
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM DRUGE 

STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST, V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

 

 

 

 

 

 

 

MAJA LJUBIČ PAVALEC 

 

Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri 

preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja 

 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 

  



 
 

  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM DRUGE 

STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST, V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

 

 

 

 

 

 

MAJA LJUBIČ PAVALEC 

 

Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri 

preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja 

 

 

Magistrsko delo 

 

Mentorica: doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije 

Somentor: doc. dr. Jurij Bon., dr. med., spec. psih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 

 

 



 
 

 

Zahvala 

 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Maji Trošt za pomoč in nasvete pri izdelavi 

magistrske naloge. Zahvaljujem se tudi somentorju doc. dr. Jure Bonu, ki je 

pomagal pri izvedbi eksperimenta in bil ves čas na voljo za morebitna vprašanja in 

nasvete. Hvala tudi vsem sodelavcem, ki so pomagali pri sami izvedbi raziskave.  

Posebno zahvalo namenjam tudi mojim najdražjim, ki so me podpirali na moji 

študijski poti in razumeli odrekanje skupnim trenutkom.



v 
 

POVZETEK 
 

Tema magistrske naloge je zgodnje odkrivanje kognitivnih in drugih kliničnih 
značilnosti pri bolnikih z motnjo faze spanja REM (angl. REM slep behavior 
disorder ‒ RBD), ki nosijo visoko tveganje za razvoj katere od alfasinukleinopatij. 
Te so nevrodegenerativne bolezni možganov, pri katerih se v možganih 
prekomerno nabira nepravilno agregiran protein alfasinuklein. Najpogostejša 
alfasinukleinopatija je parkinsonova bolezen (PB). 

Proces nevrodegeneracije v možganih oseb z alfasinukleinopatijami, med 
katere sodijo še multipla sistemska atrofija (MSA) in demenca z Lewyjevimi telesci 
(DLT), poteka že vrsto let pred pojavom kliničnih znakov. Zato so osebe s 
prodromalnimi znaki nevrodegenerativnih bolezni najprimernejša populacija za 
raziskovanje potencialnih bioloških označevalcev, ki bi lahko napovedali razvoj 
bolezni, in raziskovanje potencialnih nevroprotektivnih zdravil. Nekatere biološke 
označevalce prodromalnih faz bolezni že poznamo: RBD, motnja voha, 
hiperehogenost substance nigre pri trans-kranialni doplerski preiskavi, noben od 
njih pa ni bi dober označevalec napredovanja bolezni in ne more napovedati, kdaj 
se bo bolezen pojavila tudi s kliničnimi znaki. Longitudinalne študije spremljanja 
bolnikov z RBD predstavljajo osnovo za izboljšanje našega razumevanja temeljnih 
nevrobioloških mehanizmov, vloge bioloških iznačevalcev oziroma biomarkerjev in 
faktorjev, ki vplivajo na napredovanje bolezni.  

 
V naši pilotski presečni raziskavi, ki bo osnova za prospektivno raziskavo, 

smo se posebej posvetili motnji kognitivnih funkcij. V raziskavo smo vključili šest 
bolnikov s polisomnografsko potrjeno RBD, jih klinično nevrološko pregledali in pri 
njih opravili strukturna ter funkcijska slikanja možganov (magnetno resonančno 
tomografijo, scintigrafijo dopaminskega prenašalca, slikanje možganske presnove 
s fluorodeoksiglukozo in pozitronsko emisijsko tomografijo), pregled alfasinukleina 
v likvorju ter testiranje kognitivnih funkcij s presejalnimi lestvicami in s pomočjo 
računalniške verzije naloge kognitivnega nadzora. Uporabili smo eksperimentalni 
način preizkušanja kognitivnih funkcij z uporabo paradigme fleksibilne kognitivne 
kontrole. 

           
Ugotovili smo, da imajo osebe z izolirano RBD prisotne tudi druge znake, ki 

so znani prodromi PB: motnjo voha, motnjo razpoloženja in spremenjeno 
možgansko aktivnost, kljub še ohranjeni dopaminergični integriteti (dokazani z 
normalnim izvidom scintigrafijo dopaminskega prenašalca). Bolniki z RBD so v 
primerjavi z zdravimi preiskovanci kognitivno upočasnjeni. Ta kognitivna motnja bi 
lahko postala obetaven biomarker napredovanja bolezni. To bomo raziskali v 
prospektivnem delu raziskave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: motnja faze spanja REM, alfasinukleinopatije, biološki 

označevalci alfasinukelinopatij, preizkušnja kognitivnega nadzora   
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ABSTRACT 

 
The topic of the master’s thesis is early discovering of cognitive and other 

clinical characteristics in patients with REM sleep behavior disorder (RBD), who 
are at high risk of the development of any of alpha-synucleinopathy. These are 
neurodegenerative brain diseases, where misfolded protein alpha-synuclein 
aggregation occurs in brain excessively. The most common alpha-synucleinopathy 
is Parkinson disease (PD). 

The process of neurodegeneration in brains of persons with alpha-
synucleinopathy, among which there is also multiple systemic atrophy (MSA) and 
Lewy body dementia, occurs many years before the emergence of the clinical 
signs. Therefore, the persons with prodromal signs of neurodegenerative diseases 
are the most appropriate population for the research of potential biological markers, 
which could predict the development of disease, and also for the research of 
potential neuroprotective medicaments. We already know some biological markers 
of prodromal phases of diseases: RBD, smell disorder, and the hyperechogenicity 
of the substantia nigra in the transcranial Doppler investigation. None of these, 
however, was a good marker of disease progression and cannot predict when the 
disease is going to emerge with the clinical signs also. Longitudinal studies of 
monitoring the patients with the RBD represent the basis for improvement of our 
understanding of the basic neurobiological mechanisms, the role of biological 
equalizers, i.e. biomarkers, and factors which influence the progression of the 
disease. 

            
In our pilot cross-sectional study, which will be the basis for the prospective 

study we especially focused on the disorder of cognitive functions. We included six 
patients with polysomnographically confirmed RBD in the study examined them 
clinically and neurologically and performed structural and functional brain imaging 
(magnetic resonance tomography, scintigraphy of dopamine transporter, imaging 
of brain metabolism using fluorodeoxyglucose, and positron emission 
tomography), examination of alpha-synuclein in liquor, and testing cognitive 
functions with screening scales and by means of the computer version of the 
cognitive control task, are already present in subjects with polysomnographically 
confirmed RBD. We used the experimental method of testing cognitive functions 
by using the paradigm of flexible cognitive control. 

           
We discovered that the persons with the isolated RBD have also other signs 

which are known prodromes of the PB: smell disorder, mood disorder, and altered 
brain activity, in spite of still preserved dopaminergic integrity (proved by a normal 
report of scintigraphy of dopamine transporter). The patients with the RBD are 
cognitively decelerated in comparison to the healthy subjects. This cognitive 
disorder could become a promising biomarker of the progression of the disease. 
This will be researched in the prospective part of the study. 

  
 
Keywords: REM sleep behavior disorder, alpha-synucleinopathies, biological 
markers of alpha-synucleinopathies, testing cognitive control. 
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1  UVOD 

 
Alfasinukleinopatije, med katerimi je najbolj znana PB, so sindromi, pri katerih 

se v možganih kopiči nepravilno agregiran protein alfasinuklein, kar privede do 
motnje delovanja in v končni fazi propada živčnih celic. Ena glavnih patoloških 
značilnosti PB je izguba pigmentnih nevronov v substanci nigri (SN) in s tem 
zmanjšana količina dopamina v striatumu (Trošt, 2008). Ko bolezen lahko klinično 
diagnosticiramo, je v možganih degeneriranih že 60‒80 % dopaminergičnih celic v 
SN, zato se raziskave usmerjajo v zgodnejše prepoznavanje bolezni in posledično 
omogočanje razvoja zdravil, ki bi upočasnila napredovanje bolezni (Miller in 
O'Callaghan, 2015). Ker so osebe s prodromalnimi znaki nevrodegenerativnih 
bolezni najprimernejša populacija za raziskovanje potencialnih biomarkerjev, ki 
napovedujejo pojav klinične bolezni in raziskovanje nevroprotektivnih zdravil, 
bomo v raziskavo vključili preiskovance v zgodnji fazi bolezni. Biomarkerji se 
uporabljajo kot kazalnik bioloških ali patoloških stanj pri odkrivanju zgodnjih 
nevropatoloških značilnosti in mehanizmov, ki povzročajo nevrodegeneracijo 
(Pyatigorskaya idr., 2014). Kaže se velika potreba po zanesljivem biomarkerju 
alfasinukleinopatij (Miller in O'Callaghan, 2015), ki bi pomagal pri zgodnji 
diagnostiki in raziskavah novih zdravil. Nekatere biomarkerje prodromalnih faz 
bolezni, ki nam lahko pomagajo pri postavitvi diagnoze, že poznamo. Slikovni 
biomarkerji so hiperehogenost substance nigre pri transkranialni doplerski 
preiskavi, spremenjena možganska presnovna aktivnost in znižana funkcija 
presinaptičnih dopaminergičnih nevronov. Med kliničnimi biomarkerji so RBD, 
motnja voha, obstipacija in kognitivne motnje. Namen longitudinalne raziskave je 
dolgoročno spremljati osebe z RBD, ugotoviti prisotnost drugih biomarkerjev 
alfasinukleinopatij pri teh osebah in oceniti njihovo napovedno vrednost za nadaljnji 
razvoj bolezni. Rezultati naše raziskave lahko pomagajo pri zgodnejši postavitvi 
diagnoze s pomočjo kombinacije zanesljivejših biomarkerjev. V ožji raziskavi se 
bomo natančneje posvetili enemu izmed kliničnih biomarkerjev, in sicer 
kognitivnemu upadu. S pomočjo naloge kognitivnega nadzora (specifične naloge 
prožnega preklapljanja) bomo pri preiskovancih z RBD in zdravih preiskovancih 
preverili fleksibilnost kognitivnega nadzora ter s tem preučili vedenjske korelate 
kognitivnega nadzora v skupini preiskovancev s to specifično motnjo, ki se zelo 
pogosto povezuje z alfasinukleinopatijami.  
 

Raziskava je interdisciplinarna, saj zajema dve področji kognitivne znanosti. 
Z uporabo kliničnih preiskav preiskovancev vključujemo v širšo longitudinalno 
raziskavo področje nevroznanosti oziroma nevrofiziologije, proučevanje obstoja 
specifične vrste blage kognitivne motnje v sklopu ožje raziskave pri preiskovancih 
s polisomnografsko potrjeno RBD pa predstavlja vedenjski eksperiment s področja 
kognitivne psihologije. 
 
 

2 PATOLOGIJA PARKINSONOVE BOLEZNI 

 
Ena glavnih patoloških značilnosti PB in drugih alfasinukleinopatij je izguba 

pigmentnih nevronov v SN. SN preko nigrostriatalne poti, v kateri se kot živčni 
prenašalec uporablja dopamin, prenaša živčne impulze v striatum (Trošt, 2008).  
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Presinaptični dopaminski prenašalci (angl. Dopamine transporters ‒ DAT) so 
proteinski kanalčki na presinaptični membrani dopaminergičnih sinaps, ki skrbijo 
za ponovni privzem sproščenega dopamina iz sinaptične špranje nazaj v 
presinaptični nevron. Tako igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju stalne koncentracije 
dopamina v striatumu (Tatsch in Poepperl, 2013). Proces nevrodegeneracije v 
možganih oseb z alfa sinukleinopatijami poteka že vrsto let pred pojavom kliničnih 
znakov. V premotoričnih in prodromalnih fazah PB se gostota nigrostriatalnih 
dopaminergičnih nevronov in s tem dopaminskih prenašalcev zmanjša za 60‒80 % 
(Mackenzie, 2001). Longitudinalne slikovne študije so poročale o pomembni 
korelaciji med stopnjo napredovanja bolezni in pomanjkanjem dopamina v 
presinaptičnih terminalih (Tatsch in Poepperl, 2013). Večino kliničnih znakov PB 
povzroči degeneracija dopaminergičnega sistema ‒ tako je pri PB zmanjšana 
količina dopamina v striatumu, ventralnem tegmentumu možganskega debla in 
nekoliko manj v limbičnih neokortikalnih strukturah. Prisotna je tudi degeneracija 
holinergičnih, noradrenergičnih, acetilholinskh in serotonergičnh poti ter s tem 
struktur, kot so locus coeruleus, raphe kompleks, Meynertovo jedro, olfaktorna 
proga, dorzalno motorično jedro vagusa in bazalni gangliji (Mackenzie, 2001). 
 

 

Slika 1: Strukture, vpletene v razvoj parkinsonove bolezni (vir: Boeve, 2013). 
 

 
 

3 DIAGNOZA PARKINSONOVE BOLEZNI 

 
Diagnoza PB temelji na klinični sliki motenj gibanja. Kot že omenjeno pa 

bolezen v možganih poteka že več let prej. Razlog, da se v zgodnji fazi bolezni 
motorični znaki še ne pokažejo, pripisujejo »nevronski rezervi« ali aktivnim 
kompenzatornim mehanizmom (Miller in O'Callaghan, 2015). Zgodnje 
prepoznavanje napredovanja bolezni in njenih simptomov je pomembno iz več 
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razlogov, tudi zato, ker si obetamo razvoj nevroprotektivnih zdravil, ki bodo imela 
vpliv na potek bolezni ter bodo spremenila potek razvoja simptomov (Boeve, 2013). 
Omejitev pri zgodnjem prepoznavanju PB po mnenju Postume in sodelavcev 
(2013) predstavlja dejstvo, da kljub temu da je PB progresivna bolezen z daljšim 
prodromalnim obdobjem, v katerem prevladuje motnja spanja kot najbolj očitna 
lastnost, pacienti z idiopatsko RBD le redko pridejo na pregled k zdravniku. To 
storijo šele v kasnejši fazi bolezni, ko so prisotni tudi drugi klinični znaki, zato naj 
bi bile po mnenju Athaude in Foltyniea (2016) za dosego cilja ključne usmerjenosti 
prihodnjih raziskav v prepoznavanje predklinične populacije pacientov, zmanjšanje 
heterogenosti raziskovalnih skupin in uporaba personaliziranih medicinskih 
pristopov. 

Ključni izziv pri raziskovanju PB pa je po mnenju Mahlknechta in sodelavcev 
(2015) odkrivanje in potrjevanje biomarkerjev v predklinični ter prodromalni fazi 
bolezni. Do sedaj so raziskovalci potrdili že veliko nemotoričnih simptomov, ki so 
povezani s povečanim tveganjem za razvoj PB pri sicer zdravih posameznikih in bi 
lahko predstavljali biomarker bolezni. Trenutne raziskave so usmerjene v 
odkrivanje različnih biomarkerjev s pomočjo slikovnih metod, genetskih, 
proteomnih ali metabolnih analiz vzorcev, pridobljenih z minimalno invazivnimi 
biopsijami tkiva. Presečne študije so pokazale, da lahko pri velikem deležu 
pacientov s PB odkrijemo anomalije s pomočjo meritev, kot so testiranja voha, 
barvnega vida, avtonomnih funkcij, nevropsihološke meritve, elektroencefalografije 
(EEG) in transkranialna Dopplerjeva sonografija (angl. Transcranial Doppler 
sonography ‒ TCD) (Boeve, 2013). Spremembe v likvorju lahko predstavljajo 
potencialno zanesljiv biomarker PB, kajti v nasprotju s plazmo, likvor ni ločen od 
možganov s krvno-možgansko pregrado in proteini v likvorju, zato neposredno 
odražajo bolezenska stanja v možganih (Magdalinou, 2014). Vse bolj pogosto 
uporabljene metode so tudi funkcijske slikovne tehnike, kot sta pozitronska 
emisijska tomografija (PET), ki zazna spremembe v presnovni aktivnosti 
možganov in nizko raven dopamina v možganih, ter slikanje dopaminskega 
prenašalca (angl. Dopemine transporter imging ‒ DaTSCAN), vrsta enofotonske 
emisijske računske tomografije ‒ SPECT), s katerimi ugotavljamo integriteto 
nigrostriatalne dopaminergične inervacije. V klinični praksi se redno uporablja tudi 
strukturno slikanje z magnetnoresonančno tomografijo (MRT). Z MRT lahko ločimo 
med PB in drugimi parkinsonizmi ter izključimo druge patologije, na primer 
možganske kapi, tumorje, hidrocefalus (Pyatigorskaya idr., 2014). 
 
 

4 SLIKOVNE METODE 

 
Po mnenju Sharme in sodelavcev (2013) nedavni razvoj na področju slikovnih 

tehnik omogoča odkrivanje nevrodegeneracije na neinvaziven način ter se 
uporablja predvsem kot podpora kliničnemu diagnosticiranju pacientov s PB. Vse 
omenjene slikovne tehnike torej omogočajo razlikovanje pacientov s PB od 
zdravih, nekatere pa tudi prepoznavanje PB v prodromalni fazi (Miller in 
O'Callaghan, 2015). 
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4.1 Funkcijsko slikanje dopaminskega prenašalca 

 
Med slikovnimi tehnikami nudi funkcijsko slikanje z radiofarmakom, ki se veže 

na dopaminske prenašalce na presinaptični del dopaminergične sinapse, najvišjo 
natančnost diagnoze zgodnjega razvoja PB (Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015). 
SPECT-slikanje dopaminskega prenašalca (angl. dopamine transporter – DAT) 
prikaže integriteto nigrostriatalne dopaminergične inervacije. Ta je zmanjšana pri 
PB in drugih alfasinukleinopatijah. Preiskava je visoko specifična (Seifert in Wiener, 
2013). V eni izmed prospektivnih študij, pri kateri so bili preiskovanci v tesni 
sorodstveni vezi s pacienti s PB, se je pri tistih z motnjami voha pokazal hitrejši 
upad DAT v primerjavi s posamezniki z normalnim vohom. 10 % tistih, ki so imeli 
moteno delovanje DAT, je v dveh letih razvilo PB in takšna slika je po petih letih 
spremljanja narasla na 12,5 %. Slikanje nevropatoloških procesov, kot je na primer 
kopičenja alfasinukleina v možganih za zdaj še ni možno, čeprav bi v klinični praksi 
lahko predstavljalo pomembno orodje pri zgodnjem diagnosticiranju PB 
(Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015). 
 

