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 Resumo A identificación temperá das demencias, en particular, da demencia 
tipo alzhéimer (DA) xerou un amplo número de investigacións di-
rixidas a coñecer marcadores prodrómicos da enfermidade. A De-
terioración Cognitiva Lixeira proponse como entidade diagnóstica 
que engloba algúns destes marcadores, pero na que persiste unha 
elevada heteroxeneidade, variedade etiolóxica e de prognóstico. 
O estudo de marcadores máis precisos das fases prodrómicas de 
DA levou aos investigadores e investigadoras a preocuparse polas 
peculiaridades lingüísticas dos pacientes con DCL, en particular 
polas habilidades de denominación, fluidez e memoria verbal.

  Con esta revisión preténdese coñecer o estado da investigación na 
actualidade e as súas novidades, utilizando as bases de datos espe-
cializadas en psicoloxía e medicina Psycinfo e Medline Advance 
1966.
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  A fluidez verbal e a denominación reafírmanse como bos marca-
dores diagnósticos e de progresión, xunto ás características da fala 
e do procesamento semántico. Nos últimos dous anos obsérvase 
certa preferencia por estudar lonxitudinalmente a relación entre as 
habilidades lingüísticas e os marcadores biolóxicos.

 PalabRas chave Deterioración Cognitiva Lixeira, linguaxe, revisión, denominación, 
fluidez verbal, habilidades lingüísticas.

CONSTRUCTO

A Deterioración Cognitiva Lixeira (DCL) é unha entidade noso-
lóxica que se propón designar un estado de deterioración cogni-
tiva que está a medio camiño entre o envellecemento normal e 
o patolóxico, cunha deterioración maior da esperada para a súa 
idade e nivel educativo, e que se considera útil para clasificar un 
grupo heteroxéneo de individuos que se atopan nunha situación 
de maior risco á predita para a poboación xeral de desenvolver 
unha demencia, particularmente demencia tipo alzhéimer (DA; 
Petersen, 2004).

Observando unha poboación de persoas de idade avanzada, 
desde un punto de vista cognitivo, vemos que dous terzos po-
den dividirse entre suxeitos sans normais e suxeitos dementes. 
O terzo que queda non cumpre os requisitos para a demencia, 
mais non podemos dicir que non sofre unha deterioración. Na 
busca por coñecer este fenómeno, xorde en medicina o termo 
cognitive impairment, no dementia para categorizar a situación 
destes maiores. Neste marco é onde o interese por estadios 
preclínicos de demencia fai cristalizar o xurdimento da dete-
rioración cognitiva lixeira, tradución do inglés de mild cognitive 
impairment (MCI; Estanque, 2010).

Formuláronse diferentes propostas terminolóxicas para refe-
rirse a persoas neste estado de deterioración cognitiva que non 
se corresponde co esixido para o diagnóstico dunha demencia. 
Desde que en 1962 Kral introduce o termo «perda de memo-
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Figura 1. Deterioración cognitiva Lixeira
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ria asociada benigna ou maligna coa idade», a investigación foi 
interesándose e buscando formas cuantificables e psicometri-
camente serias de definir o termo e diagnosticar os suxeitos, ao 
mesmo tempo que aumentaba o interese por atopar o estado 
pródromo de DA. Hoxe a definición máis aceptada definitiva-
mente é a DCL de Petersen tras as modificacións consensuadas 
na conferencia de Estocolmo sobre DCL en 2003, onde se acor-
da diferenciar entre DCL amnésica unidominio, DCL amnésica 
multidominio, DCL non amnésica unidominio e DCL non am-
nésica multidominio (Petersen, 2009).

Diagnóstico DCL (adaptado de Geda, 2012)
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Tal e como afirma Molinuevo (2007):
É moi importante ter sempre moi ben definida a finalidade coa 

que se utilizan os criterios, pois en ocasións podemos desexar criterios 
máis específicos, como é o caso da investigación clínica, pero noutras 
ocasións debemos utilizar criterios máis sensibles, como na valoración 
de persoas novas de alto nivel educativo con queixas cognitivas. (p. 13)

