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WPROWADZENIE I CEL PRACY

Pamięć epizodyczna, czyli umiejętność utrwalania przeszłego, aktualnego i przyszłego
doświadczenia, jest niezbędna do wykonywania wielu codziennych zadań, takich jak
zapamiętywanie i przywoływanie autobiograficznego wydarzenia z przeszłości oraz
pamiętanie o bieżących sprawach i planach na przyszłość. Istnieje powszechne
zapotrzebowanie na interwencje mające na celu poprawę jej sprawności, szczególnie
w grupie osób w wieku senioralnym (>65).
Obecnie najpopularniejszą niefarmakologiczną metodą poprawiania sprawności pamięci
epizodycznej są treningi poznawcze (CT: Cognitive Training), Celem przedstawionego
badania była ocena wpływu CT na sprawność pamięci epizodycznej bezpośredniej
i odroczonej w grupie seniorów.

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY
średnia wieku = 71,65, (SD) = 7,18
K = 70 lat, (SD = 5,25)
M = 77,5 lat (SD = 10,1)
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Tab. 1. Porównanie wyników podtestów mierzących rodzaje pamięci epizodycznej bezpośredniej i odroczonej

PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA

zmiana istotna
statystycznie

zmiana nieistotna
statystycznie

ADRES (7 elementów) bezpośrednia pamięć logiczna

Ocena sprawności pamięci
epizodycznej przed i po treningu:
MoCa, RBANS, ACE-III

ogólna (p=0.0035)

norma (p=0.043)

MCI (p=0.116)

otępienie lekkie (p=0.18)

RBANS (12 elementów) bezpośrednia pamięć logiczna
ogólna (p=0.12)

Tab. 2 Indywidualne zmiany pomiędzy 1. a 2. pomiarem MoCA (p=0.05)

norma (p=0.145)

MCI (p=0.322)

otępienie lekkie (p=0.062)

RBANS bezpośrednia (12 elementów) pamięć mechaniczna
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ogólna (p=0.00019)

norma (p=0.22)

MCI (p=0.024)

otępienie lekkie (p=0.012)

Wynik w MoCa
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PAMIĘĆ ODROCZONA

zmiana istotna
statystycznie

zmiana nieistotna
statystycznie
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ADRES (7 elementów) odroczona pamięć logiczna
ogólna (p=0.000001)
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ES

RBANS (12 elementów) odroczona pamięć mechaniczna

Tytuł osi

GN

otępienie lekkie (p=0.00077)

RBANS (12 elementów) odroczona pamięć logiczna
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ogólna (p=0.00036)

norma (p=0.05046)

MCI (p=0.067)

otępienie lekkie (p=0.015)

Tab. 3. Wynik MoCa - pomiar pierwszy i drugi

RBANS odroczona pamięć wzrokowa
ogólna (p=0.000038)

26,85
SD = 2.71

24,75

norma (p=0.016)

MCI (p=0.028)

otępienie lekkie (p=0.0077)

RBANS (20 elementów) pamięć rozpoznawcza

SD = 2.26

ogólna (p=0.000172)

norma (p=0.000172)

MCI (p=0.026)

otępienie lekkie (p=0.00077)

WYNIKI I WNIOSKI

1. CT okazał się skuteczną metodą poprawiania sprawności pamięci epizodycznej bezpośredniej i odroczonej w grupie
seniorów uczestniczących w CT Akademia Umysłu® (MoCa: P1 = 24,75, P2 = 26,85, p = 0,000002**)
2. Uzyskane w badaniu wyniki wskazują na znaczącą poprawę sprawności procesów pamięci epizodycznej (mechanicznej, logicznej,
wzrokowej) w całej grupie seniorów uczestniczących w CT.
3. Największy zakres zmian w kierunku poprawy w poszczególnych podtypach pamięci epizodycznej zaobserwowano u seniorów
w normie poznawczej.
4. Największe zmiany w kierunku poprawy w grupie MCI zaobserwowano w zakresie pamięci bezpośredniej mechanicznej, odroczonej:
logicznej i wzrokowej, a w grupie z otępieniem – bezpośredniej mechanicznej oraz odroczonej: mechanicznej, logicznej i wzrokowej.
5. Dalsze badania wymagają powiększenia grupy seniorów z MCI i z otępieniem oraz włączenie grupy kontrolnej.
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