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Zaburzenia funkcji poznawczych w idiopatycznej chorobie 
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uszkodzeń mózgu dla funkcji poznawczych i emocjonalnych) 

 

Ze względu na specyfikę zawodu, chciałbym "zastrzec sobie" 

pewne ograniczenia co do tego o czym będę mówił a o czym nie.  

W szczególności nie będę omawiał farmakologicznego, 

operacyjnego, elektrostymulacyjnego leczenia choroby 

Parkinsona. Nie będę omawiał badań genetycznych. Podobnie, 

poza zupełnymi podstawami niezbędnymi dla zrozumienia treści 

wykładu nie będę mówił o rozpoznawaniu i diagnostyce 

różnicowej. W tym zakresie kompetencje decyzyjne i wiedzę ma 

lekarz neurologii - najlepiej specjalizujący się w chorobach układu 

pozapiramidowego. 

Omówię natomiast w ramach dostępnego mi czasu zaburzenia 

funkcji poznawczych, a więc funkcji takich jak np. pamięć, uczenie 

się, niektóre czynności potocznie mówiąc "myślenia", powiem też 

nieco o zaburzeniach nastroju. 

 

Choroba Parkinsona (PD) jest pod względem częstości 

występowania drugą po chorobie Alzheimera (AD) chorobą 

zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego (OUN), 

dotyczącą od 1 do 2% populacji w wieku powyżej 65 lat[54]. 
Liczba osób z rozpoznaniem PD rośnie wraz z wiekiem[59],[62], a 

początek choroby ma miejsce zazwyczaj w 60-62 roku życia[160] 

(jednak jest duży rozrzut wiekowy - u ok. 5-15% nawet przed 45). 

Istnieją dane sugerujące, że częstość występowania PD w populacji, 

nawet po uwzględnieniu wzrostu średniej długości życia, stale 

rośnie[54], przynajmniej jeśli porówna się istniejące dane z lat 

siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia[116]. 

Nie wyjaśniono dotąd przyczyn choroby, niemniej wskazywano, że u 

jej podłoża leży interakcja czynników genetycznych[76],[181] oraz 

środowiskowych[215]. Natura tej interakcji nie jest poznana na tyle 

dobrze, aby możliwe było zapobieganie chorobie, niemniej wiedza 
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dotycząca uszkodzenia OUN i jego skutków w postaci niedoboru 

wielu neuroprzekaźników, w tym przede wszystkim dopaminy, jest 

wystarczająca do tego, aby przynajmniej przez pierwsze 3-5 lat od 

rozpoznania, zmniejszać przy pomocy lewodopy i innych 

wspomagających leków nasilenie jej głównych objawów ruchowych 

[66].  

 

Rozpoznanie choroby zgłoszenie się do lekarza następuje zwykle 

wtedy gdy pojawiają się objawy ruchowe choroby czyli jak 

powszechnie wiadomo: 

(1) Bradykinezja – spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie 

trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, 

drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów 

(balansowania kończyn górnych)  

(2) Sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia 

mięśniowego, twarz maskowata) 

(3) Drżenie spoczynkowe. 

 

Potem dołączą się inne (zaburzenia chodu i postawy dyzartria- czyli 

problemy artykulacyjne - mowa) 

 

Co takiego dzieje się w mózgu osoby chorej: 

 

[SLAJD] 

 

U podłoża zaburzeń funkcji poznawczych obserwowanych w 

przebiegu choroby Parkinsona leżą zmiany w ośrodkowym układzie 

nerwowym, które mają charakter dynamiczny, stopniowo obejmują 

swoją lokalizacją obszary w moście, śródmózgowiu, układzie 

limbicznym i w końcu w korze nowej[25],[26], co więcej, znacznie 

wykraczają poza lokalizację ujętą w powszechnie znanej 

zależności wiążącej objawy choroby Parkinsona z utratą 

neuronów dopaminergicznych w części zbitej istoty czarnej (por. 

też przegląd w:[184]).  

 

 

Te zmiany w mózgu, które zwykle i najczęściej wiąże się z choroba 

Parkinsona przedstawiono na slajdzie. 



 3 

 

 

W badaniach pośmiertnych, korelujących zmierzony za życia obraz 

funkcji poznawczych i motorycznych oraz oceny neuropatologiczne 

mózgów chorych, sugeruje się, że obraz zmian wystarczający do 

ujawnienia się objawów motorycznych choroby Parkinsona odnosi się 

głównie do utraty pigmentowanych neuronów w obrębie istoty czarnej 

i miejscu sinawym, z towarzyszącymi ciałami Lewy'ego w 

pozostałych komórkach nerwowych tych okolic i w umiarkowanym 

nasileniu także w innych strukturach korowych.  

 

Istota czarna jest miejscem w którym produkuje się substancję 

potrzebną neuronom do przekazywania między sobą informacji. 

Dopamina ma szczególne znaczenie dla działania neuronów, które 

znajdują się w tak zwanych "zwojach podstawy" - zawierają wiele 

neuronów wykorzystujących ten neuroprzekaźnik. 

  

Czym są "zwoje podstawy"? 

 

SLAJD 

 

Zasadnicze części przedstawiono na slajdzie - jest to grupa 

połączonych ze sobą struktur zawierających między innymi: Jądro 

ogoniaste, skorupę, gałkę bladą, jądro niskowzgórzowe, substancję 

czarną. Współpracują one ze wzgórzem i korą mózgową. 

 

Zwoje podstawy współpracują ze strukturami korowymi uruchamiając 

programy motoryczne, poznawcze czy emocjonalne najczęściej wtedy 

gdy realizujemy je w sposób automatyczny. 

Współpracę zwojów podstawy ze strukturami korowymi pokazuje 

następny slajd. 

 

SLAJD 

 

W strukturze połączeń czołowo-striatalnych, w największym 

uproszczeniu wyodrębnia się zazwyczaj trzy główne układy 

funkcjonalne. Pętla motoryczna obejmować ma połączenia 

dodatkowego pola ruchowego i skorupy, pętla poznawcza wiąże 
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grzbietowo-boczną korę przedczołową z grzbietową częścią jądra 

ogoniastego, pętla limbiczna łączy orbitalną korę czołową z brzuszną 

częścią jądra ogoniastego oraz przednią część zakrętu obręczy i jądro 

półleżące przegrody[5],[150]. Postulowano, że stopień, w jakim w 

wymienionych układach ujawniają się skutki deficytu dopaminy nie 

jest jednakowy w przebiegu choroby Parkinsona i że deficyt ten 

stopniowo obejmuje najpierw i najsilniej obwód motoryczny, potem 

poznawczy, na końcu zaś limbiczny[109],[46]. [167]. 

 

Tak więc na początku mamy do czynienia z dysfunkcją obwodów 

motorycznych. Obraz taki, odpowiadający wczesnej fazie choroby, 

zazwyczaj nie wiąże się z powaznymi zaburzeniami funkcji 

poznawczych - np.: otępieniem [266]. Nie jest jednak wykluczone, że 

wskutek wpływu, jaki ma deficyt układu dopaminergicznego na 

czynność obwodów korowostriatalnych, ujawniają się na tym etapie 

umiarkowane zaburzenia funkcji wykonawczych - czyli funkcji 

związanych z planowaniem ukierunkowaniem działań na cel, kontrolą, 

nadzorem nad innymi czynnościami psychicznymi. Można się też 

spodziewać zaburzeń pamięci proceduralnej czyli zaburzeń uczenia 

się sekwencji działań motorycznych lub poznawczych, których 

uczymy się w dużej mierze automatycznie i które w podobny sposób 

realizujemy. Tak więc, w tym wczesnym okresie, deaferentacja czy 

też diaschiza będąca skutkiem zaburzeń czynności układu 

dopaminergicznego może zakłócać czynność płatów czołowych[184]. 

Z drugiej zaś strony, w badaniach, w których obrazowano funkcje 

poznawcze, takie jak pamięć proceduralna, czynności motoryczne 

angażujące konfliktowe programy ruchowe, czy też planowanie, 

wielokrotnie wykazywano, że w chorobie Parkinsona może 

kompensacyjnie wzrastać aktywność 

korowa[45],[106],[125],[134],[140],[145],[211] lub móżdżkowa[11], 

która towarzyszy zmniejszonej aktywności zwojów podstawy.  

Głębsze zmiany funkcji poznawczych, odpowiadające otępieniu, 

wiązano początkowo z pojawieniem się w mózgach chorych zmian 

przypominających te, które obserwowane są w chorobie Alzheimera. 

Zdaniem Jellingera[101] stwierdza się je nawet u 94% badanych z 

otępieniem. Później zaś, zaczęto wiązać zmiany otępienne z 

pojawieniem się w korze ciał Lewy'ego[131],[98], nie wykluczając 

możliwości współistnienia tej patologii z alzheimerowską[132]. 
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Wskazywano, że żadna z tych dwu patologii nie jest jednak swoista 

dla choroby Parkinsona i nie jest też uniwersalnym korelatem 

otępienia obserwowanego za życia pacjenta[184],[180].  

 

SLAJD /ciała Lewy'ego 

SLAJD /stadia (Braak) 

 

Rozprzestrzenianie się zmian patologicznych: 

 

Zgodnie z hipotezą przedstawioną w kilku pracach przez Braak i 

wsp.[25],[26], postulowano istnienie 6 stadiów rozwoju zmian 

neuroanatomicznych (hipoteza analizuje zmiany alfa-synukleino-

immunododatnie). Przebieg rozprzestrzeniania się zmian miałby być 

następujący: (1) jądra grzbietowe nerwów IX i X w rdzeniu 

przedłużonym, jądro wielkokomórkowe tworu siatkowatego, jądro 

węchowe przednie (mogą pojawiać się zaburzenia odbioru 

zapachów). (2) Jądra ogonowe szwu, jądro siatkowate 

wielkokomórkowe, miejsce sinawe. Do tego momentu mogą nie 

pojawić się ruchowe objawy PD. Mogą natomiast być już widoczne 

objawy depresji, męczliwości, zaburzenia snu. (3) Część zbita istoty 

czarnej, jądro środkowe ciała migdałowatego, jądro konarowo-

mostowe nakrywki, jądro brzuszne Meynerta, jądro pasma 

przekątnego. W tym momencjie widoczne są już objawy 

motoryczne. (4) Zmiany w korze starej i dawnej (allocortex – gł. kora 

węchowa) oraz kora pośrednia (mesocortex – w płacie skroniowym) 

bez zmian w korze nowej. Do tego momentu dominują głównie 

objawy ruchowe w PD. (5) Zmiany obejmują korę nową (neocortex), 

w szczególności trzeciorzędową asocjacyjną korę okolic 

sensorycznych i kojarzeniową korę przedczołową. (6) Zmiany 

pojawiają się w drugorzędowej i, okazjonalnie, pierwszorzędowej 

sensorycznej korze kojarzeniowej zaśrodkowo oraz w okolicach 

przedruchowych w płacie czołowym. Okazjonalnie zmiany widoczne 

są też w polach projekcyjnych i korze ruchowej. Na etapie 5 i 6 

ujawniają się często zaburzenia otępienne. 

