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DEPRESIA ÎN BOALA PARKINSON
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Rezumat:
Simptomele psihiatrice deºi frecvente la pacienþii
cu boalã Parkinson rãmân de multe ori nediagnosticate
ºi netratate corespunzãtor. Depresia este una din manifestãrile psihiatrice prevalente. În timp ce etiologia depresiei în boala Parkinson este incertã, impactul negativ pe care îl are asupra calitãþii vieþii pacienþilor parkinsonieni este binecunoscut de aceea, recunoaºterea ºi
tratarea adecvatã a depresiei în boala Parkinson este
foarte importantã. Diagnosticul nu este însã uºor pentru cã simptomele depresiei se pot suprapune sau confunda cu cele ale bolii Parkinson iar tratarea depresiei
fãrã a influenþa funcþia motorie ºi cognitivã a pacienþilor este dificil de realizat.
Obiectiv: Articolul face trecerea în revistã a datelor curente din literaturã cu privire la epidemiologia,
etiologia, fiziopatologia ºi tratamentul depresiei în
boala Parkinson.
Metodã: Identificarea literaturii de specialitate
relevante.
Concluzii: Relaþia depresie-boalã Parkinson
rãmîne o provocare din punct de vedere al etiologiei,
fiziopatologiei ºi tratamentului, fiind necesare studii
suplimentare care sã evalueze eficacitatea tratamentului antidepresiv ºi sã permitã elaborarea unor ghiduri
de tratament bazate pe evidenþe.

Abstract:
Psychiatric symptoms frequently coexist with idiopatic Parkinson's disease and are often underdiagnosed and poorly treated. Depression is a common
aspect of Parkinson's disease.While its etiology in Parkinson's disease is unclear (biochemical changes, psychosocial factors) it has an wellknown negative effect
on the quality of patients' live and doctors should ensure that is properly diagnosed and treated. The symptoms overlap between the two disorders makes difficult
to recognise depression in Parkinson's disease and to
treat depression without influencing motor or cognitive
function.
Objective: To review the current knowledge of epidemiology, etiology, pathophysiology and treatment of
depression in patients with Parkinson's disease.
Method: Discussion of relevant literature of speciality.
Conclusion: The relationship between Parkinson's
disease and depression remains a challenge in terms of
etiology, pathophisiology and treatment and there are
necessary more studies to evaluate the efficacy of antidepressant treatment and to allow the development of
evidence-based guidelines.
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ASPECTE CLINICE
Boala Parkinson este o afecþiune neurodegenerativã definitã printr-o serie de manifestãri motorii dintre
care cele mai reprezentative sunt tremor, rigiditate, bradikinezie, deficite de posturã.
Existã totuºi ºi aspecte non-motorii, neuropsihiatrice la fel de importante în ceea ce priveºte managementul pacienþilor cu boala Parkinson care ar trebui
recunoscute ºi tratate datoritã impactului semnificativ
pe care îl au asupra calitãþii vieþii pacienþilor.
Simptomele motorii definitorii pentu boala
Parkinson sunt incluse în triada:
1. tremor de repaus.
2. rigiditate.
3. bradikinezie/akinezie.
Nici unul din acestea însã nu este specific bolii
Parkinson ºi mai mult decât atât aceste semne pot sã nu
fie evidente la debutul bolii Parkinson sau pot fi interpretate greºit ca facând parte din tabloul clinic al unei
tulburãri depresive.

Astfel 70% din pacienþii cu boala Parkinson nu
manifestã tremor de repaus ºi 5% se prezintã cu depresie sau irascibilitate în momentul diagnosticãrii(1).
90% din pacienþii cu boala Parkinson idiopaticã prezintã patologie neuropsihiatricã ce ramâne de multe ori
nediagnosticatã ºi netratatã corespunzator ceea ce are
un impact negativ asupra functionalitaþii si calitãþii
vieþii pacienþilor (2).
