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O pozytywnym wpływie aktywności życiowej (zasobów
poznawczych) na funkcje poznawcze u osób dorosłych
Concerning the positive influence of life activity (cognitive reserves) on cognitive functions
in adults
Ewa Szepietowska
Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UMCS w Lublinie

Wprowadzenie. Rezerwa poznawcza (CR) rozumiana jako zgromadzona
wiedza i doświadczenie wyjaśnia sprawność poznawczą w okresie dorosłości
i starości. Wyższy poziom CR sprzyja lepszemu funkcjonowaniu w późnych
okresach życia.

Introduction. Cognitive reserve (CR), understood as accumulated
experience and knowledge explains cognitive efficiency in adulthood and
old age. A higher level of CR leads to better functioning in later periods
of life.

Cel. Wyjaśnienie, czy: 1. osoby o różnym poziomie CR różnią się pod
względem funkcjonowania poznawczego, nasilenia depresji i innych
parametrów socjo-demograficznych; 2. czy i jakie są związki pomiędzy
CR a funkcjami poznawczymi oraz 3. czy CR, nasilenie depresji oraz wiek
determinują sprawność poznawczą?

Aim. The aim of the study was to clarify whether: 1. people with different
levels of CR differ in terms of cognitive functioning, severity of depression
and other sociodemographic parameters; 2. whether and what are the
connections between CR and cognitive functions and 3. whether CR, severity
of depression and age determine cognitive performance.

Materiały i metody. W badaniach udział wzięło 120 osób w wieku 40‑84
lata (57,42±10,48). Wskaźnikiem CR była liczba punktów uzyskanych
w ankiecie uwzględniającej nasilenie aktywności zawodowej, społecznej,
edukacyjnej, fizycznej. Na podstawie wyników wyodrębniono 2 grupy:
o niższym i wyższym poziomie CR. Grupy porównano pod względem
sprawności poznawczych, poczucia trudności poznawczych i nasilenia
depresji. W analizach statystycznych uwzględniono związki pomiędzy
CR, nasileniem depresji i wiekiem a wynikami w testach/zadaniach
poznawczych.

Materials & methods. 120 people aged between 40 and 84
(57.42±10.48) participated in the study. The CR indicator was the number
of points respondents obtained in a survey taking into account the intensity
of their professional, social, educational and physical activity. Based on the
result, 2 groups were distinguished: those with lower and higher levels of
CR. These groups were compared in terms of cognitive performance, sense
of cognitive difficulties and intensity of depression. The statistical analyses
took into account the relationship between CR, intensity of depression and
age, as well as the results of cognitive tests/tasks.

Wyniki. Osoby o wyższym poziomie CR cechowała wyższa sprawność
poznawcza, niższe nasilenie depresji, młodszy wiek i mniejsze poczucie
trudności poznawczych. W grupie mającej niższy CR sprawność poznawcza
była negatywnie determinowana wiekiem lub nasileniem depresji. Osoby
z wyższym CR cechują się lepszym funkcjonowaniem poznawczym ze
względu na to, że posiadane zasoby osłabiają negatywny wpływ depresji
i wieku na funkcje poznawcze.

Results. People with a higher level of CR were characterized by higher
cognitive performance, lower depression intensity, younger age and
a lesser sense of cognitive difficulties. In the group with a lower level of
CR, cognitive performance was negatively affected by age and/or level of
depression. Those with a higher level of CR are characterized by better
cognitive functioning due to the fact that their cognitive reserves reduce
the negative impact of depression and age on cognitive functions.

Wnioski. Wyższy poziom CR wspiera funkcjonowanie poznawcze w wieku
dorosłym i senioralnym. Warto promować doskonalenie składowych CR
sprzyjających satysfakcjonującemu starzeniu się.

Conclusions. A higher CR level supports cognitive functioning in adulthood
and old age. It is therefore worth promoting the improvement of CR
components conducive to satisfaction in the aging process.

