
Univerzita Karlova

Filozo�cká fakulta

Katedra psychologie

Klinická psychologie

Teze disertační práce

Mgr. Eva Bolceková

Pro�ly kognitivního de�citu a použití krátké
neuropsychologické baterie u různých typů demence

Pro�les of cognitive de�cit and the use of a short neuropsychological
battery in di�erent types of dementia

Školitel: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.

2016



Obsah

1 Úvod 3

2 Teoretická část 3

2.1 Neurodegenerativní onemocnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Neuropsychologické vyšetření kognitivního de�citu . . . . . . . . . . 4
2.3 Opakovatelná baterie pro hodnocení neuropsychologického stavu . . 5

3 Výzkumná část 7

3.1 Cíle a hypotézy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3 Výsledky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.4 Diskuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Závěr 16



1 Úvod

Počet lidí trpících syndromem demence v současnosti neustále stoupá (Prince et al.,
2013). Díky kvalitnější zdravotní péči a měnícím se životním podmínkám se lidé do-
žívají vyššího věku, zároveň se ale ve větší míře projevují onemocnění, která se stár-
nutím souvisí. Navzdory pokrokům výzkumu i léčby se bohužel poměrně často se-
tkáváme s názorem, že kognitivní oslabení je ve vyšším věku normální. Neuropsy-
chologické vyšetření může v klinické praxi významně přispět ke správné diagnóze a
následně k vhodné péči o pacienta s kognitivní poruchou a jeho blízké.

Tato práce vznikla během pětileté praxe autorky na Neurologickém oddělení Tho-
mayerovy nemocnice a na Neurologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní ne-
mocnice v Praze. Vychází z vyšetření lidí, kteří měli potíže s pamětí, ať už subjektivně
prožívané nebo referované jejich blízkými. Podle naší zkušenosti jde o velice počet-
nou skupinu a nabídka péče v této oblasti je nedostačující. Přitom právě časná péče
může u neurodegenerací vést k udržení kvality života pacienta i jeho blízkých a také
k oddálení nesoběstačnosti a vyšší očekávané délce života.

Jsme přesvědčeni, že efektivní neuropsychologické vyšetření pomáhá lékařům
stanovit správnou diagnózu včas. Vzhledem k počtu lidí s demencí je zřejmé, že se
tito pacienti dostávají i do ambulancí klinických psychologů, kteří nejsou na neu-
ropsychologii specializováni. To však neznamená, že nemohou přicházejícího člověka
vyšetřit a doporučit další postup. Jsou však k tomu potřeba vhodné metody, které
umožní posoudit hloubku a pro�l kognitivního postižení.

2 Teoretická část

2.1 Neurodegenerativní onemocnění

Neurodegenerativní onemocnění v posledních dekádách zaujímají stále významnější
místo ve zdravotnické praxi včetně klinické psychologie a neuropsychologie. Tento
trend bude podle odhadů odborníků dále pokračovat. Neurodegenerace představují
důležité téma z mnoha důvodů, ať už jde o terapeutickou pomoc jednotlivci, podporu
rodiny, pokroky výzkumu či ekonomické hledisko. V současnosti je výzkum směřo-
ván hlavně k raným a preklinickým stadiím nemocí a hledání efektivní léčby.

Nejčastější příčinou syndromu demence ve vyšším věku je Alzheimerova nemoc
(AD) (Prince et al., 2013). Setkáváme se ale i s jinými neurodegenerativními onemoc-
něními či s kognitivními poruchami, které vznikají v důsledku vaskulárních, metabo-
lických, infekčních a mnoha dalších faktorů. Oslabení kognice je často doprovázeno
depresí nebo jinými neuropsychiatrickými symptomy.
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Prvním příznakem AD bývá zhoršování paměti, hlavně její epizodické složky.
Typické je rovněž horšení orientace v prostoru. S postupem onemocnění se přidávají
další kognitivní obtíže. Může se objevit de�cit řeči, zrakově-prostorových funkcí a
exekutivních funkcí. V pozdějších fázích je de�cit globální, tedy postihuje více nebo
všechny domény. Přidávají se poruchy nálady a chování, často anosognózie (ztráta
náhledu na onemocnění). Poměrně často se objevují depresivní symptomy, apatie,
úzkost. Mohou se vyskytovat halucinace a spánková inverze, dezorientace, delirium.
Pacienti mají potíže rozpoznávat blízké osoby, mohou být neklidní nebo agresivní.
Potíže se postupně projevují v různých oblastech každodenních aktivit, od náročných
činností až k základní sebeobsluze.