Tabel nr.1
Aspecte non-motorii in Boala Parkinson
Depresie
Demenþã
Anxietate
Halucinaþii,idei delirante,psihozã
Tulburari de somn
Disfuncþie sexualã
Apatie
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Aceste aspecte neuropsihiatrice sunt importante
pentru cã:
z sunt frecvent întalnite în boala Parkinson; 70%
din pacienþi prezintã tulburari de somn.
z pot fi trecute uºor cu vederea ºi pentru a fi recunoscute ca atare sunt necesare scale speciale de
evaluare.
z pot precede simptomele motorii ale bolii Parkinson.
z tratamentul lor este adeseori o provocare.
z au o etiologie multifactorialã.
z sunt puternic corelate cu calitatea vieþii pacienþilor.
Depresia este o problemã comunã a pacienþilor cu
boala Parkinson. Prevalenþa ei este între 11%-44% în
funcþie de tipul depresiei (uºoarã, medie, severã) ºi de
scalele folosite. Cele mai frecvent folosite scale de evaluare a depresiei în boala Parkinson sunt Beck Depression Inventory, Hamilton Depression Rating Scale si
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (3,4).
Studiile au arãtat cã nu existã o corelaþie clarã între
depresie ºi vârsta de debut, durata bolii Parkinson, istoricul familial de tulburãri afective sau istoricul personal
de episoade depresive în antecedente (5).
Depresia este în general de intensitate medie sau severã ºi este frecvent însoþitã de simptome de anxietate.
Diagnosticul depresiei in boala Parkinson reprezintã uneori o provocare pentru clinician datoritã superpozabilitãþii intr-o masurã destul de mare a simtomelor
de depresie cu cele parkinsoniene.
Sunt susþinute douã metode ce pot fi folosite în
diagnosticul depresiei în Parkinson (6):
z metoda prin excludere în care nu sunt cotate:
 simptomele de depresie care au rãspuns la
medicaþia dopaminergicã.
 simptomele de depresie ale cãror variaþii
sunt însoþite ºi de modificãri ale simptomelor parkinsoniene.
z metoda prin includere: sunt cotate toate simptomele depresive.
Boala Parkinson poate fi diagnosticatã greºit drept
tulburare depresivã iar depresia concomitentã poate fi

trecutã cu vederea. Chiar ºi când comorbiditatea depresie-boalã Parkinson este diagnosticatã e destul de dificil de selectat care din manifestarile clinice aparþin depresiei ºi care bolii Parkinson. Tremorul întâlnit la 80%
din parkinsonieni poate fi o componentã semnificativã
a anxietãþii; de altfel unii pacienþi nu dezvoltã niciodatã
tremor de repaus sau tremorul deºi prezent este trecut
cu vederea pânã nu apar ºi alte semne motorii, mai ales
datoritã descrierii de cãtre pacienþi drept senzaþie de
tremor interior atribuitã de cele mai multe ori anxietãþii (7). Rigiditatea definitã prin tonus muscular crescut
în timpul miºcãrilor motorii pasive este adeseori manifestatã sub formã de crampe si dureri musculare ce pot
fi interpretate drept acuze somatice în contextul unei
depresii.
Multe studii au fost direcþionate în vederea stabilirii specificitãþii ºi sensibilitaþii simptomelor depresive. Din punct de vedere clinic sensibilitatea simptomelor depresive este mult mai importantã (8,9). Nu
toate simptomele somatice din Boala Parkinson ar trebui considerate fãrã importanþã pentru diagnosticul de
depresie. Apetitul alimentar redus ºi insomnia de trezire
contribuie in mod substanþial la diagnosticarea depresiei în Parkinson. În încercarea de a preveni includera
simptomelor nespecifice în criteriile de diagnostic ale
depresiei în boala Parkinson unii autori susþin eliminarea tuturor simptomelor somatice din criteriile
depresiei în Parkinson (10).