Słowa kluczowe: rezerwa poznawcza, dorosłość, starzenie się, funkcjonowanie
poznawcze
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Wprowadzenie
Zjawisko podwójnego starzenia się społeczeństw
dotyczy wielu krajów świata, także Polski [1]. W efekcie interakcji różnych czynników (spadku dzietności,
spadku liczby osób młodych, wydłużenia życia) w wie-

lu populacjach wzrasta odsetek seniorów w wieku
60+, a wśród nich osób w wieku 80+ [2]. Dane za
lata 2007-2017 dotyczące Polski [3] wykazały wzrost
o ponad 3% liczby osób w wieku 65+. W Europie,
w 2060 r. liczba osób w wieku 65+ wyniesie 30%
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przy obecnie wynoszącej 13% [4]. Wraz z wiekiem,
szczególnie po 60 r.ż. wrasta ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych (mild cognitive impairment – MCI)
oraz schorzeń otępiennych, a prognozy wskazują na
podwojenie liczby chorych w latach 2030-2050 [5-7].
Wymienione zjawiska stanowią wyzwanie dla polityki
zdrowotnej i społecznej, uzasadniając konieczność
prowadzenia intensywnych badań nad sposobami
prewencji zaburzeń poznawczych u seniorów. Wśród
nich niezwykle mocno akcentowana jest rola zasobów/rezerwy poznawczej (cognitive reserve – CR) oraz
możliwość jej wzmacniania nawet w okresie dorosłości [8, 9].
Rezerwa poznawcza jest definiowana jako zdolność do radzenia sobie pomimo zmian mózgowych
w przebiegu schorzeń OUN lub pojawiających się
w procesie starzenia się [10]. Wyjaśnia nieobecność
czy nieznaczne nasilenie dysfunkcji poznawczych
pomimo wieku [9, 11-15]. Jest uznawana za czynnik
opóźniający, łagodzący spadek funkcji poznawczych
[16], a nawet odraczający czy spowalniający rozwój
procesu otępiennego [17-19]. Pozytywnym efektem
wyższego poziomu CR u osób dorosłych/starzejących
się jest dobra sprawność uwagi, szybkości psychomotorycznej, pamięci werbalnej, funkcji wykonawczych
oraz niskie poczucie trudności poznawczych [20-23].
Wyższy poziom CR koreluje z wyższymi wynikami
w Montrealskiej skali oceny funkcji poznawczych
(Montreal Assessment Cognitive – MoCA) i Krótkiej
Skali Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State
Examinaton – MMSE) osób w wieku 60-90 lat [24, 25].
Lepsze funkcjonowanie poznawcze seniorów
powiązane jest z takimi parametrami CR, jak: wyższy poziom zdobytej edukacji, wysoka aktywność
fizyczna, zawodowa, społeczna, poznawcza, aktywny
sposób spędzania czasu wolnego, realizacja hobby,
podejmowanie nowych wyzwań [26-32], w tym
uczenie się/doskonalenie znajomości innych języków.
Wielojęzyczność jest czynnikiem neuroprotekcyjnym
odraczającym rozwój otępienia o 4-5 lat i łagodzącym
deficyty u osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera
[33‑35]. Negatywny wpływ na funkcjonowanie poznawcze w wieku senioralnym ma niski poziom CR,
na który składają się: analfabetyzm, niski poziom
edukacji [36], brak kontaktów społecznych [37],
stymulacji poznawczej, aktywności fizycznej oraz
obciążenia somatyczne: nadciśnienie tętnicze, otyłość,
cukrzyca [38]. Niemodyfikowalnymi, tj. uwarunkowanymi genetycznie determinantami CR są: płeć, wiek
biologiczny oraz markery patologii mózgowej (np.
poziom atrofii mózgu, apolipoproteina – APOE e4).
Jednak nawet w sytuacji genetycznie uwarunkowanych
schorzeń otępiennych (np. familial frontotemporal dementia – fFTD), wyższy poziom CR odracza/maskuje
rozwój objawów klinicznych [39].
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Mimo intensyfikacji badań, wnioski na temat
roli CR w opóźnianiu/zapobieganiu deficytom poznawczym u dorosłych są zróżnicowane [40]. Jest
to efekt m.in. interakcji czynników tworzących CR