Diversos estudos epidemiolóxicos realizados en todo o pla-
neta determinaron unha prevalencia desta síndrome de entre 
o 15 e o 25% (Petersen, 2009), entendéndose que as previsións 
máis realistas son do 19% para maiores de 75 anos, cun aumento 
da prevalencia na poboación a partir dos 65 anos e cun estan-
camento do incremento tras os 85 anos (Sánchez-Rodríguez 
e Torrellas-Morales, 2010). Datos achegados por estudos clí-
nicos amosaron que, dos pacientes con DCL, entre o 10% e o 
15% desenvolven DA cada ano en contraste co 1-2% dos suxeitos 
sans da mesma idade (Sánchez-Rodríguez e Torrellas, 2011). 
Por outro lado, establécese que, malia con certas discrepan-
cias entre estudos, entre un 19% e 20% dos casos identificados 
inicialmente como DCL presentarán un desempeño cogniti-
vo normativo nunha avaliación subseguinte (López, 2013). 
Os criterios para o diagnóstico da DCL non veñen acompaña-
dos dun método estándar de avaliación, e isto crea problemas. É 
frecuente que os resultados de varios tests sexan colineais, basi-
camente porque unha habilidade cognitiva común está involu-
crada na realización de varias tarefas (pénsese, por exemplo, nas 
habilidades atencionais). Por esta razón, é importante que se 
entendan ben as propiedades das probas neurocognitivas e ter 
coidado á hora de comparar resultados de estudos que utilizan 
probas similares pero non idénticas para avaliar unha mesma 
dimensión (Arnaiz, 2001). Adicionalmente, algúns científicos 
fan fincapé na excesiva atención outorgada á deterioración da 
memoria e na pouca dada ás outras áreas cognitivas, ao descoi-
do dos signos de baixa deterioración ou á deterioración asinto-
mática, xunto á necesidade de tratar outros marcadores como 
os biomarcadores ou as probas neuropsiquiátricas, tan impor-
tantes como os cognitivos en estados prodrómicos de demencia 
frontotemporal, por exemplo, ou de demencia por corpos de 

AS PREVISIÓNS MÁIS 
REALISTAS SON DO 
19% PARA MAIO-
RES DE 75 ANOS, 
CUN AUMENTO DA 
PREVALENCIA NA 
POBOACIÓN A PARTIR 
DOS 65 ANOS… 
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AS HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS MÁIS 
ESTUDADAS FORON 
A DENOMINACIÓN E 
A FLUIDEZ VERBAL 
(COMO PROCESA-
MENTO SEMÁNTICO 
E PROCESOS EXECU-
TIVOS) E A MEMORIA 
VERBAL. 

Lewy, que tamén se relacionan con subtipos de DCL (Hanfelt 
et al., 2011).

AFECTACIÓN LINGÜÍSTICA EN DCL

A DCL, tal e como se entende actualmente, caracterízase pola 
inestabilidade temporal no que ao déficit cognitivo se refire. As 
deterioracións da memoria, da linguaxe, das funcións execu-
tivas e das habilidades visuoespaciais están moi relacionadas 
entre si e poden variar (Taler e Philips, 2008). Como destaca 
Dronkers na Enciclopedia MIT das ciencias cognitivas (2001):

A linguaxe é unha función moi complexa que abrangue numerosos 
subprocesos, incluído o recoñecemento e a articulación dos sons da 
fala e o seu uso pragmaticamente axeitado, e que coincide e interactúa 
coas funcións da atención e a memoria; pero, ademais, estas funcións 
e procesos solapados son controlados de diferente forma polo cerebro 
humano. (p. 448)