PARTICULARITÃÞI ALE DEPRESIEI ÎN
BOALA PARKINSON
Fluctuaþii ale dispoziþiei însotesc fenomenele "onoff" la douã treimi din pacienþii parkinsonieni sugerînd
rolul primar al mecanismului dopaminergic în etiologia
depresiei în boala Parkinson (11). În mod tipic pacienþii
descriu depresie accentuatã ºi/sau anxietate în timpul
perioadelor "off " ºi dispoziþie amelioratã în timpul perioadelor "on".Sunt descrise deasemenea ºi iritabilitate,
apatie, halucinaþii, psihozã, disfuncþii cognitive în perioadele "off" ºi hipersexualitate ºi hipomanie în perioadele "on". Aceste fluctuaþii sunt uneori dramatice ºi

Tabel nr.2
Simptome comune Bolii Parkinson ºi Depresiei
Boala Parkinson
Motorii
Bradikinezie
Masca facialã
Cognitive
Afectarea memoriei
Afectarea atenþiei
Dificultate în luarea deciziilor
Vegetative
Energie scãzutã
Fatigabilitate
Tulburãri de somn
Modificãri de apetit alimenatar
Somatice
Acuze somatice multiple

Depresie
Lentoare psihomotorie
Mimicã hipomobilã
Afectarea memoriei
Afectarea atenþiei
Dificultate în luarea deciziilor
Energie scãzutã
Fatigabilitate
Tulburãri de somn
Modificãri de apetit alimenatar
Acuze somatice multiple
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frecvente (pacienþii pot trece de la disforie ºi comportament suicidar la euforie) ºi reprezintã pentru pacienþi un
stress mult mai mare decît cele motorii. La unii pacienti fluctuaþiile motorii pot fi precedate de cele ale dispoziþiei. Diminuarea fenomenelor "on-off" ºi implicit a
fluctuaþiilor de dispoziþie este o provocare în managementul pe termen lung al pacienþilor cu boalã
Parkinson. Una din explicaþii pentru aceste fenomene
este fluctuaþia nivelului de dopaminã determinatã în
mod direct sau indirect de însãºi terapia cu levodopa .
Anhedonia este un simptom important ºi frecvent
la pacienþii cu boalã Parkinson ºi depresie. 79,7% din
pacienþii parkinsonieni cu depresie prezintã anhedonie.
Aceºti pacienþi au deficite motorii mai severe ºi
funcþionalitate mult mai scãzutã în ceea ce priveºte
activitãþile de zi cu zi (12).
Sentimentele de vinovãþie ,ideaþia suicidarã, tentativele de suicid sunt mult mai puþin frecvente. Totuºi
pacienþii cu debut al bolii Parkinson precoce par a avea
risc de suicid mai mare decât cei cu debut tardiv al
bolii.
Apatia, iritabilitatea ºi preocupãrile legate de sãnãtate sunt frecvente. Prezenþa apatiei în boala Parkinson poate fi un simptom de depresie, delirium, demenþã
sau chiar un sindrom independent. Douã studii au
examinat acest aspect arãtând coexistenþa apatie-depresie la 30% din pacienþi ºi prezenþa apatiei fãrã depresie
la 12% din pacienþi (13).
A fost evidenþiatã prezenþa labilitãþii emoþionale
accentuatã la pacienþii parkinsonieni manifestatã prin
reacþii emoþionale (râs-plâns) nemotivate, inadecvate ºi
involuntare declanºate de o varietate de stimuli pozitivi
ºi negativi ce determinã uneori situaþii sociale jenante ºi
chiar comportament de evitare fobicã. Acest plâns facil
poate fi greºit interpretat drept simptom de depresie
însã cel mai frecvent este prezent în absenþa depresiei la
pacienþii cu Parkinson (14).