V teoretické části disertační práce popisujeme několik typů neurodegenerativních
onemocnění. Kromě AD se zabýváme nemocí s Lewyho tělísky (DLB) a frontotempo-
rální lobární degenerací (FTLD). Dále se věnujeme vaskulární kognitivní poruše (VCI),
i když nepatří mezi neurodegenerace, protože je častou příčinou syndromu demence.
Část první kapitoly věnujeme i kognitivnímu oslabení při depresivním syndromu.
U všech zmíněných diagnóz jsou naším primárním zájmem jejich neuropsychologické
projevy. Pokud jsou neurodegenerativní onemocnění diagnostikována včas, můžeme
pacientovi a jeho blízkým nabídnout nejvíce terapeutických možností. Od farmako-
terapie, přes použití kompenzačních pomůcek, využití kognitivního tréninku, indivi-
duální a rodinnou psychoterapii, reminiscenční terapii, až po podporu při plánování
přípravy na těžší fáze onemocnění.

2.2 Neuropsychologické vyšetření kognitivního de�citu

Častou indikací psychologického vyšetření pacientů ve vyšším věku je podezření
na kognitivní de�cit. Testové metody, které jsou v ČR k dispozici, nejsou v těchto
situacích vždy vhodné. Není zde nutné vyšetřovat inteligenci, ale spíše se zaměřit na
jednotlivé kognitivní domény a funkce. První možností je použít skríninkové testy,
jako jsou MMSE nebo MoCA. Ty poskytují rychlý náhled na kognitivní výkonnost,
ale nemusí být dostatečně citlivé k mírnému oslabení. Druhou možností je použít ba-
terii standardních neuropsychologických testů (například Neuropsychologickou
baterii PCP; Preiss et al., 2012). Ty však mohou být poměrně náročné a pro starší
osoby, případně pacienty s kognitivním de�citem, neadekvátně zatěžující.

Důležitým aspektem neuropsychologického vyšetření je vyhodnocení kognitiv-
ního pro�lu. Ten umožňuje porovnat výkonnost v jednotlivých doménách a určit,
zda je obraz typický pro některé onemocnění. V kognitivním pro�lu AD dominuje
zpočátku oslabení paměti, u nemoci s Lewyho tělísky bývají typicky přítomny de�-
city zrakově-prostorových funkcí, u FTLD jsou narušeny exekutivní funkce. Vasku-
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lární kognitivní poruchy se většinou projeví zpomalením psychomotorického tempa
a oslabením pozornosti, ale také oslabením exekutivních funkcí a kolísáním nálady.
Ve druhé kapitole disertační práce proto popisujeme kognitivní domény, kterými
se v neuropsychologickém vyšetření zabýváme. Věnujeme se paměti, exekutivním
funkcím, zrakově-prostorovým funkcím, řeči a pozornosti.

2.3 Opakovatelná baterie pro hodnocení neuropsychologic-

kého stavu

Opakovatelná baterie pro hodnocení neuropsychologického stavu (Repeatable Bat-
tery for the Assessment of Neuropsychological Status, RBANS; Randolph, 1998) je
relativně krátká, individuálně administrovaná testová baterie, která měří paměť,
zrakově-prostorové funkce, řeč a pozornost.

Mezi její výhody patří:
• délka administrace do 30 minut,
• úkoly vhodné pro zdravé osoby až pacienty se středně těžkou demencí,
• měření jednotlivých kognitivních domén a vytvoření pro�lu standardních

skórů,
• paralelní formy,
• možnost provést vyšetření u lůžka pacienta.
RBANS obsahuje 12 subtestů. Každý z nich je přiřazen k jedné z domén. Kombi-

nací všech pěti domén lze určit Celkový skór. Popis subtestů je uveden v Tabulce 1.
Experimentální českou verzi metody vytvořili M. Preiss a L. Krámská v roce 2010 a
tento překlad byl použit v několika studiích (Bolceková, Čechová, Johanidesová & Ru-
sina, 2016; Krámská, Vojtěch, Procházka, Marečková & Kalina, 2015; Sobotková, 2015).
Česká verze zatím nebyla vydána a není přístupná pro běžné použití, experimentální
verzi jsme v naší práci použili po domluvě s autory překladu.

