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Úvod 

Roztrúsená skleróza (RS) je chronické, zápalové, demyelinizačné a 
neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), ktoré typicky postihuje 
mladých ľudí v produktívnom veku (1,2). Jedným zo symptómov tohto ochorenia môže byť, 
okrem postihnutia motorických funkcií a iných funkčných systémov, aj kognitívny deficit 
(KD), ktorý je pravdepodobne spojený priamo so samotnou etiopatogenézou RS (3). 

 

KD sa vyskytuje približne u 50% ľudí s RS (4), a to v rôznych štádiách ochorenia. 
Niektoré zdroje uvádzajú jeho výskyt až u 75% pacientov (5). Výsledky štúdií naznačujú, že 
čím dlhšie je u pacienta RS diagnostikovaná, tým vyššia je pravdepodobnosť vzniku KD 
(6,7). Dlhšie trvanie ochorenia súvisí aj s postupne sa zvyšujúcou mierou funkčného 
zneschopnenia (MFZ) pacienta. Závažnejší KD a vyššia MFZ teda môžu spolu súvisieť aj 
navzájom (8).  

MFZ a progresia ochorenia sú štandardne hodnotené prostredníctvom škály Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) (9). EDSS má však aj svoje nevýhody, medzi ktoré patria 
napríklad nedostatočné zhodnotenie funkcie horných končatín a nemožnosť stanovenia miery 
prípadného KD (10). Presnejšou metódou na hodnotenie MFZ je preto skôr diagnostická 
batéria, v ktorej sú zahrnuté viaceré testovacie metódy, konkrétne Multiple Sclerosis 
Functional Composite (MSFC) (11). V MSFC sú totiž zahrnuté aj hodnotenie funkcie 
horných končatín a zároveň aj stanovenie miery prípadného KD, aj keď len pomocou jedného 
testu, čo nemusí byť pre diagnostiku KD dostatočné. Okrem toho je MSFC pravdepodobne 
viac senzitívny ako EDSS aj na zachytenie progresie ochorenia (12).  

Cieľom predloženej práce bolo bližšie preskúmať vzájomné vzťahy medzi 
jednotlivými testami zameranými na diagnostiku kognitívnych funkcií (KF) a metódami 
zameranými na hodnotenie MFZ.  

Materiál a metódy   

Výskumná vzorka a dizajn výskumu 

Výskumnú vzorku tvorilo 139 pacientov s RS. Výskum a zber dát prebiehal v Centre 
pre demyelinizačné ochorenia pri Neurologickej klinike a v Centre klinických neurovied 1. 
lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej Fakultnej Nemocnice v Prahe. Dáta boli 
zbierané v rámci štúdií "GA UK 1154218" (Adaptace neuropsychologických testů pro zvýšení 
senzitivity hodnocení časné poruchy kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou) 
a "NV18-04-00062" (Quantitative multiparametric MRI for longitudinal monitoring of 
multiple sclerosis: correlation with clinical status and biochemical markers). Samotné štúdie 
boli schválené Etickou komisiou Všeobecnej Fakultnej Nemocnice a 1. lekárskej fakulty 



Univerzity Karlovej v Prahe a všetci participanti udelili písomný súhlas s účasťou na 
výskume.  

Výskum a zber dát prebiehal kontinuálne niekoľko rokov, pričom pre účely 
realizovaného výskumného zámeru tejto práce boli použité a analyzované dáta vybraných 
pacientov. Vybrané boli údaje pochádzajúce od pacientov, ktorí boli vyšetrení dvakrát, a to 
s odstupom 12 mesiacov. Pacient vždy absolvoval vstupný rozhovor, administrovanie metód 
na zhodnotenie MFZ a vyšetrenie KF.  

Použité metódy  

Pre účely vyšetrenia KF bola použitá skríningová batéria Brief International Cognitive 
Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS), pozostávajúca z 3 testov: 

1. Symbol Digit Modalities test (SDMT) je test zameraný na rýchlosť spracovania 
informácií. Princípom testu je konverzia bezvýznamových geometrických útvarov na 
čísla, pričom každému geometrickému útvaru je pridelené iné číslo. Vo výskume bola 
použitá verzia testu, kde participanti prideľovali čísla geometrickým útvarom verbálne. 
Celkové skóre testu bolo tvorené sumou všetkých správnych priradení čísla k symbolu.  

2. California Verbal Learning Test-Second Edition (CVLT-2) sa zameriava na verbálne 
učenie a verbálnu pamäť, konkrétne na vybavenie si zapamätaného materiálu zo zoznamu 
slov, ktoré participantovi predčítal examinátor. Po každom prečítaní je úlohou participanta 
povedať všetky slová, ktoré si zapamätal. Zoznam slov je participantovi vždy prečítaný 5-
krát. Celkové skóre bolo tvorené sumou všetkých správne reprodukovaných slov, a to 
spolu vo všetkých pokusoch. 

3. Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMT-R) je zameraný na vizuálne-priestorovú 
pamäť. Participantom bola ukázaná predloha, na ktorej bolo vyobrazených 6  
geometrických obrazcov. Predloha bola participantom vždy ukázaná na 10 sekúnd, a 
potom bola položená tak, aby obrazce participant nevidel. Úlohou bolo prekresliť obrazec 
na papier. Predloha bola participantom ukázaná vždy 3-krát, pričom po každom ukázaní 
predlohy nasledovalo kreslenie zapamätaného materiálu. Celkové skóre bolo tvorené 
sumou bodov, ktoré participant získal vo všetkých 3 pokusoch. 

Po 12 mesiacoch boli administrované alternatívne verzie testov batérie BICAMS, aby 
sa predišlo efektu učenia.  

Pre hodnotenie MFZ boli použité:  

1. Expanded Disability Status Scale (EDSS), pričom skóre bolo stanovené neurológom ako 
súčasť rutinnej lekárskej prehliadky absolvovanej v deň oboch vyšetrení.  

2. 9-hole peg test (9-HPT), test šikovnosti horných končatín. Príslušenstvo k tomuto testu 
vzhľadom pripomína dosku s 9 dierami, súčasťou dosky je aj miska s 9 kolíkmi. Úlohou 
participanta je rukou brať kolíky, jeden za druhým a vždy po jednom, a postupne ich 
vkladať do dier. Na každú ruku pripadajú 2 merania, pričom sa vždy začína dominantnou 
rukou. Dohromady boli teda urobené 4 merania. 

3. Timed 25 foot walk (T25FW). Ide o test rýchlosti chôdze, pričom úlohou participanta je 
prejsť čo najrýchlejšie vzdialenosť 25 stôp. V tomto prípade boli urobené 2 merania.  

Pri analýze dát výsledkov v testoch KF bolo použité z-skóre, pridelené podľa hrubého 
skóre, ktoré participanti dosiahli v každom teste KF. EDSS je škála, na ktorej je možné 
dosiahnuť skóre 0 až 10, pričom platí, že čím je skóre vyššie, tým vyššia je MFZ pacienta. 
Celkové skóre bolo zároveň použité pri analýze dát. Pre test 9-HPT išlo o priemerný čas 2 
pokusov (pre každú ruku) v sekundách. Pre T25FW bol pri analýze výsledkov použitý 
priemerný čas 2 meraní rýchlosti chôdze (v sekundách).  



Pre štatistickú analýzu bol použitý systém JAMOVI, verzia 1.2.27.0. Nakoľko naše 
dáta neboli normálne rozložené, čo bolo zistené použitím Shapiro-Wilkovho testu normality, 
tak na analýzu boli použité neparametrické testy. Spearmanov korelačný test bol použitý na 
zisťovanie korelácií medzi KF a MFZ, teda medzi testami batérie BICAMS a metódami 
EDSS, T25FW, 9-HPT. 

Výsledky 

Pri testovaní našej hypotézy sme hodnotili vzájomný vzťah medzi vyššie 
spomínanými metódami zameranými na hodnotenie MFZ a testami KF. Pre úplnosť 
uvádzame výsledky pre obe merania.  Ako je zrejmé z tabuliek 1 a 2, najvýznamnejšie vzťahy 
sa ukazujú medzi testom SDMT a metódami hodnotenia MFZ. V prvom meraní bol silný 
korelačný vzťah preukázaný medzi SDMT a všetkými metódami MFZ, pri druhom meraní 
bola zaznamenaná korelácia SDMT s EDSS a taktiež SDMT s 9-HPT. Pri teste CVLT-2 
pozorujeme štatisticky signifikantnú koreláciu s 9-HPT. 

 

Podobne ako pri prvom, aj v druhom meraní pozorujeme štatisticky významné vzťahy 
medzi metódami zameranými na hodnotenie MFZ a testami KF (tabuľka 2). Všimnúť si 
môžeme predovšetkým silné korelačné vzťahy medzi testami KF a 9-HPT.  