Depresia poate precede, acompania sau urma
deteriorarea funcþiei cognitive si poate fi însoþitã de
"pseudodemenþã"ce rãspunde la tratamentul eficace cu
antidepresive. A fost demonstratã prezenþa unei deteriorãri cognitive mai mari pe MMSE la pacienþii parkinsonieni cu depresie comparativ cu cei fãrã (13). Un
aspect important este coexistenþa depresie-demenþã în
boala Parkinson; în acest context clinicianul poate
interpreta greºit tendinþa de retragere socialã prezentã
în stadiile precoce ale demenþei drept semn al depresiei
mai degrabã decât semn de deteriorare cognitivã si
institui tratamentul antidepresiv. Distincþia e importantã datoritã vulnerabilitãþii crescutã la medicaþia psihotropã (delirium!) a pacienþilor parkinsonieni cu demenþã (15).
Etiologie
Mult timp s-a susþinut deficitul de dopaminã drept
cauzã majorã a patologiei psihiatrice în boala Parkinson
dar s-a constatat cã tulburãrile afective persistã la douã
treimi din pacienþi în pofida tratamentului cu levodopa.
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Unii autori susþin ipoteza depresiei endogene
cauzatã de multiplele modificãri neurologige asociate
procesului neurodegenerativ ºi susþinutã de argumentele biochimice constând în modificãri la nivelul
celor trei sisteme de neurotransmiþãtori: dopaminergic,
serotoninergic ºi noradrenergic. În ansamblu depresia
în boala Parkinson este consecinþa pierderii neuronilor
dopaminergici la nivelul substanþei negre proces însoþit
ºi de distrugerea neuronilor noradrenergici în locus
ceruleus a neuronilor serotoninergici în nucleul rapheului dorsal, a neuronilor colinergici din nucleii bazali cu
afectarea proiecþiilor ce pornesc de la aceste niveluri.
Gradele diferite de implicare a tuturor acestor sisteme
explicã aspectele atât de heterogene motorii, cognitive
ºi afective ale bolii Parkinson. Sunt prezente patternuri
neuropatologice diferite la parkinsonienii cu preponderenþa rigiditate/akinezie faþã de cei cu tremor ca
simptom dominant (16). Pacienþii cu Parkinson ºi demenþa au leziuni corticale de tip Alzheimer ºi pierderi
neuronale mari la nivelul substanþei negre iar cei cu depresie au pierderi neuronale importante la nivelul
rapheului dorsal.
Nu doar neuronii dopaminergici din substanþa
neagrã sunt afectaþi ci ºi cei din sistemul limbic explicându-se astfel anhedonia si cei din aria tegmentului
ventral cu întreruperea transmisiei dopaminergice catre
cortexul prefrontal ºi orbito-frontal sau a eferenþelor
cortex orbito-frontal cãtre nucleul rapheului dorsal
determinînd depresie. Acest mecanism fiziopatologic ar
putea explica efectele benefice ale pramipexolului, agonist dopaminergic asupra depresiei ºi anhedoniei în
boala Parkinson. Totuºi dacã ipoteza lor e corectã
rãmîne de explicat de ce depresia din Parkinson nu
rãspunde la tratamentul antiparkinsonian cu agenþi dopaminergi. O posibilã explicaþie ar fi cã pacienþii cu
acest subtip de depresie rãspund de fapt la agenþii dopaminergici ºi de aceea nu vor fi diagnosticaþi niciodatã
cu depresie iar cei ce nu rãspund au subtipul de depresie datorat întreruperii transmisiei serotoninergice.
Cercetarile au arãtat o scãdere semnificativ mai
mare a 5HIIA în lichidul cefalorahidian al pacienþilor
cu boalã Parkinson ºi depresie comparativ cu cei fãrã.
Au fost raportate niveluri scãzute ale serotoninei la
nivelul sistemului nervos central indicate de scãderea
acidului 5hidroxiindolacetic în lichidul cefalorahidian
(17). De asemenea s-a descris o reducere mai mare a
dimensiunilor rapheului dorsal la pacientii parkinsonieni cu depresie comparativ cu cei fãrã (16).