Tabulka 1: Indexy a subtesty RBANS.

Index / Subtest Popis

Bezprostřední paměť

Seznam slov Administrátor přečte 10 slov bez sémantické souvislosti a
požádá probanda, aby slova v libovolném pořadí opakoval.
Tento postup se čtyřikrát opakuje.

Povídka Administrátor přečte krátký příběh a požádá probanda, aby
příběh opakoval. Tento postup se opakuje dvakrát.

Pokračování na další straně
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Tabulka 1 – pokračování

Index / Subtest Popis

Vizuoprostorové / konstrukční vnímání

Kopie �gury Probandovi se předloží geometrická kresba složená z něko-
lika částí a je požádán, aby obrázek nakreslil. Čas omezen
na 4 minuty.

Orientace přímek Podnětový materiál obsahuje růžici, která se skládá z 13
úseček vycházejících z jednoho bodu pod různými úhly.
Níže jsou prezentovány dvě čáry, které odpovídají vybra-
ným úsečkám z růžice. Proband má určit, které to jsou.
Subtest obsahuje 10 úkolů, čas na jednu položku je omezen
na 20 vteřin.

Řeč

Pojmenování
obrázků

Probandovi se postupně předloží deset kreseb objektů a
jeho úkolem je každý pojmenovat. Pokud je objekt vnímán
chybně, poskytuje se sémantická nápověda.

Verbální �uence Úkolem probanda je v průběhu jedné minuty vyjmenovat
co nejvíce příkladů z určené sémantické kategorie.

Pozornost

Opakování čísel Administrátor čte řady čísel narůstající délky a úkolem
probanda je čísla zopakovat. Pokud selže ve dvou řadách
stejné délky, subtest je ukončen.

Symboly Probandovi se předloží list papíru, na kterém jsou v řádcích
zapsány symboly. Pod každým je volné místo pro zápis
číslice podle prezentovaného klíče. Úkolem je vyplnit co
nejvíce čísel v časovém limitu 90 vteřin.

Oddálená paměť

Vybavení seznamu Úkolem probanda je vybavit si co nejvíce slov z dříve
prezentovaného seznamu.

Rekognice seznamu Administrátor čte 20 slov a úkolem probanda je u každého
slova určit, zda bylo v seznamu.

Vybavení povídky Úkolem probanda je převyprávět co nejpřesněji původní
příběh.

Vybavení �gury Úkolem probanda je nakreslit zpaměti původní �guru.
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3 Výzkumná část

3.1 Cíle a hypotézy

Prvním cílem práce byl popis kognitivních pro�lů různých typů syndromu de-
mence. Popisujeme výsledky osob s demencí při Alzheimerově nemoci (AD), osob
s mírnou kognitivní poruchou (MCI), s vaskulární kognitivní poruchou (VCI), s ne-
mocí s Lewyho tělísky (DLB) a s frontotemporální lobární degenerací (FTLD). Kromě
těchto skupin jsme do výzkumu zařadili také pacienty, kteří byli vyšetřeni z důvodu
kognitivních potíží, ale závěrem byla diagnóza deprese (DEP).

Předpokládali jsme, že kognitivní pro�ly jednotlivých skupin budou odlišné.
U skupiny s AD jsme očekávali oslabení paměťových indexů, u skupiny s VCI
spíše oslabení pozornosti a u DLB de�cit zrakově-prostorových funkcí. U FTLD, při
které bývají oslabeny exekutivní funkce, jsme očekávali snížení v oblasti výbavnosti
z paměti a u pacientů s depresí jsme předpokládali potíže s pozorností a rovněž
s výbavností z paměti. Nulovou hypotézou byly vyrovnané kognitivní pro�ly.

Druhým cílem bylo zhodnocení validity experimentální české verze RBANS
u zmíněných diagnostických skupin. Hodnotili jsme diskriminační validitu pomocí
rozdílové statistiky a klasi�kační přesnost získaných skórů pomocí ROC analýzy.
Předpokládali jsme, že výkon pacientů s kognitivním de�citem bude snížen oproti
zdravým dobrovolníkům a také, že výkon v jednotlivých indexech se bude lišit mezi
diagnostickými skupinami. Nulovou hypotézou byla stejná úroveň Celkového skóru
i indexů.