4.2 Magnetnoresonančno slikanje 

 
PB pogosto spremlja tudi demenca, ki je posledica kognitivnih motenj, a 

ustrezen biomarker, s katerim bi preverjali strukturne in funkcijske spremembe, ki 
nastanejo pri kognitivni okvari, še ni potrjen (Sharma idr., 2013). Ena izmed 
potencialnih metod, ki služi kot tehnika za kvantificiranje obsežnih kortikalnih atrofij, 
še posebej pri pacientih z blago kognitivno motnjo (BKM), je strukturna slikovna 
metoda MR. Z difuzijskim slikanjem lahko v zgodnji fazi bolezni zaznamo 
degeneracijo subkortikalne bele substance, ki nastane še pred spremembami, ki 
jih lahko zaznamo z MR. Poleg MR obstajajo še druge slikovne tehnike za prikaz 
metabolnih razlik med PB in PB z demenco (PB-D) kot na primer funkcijsko MR-
slikanje, perfuzijsko slikanje arterij z MR in spektografijsko MR-slikanje, ki pa so 
manj raziskane (Sharma idr., 2013). Podatkov o možnosti odkrivanja možganskih 
sprememb pri PB ali prodromalni PB z MR in primerjav rezultatov zaradi 
heterogenosti pacientov, kognitivnega testiranja ter slikovnih metod ni veliko 
(Sharma idr., 2013). Raziskave pacientov z idiopatsko RBD so poročale o 
spremembah, ugotovljenih z difuzijskim slikanjem v tegmentumu srednjih 
možganov in pontini retikularni formaciji, torej v strukturah, vpletenih v procese 
REM-spanja (Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015). Pri številnih MR-raziskavah so 
bile najdene tudi izrazite spremembe v substanci nigri, olfaktorni progi in korteksu, 
vendar je naloga nadaljnjih raziskav pojasniti, ali so te ali druge spremembe pri 
meritvah z MR lahko vidne tudi pri osebah s povečanim tveganjem za razvoj PB 
ter bi lahko tako služile kot biomarkerji premotorične faze bolezni (Mahlknecht, 
Seppi in Poewe, 2015).  
 
 

4.3 Pozitronsko emisijska tomografija  

 
PET je tehnika slikanja možganov, ki omogoča oceno pomembnih fizioloških 

parametrov, kot so presnova glukoze in nevroreceptorske povezave ter s tem 
boljše razumevanje patofiziologije PB (Loane in Politis, 2011). V longitudinalni 
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študiji bolnikov, pri katerih so bili klinični simptomi PB izraženi manj kot dve leti, so 
meritve s FDG PET pri bolnikih na začetku bolezni v primerjavi s kontrolno skupino 
pokazale povišanje presnove v možganih in postopno poviševanje vrednosti ob 
meritvah po štiriindvajsetih ter oseminštiridesetih mesecih (Poston in Eidelberg, 
2010). 
 
 

4.4 Transkranialna Dopplerjeva sonografija 

 
V zadnjih dveh desetletjih se TCD bolj pogosto uporablja tudi pri PB. Gre za 

metodo, ki (Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015) prikaže hiperohogenost SN pri 
90 % pacientov s klinično PB. V prospektivni študiji posameznikov brez simptomov, 
ki so jih Berg in sodelavci (2011) spremljali 37 mesecev, so rezultati pokazali, da 
jih je 0,7 % razvilo PB, prisotnost hiperehogenosti SN pa je zvišala tveganje za 
nastanek PB za kar 17-krat. Rezultati večje meta analize in sistematičnega 
pregleda raziskav, kjer je bil uporabljen celostni diagnostični postopek s TCD ki so 
jo izvedli Li in sodelavci (2016) ter je zajemala 1,926 pacientov s PB in 2,460 
zdravih kontrolnih udeležencev iz 13 držav, so pokazali veliko klinično uporabnost 
TCD pri diagnosticiranju PB s 83-% občutljivostjo in 87-% specifičnostjo. Ima pa ta 
slikovna metoda pomanjkljivosti, kot so manjša specifičnost in vrednost napovedi, 
prav tako pa ni jasno, kaj hiperohogenost reflektira ter ali se z boleznijo spreminja 
in napreduje. Za širšo uporabo te metode za diagnosticiranje PB bodo potrebne še 
nadaljnje kohortne prospektivne raziskave s TCD, saj je metoda neinvazivna in 
dosegljiva slikovna tehnika, ki lahko najde svojo vrednost v klinični praksi v 
kombinaciji z ostalimi markerji (Li idr., 2016). 
 
 

5 PRODROMALNA FAZA ALFASINUKLEINOPATIJ  

 
Sinukleinopatije so sindromi, katerih skupna značilnost je nenormalno 

kopičenje kompleksa alfa-sinuklein-ubikvitin v nevronih. Gre za kronične, 
napredujoče in neozdravljive degenerativne bolezni možganov, ki imajo podobno 
klinično sliko, v možganih pa pri bolnikih najdemo Lewyjeva telesca, v katerih je 
nakopičen alfasinuklein.  

Med alfasinukleinopatije sodijo PB, multipla sistemska atrofija (MSA), 
demenca z Lewyjevimi telesci (DLB) in Alzheimerjeva bolezen v povezavi z 
demenco z Lewyjevimi telesci (LBVAD). Skupna značilnost vseh je med drugim 
degeneracija nevronov SN v mezencefalonu (Del Tredici in Braak, 2013).    
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Slika 2: Prikaz mehanizmov nastanka parkinsonove bolezni na celični ravni. Nepravilno zviti 

proteini alfa-sinukleina se združijo v patološke oligomere in druge agregate višjega reda, ki tvorijo 
fibrile, ki se odložijo v Lewyevih telescih (vir: Brundin idr., 2008). 

 
 

Po Bergu in sodelavcih (2015) razdelimo zgodnjo obliko PB, ki je 
najpogostejša alfasinukleinopatija, v tri faze: predklinična faza PB 
(nevrodegenerativni procesi so se začeli, vendar ni nobenih očitnih simptomov ali 
znakov), prodromalna faza PB (premotorični ali prodromalni simptomi in znaki so 
prisotni, vendar še nezadostni za postavitev diagnoze PB) ter klinična faza PB (ko 
lahko postavimo diagnozo PB, ki temelji na prisotnosti klasičnih motoričnih znakov) 
(Berg idr., 2011). 
 

 

5.1 Šeststopenjski sistem napredovanja sinukleinopatij po Braaku 

 
Nevropatolog Braak in sodelavci so napredovanje sinukleinopatij v možganih 

razdelili na šest stopenj. Sistem so zasnovali na podlagi raziskave distribucije 
imunoreaktivnih struktur alfasinukleina v možganih pacientov s PB (69 naključnih 
in 41 pacientov s klinično diagnosticirano PB). Sistem je sicer značilen le za 
idiopatsko obliko PB, a vendar aplikativen pri kliničnem raziskovanju. Patološki 
proces se začne v olfaktornih strukturah in podaljšani hrbtenjači, napreduje 
rostralno do ponsa, se širi proti srednjim možganom/substanci nigri, nato do 
limbičnih ter na koncu do neokortikalnih struktur (Visanji idr., 2013).  
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Slika 3: Sistem napredovanja sinukleinopatij po Braaku (vir: Svensson, 2015). 

 
 

5.2 Časovni okvir napredovanja prodromalnih simptomov 

 
V 1. stadiju so prizadete naslednje strukture: dorzalno vagalno jedro v 

podaljšani hrbtenjači, sprednji del olfaktornega jedra in olfaktorni bulbus. Ko je 
dosežen prag degeneracije, se pojavijo prvi klinični znaki, kot so avtonomne in 
vohalne motnje (Boeve, 2013). Študija, ki so jo izvedli Berg in sodelavci (2011), je 
pokazala, da so pacienti poročali o zaprtosti in hipozmiji v povprečju 16,8 leta pred 
postavitvijo diagnoze PB (Berg idr., 2011). V 2. stadiju pride do disfunkcije 
sublaterodorzalnega jedra (angl. Sublaterodorsal nucleus ‒ SLD), retikularne 
formacije (angl. reticular formation ‒ RF), jedra raphe (angl. Raphe nucleus ‒ RN) 
in okolnih struktur locus coeruleusa (angl. peri-locus coeruleus ‒ peri-LC) in s tem 
do sprememb v vedenju ter do RBD, kar je skladno tudi s podatki študije, saj so 
pacienti poročali o tipični RBD okrog 11‒12,6 leta pred diagnozo PB in 
spremembah vedenja 10,2 do 13,7 let pred postavitvijo diagnoze (Berg idr., 2011). 
Večina prodromalnih znakov postane očitnih šele v 3. stadiju, ko je prizadeta SN 
in se po podatkih študije 4,7 leta pred diagnozo pojavijo tudi motorične in 
nevropsihološke motnje, kot so apatija, anksioznost in depresija. V 4. stadiju, kjer 
so prizadeti še temporalni mezokorteks in alokorteks, postanejo klinični znaki 
bolezni očitni. 5. stadij vključuje progresivno širjenje degeneracije v neokorteks 
možganov, s tem pa se posledično pojavijo motnje, kot so depresija, vidne 
halucinacije, fragmentacija spanja in/ali hipersomnija ter blaga kognitivna motnja 
oziroma kasneje demenca, povezana s PB. V zadnjem stadiju so prisotne vse prej 
naštete značilnosti napredovanja sinukleinopatij (Boeve, 2013). 

Šeststopenjski sistem napredovanja sinukleinopatij, kot ga je predlagal 
Braak, naj bi po Boeveju (2013) potekal linearno, sinusoidno ali krivuljno in je 
različen od posameznika do posameznika, potreben pa je določen prag, preden 
lahko posamezne stadije odkrijemo s pomočjo raziskav biomarkerjev ter jih klinično 
prepoznamo.  
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Slika 4: Teoretični razvoj klinične slike tipične parkinsonove bolezni po Braaku prikazuje stopnjo 

degeneracije po stadijih, kljub variabilnosti med posamezniki pri posameznih stadijih. Spremembe 
se začnejo z motnjami avtonomnih funkcij, se širijo v vohalne strukture, nato se pokažejo kot 

motnje faze spanja REM (RBD), preidejo na motorične in kognitivne motnje, na koncu se pojavijo 
nevropsihiatrične motnje (vir: Boeve, 2013). 

 

 

5.3 Prodromalni znaki parkinsonove bolezni 

 
Po mnenju Berga in sodelavcev (2011) so lahko nemotorični znaki pri PB 

zaradi dolgoročne narave patoloških sprememb prisotni že leta ali celo desetletja 
pred pojavom motoričnih znakov. Najpomembnejši in klinično prepoznavni 
nemotorični znaki PB so depresija, obstipacija, hipozmija in RBD (tabela 1). Mnogo 
pacientov zazna in poroča o nemotoričnih in zgodnjih motoričnih znakih, kot so 
olfaktorne in avtonomne disfunkcije (na primer obstipacija), motnje spanja in 
kognicije, 3‒6 let pred samo diagnozo bolezni. Dosedanje raziskave so pokazale, 
da več kot 70 % tistih oseb, pri katerih je bila PB diagnosticirana po petih letih 
spremljanja, že razvije motorične znake, vključno z rigidnostjo, tremorjem, 
upočasnjenostjo gibanja, izgubo ravnotežja in/ali padci, zato je ključnega pomena, 
da se osredotočimo na odkrivanje nemotoričnih ali prodromalnih znakov (Berg idr., 
2011).  
 
Tabela 1: Nemotorični znaki PB (povzeto po Poewe, 2008) 
Nevropsihiatrične motnje 
Apatija 
Anksioznost, panični napadi 
Motnje razpoloženja, predvsem depresija 
Halucinacije, iluzije, blodnje 
Kognitivni upad, od blagega upada do demence 
Avtonomna disfunkcija 
Ortostatska hipotenzija 
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Obstipacija 
Motnje mokrenja  
Spolna disfunkcija 
Prekomerno potenje 
Seboreja  
Motnje spanja 
Nespečnost 
RBD 
Sindrom nemirnih nog 
Periodično gibanje udov v spanju 
Prekomerna zaspanost čez dan 
Senzorična disfunkcija 
Hipozmija (izguba občutka za voh) 
Zmanjšan vidni kontrast in diskriminacija barv 
Motnje vidne percepcije gibanja 
Nenormalni občutki (parestezije) 
Bolečina 
Utrujenost 
 
 

5.3.1 Motnja REM faze spanja 

 
Po Postumu in sodelavcih (2013) je RBD parasomnija, ki nastane zaradi 

motenj v delovanju živčnih sistemov, ki zagotavljajo normalno atonijo mišic telesa 
v fazi spanja REM, za katero je sicer značilno hitro gibanje očesnih zrkel in paraliza 
vseh telesnih mišic z izjemo diafragme, ki omogoča dihanje.  
 

Video-zvočna polisomnografija (PSG) je bistvenega pomena za postavitev 
diagnoze RBD. Za klinično diagnozo RBD je s strani Mednarodne klasifikacije 
motenj spanja ICSD (2005) potrebna prisotnost REM spanja brez atonije (angl. 
REM sleep without atonia ‒ RSWA) na PSG in vsaj eden izmed naslednjih 
faktorjev: 
‒ potencialno škodljivo ali moteče ponavljajoče se vedenje med spanjem in/ali 
‒ RBD, dokumentirana s polisomnografijo (Boeve idr., 2007). 
 

Po Boeveu in sodelavcih (2007) gre pri RBD za pomanjkanje zaznavanja 
električne aktivnosti mišic (EMG-atonija). EMG-atonija in težnja po gibanju vodi do 
povečane mišične aktivnosti, vsebina sanj pa se razvije sekundarno. Osebe z RBD 
v REM-fazah spanja sanjajo burne sanje. Običajno jih kdo napada in se morajo 
boriti ali bežati. Pacienti so opisovali sanje, ki so nastale na podlagi fizičnih 
stimulusov, prisotnih v tem času, kot so sanje o potresu, medtem ko so spali v 
vozečem se avtomobilu na luknjasti cesti, in potencialni nevarnosti spanja, pri 
katerem jih nekdo napada, medtem ko jih je v resnici njihov partner poskušal 
pomiriti. Slednje lahko privede tudi do poškodb partnerja, s katerim si delijo 
posteljo. Vsebino sanj izražajo tudi z gibanjem, ker njihove mišice niso atonične. 
Tako v spanju govorijo, kričijo, krilijo z rokami, brcajo in redko celo vstanejo ter 
hodijo. Včasih pa so gibi telesa le blagi in jih je težko prepoznati ter tako 
diagnosticirati RBD (Boeve idr., 2007). 
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Spremljanje teh bolnikov pokaže, da jih velika večina s časom razvije 
parkinsonizem in kognitivne motnje (Boot idr., 2012) oziroma eno od 
alfasinukleinopatij. RBD se pojavi veliko let pred pojavom klasičnih kliničnih znakov 
alfasinukleinopatij. Howell in Schenck (2015) navajata, da kar 81‒90 % bolnikov z 
RBD razvije nevrodegenerativno bolezen in kasnejše obdukcije razkrijejo 
anomalije alfasinukleina. Rezultati štirih večjih raziskav, ki so jih izvedli v centrih za 
motnje spanja in ene raziskave, izvedene na splošni populaciji, so pokazali, da je 
odstotek tveganja za razvoj nevrodegeneracije pri pacientih z RBD približno 25‒
40 % po petih in 40‒65 % po desetih letih. Približno polovica pacientov razvije eno 
od oblik parkinsonizma (najbolj pogosto PB), druga polovica pa demenco, vendar 
raziskave kažejo precejšnje prekrivanje obeh stanj, kar pomeni, da večina 
pacientov razvije tako kognitivne motnje kot tudi parkinsonizme v prvih letih po 
diagnozi RBD (Postuma idr., 2013). Na podlagi tega lahko po mnenju Postume in 
sodelavcev (2013) sklepamo, da spada RBD med najbolj pogoste znake 
prodromalnih sinuklenopatij in tako nudi največ možnosti raziskovanja, saj: 1. lahko 
na podlagi raziskav pacientov z RBD testiramo ostale biomarkerje bolezni; 2. 
prospektivne študije napredovanja biomarkerjev omogočajo neposredno oceno 
stanja pacientov ob prehodu v klinično fazo bolezni; 3. RBD zaradi dolge latence 
do pojava kliničnih znakov bolezni predstavlja fazo bolezni, v kateri bi lahko 
paciente zdravili z nevroprotektivnimi zdravili, če bi bila že na voljo.  

