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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА КИРИЛИЦА и ЛАТИНИЦА 

 

на кирилица: 

ЛКН – леки когнитивни нарушения 

ИКТ – информационни и комуникационни технологии 

БА – Болест на Алцхаймер 

CЗО – Световната здравна организация 

ККТ – компютъризиран когнитивен тренинг  

КТ – когнитивен тренинг 

на латиница: 

МMSE – Mini-Mental State Examination 

MoCa – Montreal Cognitive Assessment 

MCI – Mild Cognitive Impairment 

CERAD – The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease 

ARCD – Age-related cognitive decline 

CRIq – Cognitive Reserve Index Questionnaire 

WBT – Web-based training- уеб базиран тренинг 

GCAB – General Cognitive Assessment Battery 

Статистически съкращения и обозначения: 

Mean – средна аритметична 

SD – стандартно отклонение 

RCI – Reliable Change Index 

LMM – Linear Mixed Models 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

С напредване на възрастта при много хора се наблюдава влошаване 

на когнитивните функции. Когнитивните нарушения са сериозен проблем, 

който прави засегнатите лица изключително зависими и неспособни да се 

грижат сами за себе си. Икономическите загуби от този проблем в световен 

мащаб се оценяват на 604 млд. долара през 2010 г. като се очаква да 

нараснат до 1 117 млрд. долара през 2030 г. Това налага необходимостта да 

се влагат усилия в посока своевременно и детайлно изследване на 

когнитивните способности, като се прилагат и усъвършенстват практични 

и лесно приложими инструменти за превенция на когнитивния спад и 

подобряване на когнитивното функциониране при възрастните хора. 

Когнитивният тренинг е специфична интервенция, която дава 

възможност за подобряване на цялостния когнитивен статус, чрез 

изпълнението на познавателни задачи за подобряване на мозъчната 

дейност. Традиционно провежданите програми са доказали своята 

ефикасност за подобряването или поне стабилизирането на когнитивните 

функции при възрастните хора и въпреки, че са важен компонент от 

рехабилитационния процес много често е налице силно ограничение на 

достъпа на пациентите до този тип интервенции. 

Алтернативните методи за справяне с този проблем като 

приложението на информационни и комуникационни технологии и по-

специално компютъризиран когнитивен тренинг („сериозни игри“) стават 

все по-популярни сред специалистите в областта на когнитивната наука – 

психолози, невропсихолози и изследователи. Включването на 

информационни технологии в съвременната невропсихологична практика 

би могло да оптимизира когнитивните интервенции, като повиши както 

тяхната интензивност, така и проследяването на пациента и качество на 

професионалния мониторинг.  

Изследователите в тази област се обединяват около необходимостта 

от допълнителни проучвания и подчертават, че усилията трябва да бъдат 

съсредоточени в две посоки: първо, да се определи дали 

компютъризираният когнитивен тренинг е ефективен подход, кои 

когнитивни области е най-вероятно да реагират и какви подходи на 

обучение биха довели до по-голям ефект; и второ, да се създаде 

съгласувана научноизследователска програма с клинично приложение и 

разработване на насоки за регулиране на онлайн програми за когнитивен 

тренинг. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се адаптира и приложи 

уеб базирана платформа за когнитивен тренинг при възрастни хора над 60 

год., без данни за деменция, да се оцени ефектът от използването й, и да се 

предложи концептуален модел за провеждане и оценка на компютъризиран 

когнитивен тренинг. 

Работна хипотеза:  

Когнитивният тренинг с уеб базирана платформа може да се 

използва като алтернативен съвременен метод за оценка на когнитивния 

спад при възрастни хора над 60 год. и за подобряване на когнитивното им 

функциониране. 

За постигане на целта са поставени следните задачи: 

Задача 1: Да се предложи и адаптира инструментариум за провеждане на 

компютъризиран когнитивен тренинг и за оценка на нивото на когнитивен 

резерв за българската популация: 

 Оценка на валидността на уеб базираната платформа за когнитивен 

тренинг CogniFit™ за българската популация. 

 Валидиране на българска версия на въпросника за определяне на 

индекса на когнитивен резерв – Cognitive Reserve Index Questionnaire 

(CRIq). 

Задача 2: Да се проведе компютъризиран когнитивен тренинг и да се 

оцени приложимостта на платформата. 

Задача 3: Да се анализират когнитивните функции на изследваните лица 

преди и след провеждане на компютъризиран когнитивен тренинг с 

адаптираната версия на избраната платформа. 

Задача 4: Да се анализира връзката между резултатите от проведения 

компютъризиран когнитивен тренинг и нивото на когнитивния резерв при 

изследваните възрастни лица. 

Задача 5: Да се предложи концептуален модел за провеждане и оценка на 

компютъризиран когнитивен тренинг 
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III. МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

1. Вид и организация на проучването 

Настоящото проучване изследва ефективността на уеб базираната 

платформа за подобряване на когнитивните функции при хора на възраст 

над 60 г., без данни за деменция. При оценка на ефекта от приложението на 

платформата се проведе рандомизирано клинично проучване, като бяха 

сформирани две групи:  

 експериментална група, провеждаща компютъризиран когнитивен 

тренинг;  

 контролна група, в която участниците не използват платформата за 

допълнително когнитивно стимулиране.  

За целите на настоящото проучване бе сформиран екип от 

специалисти (невролози, психиатри, информатици и психолог) за 

изготвяне на алгоритъм за провеждане на проучването, за избор на 

включващи и изключващи критерии за подбор на участниците и за 

осъществяване на дейностите по провеждане на компютъризирания 

когнитивен тренинг. Когнитивният тренинг на двете групи участници 

(експериментална и контролна) се осъществи в периода февруари – юни 

2019 г. 

Настоящото проучване е одобрено от Етичната комисия към 

Медицински университет - Пловдив, с протокол № 6/20.12.2018 г. 

Проучването премина през следните етапи: 

Етап 1: Адаптиране на избраната платформа за когнитивен тренинг 

(CogniFit™) за българската популация и на българската версия на 

въпросник за оценка нивото на когнитивен резерв Cognitive Reserve Index 

Questionnaire. 

Етап 2: Подбор и оценка на изследваните лица 

Етап 3: Провеждане на компютъризирания когнитивен тренинг чрез 

адаптираната версия на платформата CogniFit™. Основните етапи са 

представени на схема 1.  

Етап 4: Анализ на получените резултати  
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Схема 1. Етапи на подбор и оценка на изследваните лица в експерименталната група 

2. Единици на наблюдение 

А. Логически единици на наблюдение са възрастни хора над 60 години, 

отговарящи на следните включващи и изключващи критерии: 

Включващи критерии: 

 Възраст над 60 години, мъже и жени 

 Способност на участника да разбере и приеме целта на проучването; да разбере, 

приеме и подпише Декларация за информирано съгласие на пациента.  

 Достъп до компютър за провеждане на когнитивния тренинг или съгласие да 

посещава кабинет, оборудван с компютър за провеждане на тренинга 

 MMSE > 26 т. - без данни за дементен синдром 

Изключващи критерии: 

 Потенциалният участник е във физическо и психическо състояние, което по оценка 

на изследователя би затруднило или компроментирало способността му да участва в 

проучването – зрителни или слухови нарушения, както и тремор, които биха 

попречили за осъществяване на когнитивния тренинг или използването на 

компютър и мишка и друг вид посочващи устройства. 

 Има данни, че потенциалният участник употребява или покрива критериите за 

зависимост към определени субстанции по DSM-V – напр. алкохолна зависимост. 

 Установени данни за дементен синдром - MMSE под 26 т., нарушения на 

поведението и на ежедневното функциониране. 

- Данни от клиничното интервю и/или от медицинската документация за наличие на 

заболявания/ състояния, свързани с промени в когнитивните функции: 

- значимо неврологично заболяване, освен деменция /остро или подостро 

IV. Невропсихологична оценка - след приключване на когнитивния тренинг 

CERAD GCAB 

III. Когнитивен тренинг c CogniFit 

продължителност 8 седмици поне 3 тренинг сесии седмично 

II. Невропсихологична оцека - преди когнитивния тренинг 

CERAD GCAB 

I. Подбор на пациентите, в съответствие с критериите за включване в проучването 
Демографски 

данни 
Mini-Mental State 

Exam 
Неврологичен 

статус 
Психиатричен 

статус 
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прогресиращо заболяване на ЦНС; 

- психиатрично разстройство; 

- хронично декомпенсирано състояние, свързано със засягане на един или повече 

органи и системи – тежки сърдечносъдови, чернодробни, бъбречни заболявания, 

диабет и т.н.; 

- системни инфекциозни заболявания. 

 Провеждане на медикаментозно лечение за когнитивен дефицит. 

 Данни за история на когнитивни нарушения – интелектуален дефицит. 

 Данни за травма на главата, която е причинила загуба на съзнание през последните 

5-10 години. 
 Данни за мозъчен инсулт. 

Б. Технически единици на наблюдение - амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска помощ и Здравен Център “БРОД“. 

3. Признаци на наблюдение 

 Демографски характеристики – пол, възраст, образование, семейно 

положение 

 Индекс за нивото на когнитивен резерв 

При оценката на приложимостта на платформата, се изследваха 

следните характеристики: 

 Придържане към когнитивния тренинг – отчита броя на 

участниците, завършили всички тренинг сесии за период от 8 седмици. 

 Поносимост към компютъризирания когнитивен тренинг- 

незавършени докрай тренинг сесии или такива с по-дълга почивка се 

определят като трудности, свързани с поносимостта на програмата. 

Отчита се също така броят на отпадналите участници, независимо от 

причината. 

 Използваемост – на участниците беше зададен въпрос: „Беше ли лесно 

да използвате игрите, включени в тренинг програмата на платформата? 

(Да/ Не)“. 

 Удовлетвореност - на участниците беше зададен въпрос: „Чувствате ли 

се удовлетворени от използването на платформата? (Да/ Не)“. 

 Желание за използване на платформата в бъдеще - на участниците 

беше зададен въпрос: „Бихте ли използвали платформата и в бъдеще? 

(Да/ Не)“. 

Ефективността от компютъризирания когнитивен тренинг се 

анализира чрез: 
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 Данни от невропсихологичната оценка с CERAD (The Consortium to 

Establish a Registry for Alzheimer's Disease): оценката е двукратна, преди 

и след провеждане на компютъризирания когнитивен тренинг.  

 Данни от компютърната невропсихологична оценка CogniFit™ - 

General Cognitive Assessment Battery (GCAB) за оценка на когнитивните 

функции преди и след приключване на компютъризирания когнитивен 

тренинг. Всяка една от задачите, които трябва да бъдат изпълнени, се 

базира на традиционни невропсихологични тестове за оценка.  

4. Методи 

4.1. Социологически методи 

За целите на проучването бе разработена клинична карта на 

респондента, която събира необходимата информация за изследваното 

лице и определя неговата годност за включването му в тренинга.  

С полуструктурирано интервю по адаптирана българска версия на 

въпросник CRIq (Cognitive Reserve Index Questionnaire) се оцени нивото на 

когнитивния резерв, което съдържа три раздела: CRI-Образование, CRI-

Работа, CRI-Свободно време, както и демографски данни.  

4.2. Невропсихологични методи на изследване 

 Невропсихологична батерия CERAD (Consortium to Establish a Registry 

for Alzheimer’s Disease) , включваща тестове за вербална флуидност, 

памет за списък от думи, конструктивен праксис и припомняне на 

конструктивен праксис. 

 Mini-Mental State Examination (MMSE) - скринингова скала за оценка на 

общия когнитивен капацитет 

4.3. Статистически методи 

За анализ на данните от проведеното проучване е използван 

статистически софтуер SPSS v.22 и са приложени следните статистически 

методи: 

 Дескриптивна статистика – за описание на изследваните метрирани 

величини. 

 Методи за оценка на относителен дял и честотни разпределения при 

качествени неметрирани величини и групирани данни. 

 Критерий χ
2
 за анализ на резултатите при двумерни разпределения и 

Fisher’s exact test при таблици 2х2.  
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 Т-тест на Student за съпоставка на метрирани нормално разпределени 

величини. 

 За съпоставка на две свързани извадки (получените резултати преди и 

след провеждане на тренинга) се използва Wilcoxon Signed Ranks Test. 

 За съпоставка на две несвързани извадки (получените резултати в двете 

групи, участващи в проучването) се използва Mann Whitney U-test. 

 Корелационен анализ – за оценка силата на връзката между 

изследваните показатели се използва коефициент на корелация на 

Spearman.  

 Регресионен анализ – еднофакторна и множествена линейна регресия за 

анализ на комплексното влияние на няколко фактора върху дадена 

резултативна величина 

 Коефициент алфа на Кронбах (Cronbach’s Alpha) и intra-item correlation 

coefficient -  за оценка на надежността и вътрешната съгласуваност за 

българската версия на въпросника CRIq и общата когнитивна оценка 

GCAB  

 За оценка на ефекта от проведената интервенция при анализ на данни от 

повтарящи се измервания във две и повече групи се използват  линейни 

смесени модели (LMM - Linear Mixed Models).  

 За оценка на величината и посоката на резултата от интервенцията и 

размерите на ефектите се използва коефициентът на Cohen d.  

 За коригиране на грешките при измерване и контролиране на 

практически ефекти при многократното администриране на един и 

същи инструмент се използва RC индекс (RCI - Reliable Change Index).  

 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието p<0.05 при 95% 

интервал на доверителност. 