A linguaxe xunto á memoria é un factor importante para o 
diagnóstico da DCL. As habilidades lingüísticas máis estudadas 
foron a denominación e a fluidez verbal (como procesamen-
to semántico e procesos executivos) e a memoria verbal. Non 
obstante, a investigación tamén se interesou por moitas outras 
capacidades como a comprensión sintáctica, a lectura, o acce-
so léxico/recoñecemento de nomes, a produción narrativa, a 
repetición ou o vocabulario e a capacidade verbal xeral (Xun-
cos-Rabadán, Pereiro, Facal e Rodríguez, 2010). Outras aproxi-
macións metodolóxicas, como as tarefas de priming ou decisión 
léxica ou o paradigma Punta da Lingua (PDL), informaron de 
interesantes resultados que sinalan as dificultades das persoas 
con DCL no acceso ás representacións semánticas, nos proce-
sos de busca estratéxica, de memoria operativa ou de control 
executivo (López-Higes, Louro, Martín-Aragoneses, Do Río e 
Mejuto, 2012), e en déficits importantes no acceso fonolóxico e 
na transmisión da activación das representacións semánticas ás 
fonolóxicas (Xuncos-Rabadán et al., 2013). Farei un pequeno 
repaso das principais dimensións referidas ao principio do pará-
grafo. A denominación, estudada a través das chamadas tarefas 
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de denominación por confrontación, fai referencia á dificulta-
de para atopar as palabras precisas que designan un obxecto ou 
realidade. Chegouse á conclusión de que os erros se deben a 
problemas de activación das representacións fonolóxicas e se-
mánticas, debido á degradación das redes neuronais que as sus-
tentan (Xuncos-Rabadán et al., 2010). Nun estudo, Joubert et 
al. (2009) observan déficits en denominación en suxeitos con 
DCL amnésica, máis concretamente unha deterioración semán-
tica para obxectos e xente famosa, e chegan á conclusión de que 
esta deterioración en DCL amnésica e estadio temperán de DA 
se debe quizais á degradación das representacións semánticas 
xunto con déficits na selección, na manipulación e na recupe-
ración da información semántica. Na revisión de Taler e Philip 
(2008) fálase dunha controversia co valor preditivo da denomi-
nación, xa que existen estudos que informan de que as probas 
de denominación de caras famosas e as probas de recuperación 
de nomes propios discriminan ben entre suxeitos que se con-
verterán a demencia e son máis sensibles a DCL que baterías 
máis grandes e amplas como o Test Mini-mental, pero outros 
négano e suxiren que isto non é así. A conclusión é que estas 
diferenzas entre os estudos veñen dadas polo uso de diferentes 
tests, con diferente número de ítems e con diferentes tipos de 
ítems (efecto da categoría), pero que a utilidade diagnóstica e 
de prognóstico da denominación é limitada, e perde importan-
cia se se inclúe no modelo de investigación a deterioración en 
recordo episódico demorado (Taler e Philip, 2008).

A fluidez verbal foi estudada sobre todo a nivel semántico 
e amosouse como o mellor marcador da linguaxe ou o máis 
preciso para diferenciar entre suxeitos non demenciados e 
pacientes con DCL. Atopáronse alteracións en decisión léxi-
ca, categorización semántica, codificación semántica e pri-
ming semántico. A deterioración do aspecto semántico parece 
asociarse máis, como nas etapas temperás da DA, con déficits 
nas funcións executivas que afectan a busca e a xestión se-
mántica e a déficits na inhibición na busca (Tsantali, Econo-
midis e Tsolaki, 2013). Taler e Philips (2008) conclúen que 
na DCL a fluidez semántica tende a estar máis afectada que a 
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fonolóxica e ser un factor preditivo de conversión a DA máis 
fiable. A fluidez fonolóxica, segundo estes autores, funciona 
mellor na discriminación e predición da demencia vascular. 
A memoria verbal é un tipo de memoria episódica especializa-
da no almacenamento de material de tipo verbal. Os déficits en 
memoria episódica asócianse con deterioración na capacidade 
de codificación da información contextual e na consolidación de 
novo material verbal, de modo que a deterioración significativa 
en memoria verbal confirmada cunha batería neuropsicolóxica 
que presente tests de memoria episódica verbal se considera 
un indicador de declive cognitivo e un marcador de DCL tipo 
amnésico e de DA (Silva et al., 2012). Esta dimensión estudouse 
a través de variables de aprendizaxe acumulativa, recordo libre 
con ou sen pistas semánticas, estratexias de aprendizaxe utiliza-
das, presenza ou inhibición de interferencias e estabilidade da 
aprendizaxe no tempo, sendo as probas máis difundidas o Test 
de Aprendizaxe Verbal de California (Delis, Kramer, Kaplan 
e Ober, 1987) e o Test de Aprendizaxe Auditiva de Rei (Rei, 
1964). A memoria episódica é o primeiro sistema en que se fai 
evidente o proceso de deterioración cognitiva e a memoria ver-
bal o principal indicador de DCL e a súa progresión (Xuncos-
Rabadán et al., 2010).