Třetím cílem bylo porovnání dat zdravých osob z české populace s původním
standardizačním vzorkem. V této části jsme předpokládali, že výkon se nebude statis-
ticky významně odlišovat. Chtěli jsme také zjistit vliv demogra�ckých charakteristik,
tedy věku, vzdělání a pohlaví, na skóry v testu. Předpokládali jsme, že podobně jako
u jiných neuropsychologických testů se bude výkon s věkem snižovat a bude vyšší
u vzdělanějších osob. Neočekávali jsme naopak významné rozdíly mezi muži a že-
nami.

3.2 Metody

Do skupiny pacientů bylo zařazeno celkem 311 osob. Účastníci byli vybíráni z pa-
cientů Neurologického oddělení Thomayerovy nemocnice a Neurologické kliniky 1.
LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří byli odesláni na neuropsycho-
logické vyšetření pro podezření na kognitivní de�cit. Všichni absolvovali komplexní
neurologické vyšetření a byla jim určena neurologická diagnóza podle aktuálních kri-

7



térií. Pro určení přítomnosti kognitivního de�citu byly použity testy MMSE a FAB, pro
zachycení potíží v každodenních aktivitách dotazník FAQ vyplněný blízkou osobou.
Skupiny zařazené do výzkumu jsou popsány v Tabulce 2.

Tabulka 2: Demogra�cké údaje výzkumných skupin a kontrolního souboru.

Skupina N Pohlaví Věk Vzdělání Typ vzdělání
(ženy : muži) (M ± SD) (M ± SD) (ZŠ : SŠ1 : SŠ2 : VŠ)

Pacienti 311 191 : 120 73,6 (9,63) 13,8 (3,3) 32 : 78 : 99 : 97
AD 144 89 : 55 75,7 (9,2) 13,2 (3,2) 22 : 34 : 48 : 37
MCI 62 40 : 22 73,2 (8,2) 14,8 (3,5) 2 : 14 : 17 : 29
VCI 17 8 : 9 71,0 (10,9) 14,9 (3,9) 4 : 1 : 3 : 9
DLB 17 9 : 8 77,1 (7,7) 13,9 (2,9) 0 : 5 : 7 : 4
FTLD 33 18 : 15 70,0 (10,2) 13,2 (2,4) 1 : 11 : 16 : 5
DEP 38 27 : 11 68,6 (10,3) 13,9 (3,4) 3 : 13 : 8 : 13
KS 118 79 : 39 74,4 (7,7) 13,1 (3,1) 12 : 19 : 58 : 29

N= počet osob,M = průměr, SD = standardní odchylka, ZŠ = základní vzdělání, SŠ1 = středoškolské vzdělání

bez maturity, SŠ2 = středoškolské vzdělání s maturitou, VŠ = vysokoškolské vzdělání, AD = Alzheimerova

nemoc, MCI = mírná kognitivní porucha, VCI = vaskulární kognitivní porucha, DLB = nemoc s Lewyho

tělísky, FTLD = frontotemporální lobární degenerace, DEP = deprese, KS = kontrolní soubor.

Neuropsychologické vyšetření zahrnovalo následující testy:

• Mini–Mental State Examination (MMSE)
• Frontal Assessment Battery (FAB)
• Opakovatelná baterie pro vyšetření neuropsychologického stavu (RBANS)
• Test cesty (TMT)
• Verbální �uence (VF)
• Pětitečkový test (5TT)
• Pražský Stroopův Test (PST)
• Kresba hodin (CDT)
• Stupnice Montgomeryho a Åsbergové pro posuzování deprese (MADRS)

Pro soubor pacientů byla navíc od pečovatelů sebrána data pro dvě hodnotící
škály: Dotazník funkčního stavu (FAQ-CZ) a Neuropsychiatrický inventář (NPI).

3.3 Výsledky

Obrázek 1 souhrnně ukazuje získané indexové skóry RBANS v různých diagnostic-
kých skupinách. V disertační práci výsledky uvádíme i číselně a kromě indexových
skórů popisujeme hrubé skóry všech administrovaných testů.
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Obrázek 1: Krabicové grafy indexových skórů RBANS podle diagnostických skupin.
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Kognitivní pro�ly diagnostických skupin

V první řadě jsme se zabývali kognitivními pro�ly jednotlivých skupin. V disertační
práci popisujeme jejich tvar a statistickou významnost rozdílů mezi indexovými
skóry. Získané pro�ly jsou znázorněny na Obrázku 2.