4.4. Използвани софтуерни продукти 

 Уеб базирана платформа за когнитивен тренинг CogniFit™, състояща 

се от три основни модула: 

 Статистически програмен продукт IBM SPSS Statistics v.22.  

 За графично представяне на резултатите е използван Excel for Windows 

2010  
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Валидиране на инструментариум за провеждане на ККТ и за 

оценка на нивото на когнитивен резерв за българската популация 

1.1. Избор и адаптиране на уеб базирана платформа CogniFit™ за 

провеждане на когнитивна оценка и тренинг за българската 

популация  

Проучванията за ефективността от тренинг програмите показват, че 

провеждането на когнитивен тренинг и рехабилитация чрез използване на 

уеб базирани платформи има обещаващи благоприятни ефекти върху 

различни когнитивни области. Сравненията между тях по отношение на 

тяхната приложимост и ефективност обаче, се затруднява поради факта, че 

се изследвани групи с различен профил, а докладваните резултати за 

ефективността по когнитивни области в голяма степен зависят от дизайна 

и методиката на проучването.  

За целите на настоящото изследване избрахме платформата 

CogniFit™ за адаптиране за българската популация. CogniFit™ притежава 

необходимата функционалност за изпълнение на задачите и постигане на 

поставената цел, като създателите на платформата предоставиха подкрепа 

и финансова отстъпка. 

Провеждането на процедурите по адаптирането на CogniFit™ ни 

позволи да идентифицираме евентуални проблеми, свързани с 

въвеждането и приложението на платформата, и да гарантираме, че 

CogniFit™ e подходящ за целта. От направените проучвания установихме, 

че упражненията, включени в програмата CogniFit™, често са били 

използвани в практиката. Това ни даде представа за потенциалните 

бариери, които съществуват при приложението. Тестовете за 

използваемост са от съществено значение за създаването на лесен за 

ползване уебсайт, който може да бъде използван за внедряване.   

Процесът на адаптирането включва превод на CogniFit™, 

провеждане на предварителен тест за използваемост, оценяване на 

проблемите на използваемостта и внедряване на окончателната версия. 

Специфичните цели на адаптирането бяха: (1) превод на уебсайта 

CogniFit™, (2) получаване на обратна информация от крайните 

потребители относно използваемостта, полезността, лекотата на 

използване и доверието в използването на CogniFit™, (3) коригиране на 

докладваните проблеми и подготовка на CogniFit™ преди внедряването и 

(4) внедряване на CogniFit™. Етапът на внедряване включва предоставяне 

на CogniFit™ на разположение в общата практика или за домашно 

ползване от потребителите и здравните специалисти. 
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Реализиция на платформата COGNIFIT™ 

След приключването на превода и тестовете за функционалност и 

използваемост на системата, достъпът до българската версия на 

платформата за когнитивен тренинг CogniFit™ се осъществява на адрес 

https://www.cognifit.com/partner/I8SIt5NgluzEWISwESvOTwuOCp0I4VeZB

MgAFTGQb6iYC0h6FDIl030pgOYw2X?#item2log, като за коректното ѝ 

функциониране, следва да се имат предвид следните технически 

изисквания: 

 процесор: 2.33GHz или 32-bit (x86), 64-bit (x64);  

 операционна система Windows 7 или по-нова версия; 

 препоръчителни уеб браузъри Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome; 

 минимум 2 GB RAM 

 резолюция на екрана  минимум 1024x768 dpi; 

 интернет връзка – кабелна или WiFi. 

Препоръчително е тренинг сесиите да се провеждат на настолен 

компютър. Българската версия на платформата не може да бъде използвана 

през мобилни телефони или таблети. 

Началната страница на платформата е модулът, предоставящ 

възможност за регистрация и е показана на Фиг. 1. 

 

Фиг. 1. Модул за регистрация на потребителите в платформата CogniFit™ 

 

След влизане в акаунта, изследователят има достъп до 

инструментариум за провеждане на проучването и управление на 

изследваните лица (Фиг. 2.) 

 

https://www.cognifit.com/partner/I8SIt5NgluzEWISwESvOTwuOCp0I4VeZBMgAFTGQb6iYC0h6FDIl030pgOYw2X?#item2log
https://www.cognifit.com/partner/I8SIt5NgluzEWISwESvOTwuOCp0I4VeZBMgAFTGQb6iYC0h6FDIl030pgOYw2X?#item2log
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Профил на изследователя в CogniFit Research: 

 

Фиг. 2. Профил на изследователя в CogniFit Research 

 

1. Достъп до наличните лицензи за когнитивна оценка и тренинг 

програма. 

2. Създаване на профил на изследваното лице / пациент/ участник  

(Фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Профил на изследваното лице в CogniFit Research 

За добавяне на нов участник е необходимо да се въведе името или 

инициалите на изследваното лице и имейл адрес. Задължително е имейл 

адресът на участника да е този, който ще се използва, за да се проведе 

оценката или тренинг програмата. Имейлът се използва за първоначална 

регистрация на участника в платформата. 

3. Избор на интервенции – изследователят има следните възможности 

по отношение на типа интервенция: 

 когнитивна оценка; 
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 тренинг програма; 

 комбинирана интервенция, включваща две когнитивни оценки - 

оценка преди и след приключване на тренинг програмата и оценка на 

самата тренинг програма. 

В зависимост от целите на проучването и осигурените лицензи, 

изследователят може да избира различен тип когнитивни оценки: 

 обща когнитивна оценка; 

 когнитивна оценка при Синдром на дефицит на вниманието и 

хиперактивност; 

 когнитивна оценка при депресия; 

 когнитивна оценка при дискалкулия/ дислексия/ фибромиалгия; 

 когнитивна оценка при болест на Паркинсон; 

 когнитивна оценка при безсъние и т.н. 

След задаване на типа на когнитивните интервенции, за 

окончателното създаване на профила на съответният участник, 

изследователят определя времетраенето на тренинг програмата (от 1 до 12 

месеца) и времето между две тренинг сесии (0, 1, 6, 8, 12, 24, 36, 48 или 72 

часа). 

След натискане на бутона „Изпрати“, профилът вече е създаден и 

записан в списъка на изследователя (Фиг. 4). 

 

 

Фиг. 4. Профил на изследваното лице с назначена когнитивна оценка и тренинг 

програма в CogniFit Research 
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Профил на изследваното лице/ участник в платформата CogniFit™ 

След като са назначени съответните когнитивни интервенции, 

участникът/пациентът също трябва да се регистрира в платформата 

CogniFit™. Този акаунт може да бъде създаден от здравния специалист или 

от самия участник в проучването. Процесът на регистрация преминава 

през следните стъпки: 

1. Участникът трябва да посети сайта на българската версия на 

платформата CogniFit™ – 

https://www.cognifit.com/partner/I8SIt5NgluzEWISwESvOTwuOCp0I4VeZ

BMgAFTGQb6iYC0h6FDIl030pgOYw2X?#item2log 

2. В регистрационните полета, които ще се заредят, потребителят трябва 

да въведе имената, имейл адрес, идентичен с този, на който са 

назначени когнитивните интервенции от изследователя, парола по свой 

избор, пол и дата на раждане, след което се натиска бутон „ВХОД“ 

(Фиг. 5). 

 

 

Фиг. 5. Регистрация на потребителски профил в платформата CogniFit™ 

3. След регистрацията е необходимо потвърждение от съответния 

участник, че е съгласен да споделя резултатите от когнитивната си 

оценка и тренинг програма с изследователя, който ги е назначил. 

4. След като потвърди съгласието си, на участникът получава достъп до 

назначените когнитивни интервенции и може да започне своята тренинг 

програма. 

След натискане на бутона „НАЧАЛО“ започва серия от задачи/ игри, 

които имат за цел да оценят индивидуалните когнитивни умения на 

съответния потребител. Преди началото на всяка задача, на участника се 

https://www.cognifit.com/partner/I8SIt5NgluzEWISwESvOTwuOCp0I4VeZBMgAFTGQb6iYC0h6FDIl030pgOYw2X?#item2log
https://www.cognifit.com/partner/I8SIt5NgluzEWISwESvOTwuOCp0I4VeZBMgAFTGQb6iYC0h6FDIl030pgOYw2X?#item2log
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представя информация за конкретните цели и подробни инструкции за 

изпълнението ѝ (Фиг. 6). 

 

Фиг. 6. Начало на общата когнитивна оценка в потребителския профил на CogniFit™ 

Преди да започне оценяването по съответната задача, на участника 

се дава време да разгледа и да осъществи необходимите действия за 

успешно завършване на задачата. В зависимост от играта, платформата 

предоставя информация за оставащото време, ходове, позволен брой 

грешки и т.н. 

Когнитивни резултати 

Резултатите от когнитивната оценка, както и от междинните тренинг 

сесии, се изпращат автоматично като доклад на изследователя, назначил 

когнитивната интервенция. Участникът няма достъп до тези резултати. 

Обобщеният доклад от когнитивната оценка е достъпен в 

изследователския профил срещу името на всеки потребител, регистриран 

за участие (Фиг. 7). 

 

Фиг. 7. Представяне на индивидуалните когнитивни резултати на потребител в 

платформата CogniFit™ 
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Платформата предоставя възможност на изследователя да 

експортира доклада с индивидуалната когнитивна оценка (резултатите от 

GCAB) в csv (comma-separated values) формат, което подпомага 

последващата статистическа обработка на получените когнитивни 

резултати. 

1.2. Оценка на валидността на GCAB – сравнителен анализ между 

CERAD и компютъризираната GCAB на CogniFit™ 

Невропсихологични тестове са неразделна част както в клиничната 

практика, така и при провеждането на епидемиологични проучвания. Като 

се има предвид застаряването на населението, е важно наличието на достъп 

до валидни и ефективни методи за оценка на когнитивната функция в 

големи кохорти, какъвто предоставят онлайн платформите за когнитивен 

тренинг. За надеждността, валидността, както и за начина, по който 

потребителите приемат компютъризираните когнитивни тестове, са 

проведени проучвания, които показват еквивалентност и 

възпроизводимост на традиционно използваните невропсихологични 

тестове, при които е задължително присъствието на специалист, 

упълномощен да проведе тестването. Изследването на съответствието на 

данните, получени през уеб базирани платформи, и на данните, събрани 

чрез утвърден методи за оценка на когнитивните функции, е от значение 

при анализа на когнитивните промени след провеждане на интервенции за 

когнитивна рехабилитация. 

Общата когнитивна оценка GCAB (General Cognitive Assessment 

Battery) на CogniFit™ е проектирана да прави изчерпателна оценка на 

когнитивните функции при възрастни хора, като се прилагат подобни на 

традиционните невропсихологични тестове, често използвани от 

клиницистите. Батерията е валидирана в предходни проучвания спрямо 

няколко основни невропсихологични теста - автоматизираната батерия на 

невропсихологичния тест на Кеймбридж и теста за сортиране на карти на 

Уисконсин. 

GCAB e предназначена за оценка на общо 21 когнитивни функции, 

разделени в 5 когнитивни области (таблица 1). При провеждане на 

оценката изследваните лица изпълняват 15 задачи под формата на игри, и 

въз основа на изпълнението им, за всяка от тях се получава обективен 

резултат, отразяващ оценката за съответната когнитивна функция. Всяка 

една от тези функционални оценки е съставена от сурови оценъчни 

скорове, които се изчисляват чрез тегла, определени от факторен анализ.  
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Таблица 1. Когнитивни области и функции, които се обект на оценка в GCAB 

Когнитивна област Когнитивни функции 

Внимание 
Разделено внимание 

Фокусирано внимание 

Инхибиция 

Updating 

Памет 
Слухова краткосрочна памет 

Краткосрочна памет 

Контекстуална памет 

Невербална памет 

Визуална краткосрочна памет 

Работна памет 

Назоваване 

Координация 
Координация ръка-очи 

Време за отговор 

Възприятие 
Слухово възприятие 

Разпознаване 

Пространствено възприятие 

Визуално възприятие 

Визуално сканиране 

Разсъждение 
Планиране 

Скорост на обработка 

Когнитивна гъвкавост 
 

При оценката на валидността сравнихме получените резултати от 
GCAB с невропсихологичната батерия CERAD, която традиционно се 
използва в практиката. CERAD включва тестове за вербална флуидност, 
памет за списък от думи, конструктивен праксис и припомняне на 
конструктивен праксис. Извършва се от специалист клиничен психолог. 
Общият резултат от CERAD беше изчислен според метода, описан от 
Chandler и е представен в таблица 2. За всеки един от субтестовете, 
включени в невропсихологичната батерия, изследваното лице получава 
определен брой точки, а общият резултат се получава чрез сумиране на 
точките, получени от всеки един от тях и приема стойности от 0 до 100. 