A comprensión sintáctica entendida como medida de proce-
samento sintáctico incluíuse en investigacións de deterioración 
en DCL a través da execución no Test de Token ou proba de 
fichas e o Test para a Recepción da Gramática (TROG, Test of 
Reception of Grammar), e a súa deterioración tradicionalmente 
non foi asociada coa DA (Taler e Philips, 2008). A compren-
sión sintáctica vese afectada sobre todo con respecto ao material 
ideativo complexo. A demora no tempo de resposta en tarefas 
de comprensión da linguaxe relacionouse coa capacidade da 
memoria de traballo e a deterioración dos seus mecanismos 
(López-Higes et al., 2012). Aqueles individuos con baixa ca-
pacidade de memoria de traballo fallarán en tests que analizan 
globalmente a comprensión da linguaxe. Os suxeitos con diag-
nóstico de DCL que conservan unha maior amplitude de me-
moria operativa comprenden mellor os verbos e as oracións de 
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menor complexidade sintáctica que os pacientes que posúen 
unha menor amplitude de memoria. 

RESULTADOS

DCL e bases biolóxicas

Falaremos dos resultados entre estudos e as súas similitu-
des. Zhang et al. (2012) definen un tipo de «DCL de afectación 
única da linguaxe» caracterizada por redución de MG nos lóbu-
los temporais e frontal. No seu estudo do Sydney Memory and 
Ageing Study (MAIS) estudan a atrofia da materia gris cerebral en 
diferentes subtipos de DCL organizados en termos de presenza 
de xenes susceptibles (APOE e4), factores de risco cardiovascu-
lar, curso da progresión, e razón de conversión a demencia. As 
medicións baséanas na avaliación neuropsicolóxica e na medi-
ción do volume da materia gris voxel-sabio.

Nas súas conclusións fan comparacións neuroanatómicas 
entre os subtipos de DCL e o grupo control e entre os subtipos 
entre si. Categorizar un subtipo como «DCL non amnésica de 
afectación única da linguaxe» que presenta un patrón de atro-
fia parecido ao de demencia frontotemporal. Esta caracterízase 
pola redución da materia gris bilateral das codias frontal e tem-
poral e en rexións subcorticais que inclúen o tálamo, núcleos 
basais e o cerebelo que se correlaciona coa baixa execución na 
denominación e na fluidez semántica. Isto coincide cos achados 
de McDonald et al. (2012) sobre a relación entre a deterioración 
da memoria verbal, da denominación e da fluidez semántica e a 
atrofia do lóbulo temporal medial esquerdo e principalmente no 
xiro entorrinal esquerdo, no xiro temporal inferior esquerdo, no 
xiro parahipocampal, no fusiforme e no polo temporal, é dicir, 
en zonas de asociación temporo-parietal e na codia paralímbica 
medial. Mediante o proxecto Alzheimer’s Disease Neuroimaging 
Initiative (ADNI) estudan a relación entre a atrofia presente no 
DCL e a deterioración das funcións cognitivas nun estudo lonxi-
tudinal comparando suxeitos DCL con suxeitos control sans, en 
dúas avaliacións, unha marcando a liña base e outra realizada 
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aos 24 meses. Obteñen puntuacións para a denominación, a 
fluidez semántica e a memoria verbal empregando as seguintes 
probas: Test de Denominación de Boston, Test de Fluidez Se-
mántica e Memoria lóxica II de Wechsler.

Atopan que a diferenza de puntuacións no Logical Memory 
II de Wechsler, que mide a memoria verbal, se correlaciona coa 
atrofia do lóbulo temporal medial esquerdo, presentándose o 
xiro entorrinal esquerdo como mellor elemento para predicir o 
declive desta función.

A diferenza de puntuacións no Test de Denominación de 
Boston correlaciónase principalmente, e como mellor elemento 
de predición do declive, coa atrofia en xiro inferior temporal 
esquerdo e tamén co xiro parahipocampal, co xiro fusiforme e 
co polo temporal. É dicir, que a atrofia en rexións de asociación 
temporo-parietal e na codia paralímbica medial contribúen á 
deterioración da denominación en DCL. A disociación rexional 
que presenta a denominación é interesante xa que require dife-
rentes sub-habilidades, conxuntos de instrucións e estratexias 
de resposta. Os centros de procesamento visual ventral son cru-
ciais para o recoñecemento de obxectos e a súa denominación, 
repercutindo na secuencia de análise visual do estímulo e no 
acceso léxico (identificación na memoria semántica do concep-
to correcto e a recuperación).

