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CUVÂNT ÎNAINTE
Boala Parkinson şi afecţiunile înrudite constituie unul dintre domeniile din
neurologie care în ultimii 20 ani au înregistrat o dezvoltare în cunoaştere fără
precedent, începând cu identificarea formelor monogenice de boala cu transmitere familială şi până la “răsturnarea” completă în ultimii 10 ani, prin studiile lui
Heikko Braak a concepţiei exclusiv dopaminergice, monolezionale şi motorii
privitor la natura acestei afecţiuni neurodegenerative. Pe lângă aceste schimbări
conceptuale majore, multe alte date noi privind boala Parkinson au devenit întrun timp extrem de scurt deja noţiuni curente atunci când vorbim despre fiziopatologia, diagnosticul şi tratamentul acestei afecţiuni.
Ce ştim astăzi despre boala Parkinson ?
Ştim că este o boală neurodegenerativă progresivă multilezională care afectează preferenţial zone multiple din sistemul nervos central dar şi din componenta periferică a sistemului nervos vegetativ, şi chiar alte structuri non-neurale din
afara SNC, unele dintre aceste leziuni precedând cu mulţi ani apariţia primelor
semne caracteristice sindromului motor de parkinsonism, care încă reprezintă
momentul în care diagnosticul de boala Parkinson poate capăta certitudine clinică. Mai ştim aproape sigur că, exceptând formele familiale cu defect monogenic
identificat şi bine caracterizat şi cu transmitere mendeliană, marea majoritate a
cazurilor care se încadrează în conceptul de boala Parkinson idiopatică reprezintă probabil forme cât se poate de diferite în care unul sau mai mulţi factori
de susceptibilitate genetică interferează cu diferiţi factori de mediu care induc o
serie de evenimente patogenice celulare extrem de complexe în care în cele din
urmă rezultă o prăbuşire energetică prin disfuncţie mitocondrială şi o alterare a
procesării unor proteine intracelulare care duc la apariţia unor incluziuni patologice având ca element comun alfa-synucleina (cu structura moleculară normală sau modificată); toate aceste evenimente generează moartea neuronală prin
apoptoză în focare multiple şi într-o succesiune topografică particulară şi încă
neexplicată definitiv. Are acest mod de propagare a leziunilor ceva asemănător
cu bolile prionice în care anomalii ale unor proteine celulare modifică transmiterea semnalizării intercelulare facilitând astfel extensia la distanţă a procesului
neurodegenerativ ? Există din ce în ce mai multe argumente care susţin această
ipoteză dar acestea sunt încă departe de a fi definitive.

