnání s 

kontrolami signifikantně více vyjádřenou mediotemporální atrofii bilaterálně (p < 

0,000001), ale parietální laloky byly srovnatelné bez signifikantního rozdílu. Pacienti s AN 

s časným začátkem měli v porovnání s kontrolami signifikantně více vyjádřenou 

mediotemporální i parietální atrofii bilaterálně (v obou případech p < 0,01). Intra-rater a 

inter-rater reliabilita PAS a Hip-hop byla téměř dokonalá ve všech případech (vážená 

kappa hodnota se pohybovala mezi 0,90 – 0,99). 

Závěr

Mediotemporální atrofie detekovaná pomocí Hip-hop je typická pro celé věkové spektrum 

pacientů s AN. Parietální atrofie hodnocená prostřednictvím PAS bývá typická jen u 

pacientů s AN s časným začátkem. PAS a Hip-hop jsou jednoduché a velmi spolehlivé MR 

vizuální škály vhodné pro diagnostiku AN v běžné klinické praxi.

1. Abstract

Introduction

Brain MRI is important auxiliary examination method in the diagnosis of Alzheimer's 

disease (AD). Mediotemporal atrophy is typical for late-onset AD. Brain atrophy can be 

different in patients with early-onset AD. Current visual scales for assessing brain atrophy 

in AD may be too complicated for routine clinical practice.

7



Aims

The main goal was to develop new, simple and reliable visual scales for the evaluation of 

mediotemporal and parietal atrophy on brain MRI, which will be suitable for the diagnosis 

of AD in routine clinical practice.

Methods and patients

We have developed a Parietal Atrophy Score (PAS) for the assessment of parietal atrophy, 

which is based on the evaluation of atrophy of 3 structures (sulcus cingularis posterior, 

precuneus, parietal gyri) on a sequence of coronal slices of the parietal lobe. We first used 

this scale to assess parietal cortex atrophy in 74 cognitively normal individuals from the 

Czech cohort (age range 48-87 years, MMSE 29 ± 1). The brain MRI of 25 people from 

this cohort were assessed by 4 evaluators with different professional experience to 

determine the reliability of the PAS. Parietal atrophy was compared between 24 patients 

with late-onset AD (MMSE 21 ± 3) and 26 cognitively normal individuals (MMSE 29 ± 1) 

from the Czech cohort using PAS. We have developed the Hippocampo-horn percentage 

(Hip-hop) to score mediotemporal atrophy. It is based on a visual estimation of the ratio 

between the area of the hippocampus and the sum of the area of the hippocampus and the 

area of the temporal horn of the lateral ventricle on one ideal coronal MRI slice (expressed 

as a percentage). We used both scales to compare atrophy between 32 patients with late-

onset AD (Mini-mental state examination MMSE 22 ± 4) and 36 cognitively normal 

individuals (MMSE 29 ± 1) and subsequently between 26 patients with early-onset AD 

(MMSE 22 ± 4) and 21 cognitively normal subjects (MMSE 29 ± 1). Patients and controls 

were age-matched in both cases. Brain MRI were obtained from the international database 

Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). All brain MRI were scored by two 

evaluators separately to assess intra-rater and inter-rater reliability of the PAS and Hip-

hop.

Results

We did not find significant correlation of the total PAS of both parietal lobes with age in 

cognitively normal individuals from the Czech cohort. Intra-rater reliability of the PAS 

determined in the Czech cohort of patients was almost perfect (weighted kappa value was 

0.9 in both hemispheres). Inter-rater reliability of the PAS expressed as weighted kappa 

value ranged between 0.43 - 0.86. We did not find statistically significant difference in 

parietal atrophy between patients with late-onset AD and cognitively normal individuals 

from the Czech cohort using PAS (p > 0.05). Patients with late-onset AD had significantly 
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more pronounced mediotemporal atrophy bilaterally (p < 0.000001) compared to controls, 

but the parietal lobes were same without significant difference. Patients with early-onset 

AD had significantly more pronounced mediotemporal and also parietal atrophy bilaterally 

compared to controls (p < 0.01 in both cases). Intra-rater and inter-rater reliability of the 

PAS and Hip-hop was almost perfect in all cases (weighted-kappa value ranged between 

0.90 - 0.99).