Potek napredovanja sinukleinopatij nam lahko pojasni, zakaj se RBD pojavi 
pred pojavom kognitivnih in motoričnih motenj. Slika 3 prikazuje disfunkcijo struktur 
pri RBD. Alfasinuklein se začne najprej nabirati v podaljšani hrbtenjači in 
olfaktornem bulbusu, nato pa se širi v ascendentni smeri proti rostralnim delom 
možganov. Slika 3 prikazuje disfunkcijo SLD, MCRF in LC, ki nato vodi do RSWA 
ter RBD (Boeve, 2013).    
 

V obdobju zadnjih dvajsetih let je bilo preizkušenih veliko načinov zdravljenja 
RBD, predvsem farmakoloških, med katerimi sta se izkazala kot najbolj učinkovita 
klonazepam oziroma melatonin v kombinaciji s klonazepamom (Schenck idr., 
1996; Olson idr., 2000). Med zdravili, pri katerih raziskave kažejo neskladne 
rezultate, so karbamazepin (Bamford, 1993), donepezil (Ringman in Simmons, 
2000) in kvetiapin (Boeve idr., 2004). Mnoga druga zdravila, kot so benzodiazepini 
(razen klonazepama), triciklični antidepresivi in antiepileptiki, so bila tudi 
preizkušena, vendar so kazala slabše terapevtske učinke (Oertel idr., 2014). 
 
 

5.3.2 Senzorične motnje 

 
Pri pacientih s PB lahko zaznamo veliko senzoričnih motenj, a le motnja voha 

spada med karakteristične senzorične simptome v premotorični ali prodromalni fazi 
PB (Truong and Wolters, 2009). Takšna disfunkcija je prisotna pri približno 90 % 
primerov pacientov v zgodnji fazi in se lahko pojavi že vrsto let pred pojavom 
motoričnih simptomov (Doty, 2012). Longitudinalne kohortne študije pacientov z 
idiopatsko RBD so pokazale, da se motnje voha pojavijo povprečno štiri leta pred 
diagnozo PB (Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015). Po Braakovih šestih fazah 
napredovanja alfasinukleinopatij gre v fazi 1 za atrofijo vohalnih struktur, 
natančneje olfaktornega bulbusa in pripadajočih anteriornih olfaktornih jeder ter 
prisotnost Lewyjevih telesc in distrofičnih nevritov, kar je posledica poškodbe 
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dopaminergičnih nevronov v omenjenih strukturah (Lerche idr., 2014). Pri pacientih 
z RBD je serijsko slikanje dopaminskega prenašalca pokazalo upad 
dopaminskega prenašalca v striatumu, kar kaže na degeneracijo presinaptičnega 
dopaminergičnega sistema. Poleg slikanja DaTSCAN, ki je relativno draga 
preiskava, predstavlja hipozmija enostaven način testiranja in spremljanja 
napredovanja alfasinukleinopatije pri bolnikih z RBD (Iranzo idr., 2013). Ker veliko 
pacientov spontano ne zazna motnje, hipozmijo potrdimo šele s formalnim 
testiranjem. Pensilvanski test voha (angl. University of Pensylvannia Smell 
Identification Test ‒ UPSIT) je standardizirani test za ugotavljanje motenj voha, ki 
obsega 40 vonjav na testnih lističih, izmed katerih preiskovanec identificira oziroma 
izbere pravilnega izmed štirih možnih odgovorov (Lerche idr., 2014).  

Nedavna raziskava, ki so jo izvedli Iranzo in sodelavci (2013), pri kateri so z 
UPSIT testom pri 20 pacientih z RBD ter 20 zdravih pacientih preverili voh oziroma 
stopnjo degeneracije vohalnih struktur ob začetku, po enem in pol ter treh letih, je 
pokazala, da se sposobnost prepoznavanja vonjev ni poslabšala po štirih letih, zato 
so avtorji raziskave mnenja, da longitudinalno spremljanje slabšanja vohalnih 
sposobnosti pri pacientih z RBD ni učinkovito in ne more služiti kot končna meritev 
pri testiranjih bolezni. 
 
 

5.3.3 Avtonomne motnje 

 
Motnje avtonomnih funkcij so zelo pogosta težava pacientov s PB in 

vključujejo ortostatsko hipertenzijo, obstipacijo ter motnje mokrenja in spolnih 
funkcij, vendar po mnenju Poeweja (2008) spada le obstipacija med bolj očitne 
premotorične znake, o katerih poročajo pacienti. Številne študije so pokazale, da 
se obstipacija in/ali težave z odvajanjem blata pojavijo mnogo let, po podatkih Lina 
in sodelavcev (2014) celo 20 let pred nastopom motoričnih simptomov PB. 
Rezultati raziskave »Honolulu-Asia Aging study«, kjer so prospektivno spremljali 
navade odvajanja 7.000 oseb v obdobju 24 let, so pokazali, da je bilo tveganje za 
razvoj PB pri osebah, ki so poročale o začetni stopnji obstipacije (opredeljena kot 
manj kot eno odvajanje dnevno) 3-kratno, za razvoj demence z Lewyjevimi telesci 
in zmanjšano gostoto živčnih vlaken v SN pa 4,5-kratno (Lin idr., 2014). Po 
rezultatih raziskave »Honolulu Heart Program study« je bila stopnja tveganja za 
razvoj PB pri udeležencih, ki so poročali o odvajanju manj kot 1-krat na dan, 2,7-
krat večja kot pri udeležencih, ki so odvajali 1-krat na dan, in 4-krat večja od tistih, 
ki so poročali o odvajanju 2- ali večkrat na dan (glede na enako starost, količino 
pokajenih cigaret, telesno vadbo, uživanja kave, sadja, zelenjave in žit). Pri 
pacientih, ki so odvajali manj kot 1-krat na dan, lahko obstipacijo obrazložimo s 
prisotnostjo Lewyjevih telesc in alfasinukleina v dorzalnem vagalnem jedru v 
podaljšani hrbtenjači (Truong and Wolters, 2009). Pregled možganov pri 245 
obduciranih udeležencih raziskave je pokazal povezavo med obstipacijo, ki so jo 
udeleženci navajali v času življenja, s prisotnostjo Lewyjevih telesc v SN ob smrti: 
pri 24,1 % tistih, ki so poročali o manj kot enem odvajanju na dan, so bile najdene 
patološke spremembe v primerjavi s 6,5 % oseb, ki so odvajale 1- ali večkrat na 
dan. Zadnje študije, ki so jih opravili z biopsijo črevesja oseb s PB, poročajo o 
prisotnosti alfasinukleina v enteričnem živčnem sistemu, kar nakazuje na 
povezavo med obstipacijo in nevrodegeneracijo oziroma alfasinuklenopatijo 
(Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015). 
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5.3.4 Kognitivni upad 

 
Kognitivne motnje, katerih razširjenost se pri PB giblje med 19 % in 35 %, so 

po svoji naravi subkortikalne (Meireles and Massano, 2012) ter kažejo na 
spremembe v holinergičnih, dopaminergičnih, serotoninergičnih in drugih 
nevrotransmiterskih sistemih ter pripadajočih strukturah (prozencefalon, 
laterodorzalno tegmentalno jedro, ventralno tegmentalno območje, RN itd.) 
(Boeve, 2013), saj so številne študije pokazale bistveno poslabšanje izvršilnih 
funkcij, kot so načrtovanje, sekvenciranje, kognitivna fleksibilnost in reševanje 
problemov. Pomnjenje, vključno s kodiranjem, priklicem in proceduralnim 
spominom je prav tako prizadeto, medtem ko so jezikovne sposobnosti relativno 
ohranjene, z izjemo primanjkljajev pri fonemskih in pomenskih nalogah (Meireles 
and Massano, 2012). Prve študije so na podlagi slabših izvršilnih funkcij in težav s 
spominom pri PB kazale na fronto-striatalno disfunkcijo, vendar pa so kasnejše 
natančnejše slikovne metode, kot je MRI, pokazale na atrofijo medialnega dela 
senčnega režnja, ki je bolj verjetno odgovorna za težave s pomnjenjem (Bilbao idr., 
2011). Zaradi visoke pojavnosti blage kognitivne motnje (BKM) pri PB se je po 
mnenju Athaude in Foltyniea (2016) pojavila potreba po primerni kognitivni oceni, 
ki jo ovrednotimo s pomočjo diagnostičnih kriterijev za PB-BKM. Trenutno ne 
obstaja nobeno odobreno farmakološko zdravljenje za BKM pri PB. Tudi 
nefarmakološka zdravljenja še niso dovolj raziskana, da bi jih lahko uporabljali v 
klinični praksi (Sitek idr., 2013).  

Enotna definicija PB-BKM je po mnenju Litvanove in sodelavcev (2012) 
pomembna, saj bo pomagala opredeliti (1) klinične značilnosti najzgodnejše faze 
upada kognitivnih sposobnosti pri PB, (2) učinke PB-BKM na kakovost življenja in 
vsakodnevno funkcioniranje pacientov, (3) dobro opredeljeno populacijo pacientov 
in potencialne ukrepe za klinične poskuse ter (4) koristno klinično oceno, ki bo 
omogočala boljšo komunikacijo med zdravniki, bolniki, negovalci in raziskovalci, s 
čimer se izboljša oskrba bolnikov ter kakovost raziskav. Posebna merila za 
diagnosticiranje BKM pri PB bodo zdravnikom in raziskovalcem omogočala 
identificirati tudi bolnike s povečanim tveganjem za razvoj PB-D ter študij 
patogeneze v zgodnjih fazah PB. Pri tem pa je pomembna vključitev ostalih 
biomarkerjev, kar lahko vodi do bolj preglednih meril. Potencialni biomarkerji za 
PB-BKM bi morali biti po Litvanovi (2012) zaznavni ob diagnozi, enostavno in 
široko dostopni ter potrjeni na neodvisnih vzorcih, zato obstaja potreba po 
prihodnjih longitudinalnih ocenah le-tega (vključno s pregledom likvorja krvi in 
možganskimi slikanji).  

Skupina strokovnjakov svetovne organizacije Movement Disorder Society 
(MDS) je zasnovala diagnostična merila, ki vključujejo dve stopnji. Stopnja I je 
namenjena opredelitvi kliničnega sindroma, stopnja II pa diagnozi oziroma 
zgodnjemu prepoznavanju PB-BKM. Stopnji se med seboj razlikujeta v metodah 
ocenjevanja, ravni diagnostične zanesljivosti in obsegu klinične karakterizacije. 
Predlagana merila so zasnovana tako, da so uporabna za različne populacije, 
vključno s pacienti različnih etničnih in izobrazbenih ozadij, so zanesljiva ter veljajo 
za opredelitev BKM v kliničnih študijah in longitudinalnih raziskavah (Litvan idr., 
2012). 
 
Tabela 2: Diagnostična merila MDS za PB-BKM (povzeto po Litvan idr., 2012)  
A. Stopnja I (skrajšana ocena) 
‒ Upad na lestvici splošnih kognitivnih sposobnosti ob PB ali 
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‒ upad vsaj dveh kognitivnih funkcij pri manjšem številu nevropsiholoških testov (tj. 
baterija vsebuje manj kot dva testa v vsaki izmed petih domen ali manj kot pet 
kognitivnih domen). 
B. Stopnja II (celovita ocena) 
‒ Nevropsihološko testiranje kognitivnega upada, ki vključuje dva testa znotraj 
vsake od petih kognitivnih domen (pozornost in delovni spomin, izvršilne funkcije, 
jezik, spomin in vidnoprostorska zaznava). 
‒ Oškodovanost pri vsaj dveh nevropsiholoških testih, od katerih bodisi oba 
testirata eno kognitivno funkcijo bodisi vsak svojo.  
‒ Nevropsihološki primanjkljaji so potrjeni kot: 

• približno ena do dve standardni deviaciji pod ustreznimi normami ali 

• velik upad uspešnosti pri serijskem kognitivnem testiranju ali 

• precejšnja deviacija od ocenjene patološke ravni. 
 
Stopnja I (skrajšana ocena):  

Kategorije stopnje I po Litvanovi in sodelavcih (2012) omogočajo diagnozo 
PB-BKM na podlagi skrajšane kognitivne ocene pri merjenju enega testa za 
posamezno kognitivno domeno ali manj kot petih kognitivnih domen (pozornost, 
delovni spomin, izvršilne funkcije, spomin in vidnoprostorska zaznava), v primeru, 
da celovito testiranje ni praktično ali na voljo. Merila za raven I nudijo manjšo 
diagnostično zanesljivost od ravni II. Kadar se izvaja omejena baterija 
nevropsiholoških testov, morajo biti za diagnozo PB-BKM po merilih stopnje I 
prisotni primanjkljaji kognitivnih sposobnosti pri vsaj dveh testih. Merila za raven I 
ne omogočajo popolne opredelitve PB-BKM. 
 
Stopnja II (celovita ocena): 

Za diagnozo PB-BKM po merilih stopnje II delovna skupina priporoča 
formalno, celovito nevropsihološko testiranje, ki vključuje najmanj dva testa za 
vsako od petih kognitivnih domen in zahteva prisotnost upada kognitivnih 
sposobnosti pri vsaj dveh testih ‒ znotraj enega samega kognitivnega področja ali 
na različnih kognitivnih področjih. Primanjkljaji na nevropsiholoških testih se lahko 
pokažejo na več načinov: rezultat med enim do dveh standardnih odklonih (SD) od 
povprečja za starost, izobrazbo in spol ali precejšnje odstopanje pri serijskem 
kognitivnem testiranju. Pri bolnikih, ki ne dosežejo ene SD pod povprečjem, a 
poročajo o spremembah v kogniciji in so opravili številne nevropsihološke teste, je 
s časom možno pričakovati precejšnje poslabšanje kognitivnih sposobnosti. 
Uporaba dveh testov pri vsakem kognitivnem področju (najmanj deset testov) 
obravnava vse kognitivne domene enakovredno in lahko poveča zanesljivost ter 
omogoča popolno opredelitev PB-BKM (Litvan idr., 2012). 
    

Po mnenju Sitka in sodelavcev (2013) leži vrednost nevropsihološke ocene v 
optimalni izbiri preskusov in celostnemu pristopu k interpretaciji, ker pa je večina 
nevropsiholoških testov multifunkcionalnih, lahko določene pomanjkljivosti vplivajo 
na oceno, na primer testiranje izvršilnih funkcij običajno zajema spomin in bodisi 
jezik ali prostorske funkcije, tako kot tudi izvršilne naloge, podobno pa lahko en 
primanjkljaj (na primer pri pozornosti) vpliva na rezultate ostalih meritev. Test 
Londonski stolp je merilo za sposobnost načrtovanja, saj je precej občutljiv za 
kognitivne spremembe pri PB, vendar lahko na slabši rezultat pri njem vplivajo tudi 
slabši delovni spomin, psihomotorična upočasnitev ali slabša prostorska 
predstava. Pri nalogah verbalne fluentnosti lahko podobno slabši rezultat 
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pripišemo tudi psihomotorični upočasnjenosti, anomiji, slabšemu semantičnemu 
spominu ali slabšemu izvajanju naloge, natančneje iniciaciji in iskanju strategije 
(Sitek idr., 2013). Kljub določenim normam in kriterijem so potrebne dodatne 
izboljšave ter preverjanja dodatnih raziskav, ki lahko izboljšajo naše razumevanje 
epidemiologije, nevrobiologije, ocenjevanja, razvoja in zdravljenja PB-BKM (Litvan 
idr., 2013). 

Ker lahko zgodnje zdravljenje PB vpliva na kognitivne sposobnosti 
posameznika, so klinične raziskave, ki se usmerjajo v iskanje primernih zdravil, ki 
lahko v kombinaciji z nefarmakološkimi metodami izboljšajo kognitivne 
sposobnosti ali upočasnijo napredovanje bolezni od PB-BKM do PB-D, zelo 
pomembne (Aarsland idr., 2010). V zadnjem desetletju se je pogled na 
nefarmakološko zdravljenje kognitivnih deficitov bistveno spremenil, pozornost 
različnih raziskav pa se je usmerila v metodo kognitivne rehabilitacije oziroma 
kognitivnega treninga (KT) (Glizer in MacDonald, 2016). KT je pristop, ki v veliki 
meri zajema idejo, da ponavljajoče se izvajanje kognitivnih nalog vodi k razvoju 
strategij ali možganskih sprememb, ki izboljšajo kognitivne sposobnosti ‒ pri 
določeni domeni ali na splošno. Čeprav so določene raziskave, kjer so pri zdravih 
posameznikih po uporabi KT-metode s funkcijskim in strukturnim slikanjem 
možganov dokazali učinkovitost metode, ostaja še veliko odprtih vprašanj, kot so 
ustrezna dolžina posamezne vadbe ali število sej, ki so potrebne za dosego 
pozitivnih učinkov, trajanje spodbujene spremembe in primernost računalniške 
verzije KT-metode v primerjavi s pisno (Glizer in MacDonald, 2016). 
 