[36]. Wykazano przykładowo, że wraz z wiekiem
mężczyźni szybciej wykazują deficyty poznawcze
m.in. ze względu na większe niż u kobiet obciążenia
chorobami naczyniowymi, otyłość czy nikotynizm
[41]. Innym powodem niejednoznacznych wniosków
jest znaczące zróżnicowanie zdolności poznawczych
oraz CR nie tylko u starszych badanych (w wieku
57-74 lat), ale już u młodych dorosłych (w wieku
20-30 lat) [16]. Odnotowano, że wyższy poziom CR
korzystnie wpływał na sprawność pamięci seniorów,
ale nie chronił osób 65+ przed rozwojem otępienia
w kolejnych 8 latach obserwacji [42, 43]. W opozycji
stoją rezultaty innych doniesień wykazujące protekcyjną rolę dla funkcji poznawczych podjęcia różnych
form aktywności nawet w okresie późnej dorosłości
[44-46]. Poza niskim poziomem CR przyczyną
dysfunkcji poznawczych jest także depresja. Wyniki
badań wykazały, że CR, natężenie depresji i ruminacji
łącznie wyjaśniają 13-15% wariancji wyników w testach poznawczych, ale wpływ negatywny depresji na
sprawność poznawczą jest wyraźniejszy u dorosłych/
seniorów z niskim poziomem CR [47]. Wysokie zasoby poznawcze mogą zmniejszać negatywny wpływ
zaburzeń nastroju na funkcje poznawcze [48].
Zasoby poznawcze są związane z tzw. rezerwą
mózgową (brain reserve – BR). Tworzą ją wolumetryczne/strukturalne cechy OUN (np. gęstość synaps)
i funkcjonalne cechy sieci neuronowych [10, 26,
27, 49]. Cechy te powodują, że mimo przekroczenia pewnego progu patologii mózgowej (threshold)
trudności poznawcze mogą być dobrze maskowane/
kompensowane. Osoby z wyższym BR cechują się
bardziej skutecznymi, bardziej wydajnymi sieciami
neuronalnymi oraz zdolnością do aktywacji dodatkowych sieci do realizacji zadań poznawczych. Sprzyja
temu wyższy poziom CR [50].
Cel
Celem badań było stwierdzenie, czy: 1. osoby
o różnym poziomie CR różnią się pod względem funkcjonowania poznawczego, nasilenia depresji i innych
parametrów socjodemograficznych; 2. czy i jakie są
związki pomiędzy CR a funkcjami poznawczymi oraz
3. czy CR, nasilenie depresji oraz wiek determinują
sprawność poznawczą?
Materiały i metody
Uzyskano zgodę lokalnej Komisji Etyki Badań.
Do badań zaproszono osoby dorosłe w wieku powyżej 40 r. ż. Kryteriami włączającymi były: wyrażenie
pisemnej zgody na udział w badaniach, stan zdrowia
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i funkcji poznawczych umożliwiający uczestnictwo
i wykonywanie testów, natomiast wykluczającymi –
obecność schorzeń otępiennych, psychiatrycznych,
uzależnień, przewlekłych chorób somatycznych. Dane
te pozyskano z historii chorób, od bliskich i samych
uczestników. Uwzględniono wyniki 120 osób w wieku
44-84 r. ż. (57,42±10,48), w tym 75 kobiet (62,5%)
i 45 mężczyzn (37,5%). Połowa uczestników (64 –
53,3%) legitymowała się wykształceniem średnim,
co trzeci wyższym (n=42), pozostali podstawowym
(14 – 11,7%). Grupę cechowało przeciętnie blisko
13,7±4,26 lat edukacji, w tym kształcenie podyplomowe (zakres 4-27 lata). 48 osób (40,0%) nie leczyło się,
w tym nie leczyło się również z powodu nadciśnienia
tętniczego. 2/3 ankietowanych (78 – 65,0%) pracowało, a pozostałe osoby były nieaktywne zawodowo
z powodu renty/emerytury lub bezrobotne. Znacząca
większość pozostawała w związku małżeńskim (106 –
88,3%), pozostałe były owdowiałe lub rozwiedzione
(11,7%). Wszyscy uczestnicy byli Polakami.
W pracy wykorzystano ankietę, w której uwzględniono obszary aktywności zawarte w kwestionariuszu
Cognitive Reserve index questionnaire (CRIq) [29] oraz
w cytowanym piśmiennictwie. Ankieta obejmowała
informacje na temat danych demograficznych, stanu
zdrowia (brak/obecność i rodzaj obciążeń somatycznych w przeszłości i aktualnie), poziomu wykształcenia
