
Projekt kognimet-Sk
Skríning kognitívnych funkcií u pacientov

s metabolickým syndrómom na Slovensku
metabolický syndróm (metS) predstavuje globálny problém verejného zdravia na celom svete. Pred-

stavuje spoločný a nenáhodný výskyt kardiometabolických rizikových faktorov ako je obezita, hypergly-
kémia, hypertenzia, dyslipidémia, v asociácii s vysokou prevalenciou aterosklerózy a jej komplikáciami.
kľúčovým patofyziologickým mechanizmom metS je inzulínová rezistencia a vyvrcholením je diabetes
mellitus 2. typu (Dm2). metS postihuje hlavne staršiu populáciu, u ktorej je vysoký predpoklad kogni tív -
nych porúch, ktoré následne môžu negatívne vplývať na komplianciu a adherenciu k predpísanej liečbe
a významne zhoršiť dosahovanie terapeutických cieľov.

Spoločným základom MetS je inzulí-
nová rezistencia (iR), ktorá definuje stav,
pri ktorom fyziologické množstvo inzulí-
nu v cieľových tkanivách nevyvoláva oča-
kávanú biologickú odpoveď. Kompenzač -
ným mechanizmom iR je hyperglykémia
ako dôsledok zníženého vychytávania
glukózy predovšetkým vkostrovom sval-
stve a ako nedostatočná supresia pro-
dukcie glukózy v pečeni glykogenolýzou.
Pri pretrvávajúcej iR dochádza k poruche
regulačných mechanizmov inzulínovej
sekrécie signálnych molekúl, ktoré mo-
difikujú činnosť b-buniek v odpovedi na
iR. Dysfunkcia b-buniek spôsobuje ich
neschopnosť ďalej zvyšovať sekréciu in-
zulínu adochádza k inzulínovej deficiencii.
Dôsledkom týchto zmien je porucha glu-
kózovej tolerancie a hraničná glykémia
nalačno, vyvrcholením je diabetes 2. typu.

tradičné vnímanie MetS, ako súhrnu
týchto rizikových faktorov pre KVS ocho-
renia a DM2, postupne rozširujú nové
vedecké poznatky, ktoré poukazujú na
priamu súvislosť aj s kognitívnymi dys-
funkciami a inými abnormalitami štruktúr
mozgu. Pravdepodobne sa na tom po-
dieľa inzulínová rezistencia v CNS, poru-
chy cievnej reaktivity, neuronálne zápaly
a imunitno-zápalová aktivácia v CNS,
oxidačný stres, abnormálny lipidový me-
tabolizmus a ďalšie.

Úloha inzulínu v CNS je kontroverzná,
ale zdá sa, je nezastupiteľná. Podieľa sa
na regulácii rôznych metabolických pro-
cesov, regulácii príjmu potravy a telesnej
hmotnosti, reprodukcie, či kognitívnych
funkcií. iR a hyperinzulinémia znižujú
spotrebu glukózy a energetický meta-
bolizmus aj v mozgovej kôre. Popisuje

sa úzky vzťah inzulín degradujúceho
enzýmu (insulyzín) k degradácií amyloi-
dového beta-peptidu v mozgu a vplyv
hyperinzulinémie na zvýšenú tvorbu
a ukladanie patologického proteínu be-
ta-amyloidu v mozgu, ako aj na nadmer -
nú fosforyláciu tau proteínu. 

tieto pochody majú významnú úlohu
v patogenéze Alzheimerovej choroby.
Chronická hyperglykémia v mozgu za-
sahuje aj do biosyntézy a sekrécie ace-
tylcholínu v CNS a spôsobuje stratu ne-
urónov v mozgovej kôre, následne
redukciu hladiny glukózy v bunkách
a v konečnom dôsledku dochádza k po-
klesu kognitívnych funkcií. Diabetes, ako
aj prediabetický stav sú teda dokázanými
rizikovými faktormi pre výskyt poklesu
kognitívnych funkcií, strednej kognitívnej
poruchy, prípadne demencie.

Veľký význam majú skríningové vy-
šetrenia u rizikovej populácie a u osôb už
so známou inzulínovou rezistenciou, na-
koľko včasná diagnostika kognitívnych
porúch môže zlepšiť jednak prognózu

diabetu, ako aj kvalitu života pacientov.
Preukázala sa signifikantná asociácia
medzi závažnosťou diabetu a zníženou
adherenciou k liečbe, ako aj nízkou mie-
rou dodržiavania nefarmakologických
opatrení ako pohybová aktivita, zmeny
stravovacích návykov, pravidelný skríning
hladiny glukózy v krvi. Rozsiahla pros -
pektívna štúdia potvrdila, že samotná
porucha kognitívnych funkcií zvyšuje ri-
ziko pre všetky KVS ochorenia. Pacienti
s metabolickým syndrómom vykazujú
nízku mieru adherencie k predpísanej
liečbe a rovnako aj k zmenám životného
štýlu, ktoré môžu významnou mierou
znížiť rozvoj kardiovaskulárnych kom-
plikácií. to je v súlade s preukázaným
vzťahom medzi iR a miernou poruchou
pamäťových schopností a exekutívnych
funkcií. Vhodný spôsob edukácie riziko-
vých pacientov a následné preventívne
a terapeutické postupy by mohli prispieť
k účelnej prevencii kognitívnych zmien,
ktoré priamo ovplyvňujú mieru adhe-
rencie k indikovanej liečbe.

