
ABSTRAKT 

Komplexní činnost bazálních ganglií je ovlivněna četnými senzorickými a senzitivními stimuly. 

V předkládaných studiích se zabýváme čichem a zrakem, jejichž parametry jsme zkoumali u 

neurodegenerativních onemocnění bazálních ganglií - Parkinsonovy nemoci (PN) a 

Huntingtonovy nemoci (HN). V první studii se věnujeme použití Testu parfémovaných fixů 

(Odourized Markers Test - OMT) s cílem zjistit jeho použitelnost k detekci čichových prahů u 

pacientů s PN a dále zjistit, zda odliší neurodegenerativní poruchy čichu od poruch čichu jiné 

etiologie. Výsledky ukazují, že OMT je použitelný u pacientů s PN, je srovnatelný s testem 

Sniffin’ Sticks, neboť dokládá nižší bodové zisky u pacientů s PN ve srovnání se zdravými 

osobami, neodliší však jiné etiologie poruchy čichu. V další studii jsme demonstrovali 

vyšetření libosti čichových stimulantů u pacientů s PN pomocí Nového testu libosti vůně 

(NTLV). Zjišťovali jsme vhodnost a validitu jeho použití. Zjistili jsme, že pacienti s PN měli nižší 

skóre hodnocené libosti odorantů oproti zdravé skupině v korelaci s testy Sniffin’ Sticks a 

OMT. V následující studii jsme zkoumali, zda pacienti s PN se zrakovými halucinacemi (PNH+) 

mají přítomné strukturální a funkční změny sítnice zjistitelné pomocí optické koherenční 

tomografie (OCT) a pomocí 2,5% kontrastní senzitivity v porovnání s pacienty PN bez 

halucinací (PNH-). Nezjistili jsme žádné statisticky signifikantní rozdíly v tloušťce peripapilární 

vrstvy retinálních nervových vláken (RNFL), v makulární tloušťce a objemu a ani v 2.5% 

kontrastní senzitivitě mezi pacienty PNH+ a PNH-. V závěrečné části práce prezentujeme 

studii, ve které jsme zjišťovali, jaké jsou u pacientů s HN strukturální a funkční parametry 

retiny měřené pomocí OCT a Pelli-Robson Contrast sensitivity testu a Farnsworth D-15 Color 

testu. Nezjistili jsme žádné statisticky signifikantní rozdíly v průměrné tloušťce RNFL, 

v tloušťce temporálního segmentu RNFL a v makulárním objemu mezi pacienty s HN a 

zdravými kontrolami. Nenašli jsme také žádnou patologii v kontrastní senzitivitě u pacientů s 

HN.       
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