As diferenzas de puntuación en fluidez semántica correlació-
nanse principalmente co xiro temporal medial esquerdo, o cal 
explica o 14% da varianza nos resultados cognitivos el só, pero 
tamén se atopa unha taxa de atrofia significativa nun gran nú-
mero de subrexións. Suponse que isto é debido ás grandes de-
mandas desta capacidade cara a outras dimensións cognitivas, 
necesitando unha memoria semántica intacta, a busca léxica e a 
recuperación de campos semánticos de orde superior, facendo 
difícil establecer ben a relación entre a fluidez semántica e as 
rexións cerebrais. No estudo da actividade colinérxica, Haense 
et al. (2012) atopan nestas zonas afectación colinérxica asociada 
á deterioración da memoria verbal e da comprensión, así como 
unha relación entre a deterioración da fluidez fonolóxica e o 
descenso de actividade colinérxica na codia frontal e fronto-
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parietal. Para a avaliación da actividade colinérxica empregaron 
un escáner PET e para as habilidades cognitivas, unha batería 
neuropsicolóxica de varios dominios cognitivos que inclúe 
para a linguaxe: memoria verbal (Test de Aprendizaxe Verbal 
de California, Test de Aprendizaxe Auditiva Verbal de Rei, Test 
Parvo), fluidez verbal semántica (animais, letras) e produción 
(Test de Token, Test de Afasia de Aachen).

Atoparon diferenzas significativas entre suxeitos control e 
DCL en puntuacións de fluidez semántica e memoria verbal, con 
boa discriminación entre os grupos. Conclúen que a baixa acti-
vidade da acetilcolina esterasa é un marcador de deterioración 
temperá presente na DCL. O lóbulo temporal bilateral inferior, 
medial e superior (codia temporal bilateral, hipocampo dereito, 
amígdala dereita, etc.) forma as zonas que presentan afectación 
máis prominente do funcionamento colinérxico, afectando a 
memoria verbal e comprensión da linguaxe. O descenso de ac-
tividade colinérxica na codia frontal e fronto-parietal correla-
ciónase coa deterioración da fluidez fonolóxica. Suxiren unha 
contribución significativa do fallo colinérxico nos síntomas clí-
nicos da DCL. Arlt et al. (2013) ademais, atopan asociada a de-
terioración na denominación co dano no hipocampo esquerdo. 
Carter et al. (2012), con resultados similares, buscan as causas 
nas deposicións DA e hipometabolismo, suxerindo que o come-
zo de deposicións DA en rexións temporo-parietais, na codia 
cingulada posterior e nas zonas frontais desencadean un proce-
so hipometabólico que afecta a fluidez semántica e fonolóxica, 
a denominación e as funcións executivas implicadas nelas. A 
implicación executiva nos aspectos de fluidez e denominación 
obsérvana con máis detalle Gross et al. (2012), os que, mediante 
a creación de firmas corticais da cognición (CSC, Cortical Sig-
nature of Cognition) para funcións cognitivas concretas, ven un 
solapamento topográfico importante entre un «CSC fun. exe./
vel. proc.» e un «CSC de linguaxe» que implica fluidez ver-
bal e denominación, a cuxo declive dan un poder de predición 
de conversión a demencia do 75% de probabilidade en 4 anos. 
Estes resultados son similares aos de Small et al. (2012) e Os-
senkoppele et al. (2014).
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Discriminación de DCL

Catro estudos confirman o poder discriminante das me-
dicións da linguaxe entre DCL e suxeitos sans. Johnson et al. 
(2012) obsérvano en na fluidez semántica e na denominación. 
Realizan un estudo aplicando modelos de crecemento latente 
para examinar cambios lonxitudinais desde a liña base ata os 36 
meses (5 medicións) en cinco factores cognitivos utilizando a 
batería neuropsicolóxica do ADNI, na que a linguaxe representa 
o posto cuarto na estrutura dos factores e se avalía mediante a 
fluidez verbal semántica con animais e plantas, a denominación 
co Test de Denominación de Boston e a proba de denomina-
ción do ADAS-Cog.

Os resultados mostraron o poder discriminante do factor 
linguaxe (fluidez semántica e denominación) da batería do 
ADNI entre DCL e suxeitos sans. Os suxeitos con DCL puntúan 
significativamente máis baixo na liña base que os suxeitos sans, 
e amosan deterioración ao longo do tempo, ao contrario que 
os suxeitos sans. Mentres, Chia-Fen et al. (2012) e Kaya et al. 
(2014) obsérvano ademais na repetición de frases e na fluidez 
fonolóxica; do mesmo xeito que Azuma et al. (2013) atopan 
relevante e discriminante o tempo de resposta en probas de 
decisión léxica indicando que as representacións semánticas 
están preservadas, deixando a afectación como máis probable 
no procesamento fonolóxico e executivo.