 

5.3.5 Nevropsihiatrične značilnosti 

 
Med prodromalne znake PB se uvrščajo tudi motnje razpoloženja, med 

katerimi so po Haasu in sodelavcih (2012) najbolj pogoste depresija, anksioznost 
in apatija, s prevalenco do 45 %. Patofiziologija depresije pri PB, njeno izraženost 
lahko vrednotimo na primer z Beckovim vprašalnikom razpoloženja (angl. The 
Beck Depression Inventory – BDI-II, Priloga 1), je precej zapletena, povezana z 
motnjami v delovanju noradrenergičnih, serotonergičnih ter dopaminergičnih poti v 
možganih. Opredeljevanje temelji na subjektivnem zaznavanju simptomov 
depresije: potrtosti, občutkov nesposobnosti, zmanjšanega odziva na čustvene 
dražljaje, nezmožnosti uživanja ob prijetnih aktivnostih (anhedonija). Pri 
depresivnih posameznikih lahko v enem izmed večjih serotonergičnih jeder, v 
dorzalnem RN, zaznamo povečano izgubo celic. Poleg tega so nedavne študije 
pokazale zmanjšanje sivine v orbitofrontalni skorji in prisotnost Lewijevih telesc v 
RN pri pacientih v zgodnji fazi PB ter tudi pri asimptomatskih osebah, kar nakazuje 
serotonergično etiologijo depresije, vendar tudi depresija in anksioznost, tako kot 
ostali predklinični znaki PB, nista dovolj specifični, da bi zadostovali kot samostojni 
premotorični marker bolezni (Haas idr., 2012).  
 

Po Mahlknechtu in sodelavcih (2015) je splošno znano, da so ti prodromalni 
znaki sestavni del klinične slike PB in se lahko pri veliki večini pacientov pojavijo 
mnogo let pred klinično manifestacijo glavnih motoričnih znakov, vendar sami po 
sebi niso dovolj specifični in nimajo, z izjemo RBD, visoke napovedne vrednosti za 
razvoj PB. Njihova napovedna vrednost je celo za markerje z 99-% specifičnostjo 
le okrog 50-%, medtem ko je stopnja občutljivosti za lastnosti, kot sta motnja voha 
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in obstipacija kar 80-%. Izziv je torej ovrednotiti biomarkerje, ki bi izboljšali 
specifičnost in napovedno vrednost trenutnih preddiagnostičnih stadijev bolezni 
(Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015). Čeprav je po mnenju Millerja in O'Callaghana 
(2016) splošno priznano, da so prodromalni, motorični in ostali biomarkerji PB 
potrebni, je bil napredek kljub intenzivnemu investiranju časa ter truda pri njihovem 
odkrivanju, do sedaj relativno majhen.  
 
 

5.4 Biomarkerji alfasineukleinopatij 

 
Delovna skupina za definiranje biomarkerjev je definirala biomarkerje kot 

»karakteristiko, ki je objektivno izmerjena in ovrednotena kot indikator normalnih 
bioloških procesov, patogenih procesov ali farmakoloških odzivov na terapevtsko 
zdravljenje« (Pyatigorskaya idr., 2014). Gre torej za kemične, fizikalne ali biološke 
parametre, ki se uporabljajo kot kazalnik bioloških procesov ali patoloških stanj pri 
odkrivanju zgodnjih nevropatoloških značilnosti in mehanizmov pri PB na podlagi 
genomskih, proteomskih ter slikovnih metod (Sharma idr., 2013). Zaznajo lahko že 
30 % degeneracije celic v živčnem sistemu, medtem ko je za klinično sliko 
potrebno kar 80 % degeneracije. Po Boeve (2013) bi bilo zatorej smiselno odkrivati 
napredovanje bolezni pri pacientih v zgodnjih stadijih in te meritve nato uporabiti 
kot zanesljive indikatorje degenerativnih sprememb v živčnem sistemu pri razvoju 
sinukleinopatij. V zadnjih letih so se pojavili številni potencialni biomarkerji za 
odkrivanje PB in nekateri so se že izkazali kot koristni diagnostični markerji, 
predvsem na področju slikanja možganov. Napredek je viden tudi na področju 
odkrivanja genetskih in drugih molekularnih markerjev ter markerjev tkiv, 
pridobljenih s pomočjo biopsije (Mahlknecht, Seppi in Poewe, 2015).  
 
 

5.5 Tipi biomarkerjev in njihov pomen 

 
Pri spremljanju napredovanja bolezni in oceni učinkovitosti zdravljenj se v fazi 

bolezni, ko so motorični simptomi že prisotni, po Millerju in O'Callaghanu (2014) 
uporabljajo motorični biomarkerji. Za odkrivanje prodromalne faze PB, pri kateri bi 
nevroprotektivno zdravljenje lahko ustavilo ali upočasnilo izgubo živčnih celic, pa 
potrebujemo prodromalne ali premotorične biomarkerje. Biomarkerji tveganja so 
potrebni pri odkrivanju ciljnih skupin z visokim tveganjem razvoja PB, torej lahko 
zaključimo, da so premotorični simptomi pomembni pri odkrivanju zgodnjih faz PB 
(Miller in O'Callaghan, 2015). 
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Slika 5: Premotorični dejavniki tveganja in biomarkerji v odnosu do nevronske izgube (———) 

pred in po nastopu motoričnih simptomov in klinične diagnoze (- - - - -) (vir: Miller in O'Callaghan, 
2015). 

 
         

V preteklih letih se je pojavilo več vrst biomarkerjev.  Nekateri med njimi so 
se uveljavili kot uporabni diagnostični označevalci bolezni, med njimi še posebej 
slikovne metode. Obstaja pa tudi viden napredek na področju genetskih in drugih 
molekularnih, v zadnjem času tudi tkivnih markerjev, pridobljenih na podlagi biopsij 
(Sharma idr., 2013).  

 
 

5.5.1 Genetski biomarkerji 

 
Čeprav dejstvo, da ima nekdo od družinskih članov PB, predstavlja tveganje, 

je mnogo let veljalo, da genska zasnova posameznika nima posebnega vpliva na 
razvoj PB, saj se PB običajno pojavi v kasnejšem življenjskem obdobju in je 
sporadične narave. Miller in O'Callaghan (2015) sta mnenja, da ima idiopatska PB 
kompleksno etiologijo, ki vključuje različne vplive, vključno z načinom življenja, 
genetsko zasnovo in okoljem. Molekularni mehanizmi nastanka nevronske 
degeneracije, ki povzročijo PB, po Lesageu in Briceu (2012) še niso povsem znani, 
znano pa je, da genetski faktorji prispevajo h kompleksnosti nastanka bolezni. V 
zadnjih petnajstih letih je bilo na podlagi Mandelianove zapuščine raziskanih le 
okrog 10 % primerov redkih genetskih oblik PB, kot so avtosomne dominantne 
mutacije v genih SNCA, LRRK2 ali VPS35 in avtosomne recesivne Parkin ali 
PINK1-mutacije (Lesage in Brice, 2012). Poleg LRRK2-gena, ki je eden izmed bolj 
dominantnih genov pri preučevanju predklinične faze PB, so pomembni tudi geni, 
ki prispevajo k določanju sporadične oblike bolezni. Na podlagi kliničnega 
opazovanja pacientov z Gaucherjevo boleznijo in njihovih sorodnikov so bile 
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najdene heterozigotne mutacije v genu GBA. Pojavnost mutacije je bila visoka in 
razširjenost GBA-mutacije pa je bila najvišja pri pacientih z Ashkenaazi židovskimi 
predniki ‒ med 3 % in 20 % (Mahlknecht, Seppi and Poewe, 2015).  
 
 

5.5.2 Molekularni markerji 

 
Poleg genomskih odkritij so molekularni markerji (proteomski, metabolni in 

transkriptorni), pridobljeni v likvorju v kombinaciji s slikovnimi metodami, predmet 
velikega števila raziskav. V mnogih od njih so pri pacientih s PB in kontrolnih 
skupinah v likvorju ter krvni plazmi preverjali prisotnost proteinov  alfasinuklein in  
DJ-1 gena (Molochnikov idr., 2013). Kljub hitro napredujoči tehnologiji na področju 
biokemije pa trenutno še ne obstaja molekularni marker ali kombinacija markerjev, 
ki bi z gotovostjo napovedala tveganje razvoja PB (Mahlknecht, Seppi and Poewe, 
2015).  
 
 

5.5.3 Biokemični markerji 

 
Biokemične preiskave, s katerimi merimo nivo proteinov in drugih molekul v 

tkivih ter telesnih tekočinah, nudijo informacije o metabolnem stanju in odzivih na 
zdravljenje (Haas, Stewart in Zhang, 2012). Ortostatska hipotenzija in obstipacija, 
premotorična simptoma PB, sta posledica patologije v avtonomnem živčnem 
sistemu. Študije so na podlagi biopsije kože, žleze slinavke in debelega črevesja 
pokazale prisotnost alfasinukleina v perifernem avtonomnem živčnem sistemu 
(Molochnikov idr., 2013). Alfasinuklein v svoji izvorni, agregatni in domnevno 
patološki (oligomerni, fosforilirani) obliki je bil najden v različnih tkivih, tako pri živih 
bolnikih s PB kot po njihovi smrti, v likvorju, krvi, urinu, slini, prebavilih, vagusnem 
živcu, simpatičnih in stelatnih ganglijih, kožnih avtonomnih živcih in 
submandibularnih žlezah (Miller in O'Callaghan, 2015).  
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Slika 6: Iskanje premotoričnih markerjev parkinsonove bolezni (PB): 1. Pri odkrivanju 

premotoričnih markerjev PB je sprva treba poiskati populacijo oseb z večjo verjetnostjo razvoja 
PB. Pacienti z genetskimi markerji, na primer s Parkin in LRRK2-mutacijami ter kliničnimi 

biomarkerji, kot so hipozmija, motnje spanja faze REM (RBD), obstipacija in depresija. 2. S 
pomočjo slikovnih preiskav možganov se pri pacientih z genetskimi markerji in kliničnimi znaki 
določijo spremembe, povezane s PB. 3. Sledi pregled biokemičnih markerjev v tkivih pacientov 

(kri, slina, likvor in koža). 4. Spremembe biokemičnih markerjev, kot so alfasinuklein, sečna kislina 
in gen DJ-1, so nato pokazatelji nastanka premotoričnih biomarkerjev pri PB (vir: Haas, Stewart in 

Zhang, 2012). 
 

 
 

6 CILJI IN HIPOTEZE 

 
Namen raziskave je spremljati razvoj prodromalne faze alfasinukleinopatij pri 

bolnikih z RBD in ugotoviti pomen bioloških markerjev za nadaljnji razvoj kliničnih 
znakov alfasinukleinopatij. Nemotorični znaki PB so lahko v pomoč pri ugotavljanju 
tveganja za razvoj alfasinukleinopatij, ker so zaradi narave patoloških sprememb 
lahko prisotni že leta ali celo desetletja pred pojavom motoričnih znakov. 
Spremljanje bolnikov z RBD tako pokaže, da se pri večini bolnikov s časom 
razvijejo različne oblike parkinsonizmov in kognitivne motnje. Zgodnje 
prepoznavanje RBD je pomembno za ozaveščanje bolnikov o tveganju za razvoj 
nevrodegenerativnih bolezni in razvoj zgodnjih kliničnih znakov. 

Za zdaj še ni zdravila, ki bi vplivalo na potek alfasinukleinopatij, verjetno tudi 
zato, ker so se potencialna zdravila preizkušala na bolnikih v poznejših fazah 
bolezni, v katerih je nevrodegeneracija poškodovala že dobršen del možganov. 
Nedavne raziskave (Luppi, Peyron in Fort, 2013; Boeve idr., 2007), obravnavajo 
trenutno stanje in teorije mehanizma oziroma nastanka RBD pri živalih in ljudeh na 
podlagi manipuliranja melatonin-koncentracijskega hormona (MCH) nevronov z 
optogenetiko. Pričakuje se, da bodo te raziskave spodbudile nadaljnje delo in 
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zagotovile vpogled v razumevanje povezave med spanjem ter 
nevrodegenerativnimi boleznimi in raziskovalcem pomagale razumeti mehanizme 
normalnega ter nenormalnega spanja, zlasti RBD, in posledično pomagale k 
preventivi oziroma spreminjanju pristopov zdravljenja alfasinukleinopatij (Boeve, 
2007). Longitudinalne študije, ki uporabljajo kompozitne globalne meritve presoje 
z uporabo večmotornih in nemotoričnih simptomov za večdimenzionalno 
ocenjevanje napredovanja bolezni v daljšem časovnem obdobju, navadno več let, 
veljajo za najbolj učinkovite metode pri iskanju ustreznih terapij. Predvsem pa je 
po mnenju Postume in sodelavcev (2013) pri odkrivanju nevrodegeneracije pri PB 
pomembno sodelovanje med različnimi ustanovami. Ker je na posameznih klinikah 
le redko prisotno večje število pacientov z RBD, so lahko prihodnje študije, vključno 
z raziskavami simptomatskega zdravljenja, nevroprotektivnimi študijami in 
obsežnimi raziskavami prodromalne faze bolezni, uspešne le ob intenzivnem 
medsebojnem sodelovanju različnih kliničnih centrov ter raziskovalnih inštitutov 
(Postuma idr., 2013). 
 
 

6.1 Raziskovalne hipoteze so naslednje: 

 
1. Osebe z RBD imajo prisotne tudi druge prodromalne znake PB. 
2. Že v prodromalni fazi PB so prisotne specifične kognitivne motnje, ki sčasoma 
napredujejo in tako predstavljajo biomarker napredovanja bolezni.  
 
 

7 PROTOKOL RAZISKAVE 

 
Bolnike s kliničnimi znaki in polisomnografsko potrjeno RBD smo vključili v 

raziskavo, pri kateri smo prospektivno spremljali klinične, slikovne, nevrofiziološke 
ter biokemične biomarkerje alfasinukleinopatij. Z bolniki smo ob vključitvi v 
raziskavo opravili pogovor in klinični nevrološki pregled ter natančen pregled 
kognitivnih funkcij.  
 

Kognitivne funkcije smo pri preiskovancih testirali tudi s pomočjo računalniške 
verzije naloge kognitivne kontrole.  
 

Bolnikom smo ob vključitvi v raziskavo opravili še strukturno slikanje 
možganov z MRI-preiskavo in dve funkcijski slikanji možganov (SPECT-slikanje 
dopaminskega prenašalca ter FDG PET/CT-slikanje možganov). Ob vključitvi smo 
bolnike tudi lumbalno punktirali in opravili osnovni pregled likvorja ter pregled 
biomarkerjev nevrodegenerativnih bolezni možganov.  
 
 

7.1 Vključitveni kriteriji za sodelovanje v raziskavi 

 
‒ Osebe s polisomnografsko potrjeno idiopatsko RBD. 
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7.2 Izključitveni kriteriji  

 
‒ Klinično že potrjena alfasinukleinopatija: PB, MSA ali DLB. 
 
 

7.3 Osebe, ki so bile povabljene v raziskavo  

 
Bolnike smo rekrutirali iz Ambulante za motnje spanja na Nevrološki kliniki v 

Ljubljani.  
 

Druge, ki so sodelovali v že izvedeni raziskavi »Pogostnost RBD in drugih 
predkliničnih znakov PB med zdravo populacijo« in pri katerih je bila na osnovi 
vprašalnika ter polisomnografije ugotovljena RBD, smo pisno povabili k 
sodelovanju. 
 

V preizkušnji kognitivnega nadzora je sodelovalo tudi enako število zdravih 
kontrolnih preiskovancev, ki so starostno in po izobrazbi primerljivi s preiskovanci 
z RBD.  
 

Osebe, udeležene v raziskavi za sodelovanje niso prejele denarnega ali 
kakršnegakoli drugačnega nadomestila. Preiskovanci so se za sodelovanje 
odločali povsem prostovoljno. Vsi so prejeli pisni opis poteka in namena raziskave 
ter podpisali informirani pristanek za sodelovanje. 

 
Raziskavo je odobrila Komisija RS za medicinsko etiko. 

 
 

7.4 Opis postopkov  

 
Slikanja možganov, pregled likvorja in nevropsihološke preizkušnje so bili 

opravljeni v roku šestih mesecev. Preizkušnja kognitivnega nadzora in vedenjsko 
testiranje je za vsakega udeleženca potekalo v dveh seansah. Pogovor z bolnikom, 
klinični nevrološki pregled ter testiranja (nevropsihološka) so bili opravljeni na 
Nevrološki kliniki. Naloga prožnega kognitivnega nadzora in vedenjsko testiranje 
sta bila prav tako opravljena na Nevrološki kliniki. 
 
 

8 METODOLOGIJA 

 

8.1 Udeleženci  

 

8.1.1 Udeleženci z motnjo faze spanja REM 

 
V raziskavo smo vključili 6 oseb iz osrednjeslovenske regije, od tega tri 

ženske in tri moške, s povprečno starostjo 66,7 +/‒ 11,3 leta (povprečje +/‒ 
standardna deviacija) s kliničnimi znaki in polisomnografsko potrjeno RBD. 
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Povprečna doba formalnega izobraževanja udeležencev je znašala 12 +/‒ 3,6 leta. 
Polovica udeležencev (50 %) je imelo srednješolsko izobrazbo; višješolsko 
izobrazbo ali več je imelo 33,3 % udeležencev; najmanj, natančneje en 
udeleženec, pa je imel osnovnošolsko izobrazbo (16,7 %). Kriterij za izključitev v 
raziskavi je bila klinično že potrjena alfasinukleinopatija: PB, MSA ali DLB.  
 
 

8.1.2 Udeleženci analize likvorja  

 
Lumbalno punkcijo so opravili le trije od šestih bolnikov z RBD. V likvorju smo 

jim določili koncentracijo alfasunukleina in jo primerjali z vrednostni pri bolnikih s 
PB, LBD ter MSA. Analiziran je bil likvor 16 preiskovancev, od katerih so bili trije 
preiskovanci s potrjeno RBD (povprečna starost: 63,5 +/‒ 6,5 leta), štirje s PB (77,2 
+/‒ 3,5 leta), pet z LBD (74,0 +/‒ 4,4 leta) in štirje z MSA (64,7 +/‒ 8,8 leta). 
 