Validizace RBANS

Pro validizaci jsme použili porovnání skórů kontrolního souboru se skóry pacientů
s kognitivní poruchou různé etiologie. Výsledky mezi skupinami významně lišily
u všech indexů. Hodnoty ploch pod křivkou ROC pro Celkový skór se pohybovaly
mezi 0,81 pro depresi a 0,99 pro DLB.

Dále jsme zkoumali senzitivitu, speci�citu a poměry šancí (odds ratio, OR) pro
několik možných hodnot cut-o� Celkového skóru a určili jsme také nejvýhodnější
cut-o�. U všech skupin jsme v těchto ohledech zjistili poměrně vysoké hodnoty. Pro
vybrané cut-o� se senzitivita a speci�cita pohybovaly od 0,65 do 0,98 a poměry šancí
od 7,04 do 319. V Přílohách k práci pak předkládáme pozitivní a negativní prediktivní
hodnoty (positive predictive value, PPV, negative predictive value, NPV).

Diferenciální diagnostika

Kromě vyhodnocení kognitivních pro�lů jsme se zabývali i diferenciální diagnostikou
pomocí ROC analýzy. Zajímalo nás konkrétně odlišení AD od jiných příčin syndromu
demence. V disertační práci prezentujeme ROC křivky. Hodnoty AUC se pohybovaly
mezi 0,56 u DLB a 0,88 u MCI a deprese.

Výsledky zdravých dobrovolníků

Analyzovali jsme i rozdíly mezi skóry zdravých osob z našeho KS a původními norma-
tivními daty. Zjistili jsme statisticky významné rozdíly zejména v indexovém skóru
Bezprostřední paměť. Zkoumali jsme také vliv demogra�ckých charakteristik, tedy
věku, pohlaví a vzdělání, na získané skóry. U skórů všech subtestů a věku jsme pro-
kázali negativní korelace, které byly ve většině případů statisticky významné. Délka
vzdělání naopak se skóry korelovala statisticky významně pozitivně. Skóry se na
našem vzorku lišily i podle pohlaví.
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Obrázek 2: Kognitivní pro�ly.
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paměť
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Pacienti s MCI

-1.5

-1.0

-0.5

Bezpr.
paměť

Vizuo.
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Řeč Poz. Oddál.
paměť
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Pacienti s VCI

-1.5

-1.0
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paměť

Vizuo.
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Řeč Poz. Oddál.
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Pacienti s DLB

-2.5

-2.0

-1.5
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paměť
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paměť
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Pacienti s FTLD

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

Bezpr.
paměť
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Pacienti s depresí

-1.0

-0.5

Bezpr.
paměť

Vizuo.
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Řeč Poz. Oddál.
paměť

z-
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KS = kontrolní soubor, AD = Alzheimerova nemoc, MCI = mírná kognitivní porucha,

VCI = vaskulární kognitivní porucha, DLB = nemoc s Lewyho tělísky, FTLD = frontotem-

porální lobární degenerace, DEP = depresivní syndrom.
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3.4 Diskuse

Kognitivní pro�ly

V diskusi se zabýváme interpretací získaných výsledků. Zjištěný pro�l kognitivního
de�citu pacientů s Alzheimerovou nemocí můžeme považovat za typický. Zjistili
jsme výrazné snížení obou indexů paměti, zatímco ostatní domény byly narušeny
méně. To je v souladu jak s výsledky zjištěnými na původním standardizačním sou-
boru RBANS (Randolph, 1998), tak i s dalšími výzkumy (Clark, Hobson & O’Bryant,
2010; Du� et al., 2008; Randolph, Tierney, Mohr & Chase, 1998).

Pro�l skupiny pacientů s mírnou kognitivní poruchou byl podobný jako u AD.
Od ostatních indexů se ale statisticky významně lišila pouze Oddálená paměť. To
můžeme vysvětlit přítomností „pouze“ začínající poruchy, která se projeví až v od-
dáleném vybavení. Je to v souladu s předchozím výzkumem (Petersen, Smith, Ivnik,
Kokmen & Tangalos, 1994; Small, Fratiglioni, Viitanen, Winblad & Bäckman, 2000;
Tierney et al., 1996). V MMSE dosahovali pacienti s MCI medián 27 bodů. Tento skór
bývá v klinické praxi hodnocen jako normální, u pacientů ve vyšším věku odpovídá
průměru (Štěpánková et al., 2015). RBANS zde tedy přináší lepší informaci o počína-
jícím kognitivním postižení.