Таблица 2. Максимален брой точки по субтестове по метода на Chandler 

CERAD субтестове Точки 

J1. Вербална флуидност (Verbal Fluency) 0-24 

J2. Назоваване (Modified Boston Naming Test) 0-15 

J3.MMSE - 

J4.Памет за списък от думи (Word List Learning) 0-30 

J5.Конструктивен праксис (Constructional Praxis) 0-11 

J6.Припомняне на списък от думи (Word List Recal) 0-10 

J7.Разпознаване на списък от думи (Word List Recognition 

Discriminability) 

0-10 

J8.Конструктивен праксис (припомняне) (Praxis recall) - 

Общ резултат 0-100 
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Процедурата по оценка на валидността на GCAB се проведе с 22 

лица, от които 6 (27.3%) мъже и 16 (72.7%) жени, на възраст от 60 год. до 

82 год. (на средна възраст 66.36 ± 4.66). На участниците последователно 

бяха проведени тестовете от невропсихологичната батерия CERAD в 

присъствието на психолог и компютъризираната оценка с GCAB, след 

предварителни инструкции и под контрол на докторанта. Участниците 

показаха постоянни характеристики на двете батерии, с различни сурови 

резултати поради различията в администрирането на тестовете и 

събирането на отговорите. Стойностите на средните аритметични за всеки 

един от когнитивните тестове, оценени в GCAB и CERAD са показани в 

таблица 3 и таблица 4. 

Таблица 3. Средни аритметични на резултатите от когнитивните тестове, 

включени в GCAB 

Тест N=22 

Mean SD 

GCAB-общ 220.68 81.824 

Слухово възприятие 215.27 179.484 

Слухова краткосрочна памет 278.23 185.447 

Контекстуална памет 139.05 92.888 

Разделено внимание 524.50 135.684 

Координация ръка-очи 82.86 79.995 

Фокусирано внимание 210.73 167.089 

Инхибиция 255.73 209.011 

Назоваване 130.68 111.032 

Планиране 261.45 225.175 

Скорост на обработка 172.91 192.065 

Разпознаване 127.86 90.337 

Време за отговор 97.73 89.361 

Когнитивна гъвкавост 363.95 149.896 

Краткосрочна памет 204.59 191.961 

Пространствено възприятие 310.91 233.211 

Updating 144.32 112.069 

Невербална памет 173.41 126.190 

Визуално възприятие 323.95 197.911 

Визуално сканиране 327.36 223.446 

Визуална краткосрочна памет 188.27 186.034 

Работна памет 166.41 115.769 
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Таблица 4. Средни аритметични на резултатите от когнитивните тестове, 

включени в CERAD 

Тест N=22 

Min Max Mean SD 

J1. Вербална флуидност 13 24 18.41 2.873 

J2. Назоваване 12 15 14.18 0.853 

J3. MMSE 24 30 28.05 1.558 

J4.Памет за списък от думи 11 23 19.14 2.660 

J5.Конструктивен праксис 9 11 10.55 0.671 

J6.Припомняне на списък от думи 5 10 6.73 1.241 

J7.Разпознаване на списък от думи 9 10 9.55 0.510 

J8.Конструктивен праксис (припомняне) 7 14 11.64 2.036 

CERAD-общ 67 87 78.45 5.796 

 

Във връзка с оценката на валидността на платформата CogniFit™ за 

провеждане на когнитивен скрининг при възрастни хора, анализирахме 

вътрешната съгласуваност и конкурентната валидност на GCAB. 

 

Вътрешна съгласуваност на GCAB 

Анализът на вътрешната съгласуваност показа много добра 

надеждност на оценката с GCAB, като стойността на inter-class correlation 

коефициента за всички включени области е ICC=0.866 (p<0.001). 

Коефициентът на Cronbach Alpha за всяка една от оценките е над 0.8, което 

е в подкрепа на надеждността и способността на GCAB да предоставя 

адекватна оценка на когнитивния статус Съпоставката на английския и 

българския вариант на GCAB показа много близки стойности на 

коефициентите на Cronbach Alpha за всички когнитивни оценки.  

 

Конкурентна валидност на GCAB 

Конкурентната валидност на GCAB беше установена чрез 

корелационен анализ на два често използвани в клиничната практика 

тестове за когнитивна оценка – MMSE и CERAD. Установи се слаба 

корелационна връзка между MMSE и оценката на слуховата краткосрочна 

памет от GCAB (rsb=0.24, p<0.021). По отношение на CERAD 

установихме, че оценките по когнитивни области от GCAB корелират 

статистически значимо с резултатите от тестовете J4. Памет за списък от 

думи (Word List Learning), J5. Конструктивен праксис (Constructional 

Praxis), J7. Разпознаване на списък от думи (Word List Recognition 

Discriminability) и J8. Конструктивен праксис (припомняне), а 

корелационните коефициенти са представени в таблица 5. 

Таблица 5. Достоверност, посока и сила на корелационни зависимости между GCAB 

когнитивни оценки и CERAD субтестове. 
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CERAD GCAB rsb p 

J3. MMSE Слухова краткосрочна памет 0.24 0.021 

J4.Памет за списък от думи GCAB общ 0.45 0.035 

 Слухово възприятие 0.46 0.033 

 Координация ръка-очи 0.56 0.007 

 Скорост на обработка 0.44 0.038 

 Когнитивна гъвкавост 0.44 0.039 

J5.Конструктивен праксис Краткосрочна памет 0.44 0.040 

J7.Разпознаване на списък от 

думи 

GCAB общ 0.43 0.045 

 Слухова краткосрочна памет 0.49 0.021 

 Контекстуална памет 0.58 0.005 

 Назоваване 0.58 0.020 

 Пространствено възприятие 0.50 0.018 

 Работна памет 0.61 0.003 

J8.Конструктивен праксис 

(припомняне) 

Пространствено възприятие 0.47 0.028 

 Разпознаване 0.44 0.040 

CERAD общ GCAB общ 0.35 0.110 

Наблюдавани са умерени корелации между GCAB и CERAD по 

отношение на оценките по отделните тестове. Коефициентите на 

корелация варират от 0.61 за работната памет до 0.49 за слуховата 

краткосрочна памет при сравняване на оценките в GCAB с техните аналози 

в CERAD. GCAB изследва повече когнитивни функции от CERAD и 

получените корелационни връзки са съпоставими в когнитивните области, 

които са общи за двата теста. Тези съответствия също говорят за добра 

надеждност на компютъризираната когнитивна оценка, предоставена от 

GCAB. 

Умерената зависимост между тестовете на GCAB и CERAD, за които 

се предполага, че измерват подобни конструкции, демонстрират добра 

валидност. Преглед на литературата за валидност на компютризирани 

невропсихологични тестове спрямо утвърдените тестове отчита средни 

корелации от 0.40 до 0.46 за памет, 0.28 до 0.40 за психомоторна скорост, 

0.41 до 0.48 за екзекутивна функция, 0.24 до 0.56 за внимание, и 0.50 до 

0.60 за времето на реакция. За сравнение GCAB показа резултати, близки 

до горната граница на диапазона, който се докладва при сходни уеб 

базирани невропсихологични батерии. Например за паметта открихме 

корелации в диапазона 0.44 до 0.61.  

Директните сравнения на нашите резултати с тези на други 

проучвания трябва да се тълкуват с повишено внимание, тъй като други 

батерии включват други тестове и имат различни съображения за данни, 

засягащи техните анализи. Нашите резултати обаче показват, че GCAB се 
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представя също толкова добре, колкото и валидирани и добре използвани 

уеб базирани невропсихологични батерии, насочени към оценка на 

когнитивните функции при възрастни хора. 

Разликите в суровите резултати, наблюдавани между GCAB и 

CERAD, се очакваха, тъй като всяка адаптация на традиционно използван 

тест към компютъризирана версия води до създаването на нов тест. 

Тестовете, включени в GCAB не са предвидени да бъдат идентични с 

тестовете в CERAD, а за измерване на същите познавателни конструкции. 

Разликите в администрирането на теста, събирането на отговори, 

критериите и възприеманата трудност могат да обяснят разликите в 

суровите резултати между традиционните и уеб базирани тестове. 

Настоящото проучване за валидността на GCAB показва, че 

компютъризираната когнитивна оценка би могла да се прилага като 

алтернативен метод при определяне на когнитивния статус при възрастни 

хора, тъй като показа добра вътрешна съгласуваност и предостави данни в 

подкрепа на нейната конкурентна валидност и способност да предоставя 

адекватна оценка при провеждане на когнитивен скрининг. 

1.3. Валидиране на въпросник за определяне индекса на 

когнитивния резерв - Cognitive Reserve Index Questionnaire (CRIq) за 

българската популация 

Когнитивният тренинг цели да подобри мозъчната функция дори в 

късна възраст, като се счита, че индивидуалните особености на всеки 

отделен човек, оказват силно влияние върху ефективността му. Фактори 

като образование, професия, житейски преживявания и опит, свързани с 

концепцията за когнитивния резерв, определят индивидуалното 

представяне на всеки човек при изпълнението на една или друга задача и 

намирането на компенсаторни стратегии за справяне с промени в 

когнитивните функции. Разработеният от Nucci и кол. (2012) инструмент 

за измерване на когнитивния резерв - CRIq (Cognitive Reserve Index 

Questionnaire) представлява полуструктурирано интервю, което събира и 

отчита количествено времетраенето и честотата на активностите, които 

човек е извършвал през целия си живот. CRIq включва демографски данни 

и 20 допълнителни въпроса, групирани в три раздела: степен на 

образование (CRI-Образование), професионална дейност (CRI-Работа) и 

всички дейности, свързани с времето извън професионалните ангажименти 

или учене (CRI-Свободно време).  

За целите на настоящото изследване валидирахме въпросника CRIq 

(Cognitive Reserve Index Questionnaire) за българската популация. 

Процедурата по валидирането на въпросника се проведе със 117 лица, 
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подбрани на случаен принцип, от които 98 жени (83,8%) и 19 мъже 

(16,2%), на възраст от 23 до 84 години (таблица 6).  

Таблица 6. Дeмографски характеристики на лицата, участвали във валидирането на 

въпросника CRIq  

Демографски характеристики 

N=117 

Стойност 

Възраст 
 

Mean (SD)  52.85 г. ± 16.84 

Range 23-84 г. 

Пол (%)  

мъже  15.8% 

жени  84.2% 

Семейно положение (%)  

Семеен/ семейна 50.4% 

Несемеен/несемейна 15.4% 

Разведен/а 21.4% 

Вдовец/вдовица 12.8% 

 

Участниците бяха разделени в три възрастови групи, в съответствие 

с класификацията на авторите на въпросника. В първата възрастова група 

бяха включени млади хора от 18 до 44 години (N=41; M=34.00; SD=6.38), 

във втората - хора на средна възраст, от 45 до 69 години (N=55; M=58.29; 

SD=8.74) и в третата група - възрастни хора от 70 до 89 години (N=21; 

M=75.43; SD=3.53)Анализът на коефициента алфа на Кронбах (Cronbach’s 

α), чиято стойност е 0.78, показва че въпросникът е с много добра 

вътрешна съгласуваност. Установихме, че корелационна връзка между 

резултатите в трите раздела на въпросника е слаба (таблица 7), което също 

е белег на много добра валидност. 
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Таблица 7. Достоверност, посока и сила на връзката между CRI-общ и неговите 

подраздели 

показател CRI-

Образование 

CRI-

Работа 

CRI-

Свободно 

време 

CRI-

общ 

CRI-Образование 1.000 0.664 0.158 0.861 

Sig. (2-tailed)   0.0001 0.089 0.0001 

CRI-Работа   1.000 0.043 0.816 

Sig. (2-tailed)     0.649 0.0001 

CRI-Свободно време     1 0.426 

Sig. (2-tailed)       0.0001 

CRI-общ       1 

Sig. (2-tailed)         

Както би могло да се предвиди, индексът на когнитивния резерв 

CRI- общ силно корелира с всички раздели на въпросника (CRI-общ - CRI-

Образование, r=0.834; CRI-общ - CRI-Работа, r=0.828), с изключение на 

CRI-Свободно време (CRI-общ - CRI-Свободно време, r=0.423).  

На фигура 8 е представено разпределение на анкетираните лица по 

ниво на когнитивен резерв (CRI level) във всяка една от трите възрастови 

групи. 

 

Фиг. 8. Разпределение на анкетираните по ниво на когнитивен резерв в трите 

възрастови групи 

 

Сред 117-те участници във валидирането на въпросника няма такива 

с ниско ниво на когнитивен резерв (CRI level).  
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Установихме, че възрастта влияе както върху общите CRI скорове, 

така и върху субскоровете във всяка една от възрастовите групи. Анализът 

на резултатите разкри статистически значими разлики в CRI-общ между 

възрастовите групи 18-44г. (104 т.) и 45-69 г. (115 т.) (p < 0.000), както и 

между групите 18-44 г. и 70-89 г. (117 т.) (p < 0.000), но не между група 45-

69 г. и група 70-89 г. (p = 0.789).  

Не бе установена статистически значима разликата по отношение на 

нивото на когнитивен резерв CRI-общ, CRI-Образование, CRI-Свободно 

време между двата пола, със изключение на CRI-Работа, където мъжете 

показват по-висок резултат в сравнение с жените (p=0.03) (таблица 8).  

Таблица 8. Резултати от CRIq по пол 

Показател Жени Мъже p 

Mean SD Mean SD 

CRI-Образование 113.53 12.387 116.58 13.044 0.33 

CRI-Работа 106.86 15.436 118.79 20.69 0.03 

CRI-Свободно време 106.42 11.494 102.00 15.563 0.25 

CRI-общ 111.81 12.638 116.42 15.536 0.16 

Установихме, че той е сравнително достъпен и същевременно 

изчерпателен инструментариум за измерване на когнитивния резерв. 

Общият CRI силно корелира с CRI-Образование, CRI-Работа и CRI-

Свободно време, докато корелацията между трите подраздела е слаба, 

което показва, че те събират достатъчно ясно необходимата информация и 

допринасят значимо за общия резултат, отразяващ нивото на когнитивен 

резерв.  