oraz zawierała twierdzenia wymagające samoopisu:
przeszłego/aktualnego poziomu życia, aktywności
fizycznej w czasie wolnym w przeszłości/aktualnie
(np. sport, spacery); realizacji hobby i aktywności
społecznej w przeszłości/aktualnie, poczucia wsparcia
od innych osób i bliskich oraz poczucia samodzielności
w życiu codziennym. W części samoopisowej odpowiedzi wyrażono na skalach Likerta (0-4 punkty), gdzie
wyższy wynik oznaczał lepszą ocenę swojej aktywności
w danym obszarze. Uczestnicy badań wybierali jedno ze
stwierdzeń, które ich zdaniem odzwierciedlało ich sytuację. Na bazie danych z ankiety opracowano wskaźnik
CR; suma punktów obejmowała: poziom wykształcenia
(zakres: 1 pkt = podstawowe, 2 pkt = średnie, 3 pkt =
wyższe i podyplomowe), aktywność zawodową (zakres:
0 pkt = niepracujący, 1pkt = pracujący), samoocenę
różnych form aktywności i relacji społecznych (zakres
pkt: 0-28). Po uwzględnieniu wszystkich elementów
zakres wyników wskazujących na poziom CR wynosił
1-32 pkt; wyższy oznaczał wyższy poziom CR.
Do oceny funkcji poznawczych użyto:
1. podtesty polskiej wersji Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R (Wechsler Adult
Intelligence Scale – WAIS-R PL): Słownik, Cyfry
wprost i Cyfry wspak [51].
2. Montrealską skalę oceny funkcji poznawczych
MoCA [52], która służy do przesiewowej oceny
funkcji poznawczych.
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3. Zadania fluencji słownej wymagające podawania
słów z różnych kategorii; zastosowano 5 różnych
typów zadań (każde – 1 minuta).
Poziom realizacji podtestu Cyfry wprost pozwala
określić sprawność pamięci bezpośredniej (werbalnej),
podtestu Cyfry wspak – pamięci operacyjnej, Słownika
wskazuje na sprawność pamięci semantycznej, fluencji
słownej – dodatkowo funkcji wykonawczych [53].
4. trzy metody samoopisowe pozwalające ocenić nasilenie poczucia trudności poznawczych: 1. Kwestionariusz Syndromu Zaburzeń Wykonawczych
(Dysexecutive Questionnaire – DEX-Self) [54],
2. Skalę samooceny pamięci (Memory Awareness Rating Scale – MARS) [55, 56] i 3. Skalę
Subiektywnego poczucia trudności językowych
(Subjective Language Complaints – SLC) [57].
Kwestionariusz DEX-Self [54] wymaga samooceny nasilenia trudności w wykonywaniu działań
angażujących funkcje wykonawcze (20 itemów; skala
Likerta, gdzie 0 – nigdy, 4 – bardzo często). Maksymalny wynik (80 pkt) wskazuje na poczucie dużych
trudności wykonawczych.
Skala MARS-Self [55, 56] odnosi się do samooceny sprawności pamięci. Itemy zawierają przykłady
różnych sytuacji wymagających użycia pamięci, zaś odpowiedzi wyrażone są na skali Likerta. W stosunku do
wersji oryginalnej zmodyfikowano sposób obliczania
wyniku przyjmując, że maksymalny wynik (52 pkt)
wskazuje na poczucie dużych trudności pamięciowych.
Skala SLC opracowana została na podstawie innych doniesień [57] i składała się z 5 pytań: 1. Czy
zdarza się, że nie możesz podać słowa, ale masz je na
końcu języka? 2. Czy zdarza się, że nie możesz podać
imienia czy nazwiska dobrze znanej ci osoby? 3. Czy
zdarza się, że nie rozumiesz o czym mówią/piszą inni
(np. koledzy, w telewizji czy radio)? 4. Czy zdarza się,
że nie bardzo wiesz, jak coś powiedzieć, np. jak zacząć?
5. Czy zdarza się, że rozmowa Cię męczy z powodu
natłoku informacji? Badany w odpowiedzi wybiera
opcje: od 0 – nigdy do 4 – prawie zawsze. Maksymalny
wynik (20 pkt) wskazuje na wysokie poczucie trudności językowych.
We wszystkich kwestionariuszach wyższy wynik
wskazuje na wysokie poczucie deficytów.
Do oceny natężenia nastroju depresyjnego użyto
Skali depresji Becka (Beck Depression Inventory II –