 

8.1.3 Udeleženci funkcijskega slikanja možganov  
 

Pet preiskovancev z RBD (povprečna starost: 66,4 +/‒ 7,9 leta) je opravilo 
FDG/PET-slikanje možganov. S specifično mrežno analizo smo pri njih ugotavljali 
izraženost specifičnih presnovnih vzorcev PB in jo primerjali z izraženostjo pri 
skupini 20 zdravih preiskovancev, povprečno starih (67 +/‒ 5,5 leta) ter 20 
preiskovancev s PB (67,2 +/‒ 5,7 leta). Zdravi preiskovanci in bolniki s PB so že 
bili natančneje opisani (Tomše idr., 2017).  
 
 

8.1.4 Udeleženci raziskave prožnega kognitivnega nadzora  

 
V preizkušnji prožnega kognitivnega nadzora (angl. cognitive control 

challenge task – CCCT) je skupno sodelovalo dvanajst preiskovancev, od katerih 
je bilo šest preiskovancev s potrjeno RBD in šest zdravih preiskovancev v kontrolni 
skupini (natančneje opisano v 8.1.1.). Vzorec kontrolne skupine je zajemal šest 
oseb iz osrednjeslovenske regije, štiri osebe moškega in dve ženskega spola. 
Povprečna starost preiskovancev je znašala 66,7 +/‒ 7,1 leta, povprečna doba 
formalnega izobraževanja pa 12,2 +/‒ 3,2 leta. Največ udeležencev (50 %) je imelo 
srednješolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo dva (33,3 %), en udeleženec pa 
osnovnošolsko izobrazbo (16,7 %). 

Ena preiskovanka preizkušnje CCCT ni zmogla, tako da je preizkušnjo 
opravilo pet bolnikov in šest preiskovancev v kontrolni skupini.  
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Slika 7: Demografske značilnosti bolnikov z motnjo spanja faze REM (RBD) in kontrolnih 

preiskovancev v raziskavi (N = 12). 
 

 

8.2 Merski instrumentarij 
 

Merski instrumentarij sestavljajo: 

 
‒ klinični nevrološki pregled; 
‒ pregled voha s testom UPSIT; 
‒ ocena kognitivnih funkcij z Montrealsko lestvico spoznavnih sposobnosti 

(MoCA); 
‒ izpolnili so Beckov vprašalnik razpoloženja; 
‒ strukturno slikanje možganov ‒ MRT; 
‒ scintigrafijo dopaminskega prenašalca v možganih ‒ DaTSCAN;  
‒ funkcijsko slikanje možganov z 18F-fluorodeoksiglukozo in pozitronsko 

emisijsko tomografijo ‒ FDG/PET; 
‒ lumbalno punkcijo s pregledom biomarkerjev za demenco in 

alfasinukleinopatije (protein tau, protein fosfo-tau amiloid ß, α-sinuklein); 
‒ preizkušnja CCCT;  
‒ vedenjsko testiranje (Test sledenja, Stroopov barvno-besedni test, Test 

verbalne fluentnosti, Test spominskega razpona, Progresivne Ravenove 
matrice (kratka verzija), Londonski stolpi). 

 
 

8.3 Postopek 

 

8.3.1 Vrednotenje voha s Pensilvanskegim testom voha 

 
UPSIT je standardizirani test za ugotavljanje motenj voha. Na testnih lističih so 
različne vonjave (40 vonjav), ki jih preiskovanec podrgne, povoha in nato izbere 
enega izmed štirih možnih odgovorov. Vrednotenje testa UPSIT je predstavljeno 
na sliki 8. 
 
 

Preiskovanci RBD Število Kontrolna skupina CCCT Število

Spol Moški 3 Spol Moški 4

Ženski 3 Ženski 2

Starost 50 ‒ 59 1 Starost 50 ‒ 59 1

60 ‒ 69 2 60 ‒ 69 2

70 ‒ 79 3 70 ‒ 79 3

Izobrazba (let) Osnovnošolska (8) 1 Izobrazba (let) Osnovnošolska (8) 1

Srednješolska (9 ‒12) 3 Srednješolska (9 ‒12) 3

Višješolska ali več (>12) 2 Višješolska ali več (>12) 2
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Slika 8: Tabela za vrednotenje Pensilvanskega testa voha (povzeto po SIT Administration 

Manual). 

 
 

8.3.2 Vrednotenje Beckovega vprašalnika razpoloženja 

 
Preiskovanci z RBD so izpolnili tudi Beckov vprašalnik razpoloženja, ki je 

sestavljen iz 21 vprašanj. Vsako izmed vprašanj ima štiri možne odgovore, ki 
obravnavajo specifičen simptom, značilen za bolnike z depresijo (razpoloženje, 
pesimizem, krivda, suicidalna nagnjenja, samopodoba, nespečnost, utrujenost, 
izguba libida, jokavost, razdražljivost, težave pri delu, samozadovoljstvo itd.). 
Odgovori so ocenjeni s številkami 0‒3 glede na jakost izraženosti simptoma. Višja 
številka pomeni hujšo motnjo, seštevek točk pa stopnjo depresivnega 
razpoloženja. Zanesljivost lestvice znaša 81 %, njena specifičnost pa 92 % (Smarr 
in Keefer, 2011). Vrednotenje Beckovega vprašalnika je predstavljeno na sliki 9. 
 
 

 
Slika 9: Tabela za vrednotenje Beckovega vprašalnika razpoloženja (povzeto po Beck 

Depression Inventory-II Manual ‒ BDI-II). 
 

 

8.3.3 Vrednotenje Montrealske lestvice spoznavnih sposobnosti 

 
Za ugotavljanje blagih kognitivnih motenj smo uporabili Montrealsko lestvico 

spoznavnih sposobnosti, ki omogoča oceno kognitivnih funkcij na različnih 
področjih: vidnoprostorske/izvršilne funkcije, pozornost, jezik, abstrakcija, odloženi 
priklic, orientacija. Vsota vseh možnih točk je 30, h končnemu rezultatu pa se 
prišteje ena točka, če ima udeleženec 12 let ali manj formalne izobrazbe. Rezultat 
pod vrednostjo 26 točk pomeni kognitivni upad. V validacijski študiji (Nasreddine 
idr., 2005) je bila glede na delež zdravih posameznikov iz kontrolne skupine 
opredeljena ustrezna zanesljivost in specifičnost lestvice, ki je znašala 87 %. Njena 

Rezultat testa Diagnoza motnje voha

00 - 05 Možno simuliranje simptomov

06 - 18 Anozmija (izguba voha)

19 - 25 Huda hipozmija (oslabljen občutek za voh)

26 - 29 Delna hipozmija (moški)

26 - 30 Delna hipozmija (ženske)

30 - 33 Blaga hipozmija (moški)

31 - 34 Blaga hipozmija (ženske)

34 - 40 Normalna sposobnost vonjanja (moški)

35 - 40 Normalna sposobnost vonjanja (ženske)

Seštevek točk na Beckovem 

vprašalniku razpoloženja
Vrednotenje

0 ‒ 13 Minimalna depresivna motnja

14 ‒ 19 Blaga depresivna motnja

 20 ‒ 28 Zmerna depresivna motnja

 29 ‒ 63 Huda depresivna motnja
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občutljivost je zelo visoka, saj je odkrila 90 % oseb z BKM.  
  
 

8.3.4 Vrednotenje preiskave alfasinukleina 

 
Pri bolnikih z alfasinukleinopatijami je koncentracija alfasinukleina v likvorju 

znižana. Za zdaj še ni na razpolago zanesljivih referenčnih vrednosti alfasinukleina 
pri bolnikih z alfasinukleinopatijam in zdravih kontrolah (Delgado-Alvarado idr., 
2017). Zato smo vrednosti bolnikov z RBD primerjali z drugimi preiskovanci, ki so 
analizo likvorja opravili v Likvorskem laboratoriju na Nevrološki kliniki.  
 
 

8.3.5  Vrednotenje lestvic strukturnega slikanja z magnetnoresonančno 

tomografijo 

 
Bolniki z RBD so opravili MRT-slikanje glave po protokolu za demenco. 

Nevroradiolog je ocenil stopnjo atrofije po lestvici MTA (Wahlund, 2001) (Slika 10) 
in stopnjo vaskularnih lezij po lestvici Fazekas (Fazekas idr., 1987) (Slika 11).  

 
Slika 10: Tabela za vrednotenje MRI‒lestvice za vrednotenje atrofije medialnega temporalnega 

režnja (MTA) (povzeto po Wahlund idr., 2001). 

 
 

 
Slika 11: Tabela za vrednotenje Fazekas‒lestvice(Fazekas idr., 1987). 

  

MTA - lestvica za vrednotenje atrofije 

medialnega temporalnega režnja
Vrednotenje

0 Ni atrofije

1 Razširitev horoidalne fisure

2 Razširitev temporalnega roga lateralega ventrikla

3 Zmerna izguba hipokampalnega volumna

4 Resna izguba hipokampalnega volumna

< 75 let =  vrednost 2 ali več ni normalna

> 75 let =  vrednost 3 ali več ni normalna

Fazekas-lestvica za vrednotenje lezij 

periventrikularne in globoke bele 

možganovine

Vrednotenje

0 Ni atrofije ali ena punktiformna hiperintenzivna lezija

1 Več hiperintenzivnih lezij

2 Začetek stikanja lezij 

3 Večje stikajoče  lezije
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8.3.6 Analiza prisotnosti specifičnih presnovnih vzorcev parkinsonove 

bolezni  

 
PET-slikanje z radiofarmakom [18F]-fluorodeoksiglukozo (FDG) prikaže 
možgansko aktivnost preiskovancev. S statistično mrežno analizo FDG/PET-slik 
(Poston in Eidelberg, 2010) skupine bolnikov s PB in skupine zdravih 
preiskovancev je bil odkrit značilen vzorec področne presnovne aktivnosti, ki je 
povezana s PB (Parkinson's disease-related pattern – (PDRP) (Tomše idr., 2017). 
PDRP je biološki marker PB (Slika 12).  
 
 

 
Slika 12: FDG/PET-slika možganov prikazuje specifični presnovni vzorec, značilen za PB-PDRP. 

Rdeča področja so pri bolnikih s PB v primerjavi z zdravimi kontrolami hiperaktivna, modra pa 
hipoaktivna. 

 
 

Pri bolnikih s PB pa je bil odkrit še drug vzorec področne presnovne aktivnosti, ki 
kaže spremembe v možganski aktivnosti, ki so povezane z motnjo kognitivnih 
funkcij (angl. Parkinson's disease-related cognitive pattern – PDCP, Slika 13, 
Poston in Eidelberg, 2010). 
 

 
Slika 13: FDG/PET-slika možganov prikazuje specifični presnovi kognitivni vzorec, značilen za 

kognitivni upad pri parkinsonovi bolezni (PDCP). Rdeča področja so hiperaktivna, modra pa 
hipoaktivna. 
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8.3.7 Preizkušnja kognitivnega nadzora  

 
Prisotnost kognitivnih motenj v prodromalni fazi alfasinukleinopatij smo 

ugotavljali z ocenjevalno lestvico (MoCA) in uporabo naloge CCCT, ki temelji na 
principih paradigme Hitrega učenja pravil naloge (Cole idr., 2013). Slednjo so 
razvili sodelavci Laboratorija za kognitivno nevroznanost, Oddelka za psihologijo 
Filozofske fakultete UL. CCCT se v trenutno potekajočih raziskavah uporablja kot 
vedenjska preizkušnja in kognitivna paradigma, s katero preverjajo, kako se prožne 
spremembe funkcijske povezanosti možganskih omrežij povezujejo s kognitivnim 
nadzorom. S sistematičnim spreminjanjem treh vidikov naloge zahteva ta 
preizkušnja hitro prilagajanje spremembam pravil in omogoča raziskovanje 
relativno velikega niza (do 64) specifičnih različic pravil. Vse različice pravil 
izpolnjujejo naslednje kriterije: zahtevajo združevanje različnih dražljajskih 
modalnosti, domen znanj in kognitivnih sposobnosti ter so primerne za uporabo pri 
različnih demografskih skupinah preiskovancev brez pojava učinka stropa ali dna 
pri uspešnosti izvedbe naloge (Slana idr., 2016). Dejanska preizkušnja, 
uporabljena v naši raziskavi, je sicer vključevala manjši nabor možnih pravil, 
prilagojen predvidenim specifičnim spremembam procesov kognitivne kontrole pri 
zgodnji PB. 
 
 

8.3.7.1 Opis preizkušnje kognitivnega nadzora 

 
Preizkušnja prožnega kognitivnega nadzora je vsebovala razpon nalog, ki 

zahtevajo usklajeno delovanje različnih kognitivnih procesov in vključitev 
učinkovitega kognitivnega nadzora. Zahtevala je združevanje vidnih in slušnih 
dražljajev ter uporabo več kognitivnih sposobnosti (selektivna pozornost, delovni 
spomin, sklepanje, inhibicija vedenja, preklapljanje dejavnosti, odločanje). Pri 
reševanju naloge smo beležili hitrost in pravilnost odgovorov. Naloga udeležencev 
je bila glede na trenutno pravilo povezati prikazane dražljaje in podati pravilen 
odgovor. Predviden čas izvajanj naloge je bil do 120 min. 

Pri izvajanju preizkušenj so bila navodila udeležencem razložena ustno in/ali 
pisno na zaslonu pred začetkom izvajanja naloge. Udeleženec je nato imel 
možnost postavljanja vprašanj. Med sklopi je bila ponujena možnost odmora. 
Dolžino odmora je glede na počutje določil udeleženec. 
 
 

8.3.7.2 Postopek preizkušnje  

 
Udeleženec si je pred začetkom preizkušnje nadel slušalke (zmerna glasnost 

in pravilna postavitev slušalk ‒ leva slušalka mora biti na levem ušesu, desna na 
desnem). Preizkušnja je bila sestavljena iz štirih delov, ki so potekali v naslednjem 
vrstnem redu: VAJA 1, VAJA 2, TEST 1, TEST 2. 
VAJA 1 
Vajo so sestavljale tri kombinacije pravil, za vsako kombinacijo so bili podani štirje 
primeri dražljajev. Prvi del pravila (najvišja vrstica ‒ Izbira) je razložil, na katera 
dražljaja se je moral udeleženec osredotočiti. Izbira se je lahko nanašala na stran 
zaslona, na kateri je bil dražljaj prikazan (na primer: »levo«), tip relevantnih 
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dražljajev (na primer: »beseda« ali »podoba« za vidno ali slušno podobo) ali na 
lastnost dražljajev (na primer: »živo«, kadar so relevantni le dražljaji, ki prikazujejo 
ali označujejo živa bitja). 
Drugi del pravila (druga vrstica ‒ Pravilo) je razložil, kaj nas v zvezi z izbranima 
dražljajema zanima oziroma je podal informacijo, kaj je bilo z izbranima dražljajema 
treba narediti. Pravilo je lahko na primer povprašalo o tem, kateri od relevantnih 
dražljajev je samostalnik (»samostalnik«), kateri od dražljajev prikazuje ali 
označuje manjše živo bitje (»je manjše«), ali sta oba izbrana dražljaja medsebojno 
povezana (»gre skupaj«), kot na primer slika mačke in zvok mijavkanja, ali zahteva, 
da izbrana dražljaja seštejemo (»seštej«). 
Tretji del pravila je razložil, s katero tipko podati določen odgovor. Kadar je bil 
pravilen odgovor, zapisan na levi strani, je bilo treba pritisniti na levo smerno tipko. 
Kadar je bil pravilen odgovor na desni strani, je bilo treba pritisniti desno smerno 
tipko. Pri izbiri odgovora je bila potrebna pozornost, saj je bil odgovor »da« včasih 
na levi, včasih na desni strani. Prav tako pa se je lahko pojavila možnost, da je bilo 
treba za odgovor »levo« pritisniti desno smerno tipko in za odgovor »desno« 
pritisniti levo smerno tipko. 
 

 

 
Slika 14: Primer poskusa iz vaje 1. Krogec na sredini predstavlja fiksacijsko točko. Hkrati se 

prikažeta dva dražljaja: na levi strani je slika pištole, na desni strani pa beseda sveča. Ob tem 
udeleženec na slušalkah zasliši dva zvoka: na levi strani izgovorjeno besedo »bolezen«, na desni 

strani pa zasliši strel. Njegova naloga je, da je pozoren na podobo (torej le na neverbalne 
dražljaje) – na sliko in zvok, kar sta v tem primeru slika pištole in zvok streljanja. Odgovoriti mora 

na pravilo, »ali gresta podobi skupaj«. Pištola in strel gresta skupaj, zato je pravilen odgovor 
»da«. Udeleženec mora pritisniti desno tipko. Pri vaji 2, testu 1 in testu 2 je razlika v tem, da se 

pravila pokažejo zgolj pred dražljaji, nato pa izginejo in si jih mora udeleženec zapomniti. 