Zarówno Braak[25],[26] jak i związani z nim autorzy[89] 

postulowali w związku z tym istnienie hipotetycznego zewnętrznego 

czynnika patogennego (np. wirusowego), którego drogą wniknięcia do 

mózgu jest transport aksonalny – albo z jamy nosowej do opuszki 
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węchowej i dalej do płata skroniowego albo – z układu pokarmowego 

poprzez unerwienie autonomiczne do rdzenia przedłużonego. Za 

hipotezą tą przemawiać ma m.in. kolejność pojawiania się ciał 

Lewy'ego w wymienionych strukturach czy wcześnie ujawniane 

zaburzenia w sferze węchowej w PD[141],[20]. 

Oczywiście, nie ma możliwości bezpośredniego skorelowania stanu 

funkcji poznawczych i motorycznych z badaniami pośmiertnie 

oceniającymi tkankę mózgową, ponieważ pomiędzy badaniem a taką 

oceną upływa czas i w czasie tym zmiany neuropatologiczne mogą 

postępować dalej. Nie ma też możliwości oceny dynamicznej. 

Porównywanie mózgów chorych zmarłych w tym samym wieku nie 

oznacza, ze mają oni podobne zaawansowanie choroby. Problem ten 

rozwiązuje się coraz częściej poprzez badania podłużne, przy użyciu 

różnego rodzaju metod neuroobrazowych, oceniających zarówno 

strukturę jak i metabolizm mózgowy lub też procesy związane z 

przedsynaptycznymi, postsynaptycznymi czy intrasynaptycznymi 

aspektami działania układu dopaminergicznego (przegląd tej ostatniej 

grupy metod w:[50]).  

Badania analizujące aktywność układu dopaminergicznego ukazują 

w sposób konsekwentny jej 5-11% średnioroczny spadek (por. krótki 

przegląd w:[38] dla PET i SPECT). W oparciu tylko o znaczniki 

stosowane w PET szacuje się ten spadek aktywności na 2-10% 

rocznie[19]. Analizy krzywej spadku tej aktywności w zestawieniu z 

danymi neuropatologicznymi sugerują, że przed ujawnieniem się 

objawów motorycznych w PD musi istnieć faza – w sensie ruchowym 

– bezobjawowa, trwająca co najmniej kilka lat[19].  

 

Nie tylko układ dopaminergiczny jest objęty tymi zmianami. 

 

Obok zaburzeń związanych z układem dopaminergicznym 

wskazywano też na możliwość niekorzystnego wpływu uszkodzeń 

układu cholinergicznego[107],[21] i/lub noradrenergicznego[63]. W 

mniejszym stopniu, i najczęściej w kontekście zaburzeń nastroju, 

odwoływano się też do układu serotoninergicznego[133],[194].  

 

Zwróćmy uwagę, że w pierwszym okresie choroby pacjent nie wie o 

chorobie i nie jest ona jeszcze rozpoznana. Jak wspominano, objawy 

PD rozwijają się zwykle na kilka, a wg niektórych badań nawet 
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kilkanaście lat przed ostatecznym rozpoznaniem[90] i początkowo nie 

mają charakteru motorycznego. W fazie – w sensie motorycznym – 

bezobjawowej, trwającej najprawdopodobniej ok. 5-10 lat[19], 

pacjent doświadczać może zaburzeń nastroju, zaburzeń motoryki 

przewodu pokarmowego skutkujących zaparciami, pojawić mogą 

się też zaburzenia snu dotyczące fazy REM i zaburzenia percepcji 

węchowej[159]. W tym okresie proces zwyrodnieniowy 

najprawdopodobniej nie obejmuje jeszcze istoty czarnej[25].  

 

Pojawienie się objawów motorycznych wiąże się zwykle z 

minimum 80-procentowym spadkiem poziomu dopaminy w 

prążkowiu (striatum), czemu odpowiada utrata około 50% neuronów 

dopaminergicznych w istocie czarnej [17], [109], [64], [97]. Proces 

utraty neuronów stopniowo obejmuje również inne struktury, w tym 

układ limbiczny i w końcu korę nową[25],[26],[87]. Wymienionym 

objawom motorycznym, najbardziej widocznym dla otoczenia 

pacjenta, towarzyszy też szereg objawów pozamotorycznych.  

Obejmują one: (1) zaburzenia neuropsychiatryczne (w tym takie, 

jak: depresja, apatia i zaburzenia lękowe, zaburzenia 

psychotyczne, zaburzenia kontroli impulsów, zaburzenia funkcji 

poznawczych – początkowo wybiórcze, z czasem prowadzące do 

otępienia), (2) zaburzenia ze strony układu autonomicznego 

(zaparcia, zaburzenia w oddawaniu moczu, zaburzenia seksualne, 

nadpotliwość, hipotonia ortostatyczna), (3) zaburzenia snu 

(trudności w zasypianiu, fragmentacja snu, senność w ciągu dnia, 

zaburzenia fazy REM, zespół niespokojnych nóg) oraz szereg 

innych objawów (m.in. objawy bólowe, diplopia, 

hiposmia/zmniejszona zdolnośc odbioru zapachów/)[9],[187]. 

  

Zaburzenia funkcji poznawczych należą do szczególnie często 

pojawiających się pozamotorycznych objawów choroby Parkinsona. 

Zaburzenia te mogą być charakteryzowane na dwa główne sposoby, 

różniące się zakresem i szczegółowością używanych kategorii 

diagnostycznych. 

 

Pierwszy sposób polega na posługiwaniu się kategoriami o 

szerokim znaczeniu. Takie globalne podejście do problemu zaburzeń 

funkcji poznawczych przydatne jest wtedy, gdy głównym celem 
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badacza nie jest wyjaśnianie poszczególnych składowych zaburzeń 

funkcji poznawczych, a dla realizacji założeń badania wystarczy 

ujęcie funkcji poznawczych przy użyciu pojedynczej zmiennej (np. 

"otępienie"/"brak otępienia"). Takie podejście stanowi ułatwienie w 

badaniach o charakterze epidemiologicznym, przydatne jest przy 

opisowej charakterystyce dużych grup pacjentów. Dla tych celów 

użyteczne jest stosowanie takich terminów jak (1) otępienie w 

chorobie Parkinsona (Parkinson's Disease Dementia – PDD)[56] oraz 

(2) łagodne zaburzenia funkcji poznawczych (Mild Cognitive 

Impairment – MCI)[121]. 

 

Wprowadzenie w latach 70. XX wieku skutecznych metod leczenia, 

które wydłużyły średnią przeżycia pacjentów, ułatwiło 

zaobserwowanie związku choroby Parkinsona z rozwijającym się z 

czasem otępieniem. Obecnie ocenia się, że ryzyko wystąpienia 

otępienia jest w chorobie Parkinsona od czterech[137] do sześciu[2] 

razy wyższe niż w grupie osób zdrowych. Liczba osób z otępieniem 

wśród pacjentów z PD w badaniach przekrojowych wynosi, według 

prac polskich autorów, około 20%[182],[75]. Metaanaliza 

podsumowująca najważniejsze badania tego problemu na świecie 

sugeruje przedział 24-31%[4]. Gdy jednak analizuje się wieloletnie 

badania podłużne, okazuje się, że ryzyko rozwoju otępienia u 

dowolnego pacjenta w kilkuletnim okresie obserwacji jest bardzo 

wysokie. Aarsland i wsp.[1], ocenili na 78% prawdopodobieństwo 

rozwoju otępienia w okresie 8 lat obserwacji chorych. Rozpoznanie 

otępienia u pacjentów następowało średnio w wieku 78 lat po 

ok. 14 latach od początku choroby. Praca, w której udało się 

obserwować pacjentów jeszcze dłużej[93], bo ponad 20 lat od 

rozpoznania, wskazuje, że prawdopodobieństwo rozwoju otępienia 

jest większe niż 80%, przynajmniej u tych pacjentów, którzy przeżyli 

tak długo (śmiertelność wyniosła 100/136 badanych). W świetle tych 

danych uzasadnione jest więc traktowanie otępienia jako niemal 

nieuchronnej, pojawiającej się z czasem, składowej obrazu choroby 

Parkinsona. Nie jest natomiast jasne, czy ma ono identyczny, jak PD, 

patomechanizm. Nie rozstrzygnięto, czy za pogarszanie się funkcji 

poznawczych w PD odpowiada szerzenie się patologii związanej z 

występowaniem ciał Lewy'ego na obszary kory mózgowej i układu 

limbicznego, czy też jest to współistnienie procesu alzheimerowskiego 
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lub współistnienie naczyniowych czynników ryzyka, 

charakterystycznych dla wieku podeszłego. W grę wchodzić może też 

nakładanie się na siebie różnych mechanizmów lub wyzwalanie przez 

jeden proces zwyrodnieniowy (parkinsonowski) innego procesu 

(alzheimerowskiego)[102]. Możliwy jest też udział innych 

czynników[183],[175].  

 

Pomijając tu całą złożoność procesu diagnostycznego 

doprowadzającego do postawienia diagnozy otępienia w chorobie 

Parkinsona, warto zauważyć, że z perspektywy oceny 

neuropsychologicznej, zwłaszcza w początkowych stadiach otępienia 

w PD, spodziewać się można dominacji zaburzeń funkcji 

wykonawczych, funkcji uwagi i czynności wzrokowo-przestrzennych 

nad (również obserwowanymi) zaburzeniami pamięci odroczonej, 

przy braku głębokich zaburzeń funkcji językowych. Charakterystyka 

taka znajduje swój wyraz w publikowanych rekomendacjach 

dotyczących kryteriów diagnostycznych PDD[61].  

 

Pojęcie łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych odnosi się do 

tych pacjentów z PD, u których stwierdza się stopniowe pogarszanie 

funkcji poznawczych, które jednak nie jest wystarczające do 

rozpoznania PDD. Tym niemniej, zaburzenia przejawiają się na tyle 

silnie, aby zakłócić najbardziej złożone czynności, które badany był w 

stanie bez problemu wykonać przed chorobą. Badania pamięci lub 

innych funkcji poznawczych wykazują wyniki niższe o przynajmniej 

jedno odchylenie standardowe niż oczekiwane na podstawie wieku i 

wykształcenia. Dla niektórych autorów ta kategoria diagnostyczna jest 

istotna dlatego, że rozpoznanie MCI może sygnalizować większe 

ryzyko pojawienia się w przyszłości otępienia. Częstość 

występowania MCI wśród chorych z PD oceniano na około 19-

38%[121], lub nawet na 21-62% [100]. U pacjentów nowo 

rozpoznanych i dotąd nieleczonych częstość występowania MCI 

oceniana jest na 14,8 do 18,9% [157], [3]. Proponowano, aby 

wyodrębniać dwie formy MCI: (1) amnestyczną, z zaburzeniami 

obejmującymi pogorszenie pamięci, i (2) nieamnestyczną (w której 

zaburzenia obejmują inne niż pamięć domeny funkcjonowania 

poznawczego). Dodatkowo uzupełniono ten podział rozgraniczeniem 

pomiędzy (1) wybiórczą i (2) uogólnioną postacią MCI, czyli 
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sytuacjami, w których zaburzenie obejmuje albo jedną, albo więcej 

niż jedną domenę funkcji poznawczych (najczęściej uwzględnia się 

takie domeny, jak uwaga i pamięć operacyjna, uczenie się, funkcje 

wykonawcze, zaburzenia przestrzenne lub zaburzenia funkcji 

językowych)[100],[121]. W chorobie Parkinsona obserwuje się 

najczęściej wybiórcze, nieamnestyczne postacie MCI[120]. 