BDI II) w wersji polskiej [58]. Skala ma charakter
samoopisowy i zawiera 21 itemów odnoszących się do
emocjonalnych, poznawczych, wegetatywnych i somatycznych symptomów depresji. Rekomenduje się, by
wyniki w granicy 0-13 pkt uznać za wskaźnik braku
zaburzeń nastroju, 14-19 pkt wskazują na łagodną
depresję, 20-28 pkt sugerują depresję umiarkowaną,
zaś 29-63 pkt głęboką depresję.
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Wyniki
W pierwszym etapie analiz statystycznych (wykorzystano program SPSS Statistics version 24),
uwzględniając wyniki uczestników w zakresie CR,
zastosowano analizę skupień metodą k-średnich
w celu wyodrębnienia osób o różnym poziomie CR.
Wyłonione zostały 2 grupy: o wyższym (n=72; HCR
– higher CR) i niższym (n=48; LCR – lower CR) poziomie. Porównania danych i wyników HCR i LCR
zawiera tabela I. Osoby z LCR były istotnie starsze niż
osoby z HCR, za wyjątkiem podtestu Cyfry wspak uzyskiwały istotnie niższe wyniki we wszystkich testach
oceniających funkcje poznawcze oraz wyższy wskaźnik nastroju depresyjnego odpowiadający depresji
umiarkowanej. Miały także istotnie wyższe poczucie
trudności wykonawczych (DEX-S), pamięciowych
(MARS) i językowych (SLC). Siły związku (d Cohena) między przynależnością do grupy a wynikami
były zróżnicowane – od małych do wysokich. Istniał
związek pomiędzy aktywnością zawodową i stanem
cywilnym a przynależnością do grupy: osoby niepracujące i samotne (owdowiałe) przeważały w grupie LCR.
Prawdopodobnie miało to związek z wyższym wiekiem
osób należących do tej grupy. Nie odnotowano różnic
w zakresie realizacji testów pomiędzy osobami obciążonymi nadciśnieniem tętniczym i zdrowymi.
Przeanalizowano związki (r Pearsona) pomiędzy
wynikami w zadaniach poznawczych a wiekiem, natężeniem CR i depresji osobno w każdej z grup (tab. II).
Wykazano korelacje między nasileniem CR, depresji
i wieku a wynikami w testach poznawczych i metodach
samoopisowych. Związki te nieco inaczej kształtowały
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się w LCR i HCR. Dla grupy HCR charakterystyczne
było występowanie licznych relacji (dodatnich) między CR a wynikami w zadaniach poznawczych.
Następnie obliczono szereg analiz regresji liniowej
metodą krokową dla każdej grupy osobno w celu określenia, czy i w jaki sposób CR, depresja i wiek łącznie
determinują sprawność poznawczą oraz poczucie
trudności kognitywnych.
Dane z analiz regresji wykazały wiele podobieństw
pod względem czynników determinujących sprawność
poznawczą i poczucie trudności w obydwu grupach.
Najogólniej, starszy wiek lub wyższy nastrój depresyjny obniżały wyniki w zadaniach poznawczych.
W grupie LCR głównym determinantem był wiek:
wyższy sprzyjał niższym wynikom w „Słowniku,
fluencji, Cyfrach wprost” i „Cyfrach wspak”, a wraz
z nasilonym nastrojem depresyjnym – obniżał wynik
MoCA. Wyższy poziom depresji nasilał poczucie trudności pamięciowych (MARS) i językowych (SLC).
Większe zasoby poznawcze (CR) łącznie z wiekiem
kształtowały w 31% poziom wykonania „Słownika”:
zasoby korzystnie determinowały jego wykonanie,
wiek – negatywnie. Wyższy CR sprzyjał niższemu poczuciu deficytów wykonawczych (DEX-S), zaś nasilała
je depresja. Natomiast w grupie HCR wiek w interakcji z nastrojem depresyjnym determinowały poziom
realizacji dwóch zadań: MoCA i fluencji. Niższym
wynikom w „Cyfrach wprost” oraz wyższemu poczuciu
trudności poznawczych (DEX-S, MARS, SLC) sprzyjał
nastrój depresyjny. Lepsze zasoby poznawcze (CR)
pozytywnie, a nastrój depresyjny negatywnie determinowały wykonanie „Słownika”. Najważniejszą różnicą
w odniesieniu do determinantów funkcjonowania