Mai ştim că această boală are stadii presimptomatice şi clinice premotorii
care încă nu ne permit un diagnostic de certitudine în formele precoce de boală
în care instituirea unui tratament de modificare a evoluţiei ar putea ameliora
semnificativ calitatea vieţii acestor bolnavi, şi de aceea încercăm să găsim modalităţile de a pune un diagnostic de certitudine cât mai precoce. Ştim de asemenea
că în afară tulburărilor motorii clasice, aceşti pacienţi au multe alte tipuri de manifestări unele extrem de severe precum depresia, demenţa, tulburările psihotice
şi de control al impulsurilor comportamentale.
Mai ştim că deşi soluţiile terapeutice actuale sunt uneori de-a dreptul spectaculoase sub aspect simptomatic şi al ameliorării calităţii vieţii, ele au în acelaşi
timp şi riscul unor efecte secundare redutabile care uneori crează o nouă patologie inerentă ameliorării bolii în sine. Dar apar şi noi întrebări precum ar fi aceea
care se referă la modul în care să obţinem şi ameliorarea bolii şi să controlăm
şi reacţiile secundare (poate cea mai dificilă întrebare din punctul de vedere al
medicului practician, dar şi al pacientului !).
La toate aceste aspecte precum şi la multe altele, Societatea de Neurologie
din România a încercat să ofere răspunsurile pe care datele din cercetările şi
cunoştinţele actuale la nivel internaţional le permit, colegilor neurologi din România prin intermediul unor cursuri de câte o zi care se desfăşoară în principalele
centre universitare din ţară şi a căror informaţie este sintetizată în acest volum.
Desigur că nici în aceste întâlniri cu ceilalţi colegi din ţară şi nici în paginile
acestui volum nu pot fi cuprinse toate datele actuale privitoare la acest subiect,
având în vedere dinamica noilor informaţii care provin din cercetările de înaltă
performanţă care se desfăşoară în marile centre medicale ale lumii. Noi am încercat să aducem în discuţie ceea ce am crezut prin prisma experienţei noastre
de clinicieni practicieni, că este mai relevant şi mai actual tocmai pentru practica
medicală curentă. De aceea ne cerem scuze pentru toate lipsurile pe care cei ce
vor citi aceste pagini le vor descoperi cu siguranţă.
Este pentru mine o datorie de onoare de a mulţumi în primul rând colegilor
mei care cu dăruire, entuziasm şi bună credinţă s-au angajat în această activitate suplimentară folosindu-şi energia pentru a realiza în condiţii cât mai bune
obiectivul propus, şi anume acela de a contribui ca şi neurologii din România să
fie capabili să înţeleagă şi să-i îngrijească pe semenii lor bolnavi aproape la fel
de bine ca şi colegii noştri din ţările lumii în care posibilităţile materiale şi de
organizare ale sistemului medical sunt cu mult mai generoase. Deşi numele lor
le veţi regăsi la fiecare capitol din acest volum, cred că trebuie să le mulţumesc
şi pe această cale, măcar menţionându-i: Prof. Dr. Cristian Dinu Popescu, Prof.
Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbrava, Prof. Dr. Mihaela Simu, Conf. Dr. Cristina