O altã ipotezã a depresiei este cea exogenã ce integreazã mai multe variabile precum severitatea bolii
Parkinson, durata bolii, vîrsta de debut, genul dar fãrã a
gãsi însã vreo corelaþie între ele (18) cât ºi reacþia psihologicã determinatã de impactul bolii Parkinson
asupra calitãþii vieþii pacienþilor.
Depresia în Boala Parkinson are o prevalenþã mai
mare comparativ cu cea cu alte comorbiditãþi medicale
(19,20,21,22). De asemenea prevalenþa mai mare a depresiei în stadiile precoce cât ºi tardive ale bolii
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Parkinson susþine imlicarea în etiologia acesteia atât a
reacþiei faþã de boalã cât ºi a procesului neurodegenerativ (23,24).
Ar mai fi de amintit ºi relaþia depresie-tratament
antiparkinsonian la baza cãreia stau fluctuaþiile concentraþiei de dopaminã ce determina fenomenele "on-off",
unii pacienþi îndeplinind criteriile de depresie majorã în
timpul perioadei "off"(25).
Managementul terapeutic
A fost fãcutã trecerea în revistã a datelor din literaturã descriindu-se atât strategii de prescriere a medicamentelor cât ºi abordãri non-farmacologice (26,27).
Atunci când este indicatã administrarea unei medicaþii psihotrope la pacienþii cu boalã Parkinson nu trebuie uitat faptul cã vârsta în general avansatã a pacienþilor ºi procesul neurodegenerativ subiacent îi face extrem de vulnerabili la efectele adverse.
Stategii terapeutice
z revizuirea atentã a tratamentului antiparkinsonian cât ºi a medicaþiei concomitente datoritã efectelor
adverse frecvente ale medicaþiei antiparkinsoniene precum fluctuaþii ale dispoziþiei, delirium, psihozã.
z eliminarea polipragmaziei nejustificate.
z minimalizarea interacþiunilor medicamentoase
ºi a fluctuaþiilor concentraþiei sangvine a medicamentelor ºi implicit a nivelului dopaminei.
z monitorizarea atentã a posibilelor reacþii
adverse (sedare, confuzie, exacerbarea parkinsonismului, psihozã).
z doza ºi durata tratamentului ajustate corespunzãtor deoarece sunt factori cu rol important în ceea ce
priveºte lipsa de rãspuns a simptomelor ºi apariþia reacþiilor adverse.
S-au propus algoritmuri de tratare a depresiei sugerându-se douã variante: tratarea întâi a simptomelor
parkinsoniene cât mai optim înainte de a institui tratament antidepresiv sau introducerea medicaþiei antidepresive imediat ce a fost diagnosticatã depresia fãrã a mai
aºtepta optimizarea tratamentului antiparkinsonian (28).
Relaþia depresie-disfuncþie motorie în Boala Parkinson este foarte complexã. Ameliorãrile funcþiei motorii sub tratament antiparkinsonian nu se asociazã cu
ameliorãri ale dispoziþiei dar rãspunsul simptomelor
depresive la antidepresive se asociazã cu evoluþie favorabilã ºi a manifestãrilor motorii parkinsoniene.
Cea mai frecvent folositã clasã de antidepresive la
pacienþii cu depresie în Parkinson sunt inhibitorii selectivi de recaptare a serotoninei având drept principal
avantaj profilul sãrac al reacþiilor adverse. S-a demonstrat cã sunt bine tolerate ºi de cãtre vârstnici cu o incidenþã foarte micã a efectelor adverse anticolinergice ºi
cardio-vasculare. Un potenþial efect advers al SSRIurilor poate fi însã apariþia sau exacerbarea simptomelor motorii (tremor) ca urmare a scãderii dopaminei la nivelul ganglionilor bazali. Totuºi rezultatele studiilor sunt neconcludente fiind raportate atât ameliorãri
cât ºi exacerbãri ale manifestãrilor motorii parkinsonie-

ne sub tratament cu SSRI-uri (29). Consensul este ca
atunci când apare accentuarea simptomelor motorii parkinsoniene sã se opreascã administrarea SSRI-ului,
exacerbarea fiind reversibilã.