2. Провеждане на ККТ и оценка на приложимостта на 

адаптираната уеб базирана платформа 

2.1. Провеждане на ККТ 

След като преминаха през първоначална оценка на когнитивните 

функции чрез невропсихологичната батерия CERAD, участниците, 

включени в ККТ групата завършиха и компютъризираната когнитивна 

оценка, включена в платформата CogniFit™. На всеки участник беше 

предоставено потребителско име и парола за достъп до платформата. 

Всеки от участниците провеждаше по 3 тренинг сесии седмично, по 10-15 

мин. всяка, в продължение на 8 седмици (общо 24 сесии). Честотата на 

тренинг сесиите съответстваше на препоръчаната от екипа, разработил 

платформата, и се счита за достатъчна, за да получим разлика между 

експерименталната и контролната група по отношение на ефекта от 

приложението на тренинг програмата. 
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През 8-седмичния тренировъчен период бяха провеждани телефонни 

разговори поне веднъж на всеки 2 седмици с участниците,  за да се 

предостави техническа помощ, да се установи какво е отношението им към 

целия процес, както и да се осигури индивидуална подкрепа за успешно 

приключване на тренинг програмата.  

Подробните инструкции за провеждане на когнитивния тренинг и 

осигуряването на техническа помощ и подкрепа, бяха придружени от 

прилагането на специфични техники за промяна на поведението при 

участниците в проучването (Bahaviour Change Techniques), описани от 

Michie и кол. Те имат отношение към мотивацията на изследваните лица, 

оптимизират спазването на процедурите, заложени в интервенцията, а 

също така значително намаляват процента на отпадналите участници. 

Проследяването на лицата, включени в групата за когнитивен 

тренинг беше извършено и чрез автоматични записи на действията им в 

платформата (session logs). CogniFit™ поддържа електронен дневник с 

всички данни за тренинг сесията: часът на влизане и излизане, 

завършените задачи, общото време, прекарано в платформата, както и 

времето отделено за всяка една задача.  

В настоящото проучване бяха включени 31 души, от които 25 жени 

(80.6%) и 6 мъже (19.4%). Участниците бяха разделени в две групи – 

експериментална група, провеждаща компютъризиран когнитивен тренинг 

(ККТ група, N=16) и контролна група (N=15). Средната възраст на лицата е 

68.87±5.76 г. В таблица 9 са представени демографските характеристики на 

извадката за всяка от групите по възраст, пол, образование и семейно 

положение. 

Таблица 9. Демографски характеристики на изследваните групи 

Показател ККТ 

Група 

N=16 

Контролна 

Група 

N=15 

p 

Възраст Mean (SD) Min-max Mean (SD) Min-max p<0.001 

Общо: 64.88 (±2.92) 60 – 70 73.13 (±4.91) 64 – 82  

Пол Бр. % N % 0.654 

мъже 4 25 2 13.3  

жени 12 75 13 86.7  

Образование Бр. % N % 0.685 

Средно 3 18.8 4 26.7  

Висше 13 81.2 11 73.3  

Семейно положение Бр. % N % 0.614 

Семеен/ семейна 7 43.8 6 40  

Вдовец / вдовица 3 18.7 4 26.7  

Разведен/ разведена 6 37.5 5 33.3  

И в двете групи, броят на жените е по-голям от броя на мъжете, като 

в настоящото проучване не са изследвани конкретните причини за това, 
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тъй като лицата са набирани на случаен принцип, при проявено желание за 

участие и в съответствие с критериите за включване (Фиг. 9). 

 

Фиг. 9. Разпределение на изследваните лица по пол в двете групи 

При съпоставка на средната възраст на участниците в двете групи 

установихме, че в контролната група средната възраст на изследваните 

лица (73.13±4.91) е по-висока спрямо тази в ККТ група (64.88±2.92) и че 

тази разлика е статистически значима (U = 219.500, z = 3.945, p < 0.001), но 

те не се различават по никакви други демографски характеристики (пол, 

образование, семейно положение) (Фиг. 10). 

 

Фиг. 10. Средна възраст на участниците в двете групи 

И в двете изследвани групи преобладават лицата с висше и 

полувисше образование спрямо тези със средно, като сред участниците в 

настоящото проучване няма такива с основно образование (Фиг. 11). 
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Фиг. 11. Разпределение на изследваните лица по степен на образование 

 

По отношение на семейното положение, с най-голям относителният 

дял са семейните (42%) и разведените (36%), следвани от вдовец/ вдовица 

– 19% и несемейни 3% (Фиг. 12). 

 

Фиг. 12. Разпределение на изследваните лица по отношение на семейното им 

положение 

 

Според резултатите от MMSE, всички участници са когнитивно 

здрави, като средната стойност в ККТ групата е 27.88 (±1.708), а в 

контролната група - 28.73 (±1.163). Установи се, че няма статистически 

значима разлика между участниците в ККТ и контролната група U = 142.0, z 

= 142.00, p = 0.197, т.е. групите са уеднаквени и по този критерий (Фиг. 13). 
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Фиг. 13. Средни стойности от MMSE в двете изследвани групи 

2.2. Оценка на приложимостта на платформата CogniFit™ 

Приложимостта на платформата за когнитивен тренинг CogniFit™ 

беше оценена по време на провеждане на проучването. За целта беше 

събрана информация относно придържането към протокола на 

проучването, използваемостта, удовлетвореността и намерението за 

евентуално бъдещо използване на платформата.  

От 24 участници, които се включиха в ККТ групата и преминаха 

първоначалната невропсихологична оценка, отпаднаха 33% (8 човека).  

Поради влошено здраве и промяна в плановете за пребиваване в Пловдив 

двама от участниците не продължиха с компютъризирания когнитивен 

тренинг през платформата CogniFit™. Други шестима направиха по-малко 

от 10 от планираните 24 тренировъчни сесии. Най-вероятна причина за 

това е липсата на мотивация и/или интерес, въпреки че при многократните 

телефонни обаждания за напомняне те потвърждаваха желанието си да се 

обучават. Тези участници отчитаха тренировките като “интересни“, но 

изтъкваха липсата на достатъчно време и наличието на други ангажименти 

като причина, която не им позволява да следват стриктно протокола на 

проучването. В таблица 10 са представени критериите за оценка на 

приложимостта на платформата.  
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Таблица 10. Оценка на приложимостта на платформата 

КРИТЕРИИ 
ККТ група 

(n=24) 

Придържане към протокола на проучването Бр. (%) 

Участници, преминали невропсихологичните оценки и  изпълнили 

всички или повече от 50% от тренинг сесиите, заложени в протокола 

на проучването 

16 (67%) 

Отпаднали участници 8 (33%) 

Използваемост  

Участници, които оценяват използваемостта на платформата 

положително 

22 (92%) 

Удовлетвореност  

Участници, които се чувстват удовлетворени от използването на 

платформата 

16 (67%) 

Намерение за бъдещо използване  

Участници, които биха използвали платформата и в бъдеще 22 (92%) 

Мнозинството от участниците съобщиха, че нямат проблеми с 

разбирането на инструкциите и използването на платформата CogniFit™.  

Стриктно към протокола на проучването са се придържали 67% от 

участниците. Завършилите успешно тренинг програмата споделят, че я 

намират за „предизвикателна и интересна“, като съобщават, че им е 

приятно да използват платформата. Категорични са по отношение на 

факта, че са подобрили своето състояние по време на тренировките и 

оценяват когнитивното обучение като „забавно и полезно“. Повечето от 

участниците от експерименталната група (92%, 22/24) оценяват 

използваемостта на платформата като добра, а около 2/3 от тях (67%, 

16/24) изразяват удовлетвореност от използването на игровата форма за 

осъществяване на тренинг програмата. Почти всички участници в групата 

за компютъризиран когнитивен тренинг (92%, 22/24) с готовност заявяват, 

че ще продължат да използват и в бъдеще платформата, като 

възможност/начин да се справят с когнитивните проблеми. 
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3. Анализ на ефекта от ККТ върху промените в когнитивните 

функции на изследваните лица 

В настоящото проучване, за оценка и анализ на ефекта от 

когнитивната тренинг програма с CogniFit™ използвахме : 

1. резултатите от батерията за оценка на когнитивните функции GCAB 

(General Cognitive Assessment Battery – Обща когнитивна оценка) на 

CogniFit™ в ККТ групата преди и след приключването на тренинг 

програмата; 

2. резултатите от невропсихологичната батерия CERAD преди и след 

приключването на тренинг програмата в двете изследвани групи; 

 

3.1. Оценка на ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг 

чрез батерията за оценка на когнитивните функции GCAB 

А. Оценка на ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг чрез 

анализ на средните промени в когнитивните области, оценени чрез GCAB 

в ККТ група 

При всички изследвани лица суровите данни, предоставени от 

платформата CogniFit™ показаха, че оценките по когнитивни области, 

както и общата когнитивна оценка при повторното тестване са значително 

по-високи (Фиг. 14).  

При анализ на промяната в средните стойности на резултатите по 

когнитивни области, установихме статистически значима разлика в 13 

когнитивни области (работна памет, контекстуална памет, разпознаване, 

слухово възприятие, скорост на обработка, визуално сканиране, време за 

отговор, визуално възприятие, инхибиция, назоваване, фокусирано 

внимание, невербална памет, updating) от общо 21, както и в общата 

когнитивна оценка CogniFit™, за 12, от които стойността на p < 0.01. 
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Фиг. 14. Средни стойности по когнитивни области на резултатите от GCAB преди и 

след провеждане на компютъризирания тренинг 

 

Описателни характеристики за всички когнитивни оценки, включени 

в GCAB в началото (T0) и в края на проучването (T1) за ККТ група са 

представени в таблица 11. 
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Таблица 11. Съпоставка на резултати от първата и втората оценка с батерията 

CogniFit™по когнитивни области в ККТ група 

Показател ККТ група, N= 16 

T0 T1 p value 

Mean SD Mean SD 

Обща когнитивна оценка CogniFit* 212.06 81.34 304.63 102.41 p<0.001 

Слухово възприятие* 186.06 173.57 383.06 186.68 p<0.001 

Слухова краткосрочна памет** 292.38 197.76 332.88 208.16 0.196 

Контекстуална памет* 130.75 91.13 272.63 144.88 p<0.001 

Разделено внимание* 544.31 127.77 608.75 118.76 0.173 

Координация ръка-очи** 87.94 84.93 135.19 119.00 0.109 

Фокусирано внимание* 200.94 145.83 299.69 113.91 0.005 

Инхибиция* 189.25 159.03 390.50 266.37 0.004 

Назоваване* 86.13 78.97 229.81 165.76 0.004 

Планиране* 262.75 220.28 341.69 211.45 0.237 

Скорост на обработка** 134.13 131.07 331.00 248.80 0.001 

Разпознаване** 110.44 73.70 232.13 146.34 0.001 

Време за отговор** 98.75 86.45 208.19 182.20 0.002 

Когнитивна гъвкавост* 368.56 126.73 415.69 191.94 0.450 

Краткосрочна памет* 223.63 198.00 256.25 193.13 0.384 

Пространствено възприятие* 353.13 222.26 362.50 227.42 0.888 

Updating* 120.13 92.22 274.44 196.55 0.013 

Невербална памет* 176.50 124.93 252.13 109.55 0.016 

Визуално възприятие* 277.81 187.67 459.38 150.85 0.003 

Визуално сканиране* 335.63 224.39 490.56 109.81 0.001 

Визуална краткосрочна памет* 189.50 188.15 229.00 195.28 0.448 

Работна памет* 152.81 110.28 282.88 119.39 p<0.001 

Разликите в резултатите, наблюдавани в рамките на ККТ групата, са 

от важно значение, когато се правят проучвания, целящи да докажат 

ефективността на дадена интервенция. Стойността на „p” разкрива 

единствено статистически значима разлика, но не дава информация за 

размера на ефекта. 

В таблица 12 са представени изчислените стойности за коефициента 

на Cohen d и размера на ефекта за включените в GCAB когнитивни 

функции. 

Изхождайки от получените стойности за d можем да приемем, че по 

отношение на общия когнитивен резултат ефектът от проведения 

компютъризиран когнитивен тренинг е голям (d=1.56). Голям ефект се 

наблюдава и в следните когнитивни области: слухово възприятие, 

контекстуална памет, фокусирано внимание, инхибиция, назоваване, 

скорост на обработка, разпознаване, време за отговор, визуално 



35 

възприятие, визуално сканиране, работна памет, като стойностите на d 

варират от 0.82 до 2.08. 

Таблица 12. Коефициенти на Cohen d и размер на ефекта в ККТ група 

Показатели 

T0 T1 Размер на ефекта 

Mean SD Mean SD Cohen's d 

Общ когнитивен 

резултат 
212.06 81.339 304.63 102.408 1.56 голям 

Слухово възприятие 186.06 173.569 383.06 186.678 1.20 голям 

Контекстуална памет 130.75 91.132 272.63 144.876 1.22 голям 

Фокусирано внимание 200.94 145.835 299.69 113.910 0.82 голям 

Инхибиция 189.25 159.030 390.50 266.365 0.85 голям 

Назоваване 86.13 78.966 229.81 165.756 0.84 голям 

Скорост на обработка 134.13 131.069 331.00 248.797 0.92 голям 

Разпознаване 110.44 73.696 232.13 146.342 1.05 голям 

Време за отговор 98.75 86.454 208.19 182.205 0.83 голям 

Updating 120.13 92.216 274.44 196.548 0.70 среден 

Невербална памет 176.50 124.934 252.13 109.550 0.68 среден 

Визуално възприятие 277.81 187.672 459.38 150.848 0.88 голям 

Визуално сканиране 335.63 224.390 490.56 109.813 0.99 голям 

Работна памет 152.81 110.283 282.88 119.394 2.08 голям 

Среден размер на ефекта показват updating и невербална памет (d= 

0.70 и съответно d=0.68 ). Незначителен или малък ефект се установи при 

останалите 7 когнитивни умения - слухова краткосрочна памет, 

координация ръка-очи, планиране, когнитивна гъвкавост, краткосрочна 

памет, пространствено възприятие и визуална краткосрочна памет, като 

коефициентът на Cohen d варира в границите от 0.04 до 0.46. 