Conclusion

Mediotemporal atrophy detected using Hip-hop is typical of the entire age spectrum of 

patients with AD. Parietal atrophy assessed using PAS is typical only in patients with 

early-onset AD. PAS and Hip-hop are simple and very reliable MRI visual scales suitable 

for the diagnosis of AD in routine clinical practice

2. Úvod

       MR mozku je hlavní pomocnou vyšetřovací metodou při diagnostice AN a dalších 

příčin kognitivních poruch v klinické praxi. V první řadě umožňuje vyloučit strukturální 

léze, které mohou být příčinou demence (mozkový tumor, subdurální hematom, 

normotenzní hydrocefalus, cévní změny) (Harper et al. 2014).

       Na MR lze hodnotit mozkovou atrofii, která má u pacientů s AN typický vzorec. U 

klasické AN s pozdním začátkem (pacienti starší 65 let) je v již v časných stádiích nejvíce 

typická symetrická atrofie mediotemporálních oblastí včetně hipokampů (Jack et al. 2004, 

Fennema-Notestine et al. 2009, Vemuri et al. 2010). U mladších pacientů s vzácnější AN 

s časným začátkem (mladší 65 let) může být mozková atrofie také akcentována v parietální 

oblasti (Ishii et al. 2005, Frisoni et al. 2007, Shiino et al. 2008, Lehman et al. 2012). S tím 

souvisí i častější výskyt atypických klinických forem, u kterých nemusí zpočátku 

dominovat porucha epizodické a prostorové paměti, jako je tomu u klasické varianty 

s pozdním začátkem (Laczó et al. 2006). V těchto případech mohou být postiženy jiné 

kognitivní domény jako jsou zrakově-prostorové nebo exekutivní funkce (Van der flier et 

al. 2011, Koedam et al. 2010, Tellechea et al. 2018). 

      Mozková atrofie se dá na MR hodnotit kvantitativními metodami jako je manuální či 

automatická segmentace. Manuální segmentace (ruční obtahování jednotlivých struktur) je 

považována za zlatý standard a nejpřesnější metodu (Frisoni et al. 2011, Bocardi et al. 

2011).  Její nevýhodou je však dlouhá doba administrace. Automatická segmentace může 

být rychlejší, ale vyžaduje specializovaný software jako např. Voxel-based morfometrie 
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(Ashburner et al. 2000).  Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o ideální metody pro 

běžnou klinickou praxi. Řešením může být semi-kvantitativní přístup hodnocení mozkové 

atrofie s využitím MR vizuálních škál. Ty k vyhodnocení atrofie nepotřebují 

specializovaný software, mohou být rychlé, jednoduché a tím pádem pro klinickou praxi 

vhodnější (Harper et al. 2015). Nevýhodou může být určitá variabilita ve skórování mezi 

jednotlivými hodnotiteli, zejména těmi s menší zkušeností (Harper et al. 2015). To je 

důvod, proč je inter-rater reliabilita (míra shody mezi hodnoceními jednotlivých 

hodnotitelů) jednou z nejdůležitějších charakteristik vizuální škály. Pouze vizuální škály 

s dobrou reliabilitou jsou využitelné pro spolehlivé vyhodnocení mozkové atrofie na MR 

v rámci vědeckých studiích a v klinické praxi. 

     Scheltensova škála mediotemporální atrofie (MTA) je dosud pravděpodobně nejvíce 

využívanou MR vizuální škálou při diagnostice AN.  Je založena na posuzování atrofie tří 

struktur mediotemporální oblasti (šíře choroidální fisury, šíře temporálního rohu postranní 

komory a výška hipokampu) na koronárním řezu v přední části pontu (Scheltens et al. 

1992).  Škála vyjadřuje atrofii mediotemporální oblasti v pěti stupních. Každý stupeň je 

definován typickými nálezy ve všech třech hodnocených strukturách. Pro běžnou klinickou 

praxi se jedná o poměrně složitý přístup. Vzhledem k tomu, jak je mediotemporální oblast 

malá a poměrně jednoduchá v uspořádání.

      Škála zadní atrofie podle E. Koedam a spol. je založená na posuzování atrofie čtyř 

struktur parietookcipitální oblasti ve třech rovinách (koronární, axiální a sagitální) 

(Koedam et al. 2011).  Škála vyjadřuje atrofii zejména parietální a částečně okcipitální 

oblasti ve čtyřech stupních. Podle původních studií může být vhodná zejména při 

diagnostice atypických forem AN s časným začátkem (Koedam et al. 2011, Lehman et al. 

2012). Především hodnocení ve všech třech rovinách je pro klinickou praxi časově dosti 

náročné.

3. Hypotézy, cíle a otázky výzkumné práce

1) Hlavním cílem výzkumné práce bylo vytvořit jednoduché, rychlé a spolehlivé 

vizuální škály pro hodnocení mediotemporální a parietální atrofie na MR mozku, 

které by mohly být využívány při diagnostice AN v běžné klinické praxi.