O poder discriminante da denominación foi tamén confir-
mado por Ivanova et al. (2013) mediante o Test MINT Abrevia-
do; é este o caso entre DCLa e suxeitos sans. Ademais, Byoung 
et al. (2013) atopan que se os suxeitos DCLa presentan na súa 
biografía máis de oito anos de estudos a deterioración en deno-
minación é máis rápida e pronunciada, o que pode servir para 
diferenciar DCLa con distinto curso de progresión. Do mesmo 
xeito, Zahodne et al. (2012) achan cursos de progresión diferen-
tes en DCLa con apatía ou sen apatía, observando nos primeiros 
maior deterioración na fluidez verbal.

Seguindo coa discriminación entre grupos, Pakhomov et al. 
(2012) analizan o procesamento semántico e atopan a medición 
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de «índices semánticos automáticos» útiles para a discrimina-
ción entre suxeitos DCL e DA, sobre todo en puntuacións para 
a fluidez semántica, a memoria semántica e o procesamento se-
mántico. Neste interesante traballo empregan un procedemento 
de análise novidoso denominado «índices semánticos automa-
tizados» tomado da lingüística computacional e baseado no 
test clásico de fluidez verbal semántica (FVS) que permite carac-
terizar as diferenzas das representacións semánticas de animais 
en pacientes con DCL e DA. O método baséase en analizar a pro-
dución lingüística de xeito acumulativo (sen importar a orde) 
e de xeito secuencial (preservando a orde en que se producen). 
O achegamento acumulativo relaciónase co concepto de cluste-
ring ou a clasificación semántica e incluiríase nos dominios da 
memoria semántica e do almacén semántico. O achegamento 
secuencial relaciónase co concepto de switching ou a busca de 
palabras pasando de clúster en clúster e pertencería ao dominio 
das funcións executivas e a eficacia na recuperación dos ítems 
desde a memoria.

Os resultados correlaciónanse coas medidas neuropsicolóxi-
cas doutras probas de varios dominios cognitivos para coñecer 
as súas contribucións; respecto ao noso campo de interese, in-
clúense o test de fluidez verbal semántica tradicional, o CVLT-II 
e o Logical Memory de Wechsler para avaliar a memoria verbal, e 
o Test de Fluidez Verbal Fonémico de Benton xunto co Test de 
Denominación de Boston, para avaliar a linguaxe.

Todos os resultados dos achegamentos acumulativos e se-
cuenciais xunto coa semellanza e coas relación semánticas dis-
criminan significativamente entre suxeitos con DCL e suxeitos 
con DA.

Progresión e curso da DCL

Respecto á progresión da enfermidade, Belleville et al. (2014) 
falan de predición do progreso da deterioración en DCL en 
función das puntuacións en memoria verbal e denomina-
ción. Realizan un estudo para detectar aqueles tests que me-
llor diferencian entre suxeitos que se converterán a alzhéimer 
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e suxeitos que permanecerán estables. Mediante un deseño 
lonxitudinal prospectivo, 122 suxeitos con DCL unidominio e 
multidominio son avaliados con tests para a memoria episó-
dica, as funcións executivas, a percepción e a linguaxe. Foron 
seguidos anualmente para determinar os que permaneceran 
estables e os que non, diferenciando o diagnóstico de DCL 
en estable e progresivo. Avaliáronse os criterios indepen-
dentemente dos tests da liña base; isto utilizouse como refe-
rencia para medir o valor da precisión diagnóstica dos tests. 
A ANOVA indicou que os suxeitos con DCL progresiva amosaba 
na liña base máis deterioración na memoria episódica verbal e 
na denominación que os suxeitos con DCL estable, e mediante a 
regresión loxística valoraron o alto valor preditivo dun modelo 
que incluía a memoria verbal (recordo de texto demorado, re-
cordo libre) e a denominación, sensible para predicir o progreso 
da DCL. Resultados similares aos achados previamente por Lee 
et al. (2012) que inclúen a memoria verbal, a denominación e a 
fluidez semántica, e outórganlles poder preditivo de conversión 
a DA en 2 anos.

A progresión a DA tamén a detectaron Ahmed et al. (2013) 
asociada a defectos da fala en DCL. Este pormenorizado traballo 
merece especial atención. No marco do Oxford Project to Inves-
tigate Memory and Aging (OPTIMA) estudan a fala para coñecer 
as características que presenta un suxeito con DCL que progresa 
a DA e cales presentan maior desviación da actuación normal. 
Este estudo resulta relevante por varias cuestións: é o máis lon-
go na súa categoría, avalía a fala en profundidade e confirma o 
dano neuropatolóxico dos pacientes.