Panea, Conf. Dr. Aurora Constantinescu, Şef lucrări Dr. Josef Szasz, Cercetător
pr. Amalia Ene.

Nu în ultimul rând trebuie să mulţumesc colegilor din Reprezentanţa pentru
România a Companiei Novartis, fără sprijinul căreia toate intenţiile noastre bune
probabil că nu s-ar fi putut concretiza.

Bucureşti, 10 mai 2010
Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru
Preşedinte al Societăţii de Neurologie din România
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ETIOPATOGENIA BOLII PARKINSON
Şef lucr. Dr. Szász József Attila
UMF Târgu-Mureş

Etiologie
1. Vârsta ca factor de risc
Încă la începutul secolului XX, Gowers a presupus ca posibilă cauză a BP
procesul de „îmbătrânire precoce”. Debutul bolii între decada a 5-a şi a 6-a, cu
creşterea semnificativă a frecvenţei odată cu avansarea vârstei (frecvenţa maximă între 60-70 ani) este argumentul principal, din punct de vedere epidemiologic, al rolului vârstei ca factor de risc. La ora actuală însă este dificil de precizat
ce poate fi acceptat ca fiziologic şi ce este patologic în procesul de îmbătrânire,
respectiv dacă procesele fiziopatologice din BP sunt elemente ale unui complex
proces de „senilitate precoce”.
SNC nu se schimbă uniform odată cu avansarea vârstei. Este unanim acceptată degradarea mai rapidă a sistemului dopaminergic mesostriatal, în timp ce
alte structuri suferă modificări nesemnificative sau rămân neschimbate. Există
observaţii conform cărora degenerarea sistemului dopaminergic legată de vârstă
este mai importantă la bărbaţi (de reţinut că raportul bărbaţi/femei în BP este
supraunitar în toate statisticile).
Odată cu avansarea vârstei, şi în condiţii fiziologice, se remarcă o distrucţie
mai accentuată a neuronilor substanţei negre (SN), iar concentraţia dopaminei
(DA) poate ajunge la jumătate din valoarea avută la naştere. Este demonstrată
de asemenea, în paralel cu vârsta, scăderea activităţii tirozin-hidroxilazei şi a
dopa-decarboxilazei (DDC), respectiv accentuarea activităţii MAO-B (în special la nivelul SN), aspecte care duc toate la un deficit de DA. În accepţiune
extremă, am putea deci enunţa, că la o vârstă „suficient de avansată”, apariţia
semnelor parkinsoniene ar fi obligatorii (fapt infirmat însă de practica cotidiană;
vârsta avansată nu poate fi privită ca boală). Împotriva acestei teorii amintim şi
observaţia conform căreia DA administrată persoanelor vârstnice (îmbătrânire
fiziologică) nu duce la ameliorarea performanţelor motorii.1
La ora actuală se consideră că agravarea semnelor „axiale” (mersul şi
reflexele posturale) este rezultatul comun atât al bolii cât şi al procesului de îmbătrânire. Studii comparative la parkinsonieni cu debutul bolii la vârstă medie
respectiv avansată, au raportat în mod constant scoruri UPDRS mai ridicate pen-
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tru cei din urmă (considerând durata bolii comparabilă). În mod specific au fost
obţinute scoruri mai mari pentru rigiditate, bradikinezie, tulburări axiale, dar nu
şi pentru tremor.2