 

Drugi sposób, w jaki charakteryzować można zaburzenia funkcji 

poznawczych u pacjentów z PD zakłada analizę profilu czynności, 

które są zachowane i czynności, które są zaburzone. Uzyskany, 

opisowy obraz zaburzeń, można dalej wyjaśniać, odwołując się do 

związków pomiędzy danymi o lokalizacji zmian mózgowych i danymi 

z badań funkcji poznawczych, czyli w kategoriach mózgowej 

organizacji zaburzonych i zachowanych czynności. Ten sposób 

podejścia prezentowany będzie w pracy własnej. Jest on redukowalny 

do podejścia opisanego wcześniej. Redukcja taka wiąże się jednak z 

utratą informacji odnoszącej się do specyfiki obrazu funkcji 

poznawczych u badanych pacjentów oraz mózgowego mechanizmu 

zaburzeń. Z tego też powodu, istniejące kryteria diagnostyczne dla 

PDD i MCI w chorobie Parkinsona, obok testów przesiewowych, 

rekomendują też stosowanie procedur badawczych, w których 

podstawą decyzji diagnostycznych są wieloaspektowe badania 

neuropsychologiczne[56],[121]. Dzięki temu kwalifikacja chorego do 

szerokich kategorii diagnostycznych nie jest równoznaczna z brakiem 

wiedzy na temat specyfiki obrazu klinicznego u badanej 

osoby[56],[121]. Diagnoza funkcjonalna mimo jej czasochłonności i 

wymagań, jakie stawia badającemu, daje pogłębione rozumienie 

mechanizmu zaburzeń, z czego wynika jego potencjalna przydatność 

terapeutyczna.  

 

SLAJD 

 

Czynności poznawcze analizowane w sytuacji takiej diagnozy 

obejmują zwykle badania funkcji wykonawczych, uczenia się i 

pamięci – w tym deklaratywnej pamięci materiału werbalnego i 

niewerbalnego – oraz rozmaitych form pamięci deklaratywnej w tym 

pamięci proceduralnej i uczenia się probabilistycznego, a ponadto 

funkcje przestrzenne oraz ocenę organizacji złożonych i celowych 
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czynności ruchowych, czyli praksji. To - w mojej ocenie te czynności 

poznawcze, które mają decydujące znaczenie, niemniej lista ta jest ze 

względu na ograniczenia czasowe niepełna. 

 

Zaburzenia funkcji wykonawczych: 

 

Zaburzenia te powszechnie uznawane są za najbardziej 

charakterystyczne dla tej choroby[151],[114],[162], dowodzono też, 

że przynajmniej część opisywanych w chorobie Parkinsona zaburzeń 

innych funkcji poznawczych, pośrednio wiąże się z bardziej 

podstawowymi zaburzeniami funkcji wykonawczych[22],[95].  

We współczesnej neuropsychologii terminem "zaburzenia funkcji 

wykonawczych" określa się szeroki zakres procesów opisywanych 

między innymi jako zaburzenia zdolności abstrahowania, 

kategoryzacji i tworzenia pojęć[80] oraz płynności myślenia i 

działania[7]. Zaburzenia te ujawniają się zwłaszcza w sytuacjach 

nowych[52], stawiających większe wymagania wobec tego rodzaju 

zdolności i szczególnie wtedy, gdy z aktualnej sytuacji należy 

samodzielnie wyodrębnić istotne dla działania wskazówki. Do 

opisywanej kategorii zalicza się też zwykle dysfunkcje uwagi i 

pamięci operacyjnej[12] oraz, co się z tym często wiąże, problemy z 

analizą i wtórną syntezą wielu informacji w złożonych sytuacjach 

bodźcowych wymagających wielozadaniowości i selekcji celów[148]. 

Włącza się tu też brak odporności na interferencję, trudności w 

sprawowaniu dowolnej kontroli nad procesami poznawczymi, w tym 

mechanizmami inicjującymi i powstrzymującymi działanie[200]. 

Obok zaburzeń rozumienia mechanizmów i procesów 

przyczynowo-skutkowych, wymienia się tu też trudności w 

samodzielnym inicjowaniu, planowaniu[177] i ukierunkowywaniu 

działań na cel[123]. 

Opisuje się też trudności w spożytkowaniu posiadanej wiedzy i jej 

dowolnej aktualizacji w kontekście bieżącego zadania oraz trudności 

w poznawczej estymacji potrzebnej wtedy, gdy wnioskowanie 

dokonywane jest w warunkach posiadania niepełnych danych[176].  

Większość z wyliczonych tu składowych funkcji wykonawczych 

oceniana była u pacjentów z chorobą Parkinsona. 

 

Omówione zostaną następujące problemy: 
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"Dostęp do..." i wykorzystanie posiadanych zasobów poznawczych 

Kontrola poznawcza i odporność na interferencję 

Pamięć operacyjna 

Planowanie 

 

Aktualizacja zasobów poznawczych w kontekście wykonywanego 

zadania 

W ciągu swojego gromadzimy pewne zasoby poznawcze. Mam tu 

na myśli posiadane przez człowieka zasoby słownictwa oraz zasoby 

wiedzy ogólnej (zasoby pamięci semantycznej). Interesujące, że w 

chorobie Parkinsona - przynajmniej dopóki nie dojdzie do zaburzeń 

otępiennych, zasoby pamięci semantycznej nie wydają się znacząco 

uszkodzone. Również w otępieniu w chorobie Parkinsona, należą do 

lepiej zachowanych. Wszystko zależy od tego w jaki sposób będziemy 

to badać. Jeśli spytamy pacjenta "co to jest arbuz" - 

najprawdopodobniej przekonamy się, że wie dokładnie o co chodzi i 

potrafi nam to wyjaśnić. Jednak problem pojawia się wtedy gdy 

zadanie sformułujemy tak aby badany musiał sam przeszukiwać swoje 

zasoby, według własnych strategii. Może się okazać, że w porównaniu 

z osobami zdrowymi - nawet precyzyjnie dobranymi pod względem 

wieku, wykształcenia (a nawet pod względem inteligencji 

przedchorobowej pacjentów), ujawnią się znaczące różnice. 

Typowe próby, którymi neuropsycholog bada takie czynności to 

próby fluencji - np. "wymień jak najwięcej warzyw" - z premedytacją 

używam tu zadania, którego w formie dosłownej raczej się nie stosuje 

(wyjaśnić). Oczywiście - powiemy, że tego rodzaju zadanie jest 

znacznie trudniejsze niż pytanie o "arbuza". Jednak chodzi mi o to, że 

dla pacjentów z PD jest to zadanie ZNACZNIE TRUDNIEJSZE niż 

dla odpowiednio dobranych osób kontrolnych. 

W badaniach dużych grup pacjentów, przy zachowaniu zasady 

ścisłego doboru grupy kontrolnej pod względem wieku i edukacji, 

nawet pacjenci z diagnozą de novo na samym początku choroby 

wykazują pogorszenie fluencji ujawniające się przy porównaniach 

grupy PD i grupy osób zdrowych[28]. Gdy zaś zestawia się 

indywidualne wyniki z normami, zaburzenia fluencji obserwuje się u 

około 10-11% badanych[142]. Fluencja w PD okazuje się istotnie 
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niższa niż u osób zdrowych, także wtedy, gdy w obliczeniach 

uwzględnia się jako kowariant i zrównoważa inteligencję ogólną, a 

nawet, co ważniejsze, inteligencję słowną pacjentów i osób 

kontrolnych[69] 

Jeśli bada się nowo zdiagnozowanych, nie poddanych terapii 

dopaminergicznej chorych, to po włączeniu leczenia można 

zaobserwować poprawę w testach fluencji[126]. Utrzymuje się ona 

pomiędzy 6 a 18 miesiącem leczenia, potem jednak następuje powrót 

do poziomu obserwowanego na początku choroby[115]. 

Można więc oczekiwać, że w miarę postępu choroby zadania 

wymagające przeszukiwania zasobów pamięci semantycznej będą 

realizowane coraz mniej sprawnie wtedy, gdy wymagany obszar 

czy też zakres zasobów semantycznych koniecznych do 

uwzględnienia będzie duży. Jednocześnie, jeśli wstępnie, poprzez 

zadanie, ukierunkujemy poszukiwania w obrębie małego obszaru 

zasobów pamięci semantycznej, różnice pomiędzy osobami 

zdrowymi a chorymi będą mniejsze lub nie da się ich stwierdzić. 

 

Próby oceny mózgowego podłoża zaburzeń: 

 

SLAJD 

 

W najnowszych badaniach zestawiano ocenę znaczonym 

transporterem dopaminy 
123

I-FP-CIT (
123

I-fluoropropyl carbomethoxy 

iodophenyl nortropane) SPECT z osobno przeprowadzanym 

badaniem metabolizmu mózgowego 
18

FDG PET (2-deoxy-2-

(
18

F)fluoro-D-glucose PET) u noworozpoznanych i jeszcze nie 

leczonych chorych z PD. Fluencja słowna korelowała w zgodny z 

założeniami sposób z aktywnością transportera dopaminowego w 

jądrze ogoniastym oraz z metabolizmem glukozy w 

grzbietowobocznej korze przedczołowej i przedniej części zakrętu 

obręczy. Co więcej, wykazano jednocześnie związek pomiędzy 

zaburzeniami transportu dopaminy w jądrze ogoniastym a 

obniżonym metabolizmem glukozy w wymienionych strukturach 

korowych[158]. 

Wyniki te ujawniają, rolę powiązań czołowo striatalnych dla 

sprawności z jaka pacjenci z chorobą Parkinsona aktualizują swoje 

zasoby poznawcze. 
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SLAJD 

 

W późniejszych fazach choroby związki pomiędzy fluencją a miarami 

aktywności mózgu obejmują więcej struktur. Przykładowo w 

badaniach własnych u pacjentów z dłuższym stażem choroby 

wykazywano korelacje nie tylko spoczynkowej aktywności mózgu w 

płatach czołowych ale też w innych strukturach położonych bardziej 

ku tyłowi - w miarę postępu choroby zaburzenia fluencji będą też 

zależały od stopnia objęcia procesem zwyrodnieniowym również 

innych części mózgowia. 