Vedecký projekt KOGNIMET-SK

V slovenských podmienkach máme
minimum údajov o kognitívnych funk-
ciách našich pacientov, pričom môžu byť
limitujúcim faktorom pri napĺňaní snáh
o zlepšovanie farmaceutickej starostli-
vosti. Preto sme pripravili výskum zalo-
žený na jednoduchom a časovo nenároč -
nom (v trvaní do 15 minút) kognitívnom
skríningu pacientov s metabolickým syn-
drómom. Cieľovou skupinou je staršia

PUbLiCiStiKA //

Definícií Mets je niekoľko. Od prvého
popisu MetS (Reaven a kol., 1988)
ako spoločný výskyt dyslipidémie,
hypertenzie, poruchy tolerancie glu -
kózy a hyperinzulinémie, sa defi -
nícia rozšírila o obezitu, rizikové
faktory aterosklerózy a neskôr sa
pridali aj ďalšie, ako porucha he-
mokoagulácie a fibrinolýzy, hyper -
urikémia, mikroalbuminúria, či mi-
krovaskulárna angína.
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populácia nad 60 rokov. Skríning sa bude
realizovať vo verejných lekárňach, am-
bulanciách všeobecných a odborných le-
károv, v zariadeniach pre seniorov na
Slovensku, pričom prebieha na princípe
dobrovoľnosti. Cieľom vedeckého pro-
jektu je preskúmať stav kognitívnych
funkcií u starších pacientov s metabolic-
kým syndrómom a výsledky porovnať
s populáciou bez metabolického syn-
drómu.

Klasifikácia MetS

V súčasnosti sú k dispozícií diag-
nostické kritériá MetS podľa SZO (1999),
NCEP – AtPiii 2001 (National Choles-
terol Education Program – Adult treat-
ment Panel iii), ACE/AACE 2003 (the
American College of Endocrinology
/American Association of Clinical En-
docrinologists) a najnovšie kritériá Me-
dzinárodnej diabetologickej federácie
iDF (2005). Ďalšie kritériá navrhla aj
Európska skupina pre inzulínovú rezis-
tenciu (EGiR) a na Slovensku sa v sú-
časnosti publikovali národné odporú-
čania Panelu expertov odborných
spoločností. V projekte KOGNiMEt-SK

sme zvolili klasifikačné kritériá MetS
iDF 2005 modifikované pre európsku
populáciu. Základným kritériom je prí-
tomnosť abdominálnej obezity, to
znamená obvod pása ≥ 94cm (muži),
≥ 80cm (ženy), a prítomnosť ďalších
dvoch znakov: zvýšenie triacylglycerolov
≥ 1,7 mmol/l, alebo špecifická liečba
zameraná na zníženie hladiny tAG, zní-
ženie hDL cholesterolu < 1,0 mmol/l
(muži), < 1,3 mmol/l (ženy), alebo špe-
cifická liečba, zvýšené hodnoty krvného
tlaku ≥ 130/85 mmhg, alebo užívanie
antihypertenzív, glykémia nalačno ≥ 5,6
mmol/l, alebo diagnóza DM 2. typ.

Pre jednoduchú realizáciu skríningu
sa u pacientov bude prítomnosť abdo-
minálnej obezity zaznamenávať vizuál-
nym zhodnotením (odhadom) a pozitivita
na minimálne ďalšie dva znaky MetS
identifikovať na základe prítomnosti špe-
cifickej liečby hypertenzie, dyslipidémie
a/alebo DM2.

Skríning kognitívnych funkcií

test MOCA (Montreal Cognitive As-
sessment) je krátky, rýchly, jednoduchý

a ľahko realizovateľný. Rýchlo identifikuje
miernu kognitívnu poruchu. Je zameraný
na hodnotenie vizuálno-priestorových
schopností, pamäte, pozornosti a kon-
centrácie, verbálnu plynulosť, koncepčné
myslenie, oneskorené vybavovanie slov,
počítanie a orientáciu.

test CDt (Clock Drawing test) je
v praxi rýchlo realizovateľný test s vyso-
kou významnou výpovednou hodnotou
o kognitívnom stave pacienta. Úlohou
pacienta je nakresliť hodiny na vopred
nakreslený kruh. ide o jednoduchú úlohu,
ale jej dokončenie vyžaduje niekoľko
kognitívnych funkcií ako počúvanie s po-
rozumením, plánovanie, vizuálnu pamäť
a rekonštrukciu mentálneho obrazu do
kreslenej formy, numerické zručnosti,
pozornosť, abstraktné myslenie a schop-
nosť potlačiť prevládajúce vlastnosti sti-
mulu.

test kreslenia hodín je nový štan-
dardizovaný a validovaný hodnotiaci sys-
tém kognitívnych funkcií, ktorý je natoľko
jednoduchý, že sa môže použiť aj v pri-
márnej sfére na ranú diagnostiku kogni-
tívnych porúch.

Záver

Kognitívne poruchy sú veľmi úzko
spojené s nízkou úrovňou adherencie
starších osôb k terapii, s nedodržiavaním
nefarmakologických opatrení a nepra -
videlným užívaním indikovaných liekov.
Predpokladáme, že kognitívny skríning
bude jednoduchý, rýchly anenáročný spô -
sob identifikácie pacientov, ktorí potre-
bujú osobitný prístup v spôsobe dispen-
zácie. Zároveň očakávame, že realizáciou
projektu KOGNiMEt-SK môže me pri-
spieť k skvalitneniu postupov farmaceu -
tickej starostlivosti o pacientov s tým to
ochorením.

KOGNiMEt-SK prebieha pod odbor-
nou záštitou Farmaceutickej fakulty Uni-
verzity Komenského v bratislave, projekt
podporila Slovenská lekárnická komora.
Očakávaný termín spustenia projektu je
február 2018.

Literatúra a zdroje dostupné u autorov.
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Prezentácia vedeckého projektu je dostupná na stránke
www.fpharm.uniba.sk v rámci vedecko-výskumnej

činnosti Katedry farmakológie a toxikológie.
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