Tabela I. Charakterystyka (M±SD) grupy HCR (n=48) i LCR (n=72)
Table I. Characteristics (M±SD) of the HCR (n=48) and LCR (n=72) group
Zmienne /Variable
wiek (w latach) /age (in years)
Cyfry wprost /Digits span forward
Cyfry wspak /Digits span backwards
Słownik /Vocabulary
Fluencja słowna (5 zadań) /Verbal fluency (5 tasks)
MoCA
BDI II
DEX-S
MARS
SLC
CR
Czynniki demograficzne /demographic varaibles
płeć /sex
kobiety /female
mężczyźni /male

LCR
n=48

HCR
n=72

Test t-Studenta (p)
/ d Cohena

61,6±10,8
5,3±2,03
5,1±1,8
35,8±15,03
66,4±23,4
24,4±4,1
14,7±8,6
22,3±10,03
13,05±6,9
8,4±3,5
16,7±2,8
n
35
13

54,6±9,3
6,6±1,7
5,6±2,0
46,11±14,1
83,7±23,6
27,2±2,6
8,6±6,7
17,5±10,7
9,2±4,3
7,2±2,7
24,5±2,8
n
40
32

-3,7 (0,001) / 0,69
3,4 (0,001) / 0,69
0,83 (0,2)
3,8 (0,001) / 0,66
3,9 (0,001) / 0,73
4,46 (0,001) / 0,81
-4,2 (0,001) / 0,79
-2,05 (0,01) / 0,47
-3,7 (0,001) / 0,77
-2,19 (0,04) / 0,38
14,9 (0,001) / 2,78
χ2 Pearsona (p)
3,7 (0,08)

nadciśnienie tętnicze /hypertension

brak /no
obecne /yes

15
33

33
39

2,55 (0,11)

aktywność zawodowa /professional activity

nieaktywny zawodowo /not employed
pracujący /professionally active

29
19

13
59

25,5 (0,001)

stan cywilny /marital status

wdowiec/rozwiedziony /divorced or widower
żonaty/mężatka /married

12
36

2
70

14,3 (0,001)
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poznawczego w HCR i LCR była wyraźna rola CR w realizacji „Cyfr wprost” jedynie w HCR: wyższe zasoby
w niewielkim, lecz istotnym stopniu (11% wariancji)
sprzyjały pamięci bezpośredniej. Druga różnica dotyczyła wielkości współczynników determinacji (R2)
i β. Były one wyższe w LCR, co oznacza, że wiek lub
nasilenie depresji były bardziej znaczącymi determinantami sprawności poznawczej i poczucia deficytów
osób z niskimi zasobami poznawczymi (tab. III).
Tabela II. CR, BDI II i wiek a funkcjonowanie poznawcze: korelacje r Pearsona
w grupach HCR i LCR
Table II. CR, BDI II, age and cognitive functioning: Pearson’ r correlations in
the HCR and LCR groups
Zmienne /Variable

CR

BDI II

Wiek /Age

DEX-S

HCR
LCR

>0,05
0,41 (0,001)
>0,05
-0,46 (0,001) 0,57***(0,001) 0,36 (0,006)

Cyfry wprost
/Digits span
forward

HCR
LCR

0,35 (0,001)
>0,05

>0,05
-0,32 (0,02)

>0,05
-0,44 (0,001)

Cyfry wspak
/Digits span
backwards

HCR
LCR

0,22 (0,03)
>0,05

-0,34 (0,002)
-0,36 (0,006)

-0,29 (0,006)
-0,54 (0,001)

Słownik
/Vocabulary

HCR
LCR

0,33 (0,02)
0,28 (0,03)

-0,44 (0,001)
-0,28 (0,02)

-0,33 (0,002)
-0,52 (0,001)

MoCA

HCR
LCR

0,32 (0,002)
>0,05

-0,43 (0,001)
-0,49 (0,001)

-0,49 (0,001)
-0,66 (0,001)

SLC

HCR
LCR

>0,05
>0,05

0,28 (0,009)
0,54 (0,001)

0,26 (0,01)
0,24 (0,05)

MARS

HCR
LCR

>0,05
>0,05

0,56 (0,001)
0,53 (0,001)

>0,05
0,42 (0,02)

Fluencja słowna
/Verbal fluency

HCR
LCR

0,27 (0,01)
>0,05

-0,42 (0,001)
-0,35 (0,007)

-0,41 (0,001)
-0,36 (0,007)