2) Mediotemporální atrofie hipokampu na MR je pro AN typická a bývá přítomna již 

v časných stádiích onemocnění. Předpokládali jsme, že nová vizuální škála 

detekuje atrofii mediotemporální oblasti u pacientů s klasickou AN s pozdním 
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začátkem. Prokáže tato škála akcentovanou mediotemporální atrofii i u pacientů 

s AN s časným začátkem?

3) Parietální atrofie na MR by mohla být pro AN typická také, ale spíše u mladších 

pacientů. Detekuje vizuální škála pro parietální lalok atrofii u pacientů s AN 

s časným, popř. pozdním začátkem? 

4) Mediotemporální oblast pravděpodobně atrofuje s rostoucím věkem i u zdravých 

jedinců bez kognitivního deficitu.

5) Progreduje parietální atrofie v souvislosti s přirozeným stárnutím?

6) Jsou naše nově vytvořené vizuální škály spolehlivé? Mají dobrou intra-rater a inter-

rater reliabilitu?

7) Vyžaduje užití našich škál větší praxi v daném oboru a zkušenosti s hodnocením 

atrofie na MR mozku? 

8)  Jaký efekt má učení a zkušenosti s našimi vizuálními škálami na výsledky 

reliability?

4. Metodika a pacienti

4.1. MR vizuální škála mediotemporální atrofie: Hippocampo-horn percentage (Hip-

hop) (Studie 4 – Silhan et al. 2021)

      Novou vizuální škálu mediotemporální atrofie jsme pojmenovali Hippocampo-horn 

percentage (Hip-hop). Hip-hop je definován jako poměr mezi plochou hipokampu a 

součtem plochy hipokampu a plochy temporálního rohu postranní komory na tzv. ideálním 

řezu, který je jednoduše dohledatelný.  Ideální řez je první koronární řez v předozadním 

směru, na kterém se již zcela vytratila amygdala. Hip-hop se vyjadřuje v procentech zvlášť 

pro levý a pravý hipokampus a může teoreticky nabývat hodnot od 0 % (hipokampus není 

viditelný) – 100 % (zcela zachovalá struktura hipokampu). V praxi se Hip-hop pohybuje 

mezi 20 % - 95 % (Obrázek 1).
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Hip-Hop 95%
Hip-Hop 80%

Hip-Hop 50% Hip-Hop 25%

Obrázek 1 Příklady Hip-hop vpravo (Silhan et al. 2021)

4.2. MR vizuální škála parietální atrofie: Parietální Atrofický Skór (PAS)

(Studie 1 - Silhan et al. 2018, Studie 2 – Silhan et al. 2020)

     Novou vizuální škálu parietální atrofie jsme pojmenovali Parietální Atrofický Skór 

(PAS). Je založená na hodnocení atrofie tří struktur parietálního laloku prostým zrakem: 

sulcus cingularis posterior, precuneus a parietální gyry. Posuzování velkosti těchto struktur 

probíhá na sekvenci koronárních řezů od řezu, kde se začínají objevovat mozečkové 

hemisféry ventrálně až po parietookcipitální sulcus dorzálně, který tvoří hranici mezi 

parietálním a okcipitálním lalokem. Každá struktura se hodnotí zvlášť a může být 

skórována stupňem 0 (bez atrofie), 1 (hraniční nález) nebo 2 (významná atrofie). Pokud se 

atrofie dané struktury liší na jednotlivých řezech, tak skóre určuje převažující nález. Ze tří 

stupňů atrofie (pro každou strukturu jeden) se následně stanoví PAS pro každý parietální 

lalok zvlášť. PAS může nabývat hodnot: 0 (parietální lalok bez atrofie), 1 (hraniční atrofie 

parietálního laloku), 2 (významná atrofie parietálního laloku) (Obrázek 2). Z PAS pravého 

a levého parietálního laloku lze nakonec stanovit celkový PAS pro oba laloky tzv. 