WNIOSKI: Problem pacjentów z PD sprowadza się do tego, że -

potencjalnie - dysponując zasobami słownictwa i wiedzy na poziomie 

przedchorobowym, będą ujawniali problemy w ich przywołaniu w 

kontekście wykonywanego zadania. 

 

I jeszcze ciekawostka: 

 

Badałem dużą grupę pacjentów z PD. Fluencja badająca samodzielne 

strategie dostępu do zasobów poznawczych różnicowała grupę z PD i 

zdrowych. Jednocześnie jednak nie było różnic gdy badanych pytano 

o rozumienie słów lub wyuczone w szkole wiadomości. Co więcej 

okazało się, że zgromadzone przedchorobowo zasoby poznawcze 

chronią pacjentów przed obniżeniem nastroju w kontekście bardziej 

nasilonych objawów neurologicznych choroby badanych Skala 

UPDRS. 

Możliwe więc, że badani lepiej wykształceni (lub mający wyższą 

inteligencję przedchorobową) nawet w obliczu zaburzeń ruchowych 

znajdują sposoby aby poradzić sobie z tą sytuacja (lub przynamniej z 

obniżonym nastrojem). Mniej optymistyczne wyjaśnienie sugeruje, że 

badani ci w mniejszym stopniu przyznają się do zaburzeń nastroju. 

 

 

 

 

PLANOWANIE 

SLAJD (Stockings of Cambridge) 
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Najczęściej bada się je przy pomocy testów wież i ich wariantów.  

Wykonane dotąd badania potwierdzają istnienie zaburzeń 

planowania, przynajmniej w badaniach z użyciem testów wież w 

idiopatycznej chorobie Parkinsona. Zaburzenia te ujawniają się 

nawet u pacjentów badanych krótko po rozpoznaniu. 

Wykazywano je również u nowo rozpoznanych pacjentów[142] – daje 

się to wykazać w badaniach grup o dużej liczebności, ponieważ 

stwierdzane tak wcześnie różnice nie są silne.  

Nie ma natomiast przekonujących danych, pozwalających stwierdzić, 

że badania czynności planowania, w szczególności z użyciem prób 

typu "Tower..." mogą pozwolić na wykrycie osób zagrożonych 

wcześniejszym rozwojem otępienia. 

Podłoże mózgowe: 

 Wykazano, że choć zarówno grupa kontrolna, jak i pacjenci z 

umiarkowanym nasileniem PD wykazują aktywację kory 

przedczołowej w próbie wież, a pacjenci z PD wykonują stosowaną w 

eksperymencie wersję zadania na poziomie osób kontrolnych, to przy 

wykonaniu próby w PD w stanie "off" ujawnia się u chorych brak 

aktywności w jądrze ogoniastym, a jednocześnie wzrost 

aktywności w prawym hipokampie w stosunku do osób 

kontrolnych. Sugerowano więc możliwość występowania w PD 

mechanizmów kompensacyjnych odwołujących się do pamięci 

deklaratywnej zastępujących pamięć operacyjną[53]. Zauważmy więc, 

że deficyt dopaminergiczny który zaburza współpracę obwodów 

korowo striatalnych i daje wcześnie zaburzenia planowania może być 

przez pewien czas kompensowany przez większy udział innych 

struktur mózgu. 

 

 

Kontrola poznawcza 

Stosunkowo dużo prac badających funkcje poznawcze w chorobie 

Parkinsona odnosi się do takich zjawisk, jak kontrola 

poznawcza[44],[212],[198] czy poznawcza interferencja[65] (zwykle 

w znaczeniu odporności na interferencję).  

Olbrzymią ilość naszej aktywności to czynności z którymi radzimy 

sobie, stosując zautomatyzowane reguły wiążące sytuację bodźcową z 

wybieranym schematem działania, nie angażując w to działanie 

zasobów świadomości. Jeśli jednak sytuacja bodźcowa zmieni się w 
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sposób nieprzewidywalny, może okazać się, że nie zawsze gwarantuje 

to osiągnięcie celu danej czynności. Gdy pojawia się taki problem, 

niezbędne staje się wprowadzenie świadomej korekty zachowania, 

która działa poprzez zahamowanie niepożądanej czynności 

poznawczej/motorycznej i jednoczesną facylitację/wzmocnienie 

innego schematu zachowania realizującego wyznaczony cel[148]. 

Postulowano, że zwoje podstawy, a w szczególności jądro ogoniaste, 

dzięki zdolności do aktywowania lub wyhamowania schematów 

działania[73] mogłyby współpracować z grzbietowo-boczną korą 

czołową w sytuacjach konieczności zmiany nastawienia na 

wykonywanie określonego schematu działania[84] 

 

Przykładową próbę widzimy na slajdzie (test Stroopa). 

 

SLAJD 

 

W tym przypadku pacjent musi pohamować przemożna tendencję do 

automatycznego czytania nazw. Wynik tej próby porównuje się z 

próbą nazywania kolorów obiektów nie będących literami. Różnica 

czasów wskazuje na to, że pacjenci z PD maja zazwyczaj poważne 

problemy z powstrzymaniem automatycznej reakcji. 

 

. Badania grup pacjentów leczących się (średnio) dłużej niż trzy 

lata, w sposób konsekwentny wykazują obniżoną kontrole 

poznawczą objawiającą się większą podatnością na poznawczą 

interferencję w PD.  

W badaniach własnych wykazałem związek choroby Parkinsona z 

powstrzymywaniem impulsywnej reakcji w próbach planowania. 

Stosowałem zadania w których badany układając układankę z 

klocków musiał przestrzegać pewnych zasad - np. nie można było 

kłaść klocka ciemniejszego na jaśniejszy. Choć zasady były tylko 

dwie badani rozwiązywali zadanie impulsywnie - nie mogli 

powstrzymać reakcji dzięki którym chcieli pójść w układance na 

skróty omijając zasady próby. Oznacza to, że próbując zmienić 

automatyczny sposób reagowania pacjenci z PD mają problem z 

włączeniem świadomej kontroli nad zadaniem, celem 

wypracowania nowego rozwiązania. Na tym więc głównie polega 

znaczenie zaburzeń kontroli poznawczej w PD. 
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To nie jedyne przykłady zaburzeń w których Pacjenci z PD mają 

problem ze zmianą jednego, wcześniej utrwalonego sposobu reakcji 

na inny.  

Jak wspominałem, jednym z podstawowych objawów choroby 

Parkinsona jest bradykinezja, czyli wolniejsze tempo działania, 

oraz większa latencja ruchu, które nasilają się w miarę postępu 

choroby[31],[163]. Gdy rośnie złożoność sytuacji bodźcowej, która 

ma zainicjować działanie, lub też gdy rośnie złożoność wymaganej 

reakcji[47], szczególnie zaś w sytuacji, kiedy warunki próby 

uzależniają inicjację czynności od wewnętrznych przesłanek[205], 

opisane zjawiska ujawniają się w PD szczególnie wyraziście (choć 

również osoby zdrowe reagują nieco większą latencją i 

wolniejszym tempem działania w takich warunkach). Zaburzenia 

inicjacji działania dotyczą nie tylko motoryki ale i czynności 

poznawczych[108]. Podobnie, spowolnieniu czynności 

motorycznych odpowiada w sferze czynności poznawczych 

bradyfrenia, czyli spowolnienie procesów przetwarzania 

informacji niezwiązanych z motoryką. Spowolnienie to daje się 

wykazać nawet wtedy, gdy w badaniach funkcji poznawczych 

wyeliminuje się szybkość reakcji motorycznej jako czynnik 

interferujący w wykonanie próby, jak w pracy Sawamoto i 

wsp.[170]. 

Nie tylko inicjacja, ale i powstrzymanie niepożądanej w 

kontekście zadania czynności może być w PD utrudnione. Dotyczy 

to zarówno opisanych wyżej zadań obejmujących reakcje 

werbalne w teście Stroopa, jak i zadań o podobnej strukturze 

wymagających czynności ruchowej kończyny[212] lub też 

czynności gałkoruchowych[85],[33], zwłaszcza jeśli materiał 

bodźcowy lub utrwalone nawyki reagowania wchodzą w konflikt z 

wymaganą reakcją[74]. Tak więc, jeśli czynność uda się 

zainicjować, mogą w takich warunkach pojawić się kłopoty z jej 

zatrzymaniem[149],[77] lub zastąpieniem inną czynnością. Ten 

ostatni problem, czyli problem przełączania się pomiędzy 

zadaniami ma szczególnie bogatą dokumentację badawczą 

obejmując zarówno czynności motoryczne[166], jak i czynności 

percepcji i uwagi[119] oraz zadania wymagające tworzenia pojęć 

z użyciem zmieniających się reguł poprawności odpowiedzi. 
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Wybrane aspekty czynności uczenia się i pamięci w chorobie 

Parkinsona 

Pamięć definiowana będzie tu jako "zjawisko o określonym 

podłożu neurobiologicznym, umożliwiające podejmowanie decyzji w 

oparciu o wcześniejsze doświadczenia" (za Vetulani[201] s.7). Podział 

funkcjonalny czynności mnestycznych odnoszących się do pamięci 

długotrwałej wyodrębnia zazwyczaj dwie główne klasy zjawisk. 

Pierwszą grupę stanowią zjawiska określane terminami: pamięć 

deklaratywna (declarative memory[190]), czy też pamięć jawna 

(explicit memory[83]), oba wiążące się z zapamiętaniem materiału 

dostępnego świadomie, zwykle z intencją jego przechowania i 

odtworzenia w późniejszym terminie. Strukturami o szczególnym 

znaczeniu dla zapamiętywania tych informacji są: (1) hipokampy i 

powiązane z nimi struktury korowe przyśrodkowych części płatów 

skroniowych, (2) części międzymózgowia, takie jak: ciała 

suteczkowate i jądra grzbietowo-przyśrodkowe wzgórza, wreszcie (3) 

części podstawnego przodomózgowia, jak pasmo przekątne Broca, 

część przegrody i jądro podstawne Meynerta[214].  

Poza pamięcią deklaratywną, czy też jawną, wyodrębnia się 

procesy pamięci opisywane terminami takimi, jak pamięć utajona 

(implicit memory[171]) czy niedeklaratywna (non-declarative 

memory[189]), odnoszące się do zjawisk zapamiętywania informacji 

dokonujących się poza świadomością podmiotu. Szczególne 

znaczenie mają tu procesy pamięci proceduralnej, czyli uczenia się 

wprawy w realizacji motorycznych i poznawczych działań, gdyż te 

wiązane są zwykle z czynnością zwojów podstawy[209].  