Další skupinu tvořili pacienti s VCI. Podle původní standardizační studie dosa-
hovala tato skupina ve srovnání s AD vyšších paměťových skórů a vyšších výsledků
v oblasti Řeči a naopak nižších skórů v indexech Vizuoprostorové / konstrukční vní-
mání a Pozornost (McDermott & DeFilippis, 2010; Randolph, 1998; Randolph et al.,
1998). Na našem vzorku jsme nalezli stejný pro�l.

Kognitivní pro�l pacientů s DLB připomínal obraz při AD, tedy nejvíce sníženy
byly indexy Bezprostřední a Oddálené paměti. Vzhledem k menšímu rozsahu vzorku
pacientů s DLB ale nebylo dosaženo statisticky významných rozdílů mezi indexy.
Obecně se u DLB popisuje výraznější narušení zrakově-prostorových funkcí než u AD
(McKeith et al., 2005), což z našich dat není patrné. Můžeme uvažovat, zda úkoly
v RBANS nejsou pro pacienty příliš jednoduché a zda by se de�cit neprojevil při
náročnějších zkouškách. V každém případě jsme ale v této skupině typický kognitivní
pro�l nenašli.

Výkon pacientů s FTLD ukázal nejvíce zachované řečové schopnosti a největší
oslabení v oblasti paměti. Paměťový de�cit můžeme na rozdíl od AD připsat poruše
výbavnosti, protože skóry rekognice byly v této skupině poměrně vysoké, medián
dosáhl 17 z 20 bodů. Behaviorální varianta FTD je charakterizována oslabením exe-
kutivních funkcí, které RBANS nezachycuje. To může být důvod, proč je podle pro�lu
nejde příliš dobře odlišit od AD nebo DLB. Mezi ostatními administrovanými testy
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nalezneme u skupiny FTLD výrazně prodloužený čas řešení TMT B a nejvyšší index
interference v Pražském Stroopově testu, což odpovídá právě de�citu exekutivních
funkcí.

Kognitivní výkon pacientů s depresivním syndromem byl ze zařazených dia-
gnostických skupin relativně nejvyšší. Od KS se odlišoval přibližně o 1 SD. Z jednot-
livých domén byla byla nejvíce oslabena pozornost. To odpovídá poznatkům o ko-
gnitivním de�citu při depresi (Benoît et al., 1992; Dolan, Bench, Brown, Scott & Frac-
kowiak, 1994; Sévigny, Everett & Grondin, 2003). Pacienti vnímají oslabení kognice
jako „zapomínání“, protože si nedokážou vybavit potřebné informace. Nejde však
o „pravý“ paměťový de�cit jako u AD, ale právě o poruchy pozornosti. Může jít také
o nižší schopnost informace spontánně vybavit, přičemž poskytnutí nápovědy výkon
normalizuje.

Validizace

Rozdílová statistika potvrdila, že zařazené skupiny se vzájemně liší. Dále jsme pro-
vedli analýzu ROC a určili senzitivitu a speci�citu pro různé cut-o� skóry. Na základě
výsledků můžeme soudit, že Celkový skór dobře rozlišuje mezi zdravými osobami
a pacienty s libovolným ze zkoumaných neurodegenerativních onemocnění. Tyto
výsledky jsou ve shodě s teoretickými předpoklady. Pacienti trpící zmíněnými neuro-
degenerativními onemocněními mají poměrně výrazné kognitivní postižení, lze tudíž
očekávat, že budou skórovat nízko. Nicméně je důležité tento předpoklad ověřit, aby
bylo možné test doporučit jako validní.

U pacientů s depresí byly hodnoty senzitivity a speci�city ze všech skupin nej-
nižší. Pro určení deprese v klinické praxi se samozřejmě používají jiná kritéria než
kognitivní výkonnost. Naše data v tomto případě mohou posloužit spíše pro ilustraci,
že u skupiny pacientů s depresí je kognitivní výkonnost mírně nižší než u zdravých
osob. Pomocí RBANS můžeme toto oslabení zachytit a popsat jeho pro�l.