Dyskusja
W omówionych badaniach przyjęto, że poziom CR
tworzą: poziom wykształcenia, nasilenie aktywności
zawodowej, fizycznej i społecznej. Wyniki wskazują, że wyższa sprawność poznawcza była związana
z wyższym poziomem CR. Zbliżone dane mówiące
o pozytywnym wpływie wysokiego CR na możliwości
poznawcze dorosłych i seniorów uzyskano w innych
badaniach. Potwierdzono, że styl życia rozumiany jako
różnorodna aktywność psychospołeczna i zdrowy styl
życia sprzyjają kondycji poznawczej [9, 37, 59]. Metaanalizy [60] wykazały, że osoby o niskim poziomie
edukacji są 2,6 razy bardziej narażone na rozwój zaburzeń poznawczych, natomiast aktywność edukacyjna
podejmowana od wczesnych lat życia oraz długoletnia i złożona aktywność społeczno-zawodowa pełni
funkcję protekcyjną dla sprawności poznawczych
w późnym wieku. Tym samym autorzy podkreślają,
że CR jest efektem aktywności podejmowanej już od
okresu dzieciństwa [18]. W przeciwieństwie do tych
doniesień inne prace wskazują, że wyższy poziom
CR sprzyja szybszej degradacji poznawczej u osób
z chorobą Alzheimera [61]. Ponieważ omówione
tu badania własne nie mają charakteru podłużnego,
trudno wnioskować o możliwej dynamice zmian poznawczych u uczestników. Badacze sugerują jednak, że
CR jest wskaźnikiem dotychczasowych doświadczeń
i aktualnych możliwości i nie umożliwia prognozowania sprawności poznawczej w kolejnych latach [18].

Tabela III. Determinanty (CR, wiek, BDI II) sprawności poznawczych w grupach LCR i HCR
Table III. The determinants (CR, age, BDI II) of cognitive performance in the HCR and LCR groups

HCR

Zmienne /Variable

Wiek /Age (β)

BDI II (β)

CR (β)

Skorygowane R2
/Adjusted R2

F (p)

MoCA

-0,49 (0,001)
-0,38 (0,002)

-0,24
-0,25 (0,04)

0,17
0,16

0,24
0,27

22,9 (0,001)
14,3 (0,001)

Słownik /Vocabulary

-0,15
-0,007

-0,44 (0,001)
-0,39 (0,001)

0,25
0,26 (0,01)

0,18
0,24

17,1 (0,001)
12,2 (0,001)

Fluencja słowna /Verbal fluency

-0,26
-0,28

-0,42 (0,001)
-0,28 (0,02)

0,20
0,24

0,16
0,21

14,7 (0,001)
10,5 (0,001)

Cyfry wprost /Digits span forward

-0,01

-0,05

0,35 (0,002)

0,11

10,0 (0,002)

Cyfry wspak /Digits span backwards

-0,17

-0,34 (0,003)

0,16

0,11

9,4 (0,003)

DEX

-0,01

0,41 (0,001)

0,08

0,16

14,2 (0,001)

MARS

-0,17

0,56 (0,001)

0,12

0,31

32,6 (0,001)

SLC

LCR

0,17

0,27 (0,02)

-0,03

0,6

5,78 (0,02)

MoCA

-0,66 (0,001)
-0,55 (0,001)

-0,24
-0,25 (0,04)

0,05
-0,03

0,43
0,49

36,1 (0,001)
21,5 (0,001)

Słownik /Vocabulary

-0,55 (0,001)
-0,51 (0,001)

-0,06
0,04

0,24
0,25 (0,04)

0,26
0,31

17,3 (0,001)
11,5 (0,001)

Fluencja słowna /Verbal fluency

-0,47 (0,001)

-0,18

0,02

0,20

12,7 (0,001)

Cyfry wprost /Digits span forward

-0,44 (0,002)

-0,15

-0,07

0,18

11,1 (0,002)

Cyfry wspak /Digits span backwards

-0,50 (0,001)

-0,15

0,009

0,28

18,9 (0,001)

DEX-S

0,13
0,17

0,57 (0,001)
0,46 (0,001)

-0,3
-0,3 (0,002)

0,31
0,38

21,9 (0,001)
15,1 (0,001)

MARS

0,22

0,52 (0,001)

0,02

0,27

18,0 (0,001)