Тъй като задачите, включени в тренинг програмата на платформата 

се различават от задачите за оценка на когнитивните функции от GCAB, 

вероятността наблюдаваните подобрения в когнитивното обучение да са 

резултат от практически ефект изглежда малка.  

Б. Оценка на ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг чрез 

анализ на индивидуалните резултатите от GCAB по когнитивни области 

на изследваните лица в ККТ група 

Индивидуалните RC индекси на всички участници в ККТ групата са 

показани в таблица 13. При стойностите, стандартизирани по RC 

методиката, които са >1.96 (p<0.05), се отчита подобрение, което не се 

дължи на случайности или грешка при измерването. 
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Таблица 13. RC индекси на участниците от ККТ групата за оценка на промените в когнитивните функции на изследваните лица с 

платформата CogniFit™ 

N 

Общ 

когнитивен 

резултат 

AP AshM ContM DA HEC FA I N P PrSp 
  

RT Sh ShTM SP U NvM VP VS VShM WM 
R 

1 -0.89 0.46 0.2 -3.19 -1.6 0.02 1.04 3.05 0.76 -0.96 -2.63 -3 -2.34 -1.17 -0.83 -1.37 -1.18 -0.84 -0.81 0.81 -1.09 -2.07 

2 -1.43 -0.38 -0.47 -1.98 -3.56 -5.51 0.71 -0.62 -0.84 -0.82 -2.29 -0.33 -2.25 -1.05 -1.08 -3.7 -1.73 -0.88 2.41 1.35 -0.99 -0.44 

3 -0.87 1.12 0.09 -2.16 0.45 -5.9 0.93 2.11 -0.58 -0.15 -3.32 5.84 -1.34 -7.7 0.66 -3.94 -4.49 0.61 0.26 1.22 0.31 0.92 

4 -0.09 0.42 -1.43 1.78 -3.08 2.98 0.09 -4.17 -4.78 3.15 6.96 -0.33 -4.04 -3.75 0.18 2.47 -7.04 2.52 -1.71 -0.8 3.34 0.38 

5 -0.65 -0.97 -0.04 0.25 0.43 2.55 0.47 -2.58 -3.63 -0.65 -1.65 -4.37 0.01 1.43 0.53 -3.11 1.27 0.75 -2.84 0.09 1.66 0.2 

6 1.57 3.62 0.18 3.03 -1.29 1.36 3.47 0.28 3.7 0.13 1.31 -0.69 2.95 0.44 0.36 -1.16 1.23 0.79 1.01 2.9 0.03 1.11 

7 0.07 -0.01 -2.1 1.09 0.52 -0.87 -1.87 -2.83 -3.1 1.61 2.46 -0.07 -0.31 0.34 0.03 1.18 -1.53 2.35 0.6 -0.55 1.13 -0.03 

8 0.79 -0.8 -0.6 0.13 0.26 2.07 -1.1 5.96 9.99 -1.26 -0.07 -1.75 2.93 2.31 -0.87 0.19 5.9 -1.36 1.21 -1.48 -1.38 -0.1 

9 2 -1.24 3.65 -0.82 5.99 -0.62 -2.55 -1.94 -0.75 1.89 5.61 -1.78 1.19 7.08 2.3 5.12 1.52 0.09 0.37 -1.65 0.83 0.17 

10 -1.28 0.8 0.34 3.46 -1.21 -0.9 -1.16 0.27 2.95 -4.82 -1.23 -0.23 -0.14 -2.02 -2.9 0.26 3.68 -4.35 2.69 -1.45 -5.17 0.97 

11 1.16 0.15 0.01 -0.37 -1.48 -1.08 -0.39 2.68 -0.55 2.36 3.39 1.1 -1.08 0.71 1.28 1.62 -2.47 0.51 2.35 0.81 1.07 1.54 

12 0.42 3.07 1.38 0.53 0.46 2.48 -1.28 -1.75 0.2 2.24 -1.99 -2.32 -1.16 -1.82 1.8 2.11 -4.57 0.73 0.73 -1.62 2.21 -0.57 

13 -1.14 -3.77 -0.42 -2.1 -2.34 0.11 -1.35 -3.1 -4.7 2.16 -0.51 -0.43 -1.49 -3.11 1.33 -0.35 -4.65 1.47 -2.42 -1.11 1.66 -0.52 

14 -0.46 0.41 -0.74 -2.08 -1.74 2.85 0.88 3.1 0.83 -2.27 -1.36 4.26 0.1 -0.85 -0.9 0.32 1.93 -1.25 -1.33 1.1 -1.19 -1.49 

15 2.14 -1.24 0.73 4.93 5.04 1.52 2.32 3.4 5.88 -1.05 -2.55 6.1 8.38 4.41 -0.31 -0.28 11.02 -0.66 1.79 -0.21 -0.9 1.31 

16 -1.32 -1.65 -0.76 -2.49 3.16 -1.08 -0.23 -3.86 -5.38 -1.56 -2.1 -1.99 -1.4 4.75 -1.57 0.64 1.15 -0.48 -4.3 0.58 -1.53 -1.38 

*AP -Слухово възприятие; ASM - Слухова краткосрочна памет; ContM - Контекстуална памет; DA - Разделено внимание;HEC - Координация ръка-очи; FA - 

Фокусирано внимание; I –Инхибиция; N – Назоваване; P - Планиране; PrSp - Скорост на обработка; R – Разпознаване; RT -Време за отговор; Sh - Когнитивна 

гъвкавост; ShTM - Краткосрочна памет; SP - Пространствено възприятие; U –Updating; NvM - Невербална памет; VP -Визуално възприятие; VS - Визуално 

сканиране; VShM - Визуална краткосрочна памет; WM - Работна памет 

положителна промяна



37 

По-голямата част от участниците (88%) не показаха промяна по 

отношение на общия когнитивен резултат, но при 12.5% бе отчетено 

подобрение. По отделните когнитивни функции се установи, че при 31% от 

изследваните се отчита клинично значима промяна към подобрение в 

координация ръце-очи, а при 38% в инхибиция. В слухова краткосрочна 

памет, краткосрочна памет и визуално сканиране по-добри резултати се 

констатираха при 6%. В останалите когнитивни области процентът на 

подобрени лица бе в диапазона от 19% до 25% или при приблизително ¼ 

от участниците в проучването (таблица 14). 

Таблица 14. Разпределение на изследваните лица по промяна в когнитивните функции 

в ККТ групата, изчислени чрез RC индексите по метода на Jacobson и Truax 

Когнитивни функции 
Подобрени Без промяна Влошени 

N % N % N % 

Общ когнитивен резултат 2 12.5% 14 88% - - 

Слухово възприятие 2 13% 13 81% 1 6% 

Слухова краткосрочна памет 1 6% 14 88% 1 6% 

Контекстуална памет 3 19% 7 44% 6 38% 

Разделено внимание 3 19% 10 63% 3 19% 

Координация ръка-очи 5 31% 9 56% 2 13% 

Фокусирано внимание 2 13% 13 81% 1 6% 

Инхибиция 6 38% 5 31% 5 31% 

Назоваване 4 25% 7 44% 5 31% 

Планиране 4 25% 10 63% 2 13% 

Скорост на обработка 4 25% 6 38% 6 38% 

Разпознаване 3 19% 9 56% 4 25% 

Време за отговор 3 19% 10 63% 3 19% 

Когнитивна гъвкавост 4 25% 8 50% 4 25% 

Краткосрочна памет 1 6% 14 88% 1 6% 

Пространствено възприятие 3 19% 10 63% 3 19% 

Updating 3 19% 8 50% 5 31% 

Невербална памет 2 13% 13 81% 1 6% 

Визуално възприятие 3 19% 10 63% 3 19% 

Визуално сканиране 1 6% 15 94% - - 

Визуална краткосрочна 

памет 

2 13% 13 81% 1 6% 

Работна памет - - 15 94% 1 6% 

Основната цел на компютъризирания когнитивен тренинг, базиран 

на сериозни игри, при здрави възрастни хора е подобряване на 

когнитивните функции или поне постигане на стабилност. Въпреки това 

измерването на клинично значимата промяна на индивидуално ниво при 

участниците в тренинг програмата остава значително предизвикателство.  
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Направеният анализ намира разлики в резултатите от използването 

на двата различни метода при установяване на ефекта по отношение на 

средната промяна в групата и индивидуалната такава. Методът RCI е 

предназначен да отчита по-добре практическите ефекти и други източници 

на дисперсия при определяне на промените във времето и обикновено 

използва по-консервативно 95% ниво на доверителност (± 1.96 SD).  

 

Фиг. 15. Процент подобрени, без промяна и влошени лица в ККТ групата по 

когнитивни функции, въз основа на RC индекса 

Процентът на изследваните лица, които получават надеждно 

различен резултат при повторно тестване, е приблизително в диапазон 

около 40% и обикновено е симетричен за влошаване (приблизително 20%) 

и подобрени (приблизително 20%) (Фиг. 15). Промените в резултатите 
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показаха, че те не са еднопосочни, а двупосочни. Забелязва се, че 

относителните дялове на влошените и подобрени резултати в отделните 

когнитивни функции са сравнително еднакви. 

3.2. Оценка на ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг 

чрез батерията за невропсихологична оценка CERAD 

 Невропсихологична батерия CERAD включва тестове за вербална 

флуидност, памет за списък от думи, конструктивен праксис и припомняне 

на конструктивен праксис. Извършва се от специалист клиничен психолог. 

Резултатите от субтестовете, както и общият резултат CERAD-T0 не се 

различават сигнификантно в двете изследвани групи (p> 0.05), с 

изключение на теста J4. Памет за списък от думи (Word List Learning, p = 

0.027), като ККТ група показа значително по-добро представяне (14.25) в 

сравнение с контролната група (13.93), U = 64.00, z = -2.230, p = 0.027 

(таблица 15). 

Таблица 15. Резултати от първоначалната оценка с CERAD в ККТ група и 

контролната група 

показател 

CERAD – T0 p 

KKT Control 

Mean (SD) Mean (SD) 

J1. Вербална флуидност 18.13 ± 2.778 19.80 ± 3.895 0.176* 

J2. Назоваване 14.25 ± 0.856 13.93 ± 0.924 0.322** 

J4.Памет за списък от думи 19.25 ± 2.933 17.33 ± 2.350 0.027** 

J5.Конструктивен праксис 10.50 ± 0.730 10.07 ± 1.100 0.338** 

J6.Припомняне на списък от думи 6.75 ± 1.390 5.73 ± 2.352 0.063* 

J7.Разпознаване на списък от думи 9.63 ± 0.500 9.33 ± 0.816 0.319** 

J8.Конструктивен праксис 

(припомняне) 

11.19 ± 2.136 10.73 ± 2.576 0.596* 

CERAD – T0 Общ резултат 78.38 ± 6.206 76.20 ± 6.753 0.451** 

* Independent Samples Test ,**Mann Whitney U-test 

В настоящото проучване лицата, включени в двете групи, не се 

различават сигнификантно по отношение на пола и образованието, но 

такава разлика е налице по отношение на възрастта. В тази връзка по-

ниските резултати на субтеста J4. Памет за списък от думи в контролната 

група биха могли да се обяснят с факта, че в тази групи участниците са по-

възрастни хора. Получените резултати не се свързват с патологични 

промени, а с нормалното за възрастта когнитивно функциониране. 

Наблюдаваната статистически значима разлика по отношение на J4 

съответства на констатираните в литературата различия както между двата 

пола, така и по отношение на възрастта и нивото на образование, при 
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анализ на скоровете от субтестовете на невропсихологичната батерия 

CERAD.  

За да анализираме когнитивните функции на участниците в двете 

групи и за да оценим ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг, 

изследвахме промените в средните стойности от резултатите от CERAD в 

ККТ и контролната група, както и индивидуалните промени при всеки 

един от участниците чрез RC индекс. 

А. Оценка на ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг чрез 

анализ на промените в средните стойности на резултатите от теста 

CERAD в двете изследвани групи 

Сравнение между ККТ и контролната група (between group 

comparison) 

Описателни характеристики за всички когнитивни субтестове, 

включени в CERAD в началото (T0) и в края на проучването (T1) за двете 

групи са представени в таблици 20 и 21. 

За да се идентифицира дали групите показват значителни разлики 

помежду им във времето между двете оценки по отношение на 

цялостното когнитивно функциониране (на базата на общия когнитивен 

резултат от CERAD), както и по отношение на когнитивните субтестове 

на CERAD, се изпълниха линейни смесени модели с фиксирани ефекти за 

времето (преди и след провеждане на компютъризирания когнитивен 

тренинг) и групата (ККТ група и контролна група), както и взаимодействие 

между двата ефекта (таблица 16).  