 
 
 
Izraz podoba se je nanašal na neverbalne dražljaje, izraz beseda pa na verbalne 
dražljaje, ne glede na senzorično modalnost. Fotografija mačke in zvok mijavkanja 
sta tako oba štela kot podoba, medtem ko sta zapis besede mačka in posnetek 
izgovorjene besede mačka štela kot beseda. Po pritisku na tipko za presledek in 
po kratkem zamiku sta se prikazala dva vidna in dva slušna dražljaja.  
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VAJA 2 
Vaja 2 je potekala enako kot prejšnja, s to razliko, da je bila kombinacija pravil 
podana le pred prikazom dražljajev, med prikazom dražljajev pa ni bila več vidna. 
Tako kot v prejšnji vaji, se je tudi v tej vaji pravilo 4-krat ponovilo in se zamenjalo 
ob naslednjem bloku. Skupno je udeleženec v vaji 2 rešil 16 poskusov s 4 različnimi 
kombinacijami pravil (poskusi so bili enaki kot v vaji 1). 
TEST 1 (stabilni kognitivni nadzor) 
Naloga je potekala enako kot pri vaji 1 in 2, le da je bilo posamičnih poskusov v 
bloku z isto kombinacijo pravil več. Za vsako kombinacijo pravil je bilo prikazanih 
16 nizov dražljajev. Pred začetkom izvajanja naloge smo udeleženca dodatno 
opozorili, da pri izvedbi naloge spremljamo pravilnost odgovorov in hitrost branja 
navodil ter podajanja odgovorov.  
TEST 2 (fleksibilni kognitivni nadzor) 
Test 2 je bil po svoji strukturi in obsegu enak testu 1, uporabljene so bile tudi iste 
kombinacije pravil in dražljajev. Od prvega testa se je razlikoval le v tem, da so se 
kombinacije pravil tokrat menjavale iz poskusa v poskus. Namesto da bi 
udeleženec v prvem bloku rešil 16 poskusov za pravilo 1, v drugem 16 poskusov 
za pravilo 2 in tako naprej, so se znotraj vsakega bloka znane štiri kombinacije 
pravil menjale po naključnem vrstnem redu. Udeleženca smo opozorili, da je zato 
pomembno, da v vsakem poskusu prebere, katera je relevantna kombinacija pravil 
in nadaljuje z izvedbo šele, ko pravila razume. Tako kot test 1, je bil tudi test 2 
sestavljen iz štirih blokov, med katerimi si je udeleženec lahko vzel krajši odmor.  
Rezultate smo nato shranili v interno bazo prek obrazca na spletni strani 
laboratorija. 
 
 

8.4 Obdelava podatkov  

 
Za analizo ocenjevalnih lestvic (UPSIT, MoCA in Beckov vprašalnik 

razpoloženja) ter ostalih kliničnih in slikovnih metod smo izračunali povprečno 
vrednost in standardno deviacijo. Za druge statistične analize je bilo število 
preiskovancev premajhno. 
Pri šestih bolnikih, treh moških in treh ženskah, s povprečno starostjo 67,2 +/‒ 7,4 
leta s polisomnografsko potrjeno RBD, smo preverjali klinične in slikovne markerje 
za razvoj alfasinukleinopatij. Ocenjevalne lestvice (MoCA, UPSIT in Beckov 
vprašalnik razpoloženja) ter klinični pregled so bili opravljeni pri vseh preiskovancih 
z RBD. 
 
 

8.4.1 Obdelava podatkov vzorcev področne presnovne aktivnosti 

 
Podatke smo analizirali z mrežno analizo (opis v Poston in Eidelberg, 2010). 

Vzorca področne presnovne aktivnosti smo najprej opisali s standardno 
demografsko statistiko in podatke analizirali. Kvantitativno obdelavo podatkov smo 
izvedli s parametričnimi statističnimi metodami ANOVA in Welchevim testom, ki 
izračunata statistiko F- in p-vrednosti.  
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8.4.2 Obdelava podatkov raziskave prožnega kognitivnega nadzora 

 
Gre za klinično eksplorativno študijo. Uporabili smo ustaljene lestvice za 

oceno kognitivnih sposobnosti in eksperimentalno nalogo prožnega kognitivnega 
nadzora. Podatke smo analizirali z ustreznimi statističnimi metodami; vzorec smo 
najprej opisali s standardno demografsko statistiko in podatke zaradi majhnosti 
vzorca analizirali z ustreznimi parametričnimi ter neparametričnimi statističnimi 
testi. Kvantitativno obdelavo podatkov smo izvedli s pomočjo statističnega 
programa R, izračun pa s parametrično statistično metodo t-test za neodvisne 
vzorce in neparametrično Mann-Whitneyev test, kjer smo ugotavljali, ali obstajajo 
statistično pomembne razlike med dvema neodvisnima skupinama. 
 
 

9 REZULTATI 

 
 

9.1 Rezultati kliničnega pregleda 

 
Pri bolnikih z RBD pri kliničnem pregledu v nevrološkem statusu nismo našli nobenih 

izpadov.  
 
 

9.2 Rezultati pregleda voha s Pensilvanskim testom voha 

 
 

 
Slika 15: Rezultati vrednotenja Pensilvanskega testa voha (UPSIT). 

 

 
Diagnozo motnje voha smo preverjali z UPSIT-testom, pri katerem so 

preiskovanci  z RBD povprečno dosegli 20,3 +/‒ 2,1 točke od 40 možnih, kar govori 
za hipozmijo. Rezultati UPSIT-testa so pri petih preiskovancih potrdil hipozmijo, pri 
eni preiskovanki pa anozmijo.  
 
 
 
  

Preiskovanec Spol Starost Rezultat

1 Ž 71 19

2 M 63 21

3 Ž 71 20

4 M 59 23

5 M 62 23

6 Ž 78 18

20,3+/‒ 2,1Povprečne vrednosti, SD rezultatov UPSIT
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9.3 Rezultati Beckovega vprašalnika razpoloženja 

 

 
Slika 16: Rezultati vrednotenja Beckovega vprašalnika razpoloženja.  

 

 
 

Testiranje razpoloženja je pri preiskovancih z RBD pokazalo blago 
depresivno motnjo, saj so na Beckovem vprašalniku razpoloženja povprečno 
dosegli 17,2 +/‒ 11,1 točke od 63, vendar moramo upoštevati precejšnjo 
razpršenost rezultatov ‒ razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo je znašala kar 
33 točk. Rezultati vrednotenja Beckovega vprašalnika depresivnosti so pri eni 
preiskovanki potrdili hudo depresivno motnjo, pri treh blago, pri dveh pa minimalno 
stopnjo ali brez depresivnosti.  
 
 

9.4 Rezultati Montrealske lestvice spoznavnih sposobnosti 

 

 
Slika 17: Rezultati vrednotenja preizkusa spoznavnih sposobnosti (MoCA). 

 

 
Aritmetična sredina skupnega rezultata na testu MoCA je znašala 21,7 +/‒ 

1,6 točke, kar je pod predlagano vrednostjo 26 točk. Na podlagi frekvenčne 
porazdelitve rezultatov ugotavljamo, da je rezultat z manj kot 26 točkami doseglo 
33,4 % udeležencev z RBD.  

Rezultati vrednotenja blagih kognitivnih motenj so pri dveh preiskovankah 
potrdili blago kognitivno motnjo, pri ostalih štirih je bilo kognitivno delovanje 
normalno, torej enako ali nad mejno vrednostjo 26 točk.  
 

Preiskovanec Spol Starost Rezultat

1 Ž 71 4

2 M 63 37

3 Ž 71 11

4 M 59 16

5 M 62 16

6 Ž 78 19

17,2+/‒ 11,1Povprečne vrednosti, SD rezultatov 

Preiskovanec Spol Starost Rezultat

1 Ž 71 23

2 M 63 26

3 Ž 71 25

4 M 59 28

5 M 62 26

6 Ž 78 26

25,7+/‒1,6Povprečne vrednosti, SD rezultatov MoCA
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9.5 Rezultati slikanja možganov z magnetnoresonančno tomografijo 
 

 
Slika 18: Rezultati lestvice za vrednotenje atrofije medialnega temporalnega režnja (MTA) in 

prisotnosti vaskularnih lezij po Fazekasu pri preiskovancih z RBD. 

 
 
 

MRT-slikanje možganov je pri eni preiskovanki pokazalo razširitev 
temporalnega roga lateralnega ventrikla in več hiperinintenzivnih lezij. Pri dveh se 
je pokazalo nekaj manjših hiperintenzivnih sprememb, pri drugem pa ena 
punktiformna hiperintenzivna lezija. Pri enem preiskovancu slikanje ni zaznalo 
nobenih atrofij.  
 

 

9.6 Rezultati vrednosti alfasinukleina 
 

 
Slika 19: Rezultati povprečnih vrednosti in SD koncentracije alfasinukleina pri preiskovancih z 
motnjo faze spanja REM (RBD), preiskovancih s parkinsonovo boleznijo (PB), preiskovancih z 

demenco z Lewyjevimi telesci (DLB) in preiskovancih z multiplo sistemsko atrofijo (MSA). 
 
 

Koncentracijo alfasinukleina v likvorju smo določili pri treh preiskovancih z 
RBD. Primerjava vrednosti alfasinukelina v cerebrospinalni tekočini (angl. 
Cerebrospinal fluid ‒ CSF) med skupinami (RBD, PB, DLB in MSA) je pokazala, 
da imajo preiskovanci z RBD najvišjo vrednost alfasinukleina (1750,4 +/‒ 997,3 
pg/ml) v primerjavi s preiskovanci s PB (1673,1 +/‒ 150,3 pg/ml), DLB (1379,3 +/‒ 
672,4 pg/ml) in MSA (760,3 +/‒ 672,4 pg/ml). 
 
  
  

Preiskovanec Spol Starost Rezultat MTA
Rezultat 

Fazekas

1 Ž 71 / /

2 M 63 1 0

3 Ž 71 1 0‒1

4 M 59 0 0

5 M 62 1 1

6 Ž 78 2 3

Sindromi Število preiskovancev Povprečne vrednosti, SD

RBD 3 1750,4 +/‒ 997,3         pg/ml

PB 4  1673,1 +/‒150,3         pg/ml

LBD 5 1379,3 +/‒ 672,4         pg/ml

MSA 4   760,3 +/‒ 672,4         pg/ml
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9.7 Rezultati slikanja dopaminskega prenašalca 

 
Scintigrafija dopaminskega prenašalca ‒ DaTSCAN, s katero smo ugotavljali 

morebitne znake presinaptične dopaminergične okvare, je pri vseh petih 
preiskovancih z RBD, ki so preiskavo opravili, pokazalo normalno aktivnost.  
 
 

9.8 Rezultati analize prisotnosti specifičnih presnovnih vzorcev 

parkinsonove bolezni 

 

 
Slika 20: Prikaz izraženosti specifičnega presnovnega vzorca, značilnega za parkinsonovo 

bolezen (PB-PDRP) pri skupini preiskovancev s PB (angl. Parkinson's disease ‒ PD), zdravih 
kontrolah (angl. normal controls – NC) in pri skupini preiskovancev z motnjo faze spanja REM 

(RBD). 
 
 

Primerjava izraženosti PDRP med skupinami (NC, RBD in PD) je pokazala, 
da imajo preiskovanci s PB povprečno večjo izraženost PDRP (3,2 +/‒ 2,3) kot 
preiskovanci z RBD (0,9 +/‒ 1,3) in kontrolna skupina. Bolniki z RBD pa imajo bolj 
izražen PDRP-vzorec kot kontrolna skupina. 
 
 
 

 
Slika 21: Prikaz povprečnih F- in p-vrednosti izraženosti specifičnega presnovnega vzorca, 
značilnega za parkinsonovo bolezen (PB-PDRP) za skupine zdravih preiskovancev (NC), 

preiskovancev z motnjo spanja faze REM (RBD) in preiskovancev s parkinsonovo boleznijo (PD). 
Opomba: Vrednosti z enakima nadpisoma se statistično ne razlikujeta, vrednosti z različnima 

nadpisoma pa se statistično razlikujeta. 
 

 
 

Statistična primerjava razlik med skupinami v izraženosti PDRP-vzorca, 
izračunana s pomočjo parametričnega testa, je sicer pokazala statistično 
pomembno razliko (p = 0,001), vendar so rezultati dodatnih testov pokazali, da se 

    Welchov test

F P

PDRP_Z 0,0a 0,9a 3,2b 15,6 0,001

NC RBD PC
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bolniki z RBD statistično ne razlikujejo od zdravih preiskovancev. Kljub temu da se 
razlike nakazujejo, jih zaradi majhnosti vzorca nismo mogli statistično dokazati. 
 
 

 
Slika 22: Slika prikazuje izraženost specifičnega presnovnega kognitivnega vzorca, značilnega za 

parkinsonovo bolezen (PB- PDCP) pri skupini zdravih preiskovancev (NC), bolnikih s 
parkinsonovo boleznijo (PD) in skupini preiskovancev z motnjo faze spanja REM (RBD). 

 

 
 

Primerjava izraženosti PDCP med skupinama (NC in RBD) je pokazala, da 
imajo preiskovanci s PB povprečno večjo izraženost PDCP (0,9 +/‒ 1,6) kot 
preiskovanci z RBD (0,5 +/‒ 1,2) in kontrolna skupina. 
 
 

 
Slika 23: Prikaz povprečnih, F- in p-vrednosti izraženosti presnovnega kognitivnega vzorca, 

značilnega za parkinsonovo bolezen (PB-PDCP) za skupine zdravih preiskovancev (NC), 
preiskovancev z motnjo faze spanja REM (RBD) in preiskovancev s parkinsonovo boleznijo (PD). 

 
 

Statistično primerjavo razlik med skupinami v izraženosti PDCP smo izvedli 
s parametričnim testom ANOVA in dobili vrednost (p = 0,098), torej razlike niso bile 
statistično pomembne, nakazuje pa se trend povišane PDCP-aktivnosti pri bolnikih 
z RBD.  

 
 

9.9 Analiza rezultatov raziskave prožnega kognitivnega nadzora  
 

Kot omenjeno, je nalogo sestavljalo več poskusov, v katerih so bili prikazani 
vidni in slušni dražljaji. Preizkušnja CCCT je zajemala 16 različnih pravil, vsako 
pravilo se je pojavilo pri 16 posameznih poskusih. V prvem delu preizkušnje si je 
sledilo 16 primerov istega pravila (stabilni pogoj), v drugem delu pa se je pravilo 

             ANOVA

F P

PDCP_Z 0,0 0,5 0,9 2,4 0,098

NC RBD PC
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menjalo iz preizkušnje v preizkušnjo (fleksibilni pogoj). Zanimalo nas je, ali obstaja 
razlika med skupinama (preiskovanci z RBD in kontrolna skupina) v odzivnem času 
in deležem pravilnih odgovorov pri nalogah glede na vrsto testa (stabilni ali 
fleksibilni). Porazdelitev skupnih rezultatov smo grafično prikazali z uporabo 
grafikonov kvartilov (angl. Boxplot), ki prikazujejo skrajne rezultate, povprečje, 
mediano in interkvartilno območje.  
 
 

9.9.1 Pravilnost odgovorov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Za statistično ponazoritev deleža pravilnih odgovorov smo izbrali mediano, 

mero centralne tendence, na katero za razliko od srednje vrednosti manj vplivajo 
primeri z ekstremnimi vrednostmi. Vodoravna črta v grafikonu kvartilov predstavlja 
mediano vrednosti pravilnih odgovorov – odgovorov, od katerih je polovica 
preiskovancev odgovorila slabše, druga polovica pa boljše. Pravilnost odgovorov 
smo merili z lestvico 0‒100 %. Po naših pričakovanjih je bila mediana pri 
fleksibilnih pogojih nižja (77 %) kot pri stabilnih (82 %), kar pomeni, da je bila 
pravilnost odgovorov večja pri stabilnih pogojih. Razlika med pogoji se je pokazala 
tudi v razpršenosti. Interkvartilni razmik pri fleksibilnem pogoju je bil mnogo večji 
(11 odstotnih točk) kot pri stabilnem pogoju (0,2 odstotne točke), kar pomeni, da 
so bili rezultati pri stabilnem pogoju manj različni kot pri fleksibilnem.  
 
 

Slika 24: Grafikon kvartilov prikazuje delež pravilnih odgovorov obeh 
skupin skupaj, razdeljen glede na to, ali so bila pravila med izvajanjem 

enaka (stable) ali so se med nalogo spreminjala (flexible). 
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Slika 25: Primerjava pravilnosti odgovorov med skupinama (bolniki ‒ 1, kontrolna skupina ‒ 2) 

pri fleksibilnem in stabilnem kognitivnem nadzoru. 
 
 

Primerjava pravilnosti odgovorov med skupinama je pokazala, da sta mediani 
med kontrolno skupino in bolniki (RBD) pri fleksibilnem pogoju enaki (77 %), iz 
česar lahko sklepamo, da opaznih razlik med skupinama ni bilo. Pri stabilnem 
pogoju sta se mediani rahlo razlikovali (bolniki = 82 %; kontrolna skupina = 0,81 
%), vendar je pravilnost odgovorov tudi tukaj primerljiva. Interkvartilni razmik pri 
fleksibilnem pogoju je bil mnogo večji pri kontrolni skupini (0,6 odstotne točke) kot 
pri bolnikih (13 odstotnih točk), kar pomeni, da je bilo pri bolnikih manj razlik v 
pravilnosti odgovorov. Pri stabilnem pogoju sta razpršenosti obeh skupin 
primerljivi, in sicer 1 odstotna točka pri bolnikih in 2 pri kontrolah. 
  