Spośród zjawisk odnoszących się do pamięci deklaratywnej 

stosunkowo często analizuje się w PD wyniki prób dowolnego i 

celowego uczenia się nowych informacji. Spośród zjawisk drugiej 

grupy najczęściej analizuje się uczenie proceduralne, odnoszące się do 

nabywania wprawy oraz opisywane już wcześniej uczenie 

probabilistyczne. Tu omówione zostaną głównie próby 

deklaratywnego uczenia się i badania pamięci proceduralnej w PD. 
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Często stosowanymi badaniami pamięci, opartymi o względnie 

jednolitą metodę pomiaru, są w PD próby zapamiętywania list słów. 

Część autorów interpretuje je jako wskaźniki pamięci epizodycznej, 

lecz ze względu na to, że w procesy zapamiętywania i wydobycia 

może interferować wiedza semantyczna (por. dalej), bardziej 

poprawne będzie określanie badanych w ten sposób procesów 

terminem ogólniejszym – "pamięć deklaratywna".  

W zadaniach tych, z założenia, długość listy ma przekraczać 

pojemność pamięci bezpośredniej. Pacjentowi powtarza się listę 

kilkakrotnie. Rejestruje się liczbę odtworzonych przez badanego słów 

po każdym powtórzeniu. Dzięki temu można ocenić, czy występuje 

wzrost krzywej uczenia, która powstaje w oparciu o wyniki kilku 

kolejnych prób odtwarzania listy słów z pamięci. 

 

Wu i wsp.[210], analizując częstość występowania zaburzeń 

rozmaitych funkcji poznawczych u pacjentów z PD bez otępienia i 

przyjmując za kryterium wystąpienia zaburzeń poziom wykonania 

testu niższy niż 1,5 odchylenia standardowego od wyniku osób 

zdrowych, wykazali, że zaburzenia funkcji wykonawczych przejawia 

60% pacjentów. Podobny odsetek chorych – 57% badanych – miało 

wg tych samych kryteriów zaburzenia pamięci. 

Z kolei w świetle metaanalizy obejmującej prace, które badały zmiany 

funkcji poznawczych ujawniające się w badaniach podłużnych w PD, 

próby pamięci deklaratywnej obok zadań oceniających globalną 

sprawność funkcji poznawczych i zadań wzrokowo-przestrzennych 

należały do tych, które w kolejnych ocenach wykazują istotne 

obniżenie[144]. 

Dominujący we wcześniejszej literaturze dotyczącej pamięci w PD 

był pogląd, że problemy z zapamiętywaniem i przechowaniem 

materiału są u chorych albo nieobecne, albo też mniejsze niż 

problemy z samodzielnym wydobyciem, ponieważ najczęściej 

obserwowano obniżenie w próbach zawierających element wysiłku 

umysłowego, takich jak samodzielne odroczone odtwarzanie, zaś 

mniej konsekwentnie wykazywano problemy w próbach angażujących 

jedynie rozpoznanie. Podobnie, badając miary intencjonalnego 

zapamiętania, wykazywano różnice między pacjentami z PD a 

osobami kontrolnymi, jednocześnie nie wykazując różnic w zakresie 

przechowania informacji zapamiętywanej w sposób niezamierzony 
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podczas prób uczenia się[202]. Interpretowano to jako przejaw 

wpływu zaburzeń funkcji wykonawczych, w szczególności zaburzeń 

procesów kontroli czynności poznawczych lub strategii 

przeszukiwania istniejących zasobów, na procesy pamięci[161],[153]. 

Jednak metaanaliza odnosząca się wyłącznie do problemu zaburzeń 

rozpoznania w PD wskazała, że obok deficytu odtwarzania, deficyt 

rozpoznania jest również obecny w PD, w tym także w PD bez 

otępienia, przy czym problemy z rozpoznaniem występują u 

pacjentów, których zaawansowanie choroby wymagało zastosowania 

farmakoterapii. Nie potwierdzono ich natomiast dla pacjentów krótko 

chorujących, nowo rozpoznanych i jeszcze nieleczonych[206]. 

Również późniejsze badania pamięci list słów sugerują, że zarówno 

odtwarzanie wspomagane podaniem kategorii, do jakiej należy słowo 

(cued recall), jak i próba odroczonego rozpoznania w teście CVLT, 

wykazują obniżenie u pacjentów z PD bez otępienia, a obniżeniu temu 

towarzyszy podwyższenie ilości fałszywie pozytywnych rozpoznań 

(czyli tzw. reakcji konfabulacyjnych) w próbach rozpoznania[96]. 

Zaburzenia rozpoznania ujawniają się zarówno w odniesieniu do 

pamięci materiału werbalnego jak i przy rozpoznawaniu wcześniej 

wyuczonego materiału wzrokowo-przestrzennego[207]. Ostatnio zaś, 

deficyt w zakresie rozpoznania i wspomaganego podaniem kategorii 

odtwarzania wykazano badając (CVLT) dużą grupę nowo 

rozpoznanych, wcześniej nieleczonych pacjentów z PD bez otępienia, 

porównując ich z dobranymi wiekiem, płcią i poziomem edukacji 

osobami kontrolnymi[28]. Tak więc, najnowsze badania przemawiają 

za obecnością deficytu rozpoznania w PD, możliwe jest natomiast, że 

ma on mniejsze nasilenie niż problemy w odtwarzaniu, i że w 

początkowych stadiach choroby lub w badaniach wykorzystujących 

małe liczebnie grupy nie ujawnia się jako statystycznie istotny. 

Inną cechą pacjentów z PD jest mniejsza zdolność korzystania ze 

strategii organizujących materiał podczas uczenia się nowych 

informacji. W przypadku nabywania wiedzy słownej są to strategie 

odwołujące się do kategoryzowania materiału. Pacjenci uczą się w 

bardziej mechaniczny sposób niż osoby zdrowe, i odtwarzają materiał 

raczej zgodnie z jego seryjną organizacją podczas fazy prezentacji, nie 

zaś w sposób zorganizowany zgodnie z jego znaczeniem[29],[28]. Ten 

problem jest bardziej nasilony u pacjentów z bradykinezją, lecz nie 

koreluje z miarami drżenia z UPDRS[16]. Pacjenci z PD używają też 
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mniej strategii i metod wspierających pamięć w życiu 

codziennym[104]. Wskazywano też, że dostarczenie zewnętrznych 

wskazówek organizujących materiał niweluje różnicę pomiędzy 

pacjentami i osobami zdrowymi[199]. 

Istniejące prace metaanalityczne zgodnie wykazują istnienie zaburzeń 

w próbach pamięci deklaratywnej w porównaniu z osobami 

zdrowymi. Dotyczą one zarówno procesów odtwarzania jak i 

rozpoznania u osób z PD, co więcej wskazują też na znaczące 

pogarszanie się czynności pamięci w badaniach podłużnych[96],[144]. 

W unikatowych badaniach, w których udało się dokonać oceny 

dwudziestoletniej progresji zaburzeń w PD u pacjentów, którzy w 

chwili pierwszego badania nie ujawniali cech otępienia, progresja 

zaburzeń pamięci badana miarami uczenia się werbalnego ustępowała 

w zakresie bezwzględnej wielkości pogorszenia tylko miarom czasu 

reakcji wyprzedzając funkcje wykonawcze (abstrahowanie na 

materiale niewerbalnym i fluencję) oraz funkcje wzrokowo-

przestrzenne[164]. Obniżenie tempa uczenia się w stosunku do osób 

zdrowych mierzone sumą bezpośrednich odtworzeń dla listy słów 

stwierdzano nawet u nowo zdiagnozowanych, jeszcze nie poddanych 

leczeniu pacjentów z PD[60]. 

 

Obserwuje się zalezności pomiędzy wynikami badań pamięci i 

funkcji wykonawczych a postacią zaburzeń motorycznych. 

Dominacja objawów motorycznych po prawej lub lewej stronie 

nie wpływa w PD wybiórczo na nasilenie zaburzeń odpowiednio: 

werbalnego lub niewerbalnego uczenia się nowego materiału. Jest 

natomiast prawdopodobne, że określa ich wzajemny, 

zrelatywizowany do norm poziom w grupach z dominacją 

objawów prawostronnych i lewostronnych analizowanych osobno. 

Wystąpieniu przewagi objawów motorycznych po lewej stronie 

może towarzyszyć obniżenie wyników prób wyobraźni wzrokowej 

pośrednio zaburzając czynność uczenia się materiału 

przestrzennego. Jednak może tak dziać się dlatego, że lewostronny 

początek objawów wiąże się w sposób niespecyficzny z niższymi 

wynikami testów funkcji poznawczych, niezależnie od modalności 

przetwarzanego materiału. Obecność bradykinezji, niestabilności 

chodu i postawy, wspomniany – lewostronny początek objawów 

lub brak asymetrii objawów, może wiązać się w sposób 
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niespecyficzny z większymi zaburzeniami funkcji poznawczych i 

na tym tle obniża się też pamięć deklaratywna. Prawostronny 

początek objawów z dominującym drżeniem wydaje się wiązać z 

mniejszym nasileniem zaburzeń funkcji poznawczych, w tym 

zaburzeń pamięci deklaratywnej. Bradykinezja w większym 

stopniu wiąże się z zaburzeniami funkcji wykonawczych i pamięci 

proceduralnej niż deklaratywnej, natomiast w obrębie pamięci 

deklaratywnej może korelować z bardziej pasywnymi strategiami 

zapamiętywania. 

 

 

Pamięć niedeklaratywna/utajona/ 

 

Pamięć proceduralna 

Pamięć proceduralna odnosi się do uczenia się sekwencji działań 

motorycznych i operacji poznawczych. Tego typu uczenie może być 

przywołane tylko w sytuacji aktywującej dane działanie. Zazwyczaj 

nie mamy wglądu w strukturę wyuczonych umiejętności - znacznie 

łatwiej jest nam wykonać dane działanie niż je opisać. Przykładem 

może być kierowanie samochodem, jazda na rowerze, robienie na 

drutach. Proces nabywania umiejętności tylko w początkowej fazie 

wspierany jest przez procesy świadome. Zasadnicza część tego 

procesu zachodzi poza świadomością. 

 

Testy uczenia się proceduralnego u pacjentów z PD często 

wykorzystują zadania, które w badaniach pacjentów z zespołami 

amnestycznymi ujawniały możliwość nabywania przez nich nowych 

umiejętności mimo głębokich zaburzeń lub całkowitego zniesienia 

zdolności do uczenia się w zakresie pamięci deklaratywnej.  