Таблица 16. Резултати от Linear Mixed Model анализ на невропсихологичната 

батерия CERAD 

Време (T1-T0) x група (ККТ група – контролна група) 

Показател F p 
Размер на ефекта 

d 

J1. Вербална флуидност 13.111 0.001 1.35 голям 

J2. Назоваване 1.705 0.20 0.49 малък 

J3. MMSE 0.623 0.44 0.29 малък 

J4. Памет за списък от думи 1.871 0.18 0.51 среден 

J5. Конструктивен праксис 1.412 0.24 0.44 малък 

J6. Припомняне на списък от думи 1.550 0.22 0.46 малък 

J7. Разпознаване на списък от думи 0.024 0.88 0.06 - 

J8. Конструктивен праксис 

(припомняне) 
0.159 0.70 

0.15 - 

CERAD общ резултат 0.141 0.71 0.14 - 

Не се установиха значими разлики между отделните групи по 

отношение на цялостното когнитивно функциониране, CERAD общ 

резултат (F (1, 29) =0.141, p = 0.71). 
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Статистически значима разлика в двете измервания между отделните 

групи бе установена по отношение на субтест J1. Вербална флуидност (F 

(1, 29) = 13.111, p =0.001), като ККТ групата показа подобрение в 

сравнение с контролната група (Фиг. 16). 

 

Фиг. 16. Промени в вербалната флуидност в ККТ и контролната група в началото 

(T0) и в края (T1) на проучването 

Статистически значими разлики между двете групи не се установиха 

по отношение на останалите субтестове от невропсихологическата батерия 

CERAD. 

Настоящото проучване за ефектите от компютъризирания 

когнитивен тренинг показва, че задачите, включени в тренинг програма, са 

довели до подобрение в област вербална флуидност при изследваните лица 

в ККТ групата. С други думи, тренинг програма, насочена към 

подобряване на работната памет, където измереният ефект беше най-

голям, показа положителни промени в когнитивна област, която не е цел 

на задачите, включени в когнитивното обучение. 

Вътрегрупова оценка на промените (within group comparison) 

Установихме значителни промени между двете измервания CERAD 

във всяка една от групите, преди провеждане на компютъризирания 

когнитивен тренинг и 2 месеца по-късно, когато тренинг програмата е 

приключила. 

В ККТ групата съществува статистически значима разлика по 

отношение на общия когнитивен резултат и във всички субтестове с 

изключение на J5.Конструктивен праксис (p= 0.744) и J8.Конструктивен 

праксис (припомняне) (p= 0.068) (таблица 17). 
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Таблица 17. Достоверност на средните разлики в резултатите от 

невропсихологичната батерия CERAD от двете оценки Т0 и T1 и размера на ефекта 

Cohen d в ККТ група 

Показател 

KKT група 

Mean 

 

T0 (SD) 

Mean 

 

T1 

(SD) 

Mean 

difference 

T1-T0 

 SD 

 

p Cohen d 

CERAD Общ резултат 78.38 

± 6.206 

82.94 

±5.882 

4.5625 4.57 0.000 1.51 голям 

J1. Вербална 

флуидност 

18.13 

± 2.778 

20.50 

±3.327 

2.3750 2.50 0.001 1.07 голям 

J2. Назоваване 14.25 

± 0.856 

14.69 

±0.479 

.4375 0.81 0.000 0.85 голям 

J4. Памет за списъкот 

думи 

19.25 

± 2.933 

20.50 

±2.582 

1.2500 3.21 0.009 0.76 среден 

J5. Конструктивен 

праксис 

10.50 

± 0.730 

10.50 

±0.730 

0.0000 0.97 0.744 0.08 малък 

J6. Припомняне на 

списък от думи 

6.75 

± 1.390 

7.13 

±1.204 

0.3750 1.25 0.044 0.55 среден 

J7. Разпознаване на 

списък от думи 

9.63 

±0.50 

9.81 

±0.403 

0.1875 0.54 0.003 0.48 малък 

J8. Конструктивен 

праксис (припомняне) 

11.19 

± 2.136 

11.69 

±1.852 

0.5000 1.96 0.068 0.31 малък 

 

Базирайки се на получените стойности за размера на ефекта 

установихме, че ефектът от проведения компютъризиран когнитивен 

тренинг е голям по отношение на общия когнитивен резултат (d= 1.51), 

както и при J1. Вербална флуидност (d=1.07) и J2. Назоваване (d=0.85).  

Среден ефект бе отчетен в субтестовете J4.Памет за списък от думи 

(d=0.76)  и J6.Припомняне на списък от думи (d=0.55).  

В контролната група съществува статистически значима разлика по 

отношение на общия когнитивен резултат и във всички субтестове с 

изключение на J1. Вербална флуидност (p=0.247), J5.Конструктивен 

праксис (p= 0.077), J7.Разпознаване на списък от думи (p=0.198) и 

J8.Конструктивен праксис (припомняне) (p= 0.604) (таблица 18). 
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Таблица 18. Достоверност на средните разлики в резултатите от 

невропсихологичната батерия CERAD от двете оценки Т0 и T1 в контролната група 

Показател 

KKT група 

Mean 

 

T0 

(SD) 

Mean 

 

T1 

(SD) 

Mean 

difference 

T1-T0 

 SD 

 

p 

CERAD Общ резултат 76.20 

±6.75 

80.33 

±7.73 

4.1333 4.29 0.000 

J1. Вербална флуидност 19.80 

±3.9 

18.53 

±3.98 

-1.2667 3.06 0.247 

J2. Назоваване 13.93 

±0.96 

14.8 

±0.56 

0.8667 0.99 0.001 

J4.Памет за списък от думи 17.33 

±2.35 

20.33 

±3.68 

3.0000 3.32 0.000 

J5.Конструктивен праксис 10.07 

±1.1 

10.47 

±0.743 

0.4000 0.99 0.077 

J6.Припомняне на списък от думи 5.73 

±1.53 

6.67 

±1.68 

0.9333 1.28 0.002 

J7.Разпознаване на списък от думи 9.63 

±0.50 

9.53 

±0.64 

0.2000 0.86 0.198 

J8.Конструктивен праксис (припомняне) 11.19 

± 

2.136 

10.87 

±2.03 

0.1333 2.26 0.604 

Наблюдаваните значими промени в субтестовете и общия резултат, 

особено в контролната група, в която на участниците не беше приложено 

допълнително когнитивно стимулиране, биха могли се дължат на ефекта от 

повторното прилагане на един и същ невропсихологичен тест или т.нар. 

практически ефект.  

Б. Оценка на ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг чрез 

анализ на индивидуалните резултати от теста CERAD в двете 

изследвани групи. 

За да контролираме влиянието на практическия ефект при 

повторното администриране на невропсихологичната батерия CERAD и за 

да се установи цялостен ефект във времето, подобрение или влошаване на 

когнитивното функциониране от началото до края на интервенцията, освен 

линейни смесени модели (linear mixed models) бяха използвани и сравнени 

RC индексите на всеки един от участниците в двете групи (таблица 19). 
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Таблица 19. RC индекси на участниците в ККТ контролната група по отношение на CERAD 
К

К
Т

 г
р

у
п

а
 

участник CERAD общ J1 J2 J4 J5 J6 J7 J8 

1 -0.686 -0.540 -0.412 -0.396 0.000 -0.302 -0.317 -1.622 

2 0.855 2.602 -0.412 -1.353 0.000 -0.302 -0.317 1.159 

3 0.084 0.245 2.411 -0.412 -1.271 -0.302 -0.317 -0.232 

4 -0.879 -0.147 -0.412 -2.294 0.000 -0.302 1.373 -0.232 

5 0.855 -0.540 -0.412 4.293 0.000 2.111 -0.317 -0.232 

6 -1.071 -0.933 0.529 -3.235 1.271 0.503 -2.007 -0.232 

7 -0.301 0.245 -0.412 1.470 0.000 -1.910 -0.317 -0.232 

8 -0.108 0.245 -0.412 -1.353 0.000 0.503 -0.317 0.232 

9 0.855 -1.326 0.529 5.234 2.543 0.503 -0.317 -0.232 

10 0.084 0.245 0.529 0.529 1.271 -0.302 -0.317 -0.232 

11 0.084 -1.326 -0.412 6.175 -1.271 -0.302 1.373 -1.159 

12 2.010 1.031 0.529 4.293 1.271 1.307 1.373 0.232 

13 0.277 0.638 -0.412 0.529 0.000 0.503 -0.317 0.232 

14 -0.108 0.245 -0.412 1.470 -1.271 -0.302 -0.317 2.550 

15 -0.301 0.245 -0.412 1.470 0.000 -1.910 -0.317 -0.232 

16 -1.649 -0.933 -0.412 -4.176 -2.543 0.503 1.373 0.232 

К
о
н

т
р

о
л

н
а
 г

р
у
п

а
 

1 -0.378 0.635 0.950 -1.185 -0.338 -1.409 -0.207 0.717 

2 -0.378 -0.205 -0.727 -0.395 1.351 -0.680 -0.207 -0.436 

3 -0.732 -0.766 -0.727 -0.395 0.507 -0.680 0.828 0.333 

4 0.153 0.355 -0.727 0.395 -0.338 -0.680 0.828 1.102 

5 -0.378 -0.205 0.112 -1.185 -0.338 0.049 1.863 1.102 

6 -1.086 -1.046 -0.727 -0.790 0.507 0.049 -0.207 0.333 

7 0.684 -0.766 0.112 1.185 1.351 1.507 -0.207 -0.051 
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8 0.684 -0.486 0.112 1.952 -1.182 1.507 -0.207 -1.588 

9 1.569 0.355 1.789 1.952 0.507 0.778 -1.242 -0.051 

10 -0.555 -1.606 -0.727 1.952 -1.182 0.778 -1.242 1.486 

11 -0.732 0.075 -0.727 -0.790 -1.182 -0.680 0.828 -1.204 

12 -0.555 0.355 0.112 -2.370 0.507 0.049 0.828 -0.051 

13 0.153 0.635 0.950 -0.790 0.507 0.049 -1.242 -0.436 

14 0.507 0.915 -0.727 0.000 -0.338 0.778 -0.207 -0.436 

15 1.038 1.755 0.950 0.395 -0.338 -1.409 -0.207 -0.820 

 

В таблица 20 са представени броят и процентът на лицата, 

идентифицирани с подобрение, спад или без промяна в когнитивните 

функции, чрез изчисляване на индивидуалните им оценка по метода на RC 

индексите.  

 

Таблица 20. Съотношение на лицата с подобрение, влошаване или без промяна в 

резултатите от CERAD, изчислено по метода на RCI в ККТ и контролната група 

Показател 

ККТ 

Група N=16 

Контролна 

Група N=15 

подобрение 
без 

промяна 

влошаван

е 

подобрен

ие 

без 

промяна 

влошаван

е 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

CERAD Общ 

резултат 
1 6% 15 94% - - - - 15 100% - - 

J1. Вербална 

флуидност 
1 6% 15 94% - - - - 15 100% - - 

J2. Назоваване 1 6% 15 94% - - - - 15 100% - - 

J4. Памет за 

списък от думи 
4 25% 9 56% 3 19% - - 14 94% 1 6% 

J5. Конструктивен 

праксис 
1 6% 14 88% 1 6% - - 15 100% - - 

J6. Припомняне 

на списък от думи 
1 6% 15 94% - - - - 15 100% - - 

J7. Разпознаване 

на списък от думи 
- - 15 94% 1 6% - - 15 100% - - 

J8. Конструктивен 

праксис 

(припомняне) 

1 6% 15 94% - - - - 15 100% - - 
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Анализът на RC индексите показа, че структурата на 

индивидуалните оценки в двете групи се различават, като при лицата в 

контролната група не се установи промяна в нито един от субтестовете, 

както и по отношение на общия резултат при повторното администриране 

на невропсихологичната батерия CERAD, с изключение на едно лице, при 

което бе констатирано влошаване в J4.Памет за списък от думи. В ККТ 

групата надеждна промяна към подобрение в J4.Памет за списък от думи 

се наблюдава при 25% от лицата, като единствено в този тест се наблюдава 

и най-голям брой лица, показали тенденция към влошаване в сравнение с 

първоначалното си представяне.  

Настоящото проучване показа, че анализите, които се базират на RC 

индексите, предоставят информация, която би могла да се използва в 

допълнение, но тя не е идентична с данните, получени при сравняване на 

груповите промени в средните стойности по отделните тестове на CERAD. 

Установихме, че тези средни стойности разкриват позитивен ефект и при 

двете групи, но наблюдаваното подобрение не може да бъде преписано на 

положителен ефект от когнитивния тренинг, защото и при контролната 

група са налице подобни резултати, т.е. подобрението се дължи по-скоро 

на практически ефект. Противно на анализа на промените в групите, 

анализът на индивидуалните резултати показва, че след коригиране за 

практически ефект промените в отделените субтестове на CERAD на 

изследваните лица в ККТ групата се различават от тези в контролната 

група, като при ККТ групата по-често се наблюдават благоприятни 

резултати, отколкото при контролната група. Следователно, въпреки 

липсата на разлика в средните нива, ККТ и контролната група се 

различават по възможността да покажат ефект, който надвишава 

вероятността за случайна промяна. 

Резултатите от анализа на груповите и индивидуалните промени 

подчертава допълващата роля на тези два подхода и има важно значение 

при определяне на нивото на когнитивните функции, когато се използват 

тестове за многократна оценка.  