PASglob., který může být: 0 (parietální laloky bez atrofie), 1 (hraniční atrofie parietálních 

laloků), 2 (významná atrofie jednoho parietálního laloku), 3 (významná atrofie obou 

parietálních laloků).
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Obrázek 2 Příklady PAS vpravo. PAS 0 – bez atrofie, PAS 1 – hraniční nález, PAS 2 – 
významná atrofie laloku. PAS se stanovuje ze tří stupňů atrofie pro sulcus cingularis 
posterior, precuneus a parietální gyry  (Silhan et al. 2020)

4.3. Kognitivně normální osoby z české kohorty a charakteristika jejich MR

 (Studie 1 – Silhan et al. 2018) 

      PAS byl nejprve využit k posouzení parietální atrofie u 7 4 kognitivně normálních 

starších dobrovolníků, kteří byli vyšetřeni na 3T přístroji v Institutu klinické a 

experimentální  medicíny  (IKEM)  v  letech  2007– 2011. Jejich klinické charakteristiky 

byly následující:  věk  66  ±  7  let,  rozsah  48– 87  let,  52 (70 %) žen, 16  ±  3  let  

vzdělání  v  mládí,  vyšetření  kognitivních  funkcí  podle  Mini-Mental  State 

Examination  (MMSE)  s  normálními  skóry  29  ±  1  bod.

      Pro  morfologické  účely  byly  použity  trojrozměrné  MR  obrazy  T1W-MPRAGE 

(T1  vážený  obraz  Magnetization  Prepared  Rapid  Acquisition  Gradient  Echo)  v 

sagitální  rovině  na  3T  přístroji  Siemens  Magnetom  Trio  (Siemens,  Erlangen, 

Německo). 

4.4. Vybrané MR snímky osob z české kohorty a charakteristika hodnotitelů

(Studie 2 – Silhan et al. 2020)

     25 kognitivně normálních osob s Krátkým testem kognitivních funkcí (MMSE) 29 ± 1 

bod, věkovým rozmezím 48 – 76 let, 72 % žen bylo vybráno z české kohorty tak, aby byly 

ve skupině rovnoměrně zastoupeny všechny čtyři stupně parietální atrofie na MR podle 

PASglob: 25% PASglob. 0 - normální velikost parietálních laloků, 25% PASglob. 1 - 

hraniční atrofie parietálních laloků, 25% PASglob. 2 - významná atrofie jednoho 

parietálního laloku, 25% PASglob. 3 - významná atrofie obou parietálních laloků. 
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     Všech 25 MR posuzovali čtyři hodnotitelé s různými profesemi a odlišnými 

zkušenostmi k vyhodnocení reliability PAS. Hodnotitel 1 byl neuroanatom s desetiletou 

zkušeností v hodnocení atrofie mozku na MR. Hodnotitel 2 byl odborník na analýzu MR 

mozku s patnáctiletou zkušeností. Hodnotitel 3 byl student medicíny bez zkušeností s MR 

mozku, který se nejprve naučil, jak skórovat parietální atrofii pomocí PAS z naší první 

publikace (Silhan et al. 2018) a následně byl zaučen hodnotitelem 4 osobně během 

dvacetiminutové lekce. 

     Hodnotitel 4 byl neurolog s tříletou zkušeností s MR mozku u kognitivních poruch, 

který vytvořil PAS. Hodnotitel 4 skóroval všech 25 MR mozku dvakrát s odstupem 3 

měsíců.  Pro  morfologické  účely  byly  použity  stejné MR  obrazy jako ve studii 1.

4.5. Pacienti s AN s pozdním začátkem a kognitivně normální osoby z české kohorty

(Studie 3 – Silhan et al. 2019)

     Dále byla škála PAS využita při porovnání parietální atrofie mezi skupinou 24 pacientů 

s AN s pozdním začátkem (podle kritérií National Institute on Aging and Alzheimer’s 

Association - NIAA) a 26 kognitivně normálními osobami. Tyto skupiny byly vybrány 

z rozsáhlejší databáze tak, aby se nelišily věkem, pohlavím ani vzděláním. MR posuzoval 

neurolog tehdy s tříletou zkušeností v hodnocení atrofie mozku na MR a zároveň autor 

škály PAS. Pro  morfologické  účely  byly  použity  stejné MR  obrazy jako ve studii 1 a 2.

4.6. MR pacientů s AN a kontrolních osob z databáze Alzheimer’s Disease 

Neuroimaging Initiative (ADNI) a charakteristika hodnotitelů vizuálních škál

(Studie 4 – Silhan et al. 2021)

     Diagnózy AN byly stanoveny v ADNI na základě neurologického vyšetření, 

kognitivních testů a s využitím biomarkerů AN. Byly vytvořeny 4 skupiny mezi nimiž se 

porovnávala mediotemporální a parietální atrofie pomocí Hip-hop a PAS: 1) pacienti s AN 

s pozdním začátkem (starší 65 let), 2) starší kognitivně normální osoby, 3) pacienti s AN 

s časným začátkem (mladší 65 let), 4) mladší kognitivně normální osoby. Jejich 

charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 1.
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AN-PZ S-KN AN-PZ 

vs. S-KN

AN-ČZ M-KN AN-ČZ vs. 

