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 Streszczenie 
 

Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób zwyrodnieniowych mózgu. 

Pomimo stałego postępu w dziedzinie technik obrazowania strukturalnego i czynnościowego 

ośrodkowego układu nerwowego, podstawę rozpoznania stanowi nadal typowy obraz 

kliniczny. Każda metoda obiektywizacji oceny stanu przedmiotowego może być więc cennym 

uzupełnieniem w procesie diagnostycznym. Jedną z takich metod jest okulograficzna analiza 

zaburzeń gałkoruchowych w oparciu o zapis wideo. Zaletą tej metody, stanowiącej podstawę 

warsztatu badawczego prezentowanej pracy jest nieinwazyjność, prostota i szybkość 

wykonania badania oraz duża dokładność rejestracji i oceny ruchów gałek ocznych. 

Założeniem mojej pracy była ocena ruchów gałek ocznych w chorobie Parkinsona za 

pomocą wideookulografii, z zastosowaniem precyzyjnych, obiektywnych i możliwie 

nieobciążających  pacjenta testów. Szczegółowe cele pracy to: określenie rodzaju zaburzeń 

gałkoruchowych w chorobie Parkinsona, ustalenie ewentualnych zależności pomiędzy tymi 

zaburzeniami a nasileniem objawów klinicznych, czasem trwania choroby i dawką lewodopy, 

ustalenie ewentualnego związku pomiędzy wiekiem a charakterystyką parametrów 

okulograficznych w grupie chorych i grupie kontrolnej oraz porównanie parametrów 

wykazujących taki związek w różnych przedziałach wiekowych.  

Materiał kliniczny obejmował 42 pacjentów z chorobą Parkinsona w wieku od 38 do 

79 lat (średnio 64,7 lat), w tym 21 kobiet i taką samą liczbę mężczyzn. Rozpoznanie ustalono 

na podstawie kryteriów Banku Mózgu Brytyjskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona 

(United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank). U wszystkich chorych wykonano 

badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego głowy celem wykluczenia 

osób z parkinsonizmem objawowym. Z badania wykluczono pacjentów przyjmujących 

neuroleptyki i benzodwuazepiny, a także chorych po przebytych operacjach okulistycznych,  

z zaćmą, znacznego stopnia obniżeniem ostrości wzroku, oczopląsem oraz wyraźnym 

ograniczeniem zakresu ruchów gałek ocznych. Chorzy przyjmowali lewodopę w dawce 

średnio 485,7mg, z wyjątkiem jednego pacjenta leczonego wyłącznie ropinirolem. Ponadto 

otrzymywali wspomagająco także inne leki p/parkinsonowskie z grupy agonistów receptorów 

dopaminowych (pirybedyl, ropinirol), cholinolityków (biperyden, pridinol) inhibitorów 

MAO-B (selegilina) oraz amantadynę. Średni czas trwania choroby wynosił 4,6 lat (od 1 do 

16 lat). Grupę kontrolną stanowiło 39 zdrowych ochotników w wieku od 45 do 80 lat (średnio 

61,1 tat), którzy nie stosowali lewodopy, benzodwuazepin ani neuroleptyków. 



Zapisu ruchów gałek ocznych dokonywano za pomocą aparatu VNG, z 

wykorzystaniem standardowych testów okulograficznych, stosowanych w Pracowni 

Nystagmografii Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu. Ocenie poddano ruch płynnego śledzenia w płaszczyźnie poziomej oraz ruch 

sakkadowy w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Przed badaniem okulograficznym oceniano 

nasilenie zaburzeń funkcji ruchowych u pacjentów z chorobą Parkinsona, według III części 

skali UPDRS.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań okulograficznych zostały 

sformułowane następujące wnioski: 

1. Zaburzenia gałkoruchowe w chorobie Parkinsona ujawniane badaniem 

wideookulograficznym polegają na wydłużeniu latencji sakkad odruchowych i zwiększonej 

częstości pojawiania się sakkad wielostopniowych. 

2. Latencja sakkad odruchowych u pacjentów z chorobą Parkinsona wydłuża się wraz             

z wiekiem. 

3. U chorych powyżej 60. roku życia jest zaburzony ruch płynnego śledzenia, który               

w obrazie wideookulograficznym charakteryzuje się istotnie niższym współczynnikiem 

nadążania  w porównaniu z populacją osób zdrowych, przy czym im pacjent jest starszy tym 

wartość współczynnika jest niższa. 

4. Zdolność do hamowania zaplanowanego ruchu sakkadowego, zarówno w płaszczyźnie 

poziomej jak i pionowej, jest w chorobie Parkinsona upośledzona, co w badaniu 

wideookulograficznym wyraża się istotnie wyższą częstotliwością sakkad niepożądanych w 

porównaniu z populacją osób zdrowych. 

5. Nie ma istotnego związku pomiędzy zaburzeniami gałkoruchowymi w chorobie 

Parkinsona, a nasileniem innych objawów klinicznych, czasem trwania schorzenia                   

i stosowaną dawką lewodopy. 

6. Badanie wideookulograficzne jest precyzyjną, obiektywną i nieinwazyjną metodą, która 

może znaleźć zastosowanie we wczesnym rozpoznawaniu choroby Parkinsona, jako jedno     

z niewielu aktualnie dostępnych, pozaklinicznych, obiektywnych  narzędzi diagnostycznych. 

 