2. Genetica bolii Parkinson
Însuşi James Parkinson (1755-1824) în descrierea originală „An Essay on
the Shaking Palsy” a considerat afecţiunea ca fiind una genetică. Ulterior, pentru
mai mult de un secol, s-a considerat rolul factorilor de mediu ca fiind determinant în iniţierea proceselor fiziopatologice care duc în final la boală. În ultimele
decenii au fost identificate 16 gene care cauzează formele cu transmitere monogenică a bolii. Cu toate acestea, mutaţiile şi locus-urile deocamdată identificate
par a fi responsabile doar într-un număr relativ mic de cazuri. Substratul genetic
al majorităţii cazurilor de BP, care nu prezintă un model clar, mendelian, de
transmitere, rămâne încă neidentificat.3-5
Studiile caz-control au indicat o creştere de 2-14 ori a incidenţei bolii la
rudele apropiate ale bolnavilor cu BP. Un alt aspect important este că deşi rata
concordanţei la gemenii monozigoţi, pentru boala evidentă clinic, este mică, ea
este mult mai mare dacă prin technici de neuroimagistică moderne (tomografie
cu emisie de pozitroni - PET, tomografie computerizată cu emisie unică de fotoni - SPECT) se urmăreşte rata declinului subclinic al funcţiei dopaminergice
striatale.6
2.1. Mutaţii ale genei pentru alfa-synucleină
Piatra de hotar în cercetările geneticii BP este considerată descoperirea unei
mutaţii a genei de pe cromosomul 4q21-q23 care encodează alfa-synucleina
(gena Park 1). S-a demonstrat astfel că mutaţia unei singure gene poate determina BP.
Rolul important al alfa-synucleinei în patogeneza BP este suspectat nu numai
datorită acestei mutaţii în formele de BP familială ci şi pentru faptul că aceasta
este un constituent de bază al corpilor Lewy (caracteristici BP idiopatice).7
Alfa-synucleina este o proteină solubilă, cu greutate moleculară mică, prezentă în majoritatea regiunilor cerebrale, însă cu localizare preponderentă la nivelul terminaţilor nervoase presinaptice. Forma mutantă a alfa-synucleinei se
supune unui proces de auto-agregare care în final duce la formarea unor fibrile
de tipul corpilor Lewy. Nu se cunoaşte cauza agregării „spontane” a alfa-synucleinei în BP sporadică şi nici care sunt factorii şi modul în care aceştia ar putea
determina locul de precipitare (fapt ce ar permite diferenţierea BP de alte „ synucleinopatii”, cum ar fi „demenţele cu corpi Lewy”). De asemenea, nu se poate
explica selectivitatea relativă a lezării neuronale limitată la celulele dopaminergice, în condiţiile prezenţei alfa-synucleinei în majoritatea ariilor cerebrale.7-10
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2.2. Mutaţii ale genei Parkin
A doua genă descrisă ca având rol în patogenia BP este gena Park 2, (identificată pe braţul lung al cromosomului 6q23-27). S-a demonstrat că mutaţiile
genei Park 2 sunt responsabile de producerea unei forme autosomal recesive de
parkinsonism juvenil. Park 2 este o proteină localizată în citosol, dar asociată
şi membranelor, ce funcţionează ca o ubiquitin-ligază în calea de degradare a
proteinelor. Mutaţiile Park 2 par să fie cea mai frecventă cauză de BP cu debut
precoce (un recent studiu european identificând mutaţii ale genei parkin la 47%
dintre pacienţii cu parkinsonism precoce). În condiţii normale gena codifică o
proteină numită „parkin”, formată din 465 aminoacizi. Un studiu francez efectuat pe un lot de 100 bolnavi parkinsonieni cu debut precoce al bolii (înainte de
45 ani), a arătat mutaţii ale genei la 77% din cazurile cu debut înainte de 20 ani.2
De remarcat însă faptul că această formă de BP este caracterizată de o degenerare nigrică fără prezenţa corpilor Lewy (consideraţi „marca neuropatologică”
specifică BP). S-a conturat astfel ipoteza că neurodegenerarea nigrică selectivă este produsă de mai multe perturbări metabolice (deocamdată neidentificate)
care implică la un moment dat alfa-synucleina şi parkin. În funcţie de natura
exactă a acestor perturbări, formarea corpilor Lewy poate sau nu să reprezinte o
caracteristică a procesului degenerativ.11-13
2.3. Factori de risc genetici. Alte mutaţii posibile
A treia genă descoperită este Park 3, având locusul pe 2p13. Mutaţiile acesteia ar fi responsabile de anumite forme de parkinsonism autosomal dominant,
însă nu a fost încă descoperită proteina codificată de aceasta.
În ultimii 10 ani au mai fost descrise 10 gene şi locus-urile acestora, care ar
putea fi asociate cu BP cu debut precoce (Tabelul 1). Cea mai investigată este gena
Park 8. O singură mutaţie a dardarinei (PARK 8), cunoscută ca LRRK2 (Leucine-Rich Repeat Kinase) pare să fie cea mai frecventă identificată atât în cazurile
familiale de BP (2,8-6,6%) cât şi în cele sporadice (2-8%). Această mutaţie nu a
fost descrisă în sindroamele parkinsoniene altele decât BP idiopatică respectiv
boala Alzheimer. Produce BP cu tablou clinic obişnuit, cu debut la vârste variabile şi răspuns bun la L-dopa (şi dezvoltare ulterioară de complicaţii motorii).2
Aceste studii au demonstrat existenţa unor forme de parkinsonism induse genetic. Este însă o certitudine că numai un număr redus de bolnavi pot fi incluşi în
această categorie, majoritatea fiind cazuri sporadice. Se presupune că şi la aceste
cazuri de BP, factorii genetici ar putea fi implicaţi. Astfel a fost iniţiată analiza
unor aşa-numiţi „factori de risc genetici”. Mulţi autori consideră că există o relaţie strânsă între BP şi factorii amintiţi. Pot fi enumeraţi în această categorie:
anamneza familială pozitivă, polimorfismul genei citocromului P 450, al genei
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COMT, al genei pentru receptorii D2, respectiv gena enzimei complex-I a lanţului respirator.
Tabelul 1
Cromosomul