Diferenciální diagnostika

Z diferenciální diagnostiky nás zajímalo zejména odlišení pacientů s Alzheimerovou
nemocí od ostatních, méně častých, diagnóz. V klinické praxi zde nejdůležitější roli
hraje vyhodnocení kognitivního pro�lu, pro výzkumné účely nás ale zajímaly i další
způsoby porovnání skórů. Zjišťovali jsme velikost plochy pod křivkou ROC při po-
rovnání AD s ostatními skupinami. Vidíme poměrně vysoké hodnoty při porovnání
dvojic AD – MCI a AD – deprese: obě dosáhly 0,88. Mírně nižší výsledek na úrovni
0,76 jsme zjistili pak při porovnání AD s VCI. Při porovnání AD se skupinami DLB
a FTLD se již křivka významně neodlišovala od náhodného rozdělení. U skupiny
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s FTLD můžeme absenci rozdílů vysvětlit tím, že RBANS neobsahuje škálu exeku-
tivních funkcí, které jsou u této diagnózy primárně postiženy. Pro odlišení AD od
FTLD je tedy vhodnější použít spíše testy, které jsou na exekutivní funkce zaměřené.

Je možné, že subtesty škály Vizuoprostorových / konstrukčních schopností jsou
příliš jednoduché a nezachytí dostatečně citlivě oslabení zrakově-prostorových
funkcí. Můžeme uvažovat i o nedostatcích ve vyhodnocování kresby nebo o ovlivnění
skórů faktem, že pacienti s AD nepochopili úkol odhadu orientace úsečky a proto
skórovali nízko. Diskriminační validitu u DLB jsme tedy nepotvrdili oproti AD, ale
oproti KS dosahuje velmi dobré úrovně.

Výsledky zdravých dobrovolníků

Rozdíly hrubých skórů mezi naším KS a původním standardizačním vzorkem ne-
byly statisticky významné. Na úrovni indexových skórů se však rozdíly projevily
konzistentně v indexu Bezprostřední paměti, přičemž náš KS skóroval výše. Jedním
z možných vysvětlení je, že naši dobrovolníci byli více motivovaní k výkonu nebo
mohli paměť trénovat. Nemuselo by se ani jednat o cílený a strukturovaný trénink,
ale například už jen větší zapojování paměti v každodenním životě může vést ke
zlepšení těchto schopností. Dalším možným vysvětlením je, že senioři v ČR mají
vyšší paměťovou výkonnost než původní normativní vzorek z USA. Výkon v různých
geogra�ckých oblastech a jazykových mutacích RBANS se liší, což potvrzují i další
výzkumy (Green et al., 2008; Phillips et al., 2015).

Vyhodnocení vlivu demogra�ckých charakteristik na skóry našeho KS následně
ukázalo významný vliv věku, vzdělání i pohlaví jak na hrubé, tak i na indexové skóry.
Při vyhodnocování výsledků v klinické praxi tedy určitě musíme tyto proměnné zo-
hledňovat.

Myslíme si, že používání RBANS v klinické praxi by v mnoha případech mohlo při-
nést prospěch jak psychologům, tak i pacientům. Ve srovnání se skríninkovými testy,
jako je MMSE, umožňuje lépe identi�kovat mírné kognitivní oslabení, což se projevilo
u naší skupiny s MCI. Navíc poskytuje orientaci v kognitivním pro�lu, který lze již
v této fázi vyhodnotit nebo na jeho základě naplánovat detailnější vyšetření. Může
tedy představovat základ �exibilní neuropsychologické baterie. Na druhou stranu ve
srovnání s rozsáhlejšími běžně používanými testy, např. podle Neuropsychologické
baterie PCP (Preiss et al., 2012), je méně zatěžující jak pro psychologa, tak především
pro pacienta. To se potvrdilo i ve zpětné vazbě, kterou nám testované osoby poskytly.
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Omezení

Tato studie pokrývá jen vybrané skupiny pacientů, u kterých bývají přítomny ko-
gnitivní poruchy. Nezařadili jsme například o pacienty s Parkinsonovou nemocí nebo
některé vzácné typy neurodegenerativních onemocnění. Důvodem byly příliš malé
počty vyšetřených osob s těmito diagnózami, tedy výsledky by nebylo možné validně
kvantitativně zpracovat. Poměrně početnou skupinu tvořili pacienti s kombinací AD
a VCI. Tu jsme z aktuálního zpracování dat vyřadili, protože nás zajímaly „čisté“ ko-
gnitivní pro�ly jednotlivých skupin. U pacientů s kombinací více onemocnění se ko-
gnitivní de�city vzájemně ovlivňují a je obtížné postihnout jednotlivé aspekty (Ran-
dolph, 1998; Rockwood et al., 2000; Schmidtke & Hüll, 2002; Stefani et al., 2009).