SLC

0,001

0,53 (0,001)

0,02

0,28

19,3 (0,001)
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Co do roli, jaką CR odgrywa w kształtowaniu
aktualnych możliwości poznawczych, to w obydwu
grupach tzn. osób z wyższym i niższym poziomem
rezerwy odnotowano wpływ CR (pozytywny), wieku
(negatywny) i nasilenia depresji (negatywny) na
kompetencje poznawcze. Ujemny związek wieku
i funkcjonowania poznawczego jest dobrze udokumentowany [62], podobnie jak dodatni wieku i depresji [63]. Jednak wiek w niejednoznaczny sposób
determinuje trajektorię poznawczego starzenia się
[16]. Satysfakcjonujące starzenie się jest zależne od
sprawności funkcji wykonawczych, która wzrasta wraz
z wyższym CR [64]. Cecha ta dotyczyła grupy HCR,
w której zaobserwowano korelacje dodatnie pomiędzy
CR a wynikami wszystkich testów, które angażują
także funkcje wykonawcze. Uzyskane dane są zbieżne
z innymi doniesieniami na temat pozytywnego wpływu wysokiego poziomu CR na funkcje wykonawcze,
procesy pamięciowe [20], w tym pamięć semantyczną
[65], operacyjną i bezpośrednią [66].
U osób z niższym poziomem rezerwy (LCR)
wyraźnie zaznaczył się negatywny związek funkcjonowania poznawczego z wiekiem i depresją. Poziom CR
moderuje relacje pomiędzy wiekiem, nastrojem a funkcjonowaniem poznawczym [48]: niska rezerwa nasila
poziom depresji negatywnie wpływając na zdolności
poznawcze [67]. Jednakże wyższe nasilenie nastroju
depresyjnego może być przyczyną negatywnej samooceny niektórych aspektów CR, np. relacji społecznych
czy też samooceny sprawności poznawczych, ale także
bezpośrednią przyczyną trudności poznawczych czy
ich przejawem [63]. Może to oznaczać, że grupa LCR
uzyskuje wyższy wskaźnik depresji i poczucia trudności poznawczych ze względu na świadomość powiązanego z wiekiem osłabienia możliwości, które nie mogą
być kompensowane dotychczasowym doświadczeniem
i kompetencjami. Jest to zgodne z wynikami innych
badań [60]. Z kolei osoby z HCR cechują się lepszym
funkcjonowaniem poznawczym właśnie ze względu
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na posiadane zasoby, być może osłabiające negatywny
wpływ depresji i wieku. Jest to jednak problem wymagający kolejnych analiz.
Omówione badania nie są wolne od niedociągnięć.
Pomimo wykazania pozytywnej roli CR w kształtowaniu możliwości poznawczych trudno prognozować, czy
i jak długo efekt ten utrzyma się w kolejnych latach
życia. Badania podłużne, prowadzone w większej
grupie, są niezbędne do weryfikacji tezy o ochronnym
efekcie wysokiego poziomu CR. Wskazuje się możliwość wzmacniania CR w wieku dorosłym, głównie
poprzez działania interdyscyplinarne [68]. Wzmacnianie to obejmuje najogólniej aktywny styl życia, czyli
różne formy stymulacji poznawczej [69], aktywność
fizyczną [70], społeczną [71], profesjonalną/zawodową [31], leczenie depresji [38] oraz zapobieganie
i leczenie obciążeń somatycznych.
Wnioski
Wyższy poziom rezerwy poznawczej sprzyja
lepszej kondycji poznawczej osób dorosłych i seniorów. Jest czynnikiem wspierającym funkcjonowanie
poznawcze w wieku dorosłym i senioralnym o ile jest
kształtowane od wczesnych faz rozwoju. Warto promować wzmacnianie składowych rezerwy poznawczej
we wszystkich fazach życia tak, by sprzyjały satysfakcjonującemu starzeniu się. Przyczyny zróżnicowanego funkcjonowania poznawczego osób o niższym
i wyższym poziomie zasobów poznawczych mogą
mieć częściowo odmienne uwarunkowania i wymagać
odmiennych form oddziaływań (np. farmakoterapii,
psychoterapii, stymulacji poznawczej).
Źródło finansowania: Praca nie jest finansowana z żadnego źródła.
Konflikt interesów: Autorzy deklarują brak konfliktu
interesów.
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