 

 

Tabuľka 1   
Korelačná matica medzi kognitívnymi funkciami a mierou funkčného zneschopnenia – 

1. meranie 

Testy 
kognitívneho 

deficitu 
  EDSS T25FW 

9-HPT  
dominantná 

ruka 

9-HPT  
nedominantná ruka 

SDMT  
Spearmanovo rho -0.285 -0.181 -0.440 -0.417 
signifikancia < .001 .033 < .001 < .001 

CVLT-2  
Spearmanovo rho -0.119 -0.116 -0.285 -0.239 
signifikancia .162 .175 < .001 .005 

 
BVMT-R 
  

Spearmanovo rho -0.080 -0.058 -0.112 -0.133 

signifikancia .349 .494 .189 .118 

Tabuľka 2   
Korelačná matica medzi kognitívnymi funkciami a mierou funkčného zneschopnenia – 

2. meranie 

Testy 
kognitívneho 
deficitu  

  EDSS T25FW 
9-HPT  

dominantná 
ruka 

9-HPT  
nedominantná ruka 

SDMT  
Spearmanovo rho -0.261 -0.054 -0.304 -0.294 
signifikancia .002 .527 < .001 < .001 

CVLT-2  
Spearmanovo rho -0.117 -0.096 -0.233 -0.194 
signifikancia .171 .264 .006 .022 

 
BVMT-R 
  

Spearmanovo rho -0.176 -0.081 -0.192 -0.161 

signifikancia .039 .342 .025 .060 



 

Diskusia 

 V našom súbore pacientov s RS obe merania ukázali signifikantnú vzájomnú koreláciu 
testu SDMT s metódami hodnotenia MFZ. Pri teste CVLT-2 bola zistená signifikantná 
korelácia s jednou metódou hodnotenia MFZ – 9-HPT. Pri druhom meraní test CVLT-2 
signifikantne koreloval opäť len s metódou 9-HPT. Test BVMT-R v druhom meraní 
signifikantne koreloval s EDSS a pre dominantnú ruku aj s metódou 9-HPT.  

EDSS je škála používaná aj na monitorovanie progresie RS. EDSS však nemusí byť 
u pacientov s RS najefektívnejším nástrojom komplexného zhodnotenia miery ich 
zneschopnenia (13). Na základe výsledkov neuropsychologického vyšetrenia so zameraním 
na KF je možné diagnostikovať aj prípadný KD. Spomínané vyšetrenie však v EDSS nie je 
zahrnuté.  Preto doplnenie EDSS o batériu BICAMS môže v klinickej praxi poskytnúť oveľa 
komplexnejšiu informáciu o stave pacientov s RS (14). 

T25FW a 9-HPT sú zaradené do Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC). 
Pomocou MSFC je u pacientov s RS možné presnejšie zhodnotenie MFZ ako by to bolo len 
v prípade použitia EDSS (15). Pri MSFC sa totiž predpokladá, že táto metóda je citlivejšia na 
zachytenie menej pozorovateľných zmien v zdravotnom stave pacienta. Zároveň, MSFC 
hodnotí viac parametrov ako EDSS (16).  

V MSFC je síce zahrnutý iný test zameraný na rýchlosť spracovania informácií, 
konkrétne Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT), no uvažuje sa o jeho nahradení, a to 
práve testom SDMT (17). To môže byť jedným z dôvodov, prečo nám prvé meranie ukázalo 
signifikantné korelačné vzťahy SDMT s jednotlivými metódami, ktoré sú zahrnuté v MSFC.  

Aj na základe našich skúseností možno konštatovať, že batéria BICAMS je vhodná na 
použitie v bežnej klinickej praxi, nakoľko celková doba jej administrácie zväčša nepresiahne 
15-20 minút a je zameraná práve na tie KF, ktoré zvyknú byť pri RS najčastejšie postihnuté 
(18). Nami prezentované výsledky taktiež poukazujú na to, že svoj zmysel určite má aj 
použitie MSFC. Jemnú motoriku a  KF je totiž v niektorých prípadoch prostredníctvom EDSS 
naozaj náročné objektívne zhodnotiť. Na druhej strane sa ukazuje, že KD môže byť prítomný 
u väčšiny pacientov s RS (5). U niektorých z nich pritom nemusí byť na prvý pohľad ani 
pozorovateľný (19). Výsledky viacerých štúdií poukazujú tiež na to, že KF môžu byť 
u pacienta s RS nepriamo asociované s funkciou horných končatín (20). Preto nám 
administrácia metódy, ktorá by bola zameraná na hodnotenie funkcie hornej končatiny môže 
poskytnúť ďalšie dôležité informácie o celkovom klinickom stave pacienta. 

Štúdia bola realizovaná s podporou grantu APVV-15-0228 a grantu Univerzity Komenského v 
Bratislave UK/39/2022, jej výsledky prezentujeme aj so súhlasom Centra pre demyelinizačné 
ochorenia pri Neurologickej klinike a Centra klinických neurovied 1. lekárskej fakulty 
Univerzity Karlovej a Všeobecnej Fakultnej Nemocnice v Prahe. 
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