Efekt taki w zespołach amnestycznych uzyskiwano w trzech rodzajach 

prób uczenia się proceduralnego. Pierwsza grupa zadań obejmuje 

próby percepcyjno-motoryczne, a najczęstszą ich formą są 

badania czasu reakcji seryjnej (serial reaction time task – SRTT)[147] 

oraz zadania zawierające element uczenia się umiejętności 

dostosowywania ruchu do poruszającego się obiektu, czyli próby 

nadążania za rotorem (rotary pursuit task)[48],[197]. Druga grupa 

zadań, określana jest jako nabywanie umiejętności percepcyjnyjnych, 

a badana przy użyciu takich prób, jak czytanie lustrzanego tekstu 
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(mirror reading)[36],[172]. Trzecia grupa zadań to uczenie się 

procedur poznawczych – tu często stosowano warianty prób typu 

"Tower of.." przeprowadzane tak, aby umożliwiały uczenie się 

rozwiązania jednego złożonego problemu[37]. Z czasem, wymienione 

zadania zaczęto też wykorzystywać w badaniach pacjentów ze 

schorzeniami układu pozapiramidowego (pierwsze badania w PD – 

SRTT:[67], rotor:[68],[91], czytanie lustrzane:[88]). Również przy 

użyciu próby typu "Tower" starano się wykazać zależność odwrotną 

niż obserwowana u pacjentów amnestycznych, czyli dominujące 

zaburzenia w sferze pamięci proceduralnej przy lepiej zachowanej 

pamięci deklaratywnej w schorzeniach układu 

pozapiramidowego[168]. Wyniki tych badań, interpretowanych jako 

wskaźniki pamięci proceduralnej, przyczyniły się do utrwalenia 

poglądu o wpływie choroby Parkinsona na uczenie się procedur. 

 

Niestety poza badaniami czasu reakcji seryjnej, inne metody badania 

pamięci proceduralnej są w chorobie Parkinsona wątpliwe 

metodologicznie z uwagi na duże zaangażowanie czynnika 

motorycznego (lub okulomotorycznego). Najmniej wątpliwości budzą 

próby badające czas reakcji seryjnej. 

 

Slajd [39] 

 

Badania z użyciem czasu reakcji seryjnej(Serial Reaction Time Task – 

SRTT).  są formą oceny pamięci proceduralnej mającą największą 

tradycję badawczą w PD Typowa procedura, opracowana przez 

Nissen i Bullemer[147], polega tu na umieszczeniu palców pacjenta 

na 4 przyciskach, którym odpowiadają zapalające się na ekranie znaki, 

pojawiające w czterech miejscach ekranu. Badany ma za zadanie 

reagować na pojawienie się znaku naciśnięciem właściwego 

przycisku. Kolejność pojawiania się znaków jest tylko pozornie 

losowa, w istocie zaś, w powtarzającej się "pętli" ukazuje się stała 

sekwencja kolejnych bodźców (np. dziesięciu). Jeśli zachodzi 

nieświadome proceduralne uczenie się tej sekwencji, z każdym 

kolejnym jej powtórzeniem skraca się czas reakcji naciśnięcia 

właściwego przycisku po bodźcu wzrokowym. Po fazie uczenia 

sekwencji następuje faza, w której prezentacja bodźców staje się 

całkowicie losowa i nie zawiera powtarzających się ciągów reakcji. 
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Miarą efektywności uczenia się proceduralnego jest różnica pomiędzy 

czasem reakcji przy losowej prezentacji bodźców a czasem reakcji 

podczas prób uczenia się sekwencji[147]. Wskaźnik taki, 

przynajmniej w teorii, jest mało podatny na wpływ niesprawności 

ruchowej i spowolnienie w PD, ponieważ zawiera porównanie prób o 

identycznych wymaganiach motorycznych, zaś wskaźnikiem pamięci 

proceduralnej jest jedynie względna trudność ostatniej serii – z 

utajoną sekwencją – w stosunku do serii losowej. Brak różnicy 

między próbami sugeruje, że badany nie skraca czasu reakcji dzięki 

efektom proceduralnego uczenia się sekwencji i jest wskaźnikiem 

trudności w uczeniu się proceduralnym. 

 

W wersji motorycznej, pierwszy raz zastosowano SRTT w PD w 

latach 90-ych, wykazując zaburzenia pamięci proceduralnej w 

PD[67],[154] i wynik ten zazwyczaj powtarzano[99],[186],[191], lecz 

nie u pacjentów nowo zdiagnozowanych i dotąd nieleczonych[143]. 

Można przyjąć, że badania uczenia się sekwencji w SRTT 

zazwyczaj wykazują zaburzenia w PD, natomiast przedmiotem 

dyskusji jest to, czy zaburzenia te świadczą o roli zwojów 

podstawy w pamięci proceduralnej oraz to, czy trudności w próbie 

SRTT wynikają w PD głównie z zaburzeń proceduralnego uczenia 

się sekwencji. Nie udało się też w sposób przekonywujący 

wykazać, że obserwowane różnice w tej próbie pomiędzy osobami 

PD a osobami zdrowymi przekładają się na różnice czynności 

zwojów podstawy. 
 

W badaniach własnych stosowałem uczenie się procedury 

motorycznej - Próbę uczenia się sekwencji motorycznej 

przeprowadzano przy użyciu metody opracowanej przez A. R. 

Łurię[123],[35],[34],[122] jeden z jej wariantów opisuje się w 

literaturze pod nazwą "fist-edge-palm" test[94]. W zastosowanej 

wersji próby zadaniem badanego jest wyuczenie się dwu 3-

elementowych sekwencji ruchowych. 

 

Wyniki: 

 

SLAJD 
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Próba nie miała nic wspólnego z tempem pracy motorycznej, zaś 

każdy z ruchów był łatwy do wykonania nawet w PD, co więcej nie 

brano pod uwagę drżenia czy innych niedoskonałości ruchowych, 

analizowano wyłacznie błędy w sekwencji działań (kolejność). 

Mimo to ujawniły sie istotnme róznice pomiędzy grupą z PD i 

kontrolnymi. 

Podobne rezultaty obserwowano w próbie w której badałem pamięć 

procedury poznawczej. Okazało się że pacjenci z PD nie uczą się 

trwale takiej procedury - po 1,5h przerwy, wykonyjąc zadanie po raz 

drugi mieli tyle samo błędów w sekwencji co za pierwszym razem. 

Grupa kontrolna (zdrowa) po takiej samej przerwie uzyskała lepsze 

wyniki niz w pierwszej serii. 

 

Probabilistyczne uczenie się: 

 

W codziennym życiu rzadko podejmujemy decyzje mając komplet 

informacji. W wielu przypadkach w których podejmujemy decyzję nie 

mamy jednoznacznej pewności sukcesu. Na podjęcie decyzji wpływa 

wiele składowych, z których każda przyczynia się do wyboru 

działania z pewnym prawdopodobieństwem. Prawdopodobieństwo to 

jesteśmy w stanie oszacować tylko z grubsza. W świadomości 

potocznej o osobie która w takich warunkach odnosi sukces mówimy 

zazwyczaj że "Ma intuicję", "Ma wyczucie". Jednak u podłoża takich 

decyzji leży zwykle wiele lat uczenia się, podczas których, drogą prób 

i błędów wypracowujemy własciwe reakcje. Dobrym przykładem jest 

uczenie sie przewidywania pogody - jesli z jakis powodów musimy 

codziennie przewidziec, jaka będzie pogoda tego dnia i wychodzimy 

w tym celu przed dom, patrzymy w niebo i widzimy układy i kształty 

chmur, odczuwamy wilgotnośc powiwetrza i siłe wiatru. Postuluje się, 

że człowiek uczy się wiązać okreslone konfiguracje bodźców z ze 

spodziewanym sukcesem lub porazką w sposób niekoniecznie 

swiadomy. Najprawdopodobniej w ten sposób podejmujemy bardzo 

wiele decyzji. 

 

Obecnie znaczne zainteresowanie badaczy dotyczy właśnie 

zagadnienia uczenia się probabilistycznego w PD – w tym 

paradygmacie badawczym tworzone są sytuacje uczenia, w których 

błędy nie implikują porażki z całkowitą pewnością, a jedynie z 
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większym prawdopodobieństwem. Analogicznie, poprawne reakcje 

badanego nie dają mu absolutnej, stuprocentowej pewności 

powodzenia, lecz tylko zwiększają jego szansę. Badany stawiany jest 

wobec wieloaspektowego bodźca, którego różne elementy 

wzmacniane są z różnym prawdopodobieństwem (zadania typu 

„Weather tasks” nazywane tak poprzez analogię do sytuacji osoby 

uczącej się przewidywać pogodę na podstawie wyglądu nieba). W 

niektórych pracach wskazywano nawet, że ten rodzaj uczenia 

może być w PD bardziej zaburzony niż u pacjentów z zespołami 

amnestycznymi, mimo że w zakresie form uczenia się zależnych od 

pamięci deklaratywnej pacjenci z PD radzą sobie o wiele 

lepiej[110],[189]. 

 

SLAJD (Źródło:[70]) 

 

Istotną rolą zwojów podstawy – zaburzoną w chorobie Parkinsona 

– jest szybkie podejmowanie decyzji o wyborze stereotypu reakcji 

spośród reprezentacji czynności pozostających w dyspozycji kory 

czołowej[195]. Często przywoływany jest w tym kontekście model 

anatomiczny Alexandra i Crutchera[5] wskazujący na istnienie 

korowo-podstawnych pętli połączeń neuronalnych dotyczących 

między innymi kory ruchowej, przedruchowej, czołowego pola 

wzrokowego, grzbietowobocznej, przyśrodkowej i orbitalnej kory 

przedczołowej. Układ funkcjonalny jąder podstawy wspiera procesy 

szybkiego pobudzenia lub zahamowania wzorca czynności w korze 

(por. choćby badania nad tzw. "go no-go tasks" w PD[47],[146], por. 

też dalej), zawiera też wydzielone podukłady zdolne do aktywacji lub 

wyhamowania czynności. Decyzja o wyborze jednej spośród 

możliwych alternatywnych czynności zależna jest od sytuacji 

bodźcowej w całej jej złożoności, ta zaś możliwa do przeanalizowania 

dzięki licznym, silnie konwergentnym projekcjom do prążkowia 

biegnącym z kory mózgowej[113]. Obejmują one w porządku "od 

przodu do tyłu" całą korę – projekcje do głowy jądra ogoniastego i 

skorupy docierają głównie z płatów czołowych, zaś projekcje z płatów 

potylicznych do ogona jądra ogoniastego[111]. Uważa się, że dzięki 

temu poprzez mechanizmy probabilistycznego uczenia się opartego na 

próbach i błędach[73],[110] i procesy uczenia proceduralnego[188], 

przy zaangażowaniu zwojów podstawy współpracujących z korą – 
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szczególnie korą płatów czołowych[5] – możliwe jest nabywanie 

automatycznych wzorców zachowań opartych o uśrednione 

doświadczenia z wielu analogicznych sytuacji bodźcowych[189].  

W chorobie Parkinsona uczenie proceduralne, procesy prowadzące 

do dokonania wyboru spośród konfliktowych programów reakcji i 

uczenie probabilistyczne są zazwyczaj 

zaburzone[168],[6],[110],[192]. Co więcej, w sprawność tych 

czynności interferuje terapia farmakologiczna, przy czym nie wydaje 

się, aby zastosowanie lewodopy w prosty sposób likwidowało 

problemy pacjenta. Niektóre prace sugerują tu dwukierunkowy wpływ 

leczenia na czynności poznawcze i motoryczne. Przykładowo: uczenie 

się czynności motorycznej lub fluencja może poprawić się po leczeniu 

uzupełniającym poziom dopaminy, lecz jednocześnie ulec może 

pogorszeniu uczenie się oparte o probabilistyczne związki pomiędzy 

bodźcami a wzmacnianymi jako poprawne/niepoprawne 

reakcjami[42],[81].  