U diagnóz, které jsou do studie zařazeny, se liší počty osob ve skupinách, při-
čemž nejvíce pacientů obsahuje skupina s AD. To odpovídá epidemiologickým úda-
jům (Alzheimer’s, Association, 2015). I procentuální zastoupení ostatních onemoc-
nění je srovnatelné s publikovanými populačními daty (Hou, Ya�e, Pérez-Stable &
Miller, 2006; Lobo et al., 2000). Jsme si vědomi toho, že pro méně početné skupiny ne-
musí být výsledky průkazné. Považujeme však zjištěné údaje za zajímavé z klinického
hlediska a výsledky nám poskytují alespoň orientační data pro srovnání. V dalším
výzkumu by bylo přínosné tato data ověřit na rozsáhlejších skupinách.

Z metodologického hlediska by bylo možné našemu výzkumu dále vytknout,
že osoby z kontrolního souboru neabsolvovaly komplexní neurologické vyšetření
ani vyšetření zobrazovacími metodami. Byly však vybrány na základě kritérií,
které v rámci našich možností omezily nábor osob s poškozením centrální nervové
soustavy. Na základě skríninkových testů (MMSE, FAB) bylo dále vyřazeno několik
osob, u kterých bylo přítomno podezření na kognitivní de�cit, a to podle obecně
uznávaných cut-o� skórů.

Výsledky mohly být ovlivněny i faktem, že dobrovolníci z KS se již v minulosti
zúčastnili jiných výzkumů, ve kterých byli neuropsychologicky vyšetřeni. Znali tedy
některé principy testování a mají o tuto oblast zájem. Na druhou stranu, v předchozích
studiích nebyli vyšetřeni RBANS, tato metoda byla pro ně nová. Výsledky tedy podle
našeho názoru můžeme považovat za validní, při úvahách o interpretaci je ale důležité
tento fakt znát.
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4 Závěr

V této práci jsme se zabývali použitím krátké neuropsychologické baterie RBANS
u různých typů syndromu demence. Ukázali jsme kognitivní pro�ly pacientů s Alzhe-
imerovou nemocí, s mírnou kognitivní poruchou, s vaskulární kognitivní poruchou,
s nemocí s Lewyho tělísky, s frontotemporální lobární degenerací a s depresivním
syndromem. Tyto kognitivní pro�ly jsme porovnali s výsledky kontrolního souboru
zdravých dobrovolníků. Zejména u skupiny s AD, která byla rozsahem největší, mů-
žeme doporučit použití RBANS v klinické praxi jako validní metodu pro detekci ko-
gnitivního postižení a určení jeho pro�lu. K uspokojujícím výsledkům jsme dospěli
i u skupiny s MCI. Ostatní skupiny, i když rozsahem menší, přinesli zajímavé údaje
týkající se jejich kognitivních pro�lů a slibné výsledky ohledně validity RBANS.

Použití RBANS pro diferenciální diagnostiku je podle našich dat výhodné při od-
lišování AD od vaskulárních kognitivních de�citů a od deprese, u které si pacienti
často stěžují na zhoršování paměti a tyto stížnosti o starších osob často převáží nad
smutnou náladou. Pro odlišení AD od DLB a FTLD se podle našich výsledků RBANS
nejeví příliš vhodná. U těchto diagnóz je potřeba zvážit kromě kognitivního pro�lu
další klinické aspekty, jako jsou změny chování a neurologický obraz. Pro neuropsy-
chologické vyšetření je v těchto případech vhodnější použít metody více zaměřené na
exekutivní funkce. Krátká neuropsychologická baterie nemůže nahradit komplexní
vyšetření; přínos použití RBANS je však v tom, že umožňuje efektivní pohled na
výkon v základních kognitivních doménách a můžeme díky ní identi�kovat rizikové
pacienty.
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