4. Анализ на връзката между ефекта от проведения ККТ и нивото 

на когнитивен резерв при изследваните лица 

Нивото на когнитивен резерв беше количествено определено с 

въпросника CRIq при всички 16 изследвани лица в ККТ групата, 

преминали компютъризирания когнитивен тренинг (таблица 21), като не се 

установи статистически значима разлика между двата пола по отношение 

на подразделите на въпросника и общия индекс на когнитивен резерв. 
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Таблица 21. Достоверност на разликите в подобластите от CRIq по пол и общо за 

ККТ групата 

Област от когнитивния 

резерв 

Брой Mean (SD) p 

CRI-Образование Мъже - 4 

Жени - 12 

128.25(10.63) 

118.18 (9.92) 

0.11 

общо 16 120.87 (10.76)  

CRI-Работа Мъже - 4 

Жени - 12 

137.50 (10.25) 

117.27 (12.50) 

0.13 

общо 16 122.67 (14.83)  

CRI-Свободно време Мъже - 4 

Жени - 12 

96.50 (18.88) 

102.91 (12.99) 

0.46 

общо 16 101.20 (14.33)  

CRI-общо Мъже - 4 

Жени - 12 

127.50 (3.00) 

116.91 (11.72) 

0.17 

общо 16 119.73 (11.11)  

Разпределението по ниво на когнитивен резерв показа, че при 

участниците в ККТ групата се отчита ниво над средното. В съответствие с 

петстепенната скала на CRIq, с умерено ниво бяха 33%, а с умерено високо 

и високо, съответно 53% и 13% от изследваните лица (Фиг. 17). 

 

 

Фиг. 17. Разпределение на участниците в ККТ групата по ниво на когнитивен резерв 

Разликата в общия когнитивен резултат на изследваните лица от 

невропсихологичната батерия CERAD преди и след приключване на 

когнитивното обучение (T1-T0) беше използвана, за да се анализира 

връзката между нивото на когнитивен резерв и ефекта от 

компютъризирания когнитивен тренинг. По този начин са възможни три 

резултата: положителна разлика, показваща подобрение; отрицателна 

разлика, показваща влошаване и стойност нула, която означава, че лицето 

няма промяна в когнитивното представяне. 

Коефициентите на корелация между разликата в общият когнитивен 

резултат на CERAD (T1-T0) и индекса на когнитивен резерв показват, че 

между тях съществува права силна корелационна връзка (r = 0.739, 

33% 

54% 

13% умерено  

умерено 
високо 

високо 
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p=0.002). По отношение на разделите на CRIq установихме права силна 

връзка между CERAD (T1-T0) с CRI-Образование (r = 0.819, p<0.01) и 

права средна по сила корелационна връзка с CRI-Работа (r = 0.561, p<0.03) 

(таблица 22). 

Таблица 22. Достоверност, посока и сила на корелационни зависимости между 

CERAD (T1-T0) и нивото на когнитивен резерв 

  CERAD 

(T1-T0) 
CRI-общ 

CRI-

образование 

CRI-

работа 

CRI-свободно 

време 

CERAD (T1-T0) 

Sig. (2-tailed) 
1.000 

0.739 

0.002 

0.819 

0.0001 

0.561 

0.030 

0.012 

0.967 

общ индекс - 

когнитивен резерв 

Sig. (2-tailed) 
 

1.000 
0.840 

0.0001 

0.449 

0.093 

0.515 

0.050 

CRI-образование 

Sig. (2-tailed)   
1.000 

0.508 

0.053 

0.163 

0.562 

CRI-работа 

Sig. (2-tailed)    
1.000 

-0.346 

0.206 

CRI-свободно време 

Sig. (2-tailed)     
1.000 

Чрез регресионни модели изследвахме факторите възраст и индекса 

на когнитивен резерв, заедно с неговите подобласти (образование, работа и 

свободно време), които биха могли да имат предиктивна стойност по 

отношение на ефикасността на когнитивното обучение, оценено чрез 

разликата между двете измервания с батерията CERAD. Установихме, че 

индексът на когнитивен резерв е статистически значим предиктор за 

ефективността на когнитивната тренинг програма R
2
=0.501, 

F(1,13)=13.062, p=0.003, а връзката между двете променливи може да се 

опише чрез следното уравнение: 

                       , 

където Y е разликата в общия когнитивен резултат на CERAD между 

двете измервания (T1-T0) 

По отношение на подобластите на индекса на когнитивен резерв, с 

най-голяма предиктивна стойност за положителен ефект от 

компютъризирания когнитивен тренинг са стойностите на CRI-

Образование и CRI-Работа  F(2,12)=16.66, p=0.0001, adj. R
2
=0.735), а 

връзката между променливите може да се опише чрез следното уравнение: 

                                                 , 

където Y е разликата в общия когнитивен резултат на CERAD между 

двете измервания (T1-T0) 

Анализирайки гореописаните регресионни модели установихме, че 

индексът на когнитивен резерв е важен фактор, способен да предскаже 
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промени в когнитивните резултати след когнитивна интервенция. Тези 

данни показват, че когнитивният резерв може да модулира резултата от 

когнитивната тренинг програма и че той трябва да се разглежда като 

предиктивен фактор за ефикасност на когнитивния тренинг. 

5. Разработване на концептуален модел за провеждане и оценка на ККТ 

Разработен е концептуален модел за провеждане на компютъризиран 

когнитивен тренинг, който има за цел да предостави по-широко разбиране 

за този тип интервенции като обединява множество аспекти и предлага 

интердисциплинарен подход при планирането, провеждането, анализа на 

получените резултати и тяхното интерпретиране във връзка с 

ефективността му. Предложеният концептуален модел се основава, от една 

страна, на концепциите за когнитивната пластичност и когнитивния 

резерв, а от друга - на приложението на сериозни игри за когнитивен 

скрининг и тренинг, както и на използването на уеб-базирани адаптивни 

технологии за провеждане на когнитивните интервенциите.  

На схема 2 e представена структурата на разработения концептуален 

модел, описваща основните елементи и етапи, които следва да бъдат 

съблюдавани при провеждане на компютъризиран когнитивен тренинг и, 

която включва: дизайн на проучването, процес на оценка и тренинг, 

събиране на необходимите данни, методика на анализ и интерпретиране на 

резултатите. 

Дизайн на проучването 

Подходящ дизайн за изследване на ефектите от когнитивни тренинг 

интервенции е този, при който по случаен принцип се сформира извадка от 

участници, разпределени в тренинг и контролна групи, с оценка на 

когнитивните функции преди и след провеждане на тренинг програмата 

(the pretest–posttest control-group design). Изборът на дизайн е свързан с 

целта на проучването, която е най-често е, да се покаже дали тази 

интервенция има превантивен характер, т.е. намалява риска от когнитивен 

спад или дали получените ефекти са по-големи в сравнение с друга 

интервенция или при липсата на такава. Рандомизацията в двете групи 

гарантира балансирано разпределение на участниците и техните 

специфични характеристики, предварително дефинирани от критериите за 

включване и изключване на проучването.  

Процедури по оценка на когнитивните функции и провеждане 

тренинг програмата.  

Тестовете за оценка на когнитивните функции, както и изборът на 

интрументариум (платформа) за провеждане когнитивен тренинг се 

подбират така, че да измерват нивото на представяне в една или повече, 

предварително избрани, когнитивни области, които тренингът може 
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потенциално да подобри. Освен провеждането на тестове за оценка и 

изпълнение на тренинг програма, този тип проучвания изискват и 

допълнителни дейности, свързани с подобряване на изследователския 

процеса. 

Тъй като когнитивните тренинги са продължителни и изискват 

време, за да се прояви ефектът от провеждането им, от съществено 

значение са мотивацията и ангажираността на изследваните лица. В тази 

връзка включването на техники, които проследяват поведението и оказват 

подкрепа на участници трябва да се имат предвид при планиране на 

дейностите в подобни проучвания. Уеб базираните адаптивни технологии 

притежават вградени механизми, който целят повишаване на мотивацията, 

но допълнителната комуникация би довела до значително намаляване на 

процента на отпадане на участници.  
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Схема 2. Концептуален модел за провеждане на компютъризиран когнитивен тренинг
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Данни и измервания  

От първостепенно значение за анализ на промените, освен 

демографските характеристики на изследваните групи, са резултатите 

получени от първичната и вторична оценка на когнитивните функции чрез 

традиционно използваните и компютъризирани тестове. В допълнение към 

тези параметри е определянето на нивото на когнитивен резерв. Данните 

от платформата за честотата, продължителността и интензитета на 

тренировъчните сесии също са важен компонент при интерпретиране на 

резултата. Моделът предлага разширяване на изследването с подходящ 

инструментариум за оценка на ежедневното функциониране, което би 

довело до по-задълбочен анализи на трансферните ефекти от тренинг 

програмата по отношение на изпълнението на ежедневните дейности. 

Методи за анализ 

Аналитичен подход на данни при проучвания, включващи 

експериментална и контролна група, както и тестове преди и след тренинг 

програмата, е анализ на групово и индивидуално ниво. При анализ на 

груповите разлики между двете измервания се прилага Mixed Effect 

Models, който отразява разликата по отношение на факторите група 

(тренинг и контролна) и двете оценки (преди и след), както и 

взаимодействие между двата фактора. Сигнификантната зависимостта 

между тях се използва при  наблюдаване на по-големи подобренията в 

тренинг групата, отколкото в контролната, е показател за надежден ефект 

от проведената интервенция. Индивидуалните различия също 

представляват интерес при оценка на ефектите, като в тези случай в 

анализа се включват и допълнителни фактори, които могат да окажат 

влияние, като демографски характеристики и ниво на когнитивен резерв. 

По отношение на модифициращите ефекти, които могат да бъдат 

специфични в зависимост от целите и дизайна на проучването, трябва да 

имаме предвид наличието на практически ефект при повторното 

администриране на един и същ невропсихологичен тест. Използването на 

RC методика за оценка на надеждната и клинично значима промяна в 

когнитивното функциониране дава възможност за контролиране на  

практическият ефект и прецизиране на размера на ефекта, дължащ се 

компютъризирания когнитивен тренинг. 

Интерпретиране на резултатите 

Интерпретирането на резултатите отново се разглежда в две 

направления като се основава на резултатите от груповите и индивидуални 

промени. Анализът на ефекта, както между изследваните групи, така и 

между участниците вътре във всяка една от групите, дава възможност за 

изграждане на профил на лицата, които потенциално биха могли да се 

повлияят положително от този тип интервенции, както и да се покаже до 
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каква степен резултатите могат да се генерализират на популационно 

равнище. От друга страна, индивидуалните индекси за клинично значима 

промяната и размера на ефекта биха могли да бъдат използвани в 

клиничната практика като допълнение и в подкрепа на вземането на 

решение, базирано на доказателства, във връзка с предприемане на 

последващи стъпки при лечението на конкретен пациент.  
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V. ИЗВОДИ 

1. Анализът на съвременните уеб базирани платформи за скрининг на 

когнитивните функции и провеждане на когнитивен тренинг, както при 

здрави, така и при пациенти с невродегенеративни заболявания показа, 

че е налице нарастващ интерес към използването им и проучването на 

тяхната ефективност като метод за диагностика и рехабилитация. 

2. Настоящата първоначална оценка за валидността на GCAB показва, че 

компютъризираната когнитивна оценка би могла да се прилага като 

алтернативен метод при оценка на когнитивните функции при 

възрастни хора, тъй като се установиха данни за добра вътрешна 

съгласуваност и в подкрепа на нейната конкурентна валидност с 

традиционно използван тест в клиничната практика, което позволява 

използването ѝ при когнитивен скрининг.   

3. Адаптираната за българската популация уеб базирана платформа за 

когнитивна оценка и тренинг беше много добре приета от 2/3 от 

участниците в проучването и е основа за прилагане на игровата форма 

чрез използването на ИКТ, като метод за провеждане на когнитивен 

тренинг. Установи се, че възрастните хора могат успешно да изпълняват 

компютърни и уеб базирани тестове. 

4. Индивидуалното, компютърно-базирано когнитивно обучение извън 

клиничната среда показа висока вероятност от отпадане на участниците 

(33 %) и по-слабо придържане към протокола на тренинг програмата. 

Въпреки това, използването на техники за промяна на поведението, 

показва положителна тенденция към оптимизиране на ангажираността и 

мотивацията на изследваните лица в процеса на подобряване на 

когнитивните им функции и е практичен и иновативен 

инструментариум, който може да бъде прилаган като част от 

стратегията за когнитивна рехабилитация при възрастните хора.  

5. Потвърди се наличието на практически ефект от многократното 

администриране на невропсихологичната батерия CERAD. 

6. Невропсихологичната батерия CERAD, показа, че при лицата в ККТ 

групата има подобрение във вербалната флуидност, което подкрепя 

хипотезата, че тренинг програма, насочена към подобряване на 

работната памет, показва положителни промени в екзекутивните 

функции. 

7. Установихме, че промените в когнитивните функции на участниците в 

ККТ групата и ефекта от когнитивната тренинг програма се губят при 

анализ на груповите данни. Направеният анализ на индивидуалните 

промени в отделените субтестове на CERAD след коригиране за 
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практически ефект показват, че при ККТ групата по-често се 

наблюдават благоприятни резултати, отколкото при контролната група.  