 

 

Wykazywano, że zastosowanie terapii podnoszącej poziom 

dopaminy w prążkowiu może pogorszyć funkcjonowanie osób 

wykonujących różnego rodzaju zadania poznawcze na optymalnym 

poziomie, zaś poprawić u tych, które przy niskim poziomie dopaminy 

wykonują je słabo. Interpretacja tych zjawisk odwołuje się do zasady 

odwróconego "U" opisującej zależność pomiędzy poziomem 

wykonania a poziomem dopaminy w prążkowiu[44]. To, w którym 

miejscu wspomnianej krzywej znajdzie się stan początkowy poziomu 

wykonania pacjenta z PD zależy od tego, czy obsługująca tę próbę 

grupa pętli podstawno – korowych jest zaopatrzona optymalnie w 

dopaminę czy nie[46]. Osoby, u których poziom danej czynności 

znajduje się przed obszarem wznoszącym krzywej, po zwiększeniu 

poziomu dopaminy mogą zyskać na sprawności. Osoby z optymalnym 

poziomem wyrównawczego leczenia, znajdujące się na "szczycie" 

odwróconego "U" mogą tracić po podaniu większej dawki. Optimum 

to jest trudne do osiągnięcia ponieważ w PD, przynajmniej krótko po 

rozpoznaniu, można spodziewać się większego deficytu dopaminy w 

części grzbietowej jądra ogoniastego oraz skorupie[46], zaś 

mniejszego w części brzusznej prążkowia. Sugerowano, że dzieje się 

tak ze względu na większy stopień objęcia zmianami chorobowymi 
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części zbitej istoty czarnej w porównaniu z polem brzusznym 

nakrywki. Te dwie struktury są źródłem projekcji dopaminergicznych 

do wymienionych wcześniej – odpowiadających im – odrębnych 

części prążkowia[124] (próby wyjaśnienia mechanizmu wybiórczej 

wrażliwości niektórych neuronów na proces degeneracji w: [185]). 

Opisywane tu rozgraniczenia przeprowadzano zresztą różnie. I tak, 

wskazywano, że skorupa jest w większym stopniu objęta skutkami 

niedoboru dopaminy niż jądro ogoniaste, w jądrze ogoniastym zaś 

deficyt ujawnia się najbardziej w części grzbietowej i przedniej[109]. 

Podobnie, tylna część skorupy wykazuje większy deficyt niż 

przednia[105],[84]. Na skutek zróżnicowania w nasileniu deficytu 

dopaminergicznego, części prążkowia powiązane głównie z korą 

motoryczną, jak skorupa, zyskują na terapii dopaminergicznej w 

pierwszych stadiach choroby, dzięki czemu poprawia się poziom 

wykonania zadań, w których struktury te współuczestniczą poprzez 

pośrednią współpracę z korą czołową lub innymi strukturami 

korowymi i wzgórzem. Skutkuje to złagodzeniem części objawów 

motorycznych. Jednocześnie, wykonanie prób silnie zależnych od 

pozostałych części prążkowia, mających większy udział w 

czynnościach poznawczych, może zostać w tej sytuacji zaburzone z 

powodu zjawiska nazywanego w literaturze w przenośni 

"przedawkowaniem"[81],[46],[82].  

Zadania poznawcze niewrażliwe i wrażliwe na opisywane zjawisko 

próbowano zestawiać w wymiary poznawcze lub behawioralne, na 

krańcach których znajdowałyby się skontrastowane charakterystyki 

zachowań lub procesów przetwarzania informacji. Wskazywano 

między innymi, że próby uczenia się, w których zastosowano stały i 

pewny związek pomiędzy sukcesem/porażką a wybraną przez 

badanego reakcją na ten bodziec, częściej poprawiają się po 

zastosowaniu leczenia podwyższającego poziom dopaminy. 

Jednocześnie zaś, wyniki zadań z probabilistycznym związkiem 

między sukcesem a konfiguracją wzmacnianych bodźców mogą się 

pogarszać[82]. Wskazywano też na różnicę pomiędzy uczeniem 

probabilistycznym opartym o nagrody i kary. Okazało się, że pacjenci 

z PD wcześniej nigdy nieleczeni lepiej uczą się w oparciu o 

wzmocnienia negatywne, gorzej zaś w oparciu o pozytywne[72],[71]. 

Gdy zaś podda się ich leczeniu podnoszącemu poziom dopaminy, 

uczą się lepiej w oparciu o pozytywne wzmocnienia, słabiej zaś w 
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oparciu o wzmocnienia negatywne[24]. Pozwoliło to wyjaśnić także 

osobowościowe charakterystyki pacjentów z PD – u części opisywano 

obniżoną przed leczeniem chęć do poszukiwania nowości (novelty 

seeking)[135] wiążącą się z obawą przed negatywnymi 

konsekwencjami zachowań, zaś po zastosowaniu leczenia niektórzy 

chorzy ujawniają problemy z kontrolą impulsów[204] wiążące się z 

kierowaniem się w zachowaniu głównie potencjalną przyjemnością.  

Próbę wyjaśnienia mechanizmów leżących u podłoża "hipotezy 

przedawkowania" (overdose hypothesis) podjął w kilku publikacjach 

Frank i wsp.[71], [72], [73]. Najogólniej, w proponowanym przez tego 

autora wyjaśnieniu wrażliwość na wzmocnienia zarówno pozytywne, 

jak i negatywne podczas zadań uczenia się na próbach i błędach wiąże 

się z możliwością modulacji poziomu dopaminy w zaangażowanych 

w czynność uczenia się strukturach zwojów podstawy. Zbyt niski lub 

zbyt wysoki jej poziom utrudnia potrzebną modulację. 

Realizacja zadań wymagających poznawczej płynności może 

zyskiwać w sytuacji podania leków, zaś realizacja zadań 

wymagających podtrzymania utrwalonych wzorców zachowania nie 

poprawia się w efekcie terapii[46]. Zastosowanie lewodopy obniżać 

ma sztywność zachowań, lecz zwiększać też skłonność do działań 

impulsywnych[43]. Lista różnic jest znacznie dłuższa – tu 

przytoczono jedynie te prace, w których w badaniu minimum dwu 

czynności udało się, po zastosowaniu leczenia, wykazać wzrost jednej 

i jednocześnie spadek poziomu wykonania drugiej – na zasadzie 

podwójnej dysocjacji.  

Wkazywano, że pacjenci z PD mają problemy w sytuacjach 

uruchamiających konkurencyjne wzory reagowania[110],[213], 

zwłaszcza w stanie "off"[178]. Podobnie, gorzej adaptują się do zmian 

wymagających korekty czynności motorycznych[196], które u osób 

zdrowych pojawiają się automatycznie. W tym kontekście określano 

chorobę Parkinsona jako "schorzenie 

dezautomatyzacyjne"[169],[112], wskazując na dominację zaburzeń w 

sferze czynności zautomatyzowanych, lub też w procesach 

automatyzowania czynności świadomych.  

Wykonywane u osób z PD bez otępienia badania fMRI lub H2
15

O 

PET, w których kontroluje się w czasie rzeczywistym aktywność 

mózgu podczas wykonywania rozmaitych czynności, wykazywały w 

grupach chorych w porównaniu ze zdrowymi kompensacyjny wzrost 
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czynności okolic korowych w szeregu czynności takich jak: 

wykonywanie aktywnych, prostych ruchów[106], serii prostych 

ruchów[140] uczenia się i automatyzacji sekwencji 

ruchowej[145],[211], uczenia się metodą prób i błędów[134]. W 

części tego rodzaju badań wykazywano spadek aktywności prążkowia 

na rzecz większej aktywności w korze płatów czołowych[125]. Przy 

wykonywaniu zadań poznawczych wiążących się z manipulacją 

obiektami w polu wzrokowej pamięci operacyjnej i planowaniem, w 

badaniach przepływu H2
15

O PET wykazywano spadek aktywności 

wewnętrznej części gałki bladej, czemu towarzyszył wzrost 

aktywności korowej w obrębie kory przedczołowej, ciemieniowej i 

kory obręczy[45],[130]. Wykazywano też, że zastosowanie lewodopy 

może zmniejszać skalę tego rodzaju kompensacji (por. przegląd 

w:[13]).  

Jest więc wysoce prawdopodobne, że zadania, które osoby 

zdrowe wykonują na poziomie automatycznym, dla osób z 

chorobą Parkinsona stwarzają sytuacje bodźcowe, w których w 

większym stopniu włączyć się muszą świadome mechanizmy. 

Dzieje się tak wskutek nakładania się na siebie kilku 

wspomnianych wyżej dysfunkcji. Po pierwsze, w PD spada 

efektywność automatycznego rozwiązywania problemu 

preferencji wzorców reakcji wchodzących ze sobą w konflikt. Po 

drugie, zmniejsza się możliwość automatyzowania 

wypracowanych świadomie wzorców reagowania, z uwagi na 

zaburzenia pamięci proceduralnej. Po trzecie, utrudnione jest 

automatyczne uczenie się w oparciu o probabilistyczne zależności 

pomiędzy konfiguracją bodźców a właściwą reakcją. Wobec tych 

trudności konieczne staje się włączenie świadomych 

mechanizmów kompensacyjnych rozwiązujących pojawiające się 

w tej sytuacji problemy.  

Uruchomienie zbyt dużej ilość zadań, które muszą być realnie 

kontrolowane, może sprzyjać nieefektywnemu wykorzystaniu 

zasobów poznawczych. Jeśli przyjąć, że badania, w których ocenia się 

możliwie bezpośrednio pamięć operacyjną przynajmniej w części 

dokumentują spadek dostępnych zasobów poznawczych w PD, to 

zwraca uwagę fakt, że niemal wszystkie prace przeglądowe dotyczące 

neuropsychologicznej oceny zaburzeń funkcji poznawczych w PD, 

wymieniają zaburzenia pamięci operacyjnej jako istotną składową 
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obrazu klinicznego[57],[23], [152],[129],[151],[114]. Opublikowana 

niedawno metaanaliza dotycząca wyłącznie tego problemu, 

obejmująca obszerny materiał empiryczny ponad 56 prac potwierdza 

fakt zaburzeń pamięci operacyjnej w PD[179]. 

Zaburzenia pamięci operacyjnej przejawiają się w próbach 

odnoszących się do różnych modalności – zarówno werbalnej, jak i (w 

jeszcze większym stopniu) przestrzennej. Dla czynności werbalnych, 

zwykle wiążących się z większym lewopółkulowym 

zaangażowaniem, problemy te ujawniały się w PD silniej w próbach 

wymagających złożonych form przetwarzania informacji niż 

zadaniach prostych badających głównie pojemność pamięci 

operacyjnej. Wskazuje na to porównanie różnic siły efektu pamięci 

operacyjnej z siłą efektu prostej pojemności pamięci bezpośredniej. 