Alte optiuni medicamentoase sunt:
z Bupropion,inhibitor de recaptare al dopaminei
ºi noradrenalinei cu eficacitate moderatã în tratarea depresiei în boala Parkinson dar cu reacþii adverse destul
de frecvente ce determinã limitarea dozei; poate precipita simptome psihotice la pacienþii parkinsonieni
(30,31).
z Tianeptinã pentru care nu existã date bazate pe
evidenþe în ceea ce priveºte eficacitatea dar care este
preferatã ca primã linie de tratament în unele þãri datoritã profilului sãrac de reacþii adverse.
z S-Adenosyl-Methioninã postulatã a avea efect
antidepresiv datoritã rolului ei în sinteza dopaminei, serotoninei, noradrenalinei (32);este bine toleratã datoritã
efectelor adverse reduse: insomnie medie,apetit scãzut,
constipaþie, greaþã, gurã uscatã, transpiraþii, ameþealã,
nervozitate.
z Reboxetina, inhibitor selectiv de recaptare a
noradrenalinei a demonstrat un efect antidepresiv semnificativ mãsurat pe Hamilton Depression Rating Scale
dar poate duce la accentuarea tremorului, halucinaþii,
idei delirante.
z Seleginina, inhibitor al monoaminoxidazei B ºia dovedit eficacitatea în tratarea depresiei în boala Parkinson (33). Complicaþia majorã a tratamentului cu selegininã este apariþia sindromului serotoninergic când
se administrazã concomitent cu SSRI-uri. Totusi incidenþa acestui sindrom a fost raportatã ca fiind foarte
micã (34)
z Doze mici de trazodonã (25mg-100mg) pot fi
utile pentru corectarea insomniei, agitaþiei ºi chiar anxietãþii având în vedere toleranþa scãzutã a pacienþilor
la benzodiazepine datoritã efectelor adverse cognitive
(confuzie) ale acestora.
z Pramipexolul agonist al receptorilor dopaminergici pare a avea efecte antidepresive la pacienþii parkinsonieni cu depresie cu ameliorarea în special a anhedoniei (35).
Tratamentul nonfarmacologic cuprinde:
- stimulare magneticã repetitivã transcranianã ca
alternativã mai sigurã la terapia electroconvulsivantã; a
fost studiatã atît ca metodã de tratament pentru boala
Parkinson cât ºi pentru depresia din Parkinson.
- sihoterapie în special terapie cognitiv- comportamentalã care ºi-a dovedit eficacitatea în depresia asociatã altor condiþii medicale cronice ar putea avea
efecte benefice în managementul stresului, restructurãrii cognitive ºi dezvoltãrii abilitãþilor sociale (36).
Relaþiile complexe între manifestãrile motorii ºi
cognitive ale Bolii Parkinson fac din aceasta o provocare pentru clinicieni. În mod evident simptomele motorii influenþeazã statusul mental. Paradoxal este cã
unii pacienþi cu dificultãþi motorii de intensitate uºoarãmedie au ºi tulburãri psihiatrice invalidante pe când
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alþii cu simptome motorii severe nu prezintã manifestãri
psihiatrice importante. Afectarea cognitivã din Boala
Parkinson exercitã în mod independent efecte adiþionale asupra statusului mental influenþând ºi capacitatea
pacienþilor de a face faþã dizabilitãþilor motorii iar aspectele psihiatrice pot exacerba la rândul lor disfuncþiile motorii ºi cognitive realizându-se astfel un adevãrat
cerc vicios.
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