8. Резултатите от оценката на когнитивните функции чрез използваната 

уеб базирана платформа показват подобрение в 13 когнитивни области 

след провеждане на ККТ, като от особена важност е констатираното 

значимо положително повлияване (голям ефект) на екзекутивните 

функции – инхибиция и работна памет, които са особено уязвими при 

стареенето. В подкрепа на този извод е и подобрението на вербалната 

флуидност от теста CERAD. 

9. Персонализираното когнитивно обучение чрез уеб базираната 

платформа доведе до положителни промени в паметта при около 

половината от изследваните лица, като най-голям ефект бе установен 

при работната и контекстуална памет, а среден при невербалната памет. 

Тъй като паметта е когнитивна област, в която най-често се наблюдават 

нарушения в късна възраст, можем да заключим, че компютъризираната 

когнитивна оценка отразява адекватно индивидуалния когнитивен 

статус и адаптира последващото обучение към задачи, целящи 

подобрение в засегнатите когнитивни области.  

10. Установи се, че когнитивният резерв може да модулира резултата от 

когнитивната тренинг програма и че той трябва да се разглежда като 

предиктивен фактор за ефикасност на невропсихологичната 

рехабилитация. Като най-важни статистически значими фактори, 

повлияващи ефекта от компютъризирания когнитивен тренинг, 

определени чрез математическите модели, са образованието и 

работата/професионалният опит. 
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VI. ПРИНОСИ 

 

 За първи път в България е проведено проучване за ефектите на 

компютъризирания когнитивен тренинг чрез използването на уеб 

базирана платформа при възрастни хора и е направено първоначално 

проучване на приложимостта ѝ за когнитивен тренинг като са 

анализирани нагласите на възрастните хора по отношение на 

използването на „сериозни игри“ за целите на когнитивния скрининг. 

 Адаптирана и валидирана е уеб базирана платформа за провеждане на 

когнитивни оценки и персонализиран когнитивен тренинг за 

българската популация, която може да бъде използвана както за 

изследователски цели, така и в клиничната практика за оценка и 

проследяване на когнитивен спад при възрастни пациенти. 

 Адаптиран и валидиран за българската популация е въпросник за 

оценка на нивото на когнитивен резерв Cognitive Reserve Index 

Questionnaire. Българската версия на въпросника показа добра 

надеждност и може да бъде прилаган широко за оценка на нивото на 

когнитивен резерв 

 Настоящото проучване представя първото валидиране на нова 

самостоятелно администрирана батерия за когнитивна оценка GCAB 

като е направена оценка на конкурентната ѝ валидност.  

 Разработен е концептуален модел на компютъризиран когнитивен 

тренинг, който интегрира теоретични концепции от когнитивната и 

компютърната наука и описва интердисциплинарен подход за 

провеждането и анализа на ефективността му. 

 Проучването разширява значението на груповите и индивидуални 

оценки на ефекта при интерпретиране на резултатите от 

компютъризирания когнитивен тренинг и приложимостта им в 

клиничната практика. 

 При отчитане на влиянията на значимите фактори е потвърден 

благоприятният ефект върху отделни когнитивни области на 

компютърен когнитивен тренинг за българска популация. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уеб базираните платформи, използващи сериозни игри, дават 

възможност за разширяване на интернет базираните изследвания за 

когнитивно обучение при възрастните хора и подобни проучвания биха 

могли да се провеждат с по-голяма лекота, предвид факта, че 

разнообразието от различни технологии за интернет и достъпност 

продължават да се развиват и усъвършенстват. 

Компютъризираният когнитивен тренинг е надеждна алтернатива на 

обучението лице в лице, тъй като той представлява персонализиран 

подход, при който се отчитат индивидуалните особености в когнитивните 

функции на отделните лица и предлага систематично и адаптирано 

когнитивно обучение. Резултатите от настоящото проучване показаха,  

обнадеждаващи значителни подобрения, открити в невропсихологичните 

оценки на екзекутивните функции, което би могло да се проучи по-

задълбочено при по-голям размер на извадката и чрез прилагане на 

допълнителни методи, като например за образна диагностика, които да 

обективизират в по-голяма степен положителните промени. 

В заключение, по отношение на клиничните приложения и 

обобщавания на резултатите можем да кажем, че настоящото проучване 

подкрепя ефикасността на индивидуализираното, уеб-базирано когнитивно 

обучение, използващо игрови подход при възрастни хора без данни за 

деменция, извън клиничната среда, като очертава неговите предимствата, 

но и ограниченията, които трябва да се вземат предвид при провеждането 

на подобен тип изследвания.   
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VIII. РЕЗЮМЕ 

Компютъризиран когнитивен тренинг в късна възраст 

Въведение 

Съвременната тенденция за непрекъснато увеличаващия се брой на 

старите хора предполага, че все по-голяма част от тях ще бъдат засегнатите 

от когнитивни нарушения поради възрастта (физиологично остаряване) 

или вследствие на невродегенеративни заболявания. През последните 

години има научни доказателства, че компютъризираният тренинг в 

значителна степен оказва влияние при различни състояния 

(невродегенеративни заболявания, психични разстройства, хранителни 

нарушения и т.н.), но са необходимостта допълнителни проучвания и 

усилията за създаването на съгласувана научноизследователска програма с 

клинично приложение, както и разработване на насоки за регулиране на 

онлайн програмите за когнитивен тренинг, които да се използват като 

медицински продукт. Изследователската работа до момента дава 

основание проучванията в тази област да продължат, за да се определи, 

дали компютъризираният когнитивен тренинг е ефективен подход, кои 

когнитивни области е най-вероятно да реагират и какви подходи на 

обучение биха довели до по-голям ефект. 

Цел 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се адаптира и приложи 

уеб-базирана платформа за когнитивен тренинг CogniFit™ при възрастни 

хора над 60 год., без данни за деменция, да се оцени ефекта от 

използването й, и да се предложи концептуален модел за  провеждане и 

оценка на компютъризиран когнитивен тренинг. 

Самостоятелно решените задачи са: 

 Проучване на принципите и теориите при разработване на сериозни 

игри, които стоят в основата на концепцията за уеб-базираните 

адаптивни технологии и приложението им в областта на когнитивната 

наука 

 Направен е сравнителен анализ на съвременните уеб-базирани 

платформи за когнитивен тренинг 

 Въз основа на направения преглед е избрана и адаптирана уеб-базирана 

платформа за когнитивен тренинг за приложение сред българската 

популация 

 Организиране на подбора на изследваните лица в съответствие с 

разработените критерии, както и провеждането на двукратните тестове 

за оценка на когнитивните функции. По време на двумесечния 

когнитивен тренинг е осъществено проследяване на участниците и е 



59 

осигурена техническа подкрепа по използването на адаптираната 

платформа. 

 Събиране, статистическа обработка и анализ на получените резултати 

 Разработен е концептуален модел за провеждане на компютъризиран 

когнитивен тренинг 

Материал и методи 

При оценка на ефекта от приложението на платформата CogniFit™, 

се проведе рандомизирано клинично проучване, като бяха сформирани две 

групи - експериментална група, провеждаща компютъризиран когнитивен 

тренинг (ККТ група, N=16) и контролна група (N=15), в която участниците 

не използват платформата за допълнително когнитивно стимулиране. 

Когнитивните функции на изследваните лица бяха оценени и анализирани 

преди и след използването на адаптираната платформа за когнитивен 

тренинг. Подборът на участниците бе осъществен в съответствие с 

включващите и изключващите критерии, разработени специално за целите 

на настоящото проучване. Средната възраст на изследваните лица е 68.87± 

5.75 години.  

За оценка на когнитивните функции използвахме батерия за 

невропсихологична оценка CERAD (The Consortium to Establish a Registry 

for Alzheimer's Disease) преди и след приключване на тренинг програмата, 

както и данните, предоставени от компютъризираната когнитивна оценка 

GCAB (General Cognitive Assessment Battery) на CogniFit™. След 

адаптиране на уеб-базираната платформа за когнитивен тренинг CogniFit™ 

и оценка на валидността й за приложение сред българската популация, се 

проведе компютъризиран когнитивен тренинг с ККТ групата, който бе с 

продължителност 8 седмици. Включените в проучването лица изпълниха 

24 тренинг сесии (3 сесии по 20 мин. всяка седмица). 

Във връзка с оценката на ефекта от проведения компютъризиран 

когнитивен тренинг, резултатите от двете оценки (компютърната GCAB и 

CERAD) в изследваните групи, бяха анализираните на групово и 

индивидуално ниво. За оценка на ефекта от проведената интервенция при 

анализ на данни от повтарящи се измервания във две и повече групи се 

използват смесени модели (Mixed Models). За оценка на величината и 

посоката на резултата от интервенцията и размерите на ефектите се 

използва коефициентът на Cohen d. За коригиране на грешките при 

измерването и контролиране на практически ефекти при многократното 

администриране на един и същи инструмент се използва RC индекс (RCI - 

Reliable Change Index) 

Във връзка с оценката нивото на когнитивен резерв е валидиран 

въпросник CRIq (Cognitive Reserve Index Questionnaire) за българската 
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популация. Въпросникът е приложен и е измерено нивото на когнитивен 

резерв в двете изследвани групи с цел оценка на  влиянието на този 

показател върху ефикасността на когнитивния тренинг. 

Резултати и анализи 

Оценката на валидността на GCAB, показа добра вътрешна 

съгласуваност (за всички когнитивни области Cronbach α>0.8), а 

конкурентната й валидност спрямо CERAD установи умерена 

корелационна връзка (коефициентите на Спирман-Браун rsb варират от 0.61 

за работната памет до 0.49 за слухова краткосрочна памет) при сравняване 

на оценките от GCAB с техните аналози в CERAD. Тези съответствия 

предоставиха достатъчни данни за надеждност на компютъризираната 

когнитивна оценка, предоставена от GCAB. Относно приложимостта на 

платформата, установихме, че 92% от участниците в ККТ група оценяват 

използваемостта на платформата като добра, а около 2/3 от тях изразяват 

удовлетвореност от използването на игровата форма за осъществяване на 

тренинг програмата. От участниците в експерименталната група, 92% 

заявяват, че ще продължат да използват и в бъдеще платформата, като 

възможност/начин да се справят с когнитивните проблеми. 

При анализ на промените в средните стойности на резултатите по 

когнитивни области, оценени чрез GCAB, установихме статистически 

значима разлика в 13 когнитивни области (работна памет, контекстуална 

памет, разпознаване, слухово възприятие, скорост на обработка, визуално 

сканиране, време за отговор, визуално възприятие, инхибиция, назоваване, 

фокусирано внимание, невербална памет, updating) от общо 21, както и в 

общата когнитивна оценка на GCAB, като за 12 от тези оценки, стойността 

на p < 0.01. Размерът на ефекта, изчислен чрез коефициента на Cohen d 

като най-значителен, бе констатиран в следните когнитивни области - 

слухово възприятие, контекстуална памет, фокусирано внимание, 

инхибиция, назоваване, скорост на обработване, разпознаване, време за 

отговор, визуално възприятие, визуално сканиране, работна памет, като 

стойностите на d варират от 0.82 до 2.08. 

По отношение на индивидуалните промени на участниците в ККТ 

групата, по-голямата част от участниците (88%) не показаха промяна по 

отношение общия когнитивен резултат, но при 12.5% бе отчетено 

подобрение. По отделните когнитивни функции се установи, че при 31% от 

изследваните се отчита клинично значима промяна към подобрение в 

координация ръце-очи, а при 38% в инхибиция. В слухова краткосрочна 

памет, краткосрочна памет и визуално сканиране по-добри резултати се 

констатираха при 6% от участниците. В останалите когнитивни област 

процентът на подобрени лица бе в диапазона от 19% до 25% или при 

приблизително ¼ от участниците в проучването. 
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При анализ на промените в средните стойности на резултатите по 

когнитивни области, оценени чрез CERAD, статистически значима разлика 

в двете измервания бе установена по отношение на субтест J1. Вербална 

флуидност (F (1, 29) = 13.111, p =0.001), като ККТ групата показва 

подобрение в сравнение с контролната група. Анализът на индивидуалните 

RC индексите показа, че структурата на индивидуалните оценки в двете 

групи се различава, след като бяха използвани методи за контрол на 

практическият ефект. При лицата в контролната група не се установи 

промяна в нито един от субтестовете, както и по отношение на общия 

резултат при повторното администриране на невропсихологичната батерия 

CERAD. В ККТ групата надеждна промяна към подобрение в J4.Памет за 

списък от думи се наблюдава при 25% от участниците. 

Резултатите от регресионния анализ показаха, че индексът на 

когнитивен резерв е статистически значим предиктор за ефективността на 

когнитивната тренинг програма R
2
=0.501, F(1,13)=13.062, p=0.003. 

Разработен и предложен е модел за провеждане на компютъризиран 

когнитивен тренинг, отразяващ интердисциплинарния подход при 

планирането, изпълнението и анализа на резултатите от подобен тип 

проучвания.   

Заключение 

За първи път в България е проведено пилотно проучване за ефектите 

от приложението на уеб-базирана платформа за когнитивен тренинг при 

възрастни хора. Адаптирана и оценена е валидността на платформата 

CogniFit™, както и на въпросник за оценка нивото на когнитивен резерв 

Cognitive reserve index questionnaire за българската популация. 

Анализирана е ефикасността на тренинг програмата и влиянието на 

когнитивния резерв върху положителните ефекти от нейното провеждане.  
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