M-KN
Počet jedinců 32 36 n.d. 26 21 n.d.
Průměrný věk (roky) 80 80 n.s. 63 64 n.s.
MMSE (body) 22 ± 4 29 ± 1 p < 0.001 22 ± 4 29 ± 1 p < 0.001
Pohlaví (muž/žena) 19/13 14/22 n.d. 14/12 11/10 n.d.

Tabulka 1 Charakteritstika pacientů z databáze ADNI
AN-PZ Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem, AN-ČZ Alzheimerova nemoc s 
časným začátkem, S-KN starší kognitivně normální osoby, M-KN mladší kognitivně 
normální osoby, MMSE Krátký test kognitivní funkcí, n.s. není signifikantní, n.d. není 
dostupné

     94% procent pacientů bylo vyšetřeno na 1,5 T přístroji Siemens SonataVision s 

tloušťkou řezu 1,2 mm. K hodnocení byly využity T1 vážené snímky. Hodnotitel 3 byl v 

době hodnocení lékař s tříletou zkušeností v posuzování mozkové atrofie na MR pomocí 

vizuálních škál. Tato lékařka hodnotila nejprve všechny MR pro posouzení inter-rater 

shody s hodnotitelem 4. Následně s odstupem 6 týdnů od prvního hodnocení vyhodnotila 

40 MR mozku (z každé skupiny 10 MR) k posouzení intra-rater shody. Hodnotitel 4 byl 

neurolog s šestiletou zkušeností v posuzování atrofie na MR mozku pomocí vizuálních 

škál. Tento neurolog byl zároveň autor škály PAS a hodnotil všechny vybrané MR z ADNI 

dvakrát s odstupem dvou let ke stanovení intra-rater reliability. 

4.7. Statistické metody

     Statistické analýzy byly provedeny v softwarech Statistica a Medcalc. Spearmanův 

korelační koeficient byl využit pro vyhodnocení závislosti PAS a Hip-hop na věku. 

Reliabilita (intra- a inter-rater agreement) PAS a Hip-hop byla posouzena prostřednictvím 

kappa statistiky, která se využívá při testování shody u ordinálních dat. Stupeň shody 

(vážená kappa hodnota) byla definována podle Landise a Kocha jako shoda: mírná (0 - 

0,20), uspokojivá (0,21 - 0,40), průměrná (0,41 - 0,60), značná (0,61 - 0,80) a téměř 

dokonalá (0,81 - 1) (Landis et al. 1977 ). Neparametrický Mann-Whitney U test byl využit 

pro srovnání PAS a Hip-hop skórů mezi skupinami.

5. Výsledky a diskuze

5.1. PAS u kognitivně normálních osob z české kohorty (Studie 1 – Silhan et al. 2018)

     PAS  koreloval velmi  mírně  a  pozitivně  s  věkem  vpravo  r  =  0,3 (p <  0,05), 

vlevo  nesignifikantní,  bilaterálně  r  =  0,2 (nesignifikantní). 
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     Na vzorku 74 kognitivně normálních osob s věkovým rozmezím 48 - 76 let bylo 

prokázáno že celkový PAS obou hemisfér je na věku prakticky nezávislý. Tento výsledek 

znamená, že při skórování pomocí PAS není nutné zohledňovat věk vyšetřované osoby a 

není třeba stanovovat normy pro jednotlivé věkové kategorie. Překvapivým výsledkem 

studie bylo, že řada kognitivně normálních osob v mladším věku měla významnou 

parietální atrofii bilaterálně. Naopak řada osob ve vyšším věku neměla parietální atrofii 

vůbec. Vzhledem k nevýznamnému vlivu věkových změn se může jednat o dlouhodobou 

charakteristiku dané osoby z předchozího života, a to včetně stavu od narození. Je také 

možné, že je parietální atrofie ovlivněna i jinou patologií, která nezpůsobuje zhoršení 

kognitivních funkcí. 

5.2. Reliabilita PAS na vybraných MR pacientů z české kohorty 

(Studie 2 – Silhan et al. 2020)

     Intra-rater shoda neurologa byla téměř dokonalá (vážená kappa byla 0,9 v obou 

hemisférách). Inter-rater shoda byla průměrná až téměř dokonalá (vážená kappa se 

pohybovala mezi 0,43 – 0,86) (Tabulka 2).