Statistično primerjavo razlik v pravilnosti odgovorov znotraj posameznikov 
(vsi skupaj) za skupaj štiri pravila, ki so bila prisotna v obeh blokih (stabilnem in 
fleksibilnem), smo izvedli z neparametričnim testom ter dobili vrednost p = 0,24, 
kar pomeni, da znotraj posameznikov glede na blok ni bilo statistično zaznavnih 
razlik.  
  

Statistična primerjava razlik v pravilnosti odgovorov med obema skupinama 
(bolniki z RBD, kontrolna skupina) za štiri pravila, ki so prisotna tako pri stabilnem 
kot fleksibilnem kognitivnem nadzoru, izračunana s pomočjo neparametričnega 
testa, ni pokazala statistično pomembnih razlik (p = 0,84), kar pomeni, da ne 
moremo trditi, da obstajajo razlike med bolniki z RBD in kontrolno skupino glede 
deleža pravilnih odgovorov. 

Naredili smo še primerjavo med bolniki in kontrolnimi preiskovanci, ločeno za 
fleksibilne ter stabilne pogoje. Neparametrična testa sta podala vrednosti (p = 0,64) 
in (p = 0,70) tako, da ne moremo trditi, da obstajajo razlike med bolniki in 
kontrolnimi preiskovanci po posameznem bloku v deležu pravilnih odgovorov. 
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9.9.2 Reakcijski časi po iztočnici (čas priprave na nalogo) 

 
Izračunali smo mediano reakcijskih časov pri vseh fleksibilnih pravilih proti 

mediani pri vseh stabilnih pravilih za vse preiskovance skupaj. Merili smo reakcijski 
čas priprave na nalogo, po prikazu iztočnice in mediano izračunali le za pravilne 
odgovore. Reakcijski čas smo merili v sekundah. 
  
 

 
Slika 26: Reakcijski časi pri vseh fleksibilnih pravilih proti povprečju pri vseh stabilnih pravilih prek 

vseh preiskovancev za pravilne poskuse. 

 

Mediana je bila pri fleksibilnih pogojih nižja (3,4 s) kot pri stabilnih (3,8 s), kar 
pomeni, da je bil čas priprave na nalogo pri stabilnih pogojih daljši. Razlika med 
pogoji se je pokazala tudi v razpršenosti. Večji interkvartilni razmik (2,6 s) smo 
dobili za delež pravilnih odgovorov pri stabilnem in fleksibilnem pogoju (1,9 s).  
 
 

 
Slika 27: Primerjava reakcijskih časov med bolniki z RBD (1) in kontrolno skupino (2), ločeno za 

čas priprave za vsa fleksibilna pravila za pravilne poskuse. 
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Pri primerjavi pravilnih odgovorov so bolniki z RBD tako pri fleksibilnih kot 
stabilnih pogojih potrebovali več časa za pripravo kot kontrolna skupina. Pri 
fleksibilnih pogojih je mediana za prvo skupino večja (3,8 s) kot za drugo (3,1 s). 
Razpršenosti sta za obe skupini enaki (0,3 s). Pri stabilnih pogojih je mediana prve 
skupine (3,6 s) prav tako večja od druge (3,0 s). Je pa tu opazna razlika v 
razpršenosti, saj je interkvartilni razmik pri prvi (0,5 s) veliko manjši kot pri drugi 
skupini (3,1 s). 
 

Statistično primerjavo razlik v časih priprave po iztočnici za samo pravilne 
odgovore, znotraj posameznikov (vsi skupaj), za štiri pravila, ki so bila prisotna v 
obeh blokih pri stabilnem kot fleksibilnem kognitivnem nadzoru, smo izvedli z 
neparametričnim testom in dobili vrednost p = 0,34, torej razlike niso bile statistično 
pomembne.  
 

Statistična primerjava razlik v časih priprave po iztočnici za pravilne 
odgovore, med bolniki z RBD in kontrolno skupino pri stabilnem in fleksibilnem 
kognitivnem nadzoru, je bila narejena z neparametričnim testom. Vrednost p = 0,25 
ni pokazala statistično pomembnih razlik pri času priprave, na podlagi česar ne 
moremo trditi, da obstaja razlika med bolniki in kontrolami glede reakcijskih časov 
po iztočnici. 
 

Pri primerjavi med samimi pogoji (stabilni, fleksibilni) smo uporabili 
neparametrične teste. Pri fleksibilnih pogojih smo dobili vrednost p = 0,13, pri 
stabilnih pa p = 0,90, zato podobno ne moremo trditi, da obstajajo razlike med 
bolniki z RBD in kontrolami pri posameznih pogojih v reakcijskem času po iztočnici. 
 
 

9.9.3 Reakcijski časi po tarči (čas odgovora na nalogo) 

 
Izračunali smo mediano reakcijskih časov pri vseh fleksibilnih pravilih proti 

mediani pri vseh stabilnih pravilih za vse preiskovance skupaj. Merili smo 
reakcijske čase za pravilne odgovore.  

 
Slika 28: Reakcijski časi pri vseh fleksibilnih pravilih in pri vseh stabilnih pravilih prek vseh 

preiskovancev samo za pravilne odgovore. 
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Po naših pričakovanjih je bila mediana pri fleksibilnih pogojih višja (3,3 s) kot 
pri stabilnih (2,8 s), kar pomeni, da so reakcijski časi pri stabilnih pogojih krajši. 
Razlika med pogoji se je pokazala tudi v razpršenosti. Interkvartilni razmik pri 
fleksibilnem pogoju je bil večji (2,1 s) kot pri stabilnem pogoju (1,5 s), kar pomeni, 
da je bilo pri stabilnem pogoju manj razlik v reakcijskih časih. 
. 

 
Slika 29: Primerjava reakcijskih časov med bolniki (1) in kontrolno skupino (2), ločeno za vsa 

fleksibilna in vsa stabilna pravila. 

 
 

Mediane bolnikov z RBD so bile tako pri fleksibilnih kot stabilnih pogojih višje 
(4,3 s in 3,0 s) v primerjavi s kontrolno skupino (3,0 s in 2,0 s), iz česar lahko 
sklepamo, da so bili reakcijski časi odgovarjanja pri bolnikih daljši. 
 

Pri statistični primerjavi razlik v reakcijskih časih po tarči, znotraj 
posameznikov (vsi skupaj), za štiri pravila, ki so bila v obeh blokih prisotna tako pri 
stabilnem kot fleksibilnem kognitivnem nadzoru, smo z neparametričnim testom 
dobili vrednost p = 0,002. To pomeni, da lahko trdimo, da obstaja statistično 
pomembna razlika v reakcijskih časih po tarči znotraj posameznikov, skupaj pri 
vseh preiskovancih med obema pogojema (stabilni, fleksibilni).  
 

Statistična primerjava razlik v reakcijskih časih po tarči, med obema 
skupinama (bolniki z RBD, kontrole) za pravila, prisotna tako pri stabilnem kot 
fleksibilnem kognitivnem nadzoru za pravilne odgovore, dobljena z 
neparametričnim testom in vrednostjo p = 0,06 ni pokazala statistično zaznavne 
razlike med bolniki in kontrolno skupino, medtem ko smo pri parametričnem t-testu, 
ki smo ga tudi uporabili v analizi (vendar je manj primeren glede na lastnosti 
vzorca), dobili vrednost p < 0,001. To pomeni, da verjetno obstaja trend statistično 
pomembnih razlik v reakcijskih časih po tarči med bolniki in kontrolnimi 
preiskovanci glede na vrsto pogoja (stabilni, fleksibilni).  
 

Za ločeno primerjavo obeh pogojev med skupinama (bolniki z RBD in 
kontrolna skupina) smo s pomočjo neparametričnih testov pri fleksibilnem pogoju 
dobili vrednost p = 0,19 in pri stabilnem p = 0,11, kar pomeni, da ne moremo trditi, 
da tudi pri ločenih pogojih obstaja statistično pomembna razlika med bolniki in 
kontrolami v reakcijskem času po tarči.  
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10 DISKUSIJA 

 
V raziskavi smo želeli raziskati prisotnost bioloških označevalcev 

alfasinukleinopatij, predvsem PB pri bolnikih z RBD, ki nosijo zelo visoko tveganje 
za njihov razvoj. Posvetili smo se različnim potencialnim kliničnim in laboratorijskim 
ter slikovnim označevalcem bolezni s posebnim poudarkom na kognitivnih 
funkcijah.  
 

Po mnenju Iranza in sodelavcev (2017) je prodromalna faza PB oziroma 
alfasinukleinopatij obdobje, ki traja več let, v tem času pa se pri bolnikih pojavljajo 
nekateri nemotorični klinični znaki in zelo blagi motorični znaki, ki so preveč subtilni 
za postavitev formalne diagnoze bolezni. RBD je najbolj specifičen marker 
prodromalnega PD, saj so raziskave pokazale, da večina posameznikov, 
diagnosticiranih s to parasomnijo, sčasoma razvije PB ali katero drugo 
alfasinukleinopatijo. Longitudinalne študije so pokazale, da je tveganje za razvoj 
ene od alfasinukleinopatij od diagnoze RBD do postavitve klinične diagnoze 
približno 35-% po petih, 75-% po desetih in 90-% po štirinajstih letih (Iranzo idr., 
2017), vendar dejavniki, ki vplivajo na latenco med začetkom RBD in pojavom 
kardinalnih značilnosti alfasinukleinopatij (parkinsonizem, demenca), niso znani.  
 

Rezultati naše raziskave so pri bolnikih z RBD potrdili prisotnost še drugih 
prodromalnih znakov, kar se ujema z ugotovitvami objavljenih raziskav (Iranzo idr., 
2017). V raziskavi, kjer so pri dvajsetih pacientih (šestnajst moških in štiri ženske) 
z RBD vrednotili tudi druge prodromalne biomarkerje za razvoj PB (hiperehogenost 
SN, spremenjena možganska presnovna aktivnost, znižana funkcija presinaptičnih 
dopaminergičnih nevronov, motnja voha, obstipacija in kognitivne motnje) v 
obdobju 12,1 +/‒ 2,6 leta (razpon 10,2‒18,2), so pri nekaterih pacientih potrdili le 
en ali dva biomarkerja, medtem ko pri drugih celo pet ali šest, med njimi predvsem 
upad aktivnosti dopaminskega prenašalca (s scintigrafsko metodo DaTSCAN), 
hipozmijo in blage kognitivne motnje. Rezultati raziskave so pokazali, da lahko 
latenca do konverzije v PB presega deset let ali še dlje (Iranzo, idr., 2017). 
 

V populacijski študiji HAAS, ki so jo opravili Ross in sodelavci (2012), so 
ugotovili, da je kombinacija prodromalnih znakov (motnje voha, zaprtost, 
prekomerna zaspanost čez dan in motnje izvršilnih funkcij) napovedni dejavnik za 
kasnejši razvoj PB in/ali najdbo Lewyjevih telesc ali izgubo nevronskih celic v SN 
ali LC. Ugotovili so tudi, da se verjetnost za razvoj PB pri preiskovancih z dvema 
ali več prodromalnimi znaki, v primerjavi z zdravimi preiskovanci brez prodromalnih 
znakov, poveča kar za 10-krat.  
 

V nedavno objavljeni presečni študiji, kjer so pri 20 preiskovancih z motnjo 
faze spanja ugotavljali izraženost metabolnega PDRP-vzorca v primerjavi s 
skupino zdravih preiskovancev REM in preiskovancev s PB in LBD, je bila 
izraženost PDRP-vzorca pri preiskovancih z RBD višja v primerjavi s kontrolno 
skupino (P = 0,048), vendar nižja kot pri bolnikih s PB (P = 0,001) oziroma 
demenco z Lewyjevimi telesi (P < 0,0001). Izraženost PDRP-vzorca je bila višja pri 
tistih preiskovancih z RBD, ki so imeli prisotne še druge prodromalne znake PB, 
kot sta hipozmija in že prisotna presinaptična dopaminergična okvara na 
DaTSCAN (p < 0,05). Zaključili so, da je spremljanje izraženosti PDRP-vzorca 
pomembno pri preiskovanju napredovanja bolezni, saj je PDRP praktično edini 



40 
 

biomarker PB, ki korelira z napredovanjem bolezni (Meles idr., 2017; Meles idr., 
2017). Posebej zanimiva ugotovitev naše raziskave je bila, da imajo bolniki z RBD, 
kljub še normalni integriteti presinapričnega dopaminergičenga sistema 
(ugotovljen z DaTSCAN-slikanjem) že povišano izraženost specifičnih presnovnih 
parkinsonskih vzorcev (PDRP in PDCP), kar je v skladu z opisi v literaturi, ki 
pravijo, da velika večina bolnikov z RBD razvije katero od alfasinukleinopatij, 
najpogosteje PB (Meles idr., 2017). 
 

V naši raziskavi smo pri statistični primerjavi izraženosti PDRP-vzorca med 
skupinami sicer zaznali razlike ‒ bolniki z RBD so imeli bolj izražen PDRP-vzorec 
kot kontrolna skupina, a obstoja statistične razlike med tema skupinama zaradi 
majhnosti vzorca ni bilo možno preveriti. 
 

Podobno nakazujejo tudi rezultati likvorske analize alfasinukleina, ki je pri 
bolnikih z alfasinukleinopatijami po navadi znižan. V naši raziskavi žal nismo 
analizirali likvorja zdravih preiskovancev, a med analiziranimi vzorci so imeli bolniki 
z RBD najvišjo koncentracijo alfasinukleina, kar bi bil lahko odraz blažje stopnje 
bolezni (Delgado-Alvarado idr., 2017). 
 

S pomočjo naloge CCCT smo želeli potrditi našo hipotezo, da so že pri 
bolnikih z RBD oziroma v prodromalni fazi PB prisotne specifične kognitivne 
motnje, povezane z izvršilnimi funkcijami. Predvidevamo, da te sčasoma 
napredujejo in tako morda predstavljajo zgodnji biomarker prisotnosti bolezni ter 
njenega napredovanja. Namen izvedbe CCCT-naloge je bil na vedenjski ravni 
pokazati, da je mehanizem, ki omogoča učinkovit kognitivni nadzor, predvidoma 
prožno prilagajanje funkcijske povezanosti med potrebnimi možganskimi področji, 
pri preiskovancih z RBD že oškodovan.  

Drugi primeri raziskav kognitivnega upada pri alfasinukleinopatijah so 
pokazali, da so kognitivne motnje pomembna in pogosto opredeljena komponenta 
tovrstnih kliničnih sindromov. V populacijski študiji na Norveškem, ki so jo izvajali 
pri preiskovancih z zgodnjo PB, so pri 19 % bolnikov, ki so se slabo odrezali na 
nevropsiholoških testih, potrdili s PB povezano BKM (Aarsland idr., 2009). V 
švedski študiji so pri 88 bolnikih z novo diagnosticirano PB izvedli nevropsihološko 
testiranje, pri čemer so pri 30 % bolnikov ugotovili motnje izvršilnih sposobnosti 
(Elgh idr., 2009). Čeprav veliko raziskav poudarja, da je PB povezana z disfunkcijo 
fronto-striatalnih vezij, ki podpirajo izvršilne sisteme, nedavni dokazi kažejo na 
širšo oškodovanost kognitivnih sposobnosti oziroma heterogenost kognitivnih 
motenj tudi v odsotnosti demence pri PB (Kehagia idr., 2010). Kehagia in sodelavci 
(2013) so v nedavni študiji s hipotezo »dvojnega sindroma« predlagali dva vidika 
kognitivnih primanjkljajev pri PB: 1) spremembe v dopaminergičnem prenosu skozi 
kortikostriatalne mreže, ki povzročajo primanjkljaje pri načrtovanju, delovnem 
spominu, inhibiciji in nadzoru pozornosti ter 2) posteriorno kortikalno patologijo z 
Lewyjevimi telesci in sekundarno izgubo holinergičnih nevronov, ki vpliva na 
vidnoprostorske, spominske in semantične funkcije. V raziskavi, ki so jo izvedli 
Stavitsky in sodelavci (2012), kjer so preučevali, kako so vidiki kakovosti spanja 
povezani s kognitivnim delovanjem pri bolnikih s PB, je bilo ugotovljeno, da je bila 
uspešnost na nevropsiholoških testih pri zdravih preiskovancih in bolnikih s PB 
bistveno povezana s pozornostjo oziroma izvršilnimi funkcijami. 

Ob naši uporabi naloge prožnega kognitivnega nadzora pri bolnikih z RBD, ki 
potencialno predstavlja zelo zgodnje obdobje alfasinukleinopatije, smo zato 
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pričakovali vzorec rezultatov, ki bi nakazoval le subtilne razlike v pravilnosti 
odgovorov in reakcijskih časih proti skupini zdravih kontrolnih preiskovancev. 
Rezultati analize naloge CCCT so s statistično pomembnostjo pokazali na razlike 
med skupinama glede reakcijskih časov v obdobju odgovora na tarčo. Populacijska 
študija na Švedskem, ki so jo izvedli pri bolnikih z BKM, je pokazala, da je podaljšan 
reakcijski čas pri nevropsiholoških testiranjih, predvsem pri vzdrževanju 
pozornosti, pomemben pokazatelj BKM (Fernaeus, Östberg in Wahlund, 2013).  

