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Cíl: Ve dvou tématicky propojených studiích bylo naším cílem prokázat, zda je porucha paměti přítomna 
u preklinických stádií synukleinopatií , kam patří zejména Parkinsonova nemoc (PN). V první studii (i) 
bylo cílem odhalit poruchu prospektivní paměti (paměti na záměry) u idiopatické poruchy v REM 
spánku (iRBD), která může PN předcházet. iRBD je druh parasomnie, pro niž je typické motorické 
odehrávání obsahu snů, u které během REM spánku nenastane obvyklé uvolnění svalového napětí. Ve 
druhé studii (ii) jsme testovali příčinu poruchy paměti u klinického stadia PN. Ověřovali jsme dvě 
základní hypotézy o vzniku poruchy paměti u PN: hypotézu deficitu ve vyhledání v paměti a deficitu 
asociativní poruchy paměti. První deficit ve vyhledání je primárně způsoben pozornostně-exekutivní 
dysfunkcí, druhý primárně poruchou v uložení do paměti u PN.  
Metoda: (i) Vyšetřili jsme 60 polysomnograficky diagnostikovných osob s iRBD bez parkinsonského 
syndromu či projevů demence a 30 demograficky vázaných kontrol. Klinické vyšetření iRBD zahrnovalo 
škálu MDS-UPDRS, jednofotonovou emisní výpočetní tomografii presynaptického dopaminového 
transportéru (DaT-SPECT) pro zobrazení synapsí dopaminergních neuronů ve striatu a 
neuropsychologickou baterii s testem na časově-vázanou a událostí-vázanou prospektivní pamět. (ii) 
Vyšetřili jsme 34 pacientů s klinickou diagnózou PN a klasifikovali je dle standardní neuropsychologické 
baterie jako PN bez kognitivního deficitu (PN-NC; n = 18) a PN s mírnou kognitivní poruchou (PN-MKP; n 
= 16), což se chápe jako předstadium syndromu demence. Pro test hypotézy ve vyhledání jsme měřili 
výkon ve vštípení, uložení i vyhledání z verbální a vizuální paměti, pro test hypotézy asociativního deficit 
jsme použili specifický test asociační paměti (MBT). Dále jsme měřili funkční magnetickou rezonancí 
(fMRI) tzv. funkční konektivitu mozku v klidovém stavu u různých částí hipokampu mezi PN a 
kontrolami a usouvztažnili s paměťovým výkonem.  
Výsledky: (i) Pacienti s iRBD se významně lišili od kontrol v prospektivní paměti (nebyli schopni si tak 
efektivně vybavit záměr). Časově-vázaná prospektivní paměť (schopnost vybavit si záměr v určitou 
dobu po prezentaci) významně korelovala s mírou ztráty dopaminergních neuronů DaT-SPECT. (ii) 
Pacienti s PN-NC projevovali nižší poruchu paměti než PN-MKP ve vštípení, uložení i vyhledání obzvláště 
ve vizuální paměti. Avšak PN-MKP, ale i PN-NC nižší měrou projevovali deficit ve vybavení v asociační 
paměti. Pacienti s PN měli nižší funkční konektivitu mezi anteriorním hipokampem a precuneem i 
horním parietálním kortexem. Horší paměťový výkon souvisel s nižší funkční konektivitou v hipokampu.  
Závěry: Prokázali jsme poruchu paměti na záměry u preklinického stadia synukleinopatie iRBD a její 
vazbu na ztrátu dopaminergních neuronů. V druhé studii jsme prokázali vzájemnou platnost obou 
hypotéz pro vznik poruchy paměti v závislosti na rozvoji kognitivních projevů u PN a ukázali koreláty 
abnormálně změněné funkční konektivity v mozku. 
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