Tabulka 2 Inter-rater and intra-rater shoda (vyjádřená jako vážená kappa) v pravém 
a levém parietálním laloku mezi 4 hodnotiteli, kteří použili PAS k posouzení 
parietální atrofie na MR 
(Silhan et al. 2020)

    PAS měl téměř dokonalou intra-rater a průměrnou až téměř dokonalou inter-rater 

reliabilitu navzdory odlišným specializacím, zkušenostem a tréninku jednotlivých 

hodnotitelů. Nejlepší shoda byla překvapivě mezi neurologem a studentkou medicíny, 

která dosud neměla žádné zkušenosti s hodnocením atrofie na MR mozku. Na druhou 

stranu se pouze tato studentka učila principy skórování PAS z naší první publikace (Silhan 

et al. 2018). Navíc byla během 20 minut zaučena ve skórování přímo autorem škály 

         vážená kappa 

         vpravo / vlevo
         

    hodnotitel

         

    neurolog      student medicíny   MR analytik

neuroanatom    0,75 / 0,62           0,58 / 0,58    0,43 / 0,51

MR analytik    0,60 / 0,71           0,44 / 0,67
student medicíny    0,82 / 0,86

neurolog    0,90 / 0,90
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(neurologem). Efekt učení by tedy mohl být pro správné hodnocení parietální atrofie 

pomocí PAS důležitější než profesní zkušenost.

5.3. Srovnání PAS mezi pacienty s AN s pozdním začátkem a kontrolními osobami 

z české kohorty (Studie 3 – Silhan et al. 2019)

     Rozdíl v PAS nebyl mezi skupinami statisticky významný v pravém ani v levém 

parietálním laloku.  Signifikantní nebyly ani rozdíly ve velikosti jednotlivých struktur 

(sulcus cingularis posterior, parietální gyry, precuneus) vpravo i vlevo (ve všech případech 

p > 0,05).

     Z výsledků vyplývá, že parietální atrofie hodnocená prostřednictvím PAS není typická 

pro pacienty s AN s pozdním začátkem ve stádiu mírné demence. Ani v jedné ze tří 

hodnocených struktur nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi skupinami. K obdobným 

závěrům ohledně parietální atrofie u AN s pozdním začátkem dospěly i některé studie 

využívající kvantitativních metod (Ishii et al. 2005, Shiino et al. 2008). Podobně i původní 

studie představující škálu Koedamové neprokázala u pacientů s AN s pozdním začátkem 

více vyjádřenou parietální atrofii (Koedam et al. 2011). Ta byla popsána u mladších 

pacientů s AN (Koedam et al. 2011). 

5.4. Studie 4 – Silhan et al. 2021

5.4.1.  Srovnání skórů PAS a Hip-hop mezi pacienty s AN a kognitivně normálními 

osobami z ADNI 

     Pacienti s AN s časným začátkem měli v porovnání s kognitivně normálními osobami 

bilaterálně signifikantně výraznější mediotemporální atrofii podle Hip-hop a parietální 

atrofii podle PAS (Tabulka 3). Pacienti s AN s pozdním začátkem měli v porovnání 

s kognitivně normálními jedinci bilaterálně signifikantně více vyjádřenou mediotemporální 

atrofii podle Hip-hop. V parietální atrofii podle PAS nebyl mezi těmito skupinami nalezen 

signifikantní rozdíl (Tabulka 3).
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S-KN AN-PZ AN-PZ vs S-KN M-KN AN-ČZ AN-ČZ vs M-KN
Medián 

(IQR)

Medián 

(IQR)
p hodnota

Medián 

(IQR)

Medián 

(IQR)
p hodnota

Hip-hop vpravo
78% 

(20%)

40% 

(30%)
p < 0,000001

90% 

(10%)

70% 

(40%)
p < 0,0001

Hip-hop vlevo
80% 

(20%)

38% 

(28%)
p < 0,000001

80% 

(10%)

80%

(30%)
p < 0,01

SCP vpravo
1

(2)

0

(1)
n.s.

0

(1)

1

(1)
p < 0,001

PRE vpravo
0,5

(1)

0

(1)
n.s.

1

(1)

1

(1)
n.s.

PG vpravo
1

(1)

1

(1)
p < 0,05

1

(1)

2

(1)
p < 0,01

PAS vpravo
1

(1)

1

(2)
n.s.

1

(2)

2

(0)
p < 0,01

SCP vlevo
1

(2)

0

(1)
p < 0,01

0

(0)

1

(1)
p < 0,0001

PRE vlevo
0,5

(1)

0

(1)
n.s.

