
DISKUSE

V období narušení soběstačnosti na úrovni mírné demence byl prů-
měrný hrubý skór MoCA 23 bodů. Skóre v geriatrické škále deprese 
oscilovalo v době narušení soběstačnosti i později mezi průměrem 4-
5 bodů. Každý bod v GDS-15 odpovídá jednomu depresivnímu pří-
znaku a diagnóza depresivní poruchy může být již v přítomnosti 
déletrvajících 4-5 depresivních příznaků pozitivní. Prodromy demen-
ce jsou často spojeny s poklesem nálady a mohou být zaměněny za 
rezistentní depresivní poruchu, pokud nejsou zároveň hodnoceny 
adekvátně kognitivní funkce a aktivity denního života. 

ZÁVĚR

MoCA i GDS se na rozdíl od MMSE významně mění již před 
ztrátou soběstačnosti. Trojice hodnotících nástrojů zaměřená 
na kognici (MoCA), depresivní ladění (GDS-15) a aktivity 
denního života (FAQ) může být užitečná pro časnou 
diagnostiku kognitivních poruch u starších dospělých. 
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ÚVOD

Aktivity denního života (ADŽ) mapují funkční schopnosti a soběstačnost 
starších dospělých. Tyto aktivity jsou vedle somatického stavu výslednicí 
kognitivních funkcí i nálady. Ztráta soběstačnosti je vedle tíže kognitivní 
poruchy jedním z kritérií, které odlišují mírnou kognitivní poruchu (MKP - 
jedinci jsou soběstační a postižení kognice je mírné) od jedinců se 
syndromem demence (jedinci nejsou soběstační a postižení kognice je 
závažnější). Volně dostupný dotazník FAQ (Pfeffer et al. 1982) mapuje 
aktivity denního života v 10 doménách. Předchozí výzkum ukázal, že 
hraniční hodnota FAQ≥6 dobře diferencuje mezi jedinci s MKP a jedinci 
s počáteční fází Alzheimerovy demence (Teng et al., 2010). Cílem naší práce 
je prezentovat trajektorie kognice a depresivního ladění před narušením 
soběstačnosti a po rozvoji narušení soběstačnosti.  

HYPOTÉZA

Narušení soběstačnosti detekované škálou FAQ předchází období, kdy je 
detekován pokles kognitivní výkonnosti (MoCA, MMSE) i depresivního 
ladění (GDS-15). 
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METODY 

Jedná se o post hoc analýzu studie NANOK (Štěpánková et al., 
2015), do které vstoupilo v roce 2012 568 seniorů ve věku 60-96 let. 
ADŽ byly hodnoceny pomocí dotazníku FAQ. Depresivní ladění bylo 
monitorováno pomocí Geriatrické škály deprese (GDS-15)(Sheikh JI 
& Yesavage JA). Tato sebehodnotící škála obsahuje patnáct 
depresivních příznaků, na které lze odpovědět pouze ANO/NE. 
Kognitivní funkce byly hodnoceny pomocí Montrealského 
kognitivního testu (MoCA)(Nasreddine et al., 2005) a MMSE 
(Folstein et al.,1975). 

Ze studie NANOK byli vybráni jedinci, kteří 

 1)  měli ve 4 letech po sobě FAQ=0 a byli plně soběstační, 
   n=132; FAQ-

 2)  měli FAQ≥6, t.j. narušení soběstačnosti na úrovni syndromu
   demence v 1. roce, n=89; FAQ+

 3)  měli FAQ≥6 až ve 4. roce sledování, n=39 ;FAQ+. Skupiny 2 
a 3 vytváří kontinuum, které umožňuje mapovat kognici a náladu 
před a po narušení soběstačnosti

Protože se výše uvedené skupiny lišily ve věku a vzdělání byla 
statistická významnost hodnocena pomocí ANCOVA. Hladina 
významnosti p<0,05.

Obrázek 1 

Již před narušením soběstačnosti je významně nižší skór v MoCA a vyšší 
skór v GDS u později nesoběstačných jedinců ve srovnání s jedinci plně 

soběstačnými. Tento rozdíl se dále prohlubuje. MMSE je významně 
nižší až 1 rok po narušení soběstačnosti aktivit denního života. 

Podpořeno grantem GAČR 18-06199S.

Obrázek 1 B 
představuje trajektorie MMSE a FAQ u jedinců bez narušení soběstačnosti MMSE FAQ- a FAQ FAQ+ 
ve srovnání s jedinci s narušením soběstačnosti MMSE FAQ+ a FAQ FAQ+. Významnost není u FAQ 
uváděna, protože FAQ je kategoriální nezávislou proměnou a z povahy metodiky studie bude odlišná. 
Její trajektorie je však připojena k porozumění vztahu mezi kognicí a náladou. Lomítka v obrázku A i B 
naznačují, že jde o model, který vznikl spojením dvou skupin účastníků sledovaných po 4 roky, 
nikoliv že jde o kontinuální sledování pacientů po dobu 8 let.
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Obrázek 1 A 
zachycuje trajektorie MoCA a GDS u jedinců bez narušení soběstačnosti MoCA FAQ- a GDS FAQ- ve srovnání 
 jedinci s narušením soběstačnosti MoCA FAQ+ a GDS FAQ+. *p<0,05. 