Dzięki oparciu analizy na pracach, które mierzyły oba wskaźniki 

jednocześnie[179], można było wykazać, że deficytu pamięci 

operacyjnej nie da się wyjaśnić wyłącznie poprzez proste obniżenie 

pojemności pamięci bezpośredniej – zawiera bowiem znaczącą 

komponentę związaną z manipulowaniem i przetwarzaniem 

informacji. Z drugiej zaś strony, i niezgodnie z dominującym 

powszechnie poglądem, wykazano niewielkie, lecz statystycznie 

identyfikowalne problemy w zakresie prostych zadań odwołujących 

się do pojemności pamięci bezpośredniej. Tak więc, w chorobie 

Parkinsona zaburzona jest wykonawcza składowa pamięci operacyjnej 

(manipulowanie/przetwarzanie informacji w jej obrębie) jak i – w 

mniejszym stopniu – składowa związana z pojemnością pamięci 

bezpośredniej (związana z ilością informacji możliwej do 

przechowania) [ibidem]. 

Podsumowując, w chorobie Parkinsona zmniejszają się 

dostępne zasoby pamięci operacyjnej, spada też efektywność 

przetwarzania informacji w jej obrębie. Jedną z przyczyn tego 

stanu rzeczy może być konieczność włączania procesów 

świadomych do realizacji czynności, które u osób zdrowych 

automatyzują się i wymagają dzięki temu tylko ogólnego nadzoru 

nad przebiegiem działań. Dzieje się tak, ponieważ z użyciem 

(jednoczasowo) większej liczby procesów wymagających 

świadomej kontroli, wiąże się wzmożone obciążenie procesów 

pamięci operacyjnej. 
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Zaburzenia funkcji przestrzennych i percepcyjnych: 

 

Zaburzenia funkcji przestrzennych w chorobie Parkinsona należą 

do dobrze udokumentowanych. Wykazywano je w zadaniach, w 

których nie była wymagana sprawność motoryczna, a poziom 

wykonania nie zależał od czasu reakcji i tempa pracy. Tu omówie 

wyłącznie ten rodzaj zadań. Nie wiadomo jedynie dokładnie, czy u 

podłoża tych zaburzeń leżą niespecyficzne deficyty pamięci 

operacyjnej lub funkcji wykonawczych, czy też deficyt ma charakter 

specyficznie przestrzenny[203]. Wykazywano, że po usunięciu 

zmienności wiążącej się z wynikami funkcji wykonawczych, próby 

wzrokowo-przestrzenne przestają różnicować osoby z PD i osoby 

zdrowe[22], co świadczy o powiązaniach między tymi dwoma 

rodzajami funkcji, lecz nie przesądza jeszcze o zależności 

przyczynowo-skutkowej. Tym niemniej, w chorobie Parkinsona 

niektóre problemy wzrokowo-przestrzenne przejawiają się w 

czynnościach, w których udział funkcji wykonawczych, a zwłaszcza 

pamięci operacyjnej jest znaczący. Zaburzenia przestrzenne dotyczą 

między innymi manipulacji złożonymi obiektami w obrębie 

wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej, co wykazywano 

obserwując zwiększoną liczbę błędów w zadaniach umysłowej 

rotacji[51],[117]. Z drugiej jednak strony, wskazywano też na 

problemy w przetwarzaniu, zapamiętywaniu i rozpoznawaniu 

twarzy[118],[55],[49]. O ile deficyt przetwarzania obrazu twarzy 

może w niektórych próbach tego rodzaju wiązać się z funkcjami 

wykonawczymi, o tyle stosunkowo niewielką komponentę 

wykonawczą ma stwierdzane w PD, gorsze niż u osób zdrowych, 

rozpoznawanie twarzy. W badaniach osób z ogniskowymi 

uszkodzeniami mózgu wykazywano, że deficyt taki jest specyficzny w 

sensie lokalizacyjnym oraz funkcjonalnym i może nie 

współwystępować z deficytami funkcji poznawczych innych niż 

wzrokowo-przestrzenne[79],[58],[165]. Również zastosowanie prób, 

które wymagają aktywowania reprezentacji wzrokowych znanych 

obiektów w nietypowych warunkach, np. na podstawie 

zniekształconych konturów (bada to m.in. podtest Silhouette ze skali 

Visual Object and Space Perception – VOSP), wskazuje na słabszą 

zdolność rozpoznania wzrokowego obiektów nawet u pacjentów 

krótko chorujących, nieleczonych, badanych około dwu lat od 
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rozpoznania (por. badania Park West Study Group[10],[3],[18]). Co 

więcej, w PD obserwowano też zaburzenia wzrokowo-przestrzenne o 

charakterze bardziej podstawowym. Badania, w których analizowano 

błędy w ocenie nachylenia linii wykazały, że pacjenci z PD mają 

problemy w tym zadaniu i koreluje ono z ogólnymi zaburzeniami 

orientacji topograficznej[136],[138],[139]. Tak więc, fakt 

występowania opisanych deficytów wskazuje na specyficzność 

zaburzeń przetwarzania materiału wzrokowo-przestrzennego w PD. 

 

 

Zaburzenia złożonych czynności motorycznych: 

 

Początkowo podejrzewano, że problemy motoryczne pacjentów 

dotyczące złożonych czynności ruchowych z PD wynikają z 

niemożności tworzenia planu czynności[174],[41]. Objawy 

motoryczne w PD próbowano też interpretować jako zaburzenie 

współpracy pomiędzy mechanizmami planowania i wykonania 

działania, nie zaś jako zakłócenie każdej z tych składowych działania 

z osobna[103]. Obecnie zaś, choć trudno tego dowieść bezpośrednio, 

najczęściej przyjmuje się, że pacjenci z chorobą Parkinsona umieją 

tworzyć motoryczny plan akcji, mają natomiast, w trakcie jego 

realizacji problemy związane z automatycznym dostępem do 

posiadanych wzorców czynności i z ich implementacją w działaniu, co 

skutkuje spowolnieniem czynności ruchowych[127]. Ujmując to w 

sposób nieco bardziej uproszczony, w danym kontekście celu 

działania nie potrafią efektywnie dobrać w czasie rzeczywistym 

posiadanych umiejętności i możliwości motorycznych, niezbędnych 

do osiągnięcia danego celu. Na skutek tego, przy odpowiednio 

skonstruowanych próbach, ujawniają trudności w uczeniu się 

złożonych czynności ruchowych. Problemy te nasilają się w PD 

bardziej niż w grupach osób zdrowych w sytuacjach, w których:  

- wymagane jest wyuczenie się sekwencji czynności[14],[92],[208] 

- zadanie wymaga jednoczesnego uruchomienia różnych 

czynności[193],[173],[15] 

- należy przełączać się pomiędzy dwoma lub więcej programami 

działania[86],[166],  

- zadanie uruchamia programy motoryczne o charakterze 

konfliktowym[213] lub zewnętrzne dystraktory indukują 
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wyzwolenie innej reakcji niż oczekiwana[32] (w szczególności 

wiele badań dotyczy tu ruchów oka i umiejętności wykonania 

czynności odwrotnej niż automatyczne skierowanie wzroku na 

pojawiający się przedmiot[27],[33],[30],[8])  

- raz wybrany program musi zostać zmodyfikowany w trakcie 

czynności[156]  

- czynność wynika z przesłanek wewnętrznych, a nie z 

zewnętrznych czynników wyzwalających[78] 

- pozbawi się osobę z PD wizualnej kontroli nad działaniem i 

uczenie realizowane jest w oparciu o propriorecepcję, co 

ogranicza świadomą kontrolę[128] (w tym ostatnim przypadku 

sugerowano interpretację alternatywną, odwołującą się do 

zaburzeń w odbiorze, integracji lub wykorzystaniu informacji 

kinestetycznej związanej z kontrolą motoryki[40],[155]) 

Zaburzenia te korelują z nasileniem objawów choroby[88]. Opisane 

czynniki sprzyjające wolniejszemu lub mniej efektywnemu 

nabywaniu nowych umiejętności ruchowych obniżają też poziom 

wykonania zadania u osób zdrowych. W chorobie Parkinsona, utrata 

sprawności jest jednak większa.  

 

PODSUMOWANIE 

 

Chciałbym zwrócic uwagę na to że w PD mamy do czynienia z 

zaburzeniem grupy procesów, dzięki którym możliwa jest zmiana 

w zakresie schematów zachowań. Trudności pacjentów ujawniają 

się na wszystkich etapach tego procesu. 

(1) Po pierwsze, utrudniona jest świadoma korekta 

automatycznego, lecz nieefektywnego zachowania, co sugerują 

gorsze wyniki prób badających kontrolę poznawczą. Pacjenci w 

sytuacji, w której konieczna jest zmiana nawykowego zachowania, 

mniej efektywnie włączają mechanizmy świadomej kontroli, 

dzięki której mogą opracować efektywniejszy wzorzec zachowań, 

zamiast tego podejmując więcej działań impulsywnych. (2) Po 

drugie, w następnej fazie zmiany schematu działania, w której 

dominują mechanizmy świadome, a uczenie wykorzystuje 

mechanizmy pamięci deklaratywnej, można w świetle wyników 

badań, również oczekiwać utrudnień. Mechanizmy uczenia się 

deklaratywnego, niezależnie od modalności były bowiem mniej 
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efektywne w grupie chorych. (3) Po trzecie, w fazie, w której 

potrzebne jest zautomatyzowanie nabytych dzięki uczeniu się 

deklaratywnemu, a świadomie wypracowanych rozwiązań, 

pacjenci z chorobą Parkinsona również wykazują zaburzenia, co 

przejawiło się w gorszych wynikach uczenia się procedur 

poznawczych i motorycznych. 

Trudności z włączeniem świadomej kontroli w sytuacji zmiany 

nawykowego sposobu działania i późniejsze problemy z 

wycofaniem się ze świadomego nadzoru nad zadaniem mogą w 

konsekwencji angażować zasoby poznawcze pamięci operacyjnej. 

Jak wykazano, zadania angażujące zasoby pamięci operacyjnej 

(jak fluencja) podczas odnajdywania potrzebnych zasobów 

semantycznych są wykonywane w PD gorzej niż w grupie 

kontrolnej. Jednocześnie zadania, w których poszukiwania 

pacjenta są ukierunkowywane, wykonywane są w obu grupach 

podobnie. Tak więc, jednym z możliwych skutków zaburzeń 

procesów włączających i wyłączających świadomą kontrole nad 

zadaniem, może być zmniejszenie dostępnych zasobów pamięci 

operacyjnej wskutek braku automatyzacji tych procesów 

poznawczych, które u osób zdrowych realizowane są z 

pominięciem świadomego nadzoru. 
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