1

(1)

1

(1)
p < 0,01

PG vlevo
1

(1)

1

(1)
n.s.

1

(1)

2

(1)
p < 0,01

PAS vlevo
1

(1)

0,5

(2)
p = 0,05

1

(2)

2

(1)
p < 0,001

Tabulka 3 Srovnání skórů PAS a Hip-hop mezi pacienty s AN a kognitivně 
normálními osobami (Silhan et al. 2021)
AN-PZ Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem, AN-ČZ Alzheimerova nemoc s 
časným začátkem, S-KN starší kognitivně normální osoby, M-KN mladší kognitivně 
normální osoby, SCP sulcus cingularis posterior, PRE precuneus, PG parietální gyry
n.s. není signifikantní, IQR interkvartilové rozpětí

5.4.2. Korelace PAS a Hip-hop s věkem u všech (starších i mladších) kognitivně 

normálních osob z ADNI 

     Byla prokázána statisticky významná negativní korelace mezi Hip-hop a věkem vlevo (r 

= - 0,34, p < 0,01) a také vpravo (r = - 0,43, p < 0,001). Korelace mezi PAS a věkem 

nebyla signifikantní vlevo (r = 0,22, p = 0,07) ani vpravo (r = 0,11, p = 0,40).

5.4.3. Reliabilita PAS a Hip-hop podle dat z ADNI

     Intra-rater shoda neurologa a lékařky byla v Hip-hop a PAS ve všech případech téměř 

dokonalá. Inter-rater shoda byla mezi neurologem a lékařkou v Hip-hop a PAS také téměř 

dokonalá ve všech případech. Vážené kappa hodnoty jsou znázorněny v tabulce 3. 
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Tabulka 3 Intra-rater a inter-rater shoda v PAS a Hip-hop vyjádřená jako vážená 
kappa hodnota (Silhan et al. 2021)
n.d. není dostupné

     Naše výsledky z porovnání skupin prostřednictvím PAS a Hip-hop potvrzují závěry 

některých předešlých studií, že mediotemporální atrofie je typická pro AN s pozdním i 

časným začátkem, ale méně vyjádřená u těchto mladších pacientů (Ishii et al. 2005, Shiino 

et al. 2008, Frisoni et al. 2007). Parietální atrofie je více typická pro AN s časným 

začátkem (Ishii et al. 2005, Shiino et al. 2008, Frisoni et al. 2007, Karas et al. 2007, 

Koedam et al. 2011). U AN s pozdním začátkem parietální atrofie většinou vyjádřena 

nebývá, což jsme již prokázali v naší třetí studii (Silhan et al. 2019). 

     Mediotemporální atrofie hodnocená pomocí Hip-hop je podle výsledku korelace 

s věkem více akcentována u starších kognitivně normálních osob. Závislost Hip-hop na 

věku je nutné zohledňovat v průběhu hodnocení mediotemporální atrofie v klinické praxi. 

Určitá míra atrofie této oblasti může být u starších pacientů ještě normální a nemusí 

poukazovat na patologický proces související s rozvojem AN. Korelace PAS s věkem 

nebyla statisticky významná. K podobným závěrům dospěla i naše první studie, kde nebyla 

prokázána signifikantní korelace celkového PAS obou laloků s věkem (Silhan et al. 2018). 

Při hodnocení v klinické praxi tedy není nutné zohledňovat věk pacienta, který by neměl 

mít na míru atrofie parietální oblasti významný vliv. 

     Ve studii jsme prokázali, že naše jednoduché MR vizuální škály PAS a Hip-hop jsou 

velmi spolehlivé s téměř dokonalou intra-rater i inter-rater reliabilitou. Tyto výsledky jsou 

dokonce lepší než výsledky reliability PAS z naší druhé studie, kde byla inter-rater shoda 

průměrná až téměř dokonalá (Silhan et al. 2020). Vysvětlením tohoto zlepšení by mohl být 

efekt učení. Oba hodnotitelé (neurolog i lékařka) se také účastnili skórování při 

vyhodnocení spolehlivosti PAS v naší druhé studii a získali tím více zkušeností s touto 

vizuální škálou (Silhan et al. 2020). 

vážená kappa 
hodnota pro Hip-hop

vpravo/vlevo

vážená kappa 
hodnota pro PAS

vpravo/vlevo

vážená kappa 
hodnota pro Hip-hop

vpravo/vlevo

vážená kappa 
hodnota pro PAS

vpravo/vlevo
hodnotitel neurolog 

1. hodnocení
neurolog

1. hodnocení
      lékařka  
     2. hodnocení

lékařka 
2. hodnocení

neurolog
2. hodnocení

          0,97 / 0,96 0,95 / 0,97 n.d. n.d.