Como pretenden estudar o progreso a demencia tipo alzhéi-
mer de forma inequívoca, os suxeitos escollidos teñen como 
característica que cumpriron os criterios para DCL entre 6 e 18 
meses antes de cumprir os criterios para probable DA, e os su-
xeitos controis nunca presentaron deterioración significativa e, 
finalmente, tras a morte preséntase a confirmación post mortem 
de todos os diagnósticos. Os participantes foron avaliados en 
intervalos de 6 a 12 meses ata a súa morte e os seus cerebros fo-
ron presentados para exame histolóxico post mortem. Ademais, 
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os suxeitos foron seleccionados tamén en función de se existían 
avaliacións neuropsicolóxicas no momento da conversión a DA 
e no momento de avance de DA estado leve (categorizar cunha 
puntuación MMSE = 21-24) a DA estado moderado (MMSE = 
10-20). Deste xeito, este estudo documenta o cambio que ten 
lugar na fala sobre o curso de 3 estadios ben definidos sobre 9 
suxeitos.

As probas utilizadas pertencen á entrevista CAMDEX, que 
inclúe a batería neuropsicolóxica CAMCOG. Esta batería ava-
lía a linguaxe definíndoa como compoñente lingüístico. Para 
a obtención e a análise das mostras de fala úsanse gravacións 
e transcricións. Con esta tarefa analízanse: (1) a produción da 
fala (velocidade das verbalizacións, distorsións e parafasias fo-
nolóxicas), (2) a complexidade sintáctica (lonxitude da pro-
dución, proporción de palabras por frase, número de cláusulas 
incrustadas, erros sintácticos, proporción de nomes precedi-
dos por determinantes e verbos conxugados), (3) o contido 
léxico (frecuencias proporcionais de palabras de clase aberta 
[substantivos, verbos e descritivos] e palabras de clase pechada 
[con función gramatical]) e (4) erros de fluidez (falso comezo, 
secuencias reparadas, pausas de busca e frases incompletas). 
Mídese tamén o contido semántico da fala, contando cantas 
unidades inclúe das 23 presentes nos 4 compoñentes do debuxo. 
Ademais, presenta dúas medidas adicionais, a idea density ou 
densidade de significado (unidades semánticas divididas entre 
o número total de palabras) e efficiency ou eficacia semántica 
(unidades semánticas divididas entre a duración da produción).

Os seus resultados indican que certos aspectos ou varia-
bles da fala son posibles marcadores de progresión a demen-
cia xa que mostran unha deterioración consistente, é dicir, 
que empeoran coa progresión de DCL a DA ou aparecen por 
primeira vez coa conversión. Estas variables son as seguintes: 
pausas de busca (erros en fluidez); proporción de pronomes 
e verbos (contido léxico); proporción de palabras por fra-
se, erros sintácticos, proporción de substantivos con deter-
minantes e verbos conxugados (complexidade sintáctica); 
suxeitos e accións, idea density (procesamento semántico). 
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Tamén as variables de velocidade das verbalizacións (produción 
da fala), xunto co total de unidades semánticas e de referencias 
a obxectos e a efficiency (procesamento sintáctico), presentaron 
deterioración consistente, pero a súa fiabilidade púxose en dú-
bida xa que o test-retest proporcionou medidas incongruentes 
e os autores concluíron que estas medidas non producen resul-
tados fiables en mostras pequenas.

Na metade dos pacientes con DCL aumenta a produción de 
pronomes, descende o total de unidades semánticas e descende 
a efficiency. Co comezo da fase de DA leve descende a identi-
ficación de obxectos e accións. As diferenzas entre estes dous 
grupos non forneceron resultados significativos, coa excepción 
dalgunhas diferenzas aproximadas á significación na complexi-
dade sintáctica, concretamente na lonxitude da produción (p = 
0,01) e nos erros sintácticos (p = 0,03).

As variables que se atopan como mellores marcadores de 
progreso son as pausas de busca, a proporción de pronomes e 
verbos, a proporción de palabras por frase, os erros sintácticos, 
a complexidade sintáctica (proporción de substantivos con de-
terminantes e verbos conxugados), a cantidade de suxeitos e 
accións nomeados e a densidade de significado das ideas.