V naši nalogi prožnega kognitivnega nadzora smo pri statistični primerjavi 
razlik v reakcijskih časih po tarči pri vseh preiskovancih skupaj zaznali statistično 
pomembno razliko med stabilnim in fleksibilnim pogojem (p = 0,002). Vsi 
preiskovanci skupaj so na splošno potrebovali več časa za odgovor, kadar so se v 
bloku izmenjevala pravila iz poskusa v poskus (fleksibilni kognitivni nadzor), v 
primerjavi z blokom, pri katerem so bila pravila ves čas enaka (stabilni kognitivni 
nadzor). S tem lahko potrdimo predvidevanje, da je fleksibilni kognitivni nadzor za 
ljudi na splošno težji kot stabilni.  

Jasna razlika med obema skupinama (bolniki, kontrolni preiskovanci), ki je 
bila na meji statistične pomembnosti (p = 0,059), se je pokazala tudi v reakcijskih 
časih po tarči, skupaj za štiri pravila, ki so bila prisotna tako v stabilnem kot 
fleksibilnem pogoju. Skupina bolnikov je bila torej verjetno počasnejša od skupine 
zdravih kontrolnih preiskovancev, ob primerjavi obeh pogojev skupaj. To pomeni, 
da je kognitivni nadzor pri bolnikih verjetno slabši, vendar ne moremo odgovoriti 
na vprašanje kateri ‒ fleksibilni, stabilni ali oba, ker je bila podrobnejša primerjava 
skupin posebej za fleksibilni in stabilni pogoj nezanesljiva zaradi slabe statistične 
moči ob majhnem vzorcu. Na splošno naši rezultati pritrjujejo drugim omenjenim 
raziskavam, da bi lahko vidiki kognicije, predvsem izvršilnih funkcij, pomenili 
pomemben prodromalni biomarker alfasinukleinopatij.  
 

Kognitivne sposobnosti preiskovancev smo testirali tudi s standardnimi 
psihometričnimi testi. Pri primerjavi skupin (preiskovanci z RBD in kontrolna 
skupina zdravih preiskovancev) smo statistično pomembno razliko med skupinama 
glede pravilnosti odgovorov, določeno z vzorcu ustreznimi nepararametričnimi 
testi, zaznali pri testu Londonskih stolpov (p = 0,02187) in na meji statistične 
pomembnosti tudi pri Ravenovih matricah (p = 0,05194). Podoben rezultat (p = 
0,05248) smo pri Ravenovih matricah zaznali tudi glede reakcijskega časa 
odgovorov. Torej tudi rezultati vedenjskih testov v naši raziskavi podpirajo 
ugotovitve drugih raziskav v literaturi, da resnost in pogostost RBD vpliva na 
poslabšanje kognitivnih sposobnosti, kot so izvršilne in vidnoprostorske funkcije 
(Zhang idr., 2016). Ne podpirajo pa ugotovitev v literaturi, ki kažejo na poslabšanje 
verbalnega spomina in besedne fluentnosti kot drugih dveh oškodovanih 
kognitivnih domen pri RBD (Goldman idr., 2013), saj v naši raziskavi razlik v 
reakcijskih časih med skupinama nismo dokazali.  
 

Ugotavljamo torej, da je naloga CCCT eksperimentalna kognitivna 
preizkušnja, ki obremeni mehanizme fleksibilnega kognitivnega nadzora, ki so, ker 
gre za hitro preklapljanje mentalnih setov, bolj odvisni od fronto-striatalnih povezav, 
in mehanizme stabilnega kognitivnega nadzora, ki predvidoma zahtevajo poleg 
fronto-striatalnih tudi stabilno vzdrževanje širših porazdeljenih omrežij, ki 
vključujejo tudi parietalne predele. Ker zaradi majhnega vzorca nismo mogli 
ugotoviti, kateri specifični del kognitivnega nadzora je oškodovan (primerjava 
skupine bolnikov in kontrol ločeno za fleksibilni in stabilni pogoj ni pokazala 
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statistične razlike), lahko potrdimo le, da razlika med skupinama je, vendar ne 
vemo, ali glede fleksibilnega, stabilnega ali obeh pogojev. Torej lahko trdimo, da 
smo potrdili obstoj kognitivnih primanjkljajev, ki jih predvideva dvojni sindrom 
(Kehagia idr., 2013), vendar pa bi za natančno opredelitev potrebovali nadaljevanje 
študije z večanjem vzorca preiskovancev. 
 

Skupen vzorec rezultatov govori v korist naši predpostavki, da velikih oziroma 
izrazitih razlik med skupino bolnikov z RBD in kontrolnimi preiskovanci ne moremo 
zaznati, opazimo pa lahko bolj subtilne razlike (reakcijski časi pri CCCT, pravilnost 
odgovorov in reakcijski časi pri psihometričnih testih, izraženost PDRP-vzorca).  
 
 

Zanesljivejše zaključke bi lahko podali ob izvedbi naloge z več preiskovanci, 
vendar nam redkost pojavljanja RBD v populaciji in drugi okviri naše raziskave tega 
žal niso omogočali.  
 
 

10.1 Omejitve raziskave 

 
Treba je omeniti tudi omejitve raziskave, pod katero zagotovo sodi nizko 

število bolnikov (n = 6), vendar je treba poudariti, da so bili v raziskavo vključeni le 
bolniki s kliničnimi znaki in polisomnografsko potrjeno RBD, pri katerih ni bila 
klinično izražena še nobena alfasinukleinopatija. Za bolj natančne analize in 
izsledke bi bilo v raziskavo smotrno vključiti večje število bolnikov z RBD ter jih 
nato več let slediti. Nekateri bolniki tudi niso želeli sodelovati pri vseh preiskavah, 
zato so rezultati ob že v osnovi nizkem številu preiskovancev, manj zanesljivi.  
 
 

10.2 Pomembnost za prihodnje raziskave  

 
Rezultate te pilotske presečne raziskave bomo uporabili za obširnejšo in 

prospektivno raziskavo o vlogi bioloških označevalcev alfasinukleinopatij pri 
bolnikih z RBD. Načrtujemo vključitev večjega števila preiskovancev ter njihovo 
prospektivno spremljanje, tako klinično kot s preiskavnimi metodami, ki smo jih 
uporabili v tej raziskavi.  
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11 SKLEP 

 
V raziskavi smo potrdili obe hipotezi. 

 
Pri večini bolnikov z RBD smo ugotovili prisotnost vsaj še enega od 

dejavnikov tveganja. Tretjina je  imela ob RBD še dva ali tri dodatne dejavnike 
tveganja. Vse osebe so imele prisotno motnjo voha. Tri osebe so imele vsaj blago, 
ena pa hudo depresivno motnjo. Dve osebi sta na preizkusu MoCA dosegli rezultat 
pod mejno vrednostjo 26, kar kaže na blago kognitivno motnjo. Dva preiskovanca 
sta imela prisotne tri dodatne dejavnike tveganja. Kljub potrditvi hipoteze, da imajo 
osebe z RBD prisotne tudi druge prodromalne znake PB, pa ugotavljamo, da je 
pogostnost drugih prodromalnih znakov alfasinukelinopatij različna. 
 

S pomočjo konceptov kognitivne psihologije, ki smo jih preverjali v 
eksperimentalnem okviru kognitivne nevrologije, smo ugotovili, da so v 
prodromalni fazi PB prisotne specifične kognitivne motnje, povezane z izvršilnimi 
funkcijami. Naša ugotovitev je, da bi lahko vidiki kognicije, ki smo jih preverjali s 
pomočjo naloge prožnega preklapljanja, pomenili pomemben prodromalni 
biomarker alfasinukleinopatij. S tem smo potrdili našo drugo hipotezo. 
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Priloga 1 
 
PRIVOLITEV K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
 
Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri 
preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja 
 
 
 
 
Spodaj podpisani, _______________________(ime in priimek), rojen 
_____________ v __________, s svojim podpisom potrjujem seznanjenost z 
namenom in potekom raziskave. Za sodelovanje se odločam po svoji želji in lastni 
privolitvi. 
 
 
 
 
 
 
V _______________, dne ___________ 
 
 

Podpis:______________________ 
  



50 
 

Priloga 2 
 
Izjava predstojnika oddelka na katerem bo potekala raziskava 
 
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek , dr. med.  
Univerzitetni klinični center Ljubljana 
Nevrološka klinika 
Klinični oddelek za bolezni živčevja 
Zaloška cesta 2 
1000 Ljubljana 
zvezdan.pirtosek@kclj.si 
 
Spodaj podpisani prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. kot predstojnik oddelka na 
katerem bo tekla raziskava z naslovom »Kognitivne motnje in druge klinične 
značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja« 
izjavljam:  

- da so raziskovalci usposobljeni za delo v zvezi z raziskavo; 
- da v okviru raziskave zdravje preiskovancev ne bo ogroženo;  
- da bo zagotovljena popolna tajnost osebnih podatkov preiskovancev; 
- da bom nadziral raziskovalce, da se bodo držali načel Helsinške 

deklaracije o biomedicinskih raziskavah na človeku, določil Konvencije 
Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in dostojanstva človeškega 
bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Oviedske konvencije) in načel 
slovenskega Kodeksa medicinske deontologije; 

- da v zvezi z raziskavo ne obstaja noben konflikt interesov in da izid 
raziskave ni povezan s kakršnimikoli finančnimi posledicami. 

 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, dne 5.7.2016                                   Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.  

                                                                                                                       
………………………………………………….... 

mailto:zvezdan.pirtosek@kclj.si
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Priloga 3 
 
Izjava odgovornega raziskovalca 
 
Doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije 
Univerzitetni klinični center Ljubljana 
Klinični oddelek za bolezni živčevja 
Zaloška cesta 2 
1000 Ljubljana 
maja.trost@kclj.si 
  
Spodaj podpisana doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije kot odgovorna 
raziskovalka pri raziskavi z naslovom »Kognitivne motnje in druge klinične 
značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja« 
izjavljam: 

- da se bom držala načel Helsinške deklaracije o biomedicinskih raziskavah 
na človeku, določil Konvencije Sveta Evrope o varovanju človeških pravic 
in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine 
(Oviedske konvencije) in načel slovenskega Kodeksa medicinske 
deontologije; 

- da v zvezi z raziskavo ne obstaja noben konflikt interesov in da izid 
raziskave ni povezan s kakršnimikoli finančnimi posledicami. 

 
 
 
 
 
 
Ljubljana, dne 5.7.2016                       doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. 
nevrologije   

                                                                                                  
………………………………………………………………………. 
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Priloga 4 
 
Izjava predlagatelja da vabila ne bo spremljal pritisk ali neprimerno 
napeljevanje 
 
Doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije 
Univerzitetni klinični center Ljubljana 
Nevrološka klinika 
Klinični oddelek za bolezni živčevja 
Zaloška cesta 2 
1000 Ljubljana 
maja.trost@kclj.si 
 
 
Spodaj podpisana doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije kot odgovorna 
raziskovalka pri raziskavi z naslovom »Kognitivne motnje in druge klinične 
značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja« 
izjavljam, da vabila k raziskavi ne bo spremljal pritisk ali neprimerno napeljevanje.  
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, dne 5.7.2016                        doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. 
nevrologije 

 
 ………………………………………………………………………. 
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Priloga 5 
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Priloga 6 
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Priloga 7 
 
Beckov vprašalnik depresivnosti 
 
Pred vami je vprašalnik z 21-imi postavkami. Vsaka postavka ima več možnih 
odgovorov. Preberite vsako postavko in izberite tisti odgovor, ki najbolje opisuje 
vaše stanje v PRETEKLEM TEDNU, vključno z današnjim dnem. Obkrožite 
številko poleg izbranega odgovora. Če se vam zdi, da več odgovorov ustreza 
vašemu počutju, obkrožite vsakega od njih. Preden se odločite, preberite vse 
odgovore pri posamezni postavki. 
 
1 0 Nisem žalosten/a. 

1 Sem žalosten/a in otožen/a. 
2 Žalosten/a in otožen/a sem ves čas in se tega ne morem znebiti. 
3 Tako sem žalosten/a ali nesrečen/a, da se tega ne morem znebiti. 
 

2  0 Nisem posebno zaskrbljen/a glede prihodnosti. 
1 Zaskrbljen/a sem za prihodnost. 
2 Zdi se mi, da nimam česa pričakovati od prihodnosti. 
3 Čuti, da je prihodnost brezupna in da se stvari ne morejo izboljšati.  
 

3 0 Ne počutim se neuspešnega/o. 
1 Mislim, da sem bolj neuspešen/a kotpovprečen človek. 
2 Če se ozrem na svoje življenje, vidim samo kup napak. 
3 Čutim, da sem kot oseba popolnoma zavozil/a. 
 

4 0 Nisem posebno nezadovoljen/a. 
1 Nič me ne veseli tako kot nekoč. 
2 Nobena stvar me ne more nikoli več zadovoljiti. 
3 Z vsemi stvarmi sem nezadovoljen/a, vse mi je odveč. 
 

5  0 Ne čutim posebne krivde. 
1 Večinoma se počutim slabo ali nevredno. 
2 Imam precejšnje občutke krivde. 
3 Čutim, kakor da sem zelo slab/a ali ničvreden/a. 
 

6  0 Ne čutim, da bi si zaslužil/a kazen. 
1 Zdi se mi, da bi me lahko doletela kazen. 
2 Pričakujem, da bom kaznovan/a. 
3 Svoje težave doživljam kot kazen. 
 

7  0 Nisem razočaran/a nad seboj. 
1 Razočaran/a sem nad seboj. 
2 Sam/a sebi se gnusim. 
3 Sam/a sebe sovražim. 
 

8  0 Ne zdi se mi, da sem slabši/a od drugih. 
1 Do sebe sem kritičen/a zaradi svojih lastnosti in napak. 
2 Ves čas si očitam svoje napake. 
3 Sebe krivim za vse, kar se zgodi slabega. 
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9  0 Ne prihaja mi na misel, da bi se vzel/a življenje. 
1 Mislim, da bi bilo bolje, če bi bil/a mrtev/a, vendar si sam/a ne bi vzel/a 
življenja. 
2 Najraje bi naredil/a samomor. 
3 Če bi imel/a možnost, bi si vzel/a življenje. 
 

10  0 Ne jokam pogosteje kot običajno. 
1 Večkrat jokam kot prej. 
2 Sedaj ves čas jokam. 
3 Prej sem lahko jokal/a, sedaj pa ne more, 
četudi bi hotel/a. 
 

11  0 Nič bolj nisem razdražljiv/a kot običajno. 
1 Prej postanem nejevoljen/a ali razdražen/a kot je v moji navadi. 
2 Sedaj sem ves čas razdražen/a. 
3 Stvari, ki so me prej vznemirjale, me sedaj sploh več ne ganejo. 
 

12  0 Nisem izgubil/a zanimanja za ostale ljudi. 
1 Drugi ljudje me manj zanimajo kot prej. 
2 Izgubil/a sem skoraj ves interes za druge in malo čutim do njih. 
3 Drugi me sploh ne zanimajo in mi ni mar za njih. 
 

13  0 Glede svoje odločnosti ne opažam sprememb. 
1 Svoje odločitve pogosteje odlagam kot prej. 
2 Veliko težje se odločam kot prej. 
3 Sploh se ne morem več odločati. 
 

14  0 Mislim, da nisem slabšega videza, kot sem bil/a. 
1 Skrbi me, da sem videti star/a in neprivlačen/a. 
2 Zdi se mi, da je moj videz čedalje slabši in da postajam neprivlačen/a. 
3 Zdi se mi, da sem grd/a in neprivlačen/a. 
 

15  0 Delam lahko tako dobro kot prej. 
1 Posebne napore moram vložiti, da se lotim kakega dela. 
2 Zelo se moram prisilit, da sploh kaj naredim. 
3 Ničesar ne morem narediti. 
 

16  0 Spim prav tako dobro kot običajno. 
1 Moj spanec ni več tako dober kot prej. 
2 Prebujam se 1-2 uri prej kot običajno in težko spet zaspim. 
3 Prebujam se več ur prej kot običajno in potem ne morem več zaspati. 
 

17  0 Nisem bolj utrudljiv/a kot običajno. 
1 Prej se utrudim kot ponavadi. 
2 Karkoli naredim, me utruja. 
3 Preveč sem utrujen/a, da bi lahko karkoli naredil/a. 
 

18  0 Nimam slabšega apetita kot običajno. 
1 Imam slabši apetit kot običajno. 
2 Zdaj imam veliko slabši apetit 
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3 Sploh nimam več apetita. 
 

19  0 Zadnje čase nisem shujšal/a ali pa zelo malo. 
1 Shujšal/a sem za več kot 2 kg. 
2 Shujšal/a sem za več kot 5 kg. 
3 Shujšal/a sem za več kot 8 kg  
(Izberite0 točk, če namenoma manj jeste, da bi 
izgubili težo). 
 

20  0 Za svoje zdravje nisem bolj zaskrbljen/a kot običajno. 
1 Zaskrbljen/a sem zaradi telesnih težav kot so razne bolečine, tiščanje v 
želodcu, zaprtost. 
2 Zelo sem zaskrbljen/a zaradi telesnih težav in komaj še o čem drugem 
razmišljam. 
3 Tako sem zaskrbljen/a zaradi svojih telesnih težav, da razmišljam samo 
še o tem. 
 

21  0 V zadnjem času nisem opazil/a sprememb v svojem zanimanju za 
spolnost. 

1 Spolnost me ne zanima več tako kotprej. 
2 Sedaj me spolnost veliko manj zanimakot prej. 
3 Spolnost me sploh ne zanima več. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