lékařka 
1. hodnocení

0,94 / 0,93 0,90 / 0,96 0,94 / 0,91 0,91 / 0,99
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5.5. Souhrnná diskuze

     Hip-hop je schopný podpořit diagnózu AN s pozdním i časným začátkem. PAS může 

podpořit zejména diagnózu AN s časným začátkem. Jedním z hlavních uplatnění PAS by 

mohla být diferenciální diagnostika mezi frontotemporální lobární degenerací (FTLD) a 

AN s časným začátkem. Mediotemporální atrofie bývá typická pro obě tyto demence 

postihující mladší pacienty. Parietální atrofie však není typická pro FTLD, u které jsou 

častěji postiženy frontální a temporokonvexní oblasti (Galton et al. 2001, Thompson et al. 

2003, Boccardi et al. 2003, Rohrer et al. 2012, Bocchetta  et al. 2018).

    V porovnání se škálou Koedamové je PAS jednoduší (hodnocení atrofie tří struktur 

v jedné koronální rovině u PAS ve srovnání se skórováním čtyř struktur ve třech rovinách 

u škály Koedamové) (Koedam et al. 2011). Navíc měl PAS výrazně lepší výsledky inter-

rater shody (vážená kappa hodnota se pohybovala mezi 0,90 - 0,96 u PAS v porovnání 

s 0,65 - 0,84 u škály Koedamové) (Koedam et al. 2011). Intra-rater shoda byla u obou 

škála téměř dokonalá. 

     Obdobně je Hip-hop jednoduší pro posouzení mediotemporální atrofie než hojně 

využívaná a citovaná Scheltensova škála MTA (Scheltens et al. 1992). Principem Hip-hop 

je prostý vizuální odhad velikosti hipokampů nejčastěji v desítkách procent na jednom 

koronárním řezu. U Scheltensovy škály je nutné posuzovat velikost tří struktur (výšku 

hipokampu, šířku temporálního rohu a šířku choroidální fisury) a poměrně složitě určovat 

celkový stupeň atrofie mediotemporální oblasti na škále 0 – 4.  Při srovnání reliability mezi 

rozdílnými studiemi měl Hip-hop zjevně lepší výsledky inter-rater shody (vážená kappa 

hodnota se pohybovala mezi  0,93 - 0,94 u Hip-hop v porovnání s 0,72 - 0,84 u 

Scheltensovy škály)  (Harper et al. 2015). Intra-rater shoda byla u obou škál téměř 

dokonalá.

    Další výhodou je, že skórování pomocí PAS i Hip-hop probíhá pouze v koronárních 

řezech, což může ušetřit čas při vyšetření jednoho pacienta oběma škálami. Na základě 

našich dosažených výsledků lze považovat Hip-hop a PAS za vhodné MR vizuální škály 

pro diferenciální diagnostiku neurodegererativních kognitivních poruch, zejména AN 

v běžné klinické praxi.
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6. Hlavní závěry disertační práce 

Odpovědi na naše hlavní cíle, hypotézy a otázky výzkumné práce jsou následující:

1) Vytvořili jsme jednoduché, rychlé a velmi spolehlivé vizuální škály pro hodnocení 

mediotemporální (Hip-hop) a parietální (PAS) atrofie na MR mozku, které mohou 

být využívány při diagnostice AN v běžné klinické praxi.

2) Mediotemporální atrofie detekovaná pomocí Hip-hop je typická již pro počáteční 

stádia AN nemoci s pozdním i časným začátkem. 

3) Parietální atrofie detekovaná pomocí PAS je typická již pro počáteční stádia AN 

s časným začátkem. U AN s pozdním začátkem nebývá v počátečních stádiích 

přítomna. 

4) Atrofie mediotemporální oblasti detekována pomocí Hip-hop se zvýrazňuje i 

v průběhu normálního stárnutí. 

5) Parietální atrofie detekovaná pomocí PAS v průběhu přirozeného stárnutí téměř 

neprogreduje. 

6) Hip-hop a PAS jsou velmi spolehlivé MR vizuální škály s téměř dokonalou intra-

rater i inter-rater reliabilitou. 

7) Po krátkém zaškolení může prostřednictvím PAS spolehlivě posuzovat parietální 

atrofii i hodnotitel s minimálními zkušenostmi s hodnocením mozkové atrofie na 

MR.

8) Zkušenosti se skórováním PAS zvyšují inter-rater reliabilitu mezi hodnotiteli. 
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