CONCLUSIÓN

As investigacións específicas sobre o procesamento da linguaxe 
en DCL seguen sendo reducidas; pola contra, a linguaxe re-
velouse de grande importancia e case todas as investigacións 
requiren para o diagnóstico polo menos datos sobre a súa 
afectación na memoria verbal. O interese polos biomarcado-
res motivou a maioría das investigacións seleccionadas e delas 
puidéronse extraer novas peculiaridades dos pacientes DCL. Os 
traballos máis produtivos son os realizados cun deseño lonxitu-
dinal, tendo en conta varios factores e enmarcados nun proxecto 
de maior magnitude como o ADNI, o AIBL, o MAIS, o OPTIMA 
ou o CREDOS. Estas iniciativas sostidas por unha ou varias ins-
titucións manteñen recursos para a investigación que doutro 
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xeito serían moi difíciles de acadar, como amplas poboacións 
de suxeitos (moitos con anos de seguimento estandarizado), 
instalacións e profesionais implicados que abranguen un amplo 
territorio, e a promoción e o financiamento que para un grupo 
de investigadores illado son difíciles de obter. Algúns, como o 
ADNI, permiten facer seguimentos retrospectivos con pacientes 
que se involucraron anos atrás e crean bases de datos fiables e 
universalizadas grazas á rede global, compartindo así datos en-
tre poboacións de todo o mundo.

De acordo coa revisión das publicacións máis recentes sobre 
a execución na linguaxe de pacientes con deterioración cogniti-
va lixeira, poden establecerse as seguintes conclusións:
1. Os datos reiteran o poder discriminante dos aspectos da lin-

guaxe tradicionalmente indicados como diferenciadores en-
tre grupos. Así, a fluidez semántica e a fonolóxica, a memoria 
verbal e a denominación teñen esta capacidade. Ademais, a 
fluidez verbal e a denominación permiten discriminar con 
moita sensibilidade os suxeitos cunha deterioración cogniti-
va lixeira e aqueles que xa entraron nun proceso demencial 
de tipo alzhéimer.

2. Varios estudos son concluíntes en referencia ao poder pre-
ditivo da progresión na deterioración e de predición sobre 
a conversión a DA. O maior risco séguese indicando para a 
DCL de tipo amnésico e proponse o multidominio dentro 
do tipo amnésico como un estadio de afectación superior e 
non só diferente do unidominio. Unha alta deterioración na 
execución de probas de memoria verbal e de denominación 
na liña base indícanos a alta probabilidade de desenvolver 
unha deterioración progresiva. De se confirmar unha dete-
rioración progresiva da fluidez verbal, da denominación e da 
memoria verbal en suxeitos con DCL amnésica, as probabi-
lidades de conversión aumentan e algún estudo indica que, 
coas medidas da execución da fluidez verbal semántica e da 
denominación, podemos predicir a conversión a DA en 4 
anos. Ademais, factores como os síntomas depresivos afectan 
directamente a estes dous aspectos da linguaxe e prexudican 
o prognóstico.

A FLUIDEZ VERBAL 
E A DENOMINACIÓN 
PERMITEN DISCRI-
MINAR CON MOITA 
SENSIBILIDADE OS 
SUXEITOS CUNHA 
DETERIORACIÓN 
COGNITIVA LIXEIRA 
E AQUELES QUE 
XA ENTRARON 
NUN PROCESO 
DEMENCIAL… 
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3. O procesamento semántico e a fala xeraron varias investiga-
cións interesantes que os sitúan con poder discriminante no 
espectro da demencia tipo Alzheimer, diferenciando os tres 
grupos entre si: suxeitos sans, suxeitos con deterioración 
cognitiva lixeira e suxeitos con enfermidade de Alzheimer. 
O estudo do procesamento semántico na deterioración in-
dica que os suxeitos con DCL respecto aos sans tardan máis 
tempo en decidir sobre palabras semanticamente ambiguas, 
sobre todo se a palabra presenta moitos significados posi-
bles. O fala, pola súa banda, amosa que as diferenzas entre 
DCL e DA en produción son importantes, empeorando dun 
grupo ao outro (DCL menor afectación) en máis pausas de 
busca, no descenso do emprego de substantivos, na menor 
proporción de palabras por frase, en máis erros sintácticos, na 
menor complexidade sintáctica, na baixa densidade semánti-
ca (contido informativo) e na menor identificación clara de 
obxectos, suxeitos e accións.
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