Locus

Gena

Park 1

Nume

Chr 4

4q21-23

α-synucleina

Park 2

Chr 6

6q23-27

parkin

Park 3

Chr 2

2p13

necunoscută

Park 4

Chr 4

4p15

necunoscută

Park 5

Chr 4

4p14-15

UCH-L1

Park 6

Chr 1

1p35-36

PINK 1

Park 7

Chr 1

1p36

DJ-1

Park 8

Chr 1

12p11

LRRK2

Park 9

Chr 1

1p36

necunoscută

Park 10

Chr 1

1p32

necunoscută

Park 11

Chr 1

2q36-37

necunoscută

Park 12

X

Park 13

necunoscută
2p-13

HTRA2

Park 14

2q21

PLA2G6

Glucocerebrosidase

1q21

GBA

15q25

Polg1

POLG1

Importanţa factorilor genetici este subliniată şi în cazurile de asociere a
semnelor parkinsoniene la alte afecţiuni eredo-degenerative. Astfel, de locusul
17q21 pot fi legate sindroame parkinsoniene în cadrul: complexului demenţăparkinsonism-scleroză laterală amiotrofică, degenerare palido-ponto-nigrică respectiv glioza progresivă subcorticală familială. În sindromul demenţă frontotemporală-parkinsonism, legat tot de cromosomul 17, a fost demonstrată mutaţia
genei tau.4,14
Pentru cazurile sporadice de BP, care sunt majoritare, se presupune posibilitatea unui fenomen de sumaţie a mai multor gene, care să inducă o predispoziţie
pentru boală.
Această predispoziţie poate induce riscul degenerării neuronilor dopaminergici, acţionând sinergic cu factori de mediu, toxine etc.
În accepţiunea actuală, BP sporadică poate fi „rodul” acţiunii concertate a
factorilor genetici şi a celor de mediu.2

3. Rolul factorilor de mediu
Studii epidemiologice din ultimele două decenii au evidenţiat asocierea unui
risc crescut de BP cu expunerea la o gamă variată de substanţe toxice, cum ar
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fi ierbicidele, pesticidele (de exemplu paraquat), diverşi poluanţi industriali şi
rurali.
Piatra de hotar a acestei recunoaşteri este aşa-numitul „MPTP-story”. În anii
’70 a fost recunoscută frecvenţa mare a diferitelor semne parkinsoniene la consumatorii de droguri (derivaţi semisintetici de heroină, în special Extasy). Printre aditivii acestora se găseşte substanţa numită metil-phenil-tetrahydro-piridin
(MPTP), care nu este o substanţă toxică dar străbate uşor bariera hemato-encefalică. Un metabolit al acesteia, MPP+ (metil-phenil-piridin) este o neurotoxină
puternică (fiind acumulată la nivel mitochondrial, exercită un puternic efect de
inhibare al lanţului respirator, conducând la scăderea producţiei de ATP şi la
generarea de specii reactive de oxigen). Transformarea MPTP este un proces
dependent de MAO-B. Această neurotoxină afectează cu mare selectivitate celulele SN, provocând astfel un important deficit de DA la nivel nigro-striatal. Un
efect asemănător (dar mai redus ca importanţă) se presupune în cazul mai multor aditivi alimentari (coloranţi, conservanţi). De remarcat că structura chimică
a paraquatului seamănă cu cea a MPTP şi faptul că MPTP se foloseşte pentru
inducerea sindromului parkinsonian la animale de experienţă (fiind modelul experimental unanim acceptat).1,16
În ultimii ani au apărut date care sugerează că anumite substanţe toxice ale
lanţului respirator pot fi sintetizate endogen (proces care este augmentat de expunerea la factori toxici sau inflamatori).
Rolul toxic al manganului a fost recunoscut încă la începutul secolului XX
(angajaţii minelor de mangan prezentau frecvent un sindrom neurologic dominat
de tremor, hipokinezie şi rigiditate). Simptomatologia a putut fi reprodusă şi la
animale de experienţă prin expunere la mangan. Examinările histologice ulterioare au pus în evidenţă degenerarea necrotică a celulelor striatale. S-a demonstrat că nu manganul în sine este citotoxic, ci acesta are efect inhibitor asupra
diferitelor mecanisme celulare de apărare, cu rol de „scavenger”, cum ar fi catalaza, glutationul şi în mai mică măsură peroxidaza (sunt accentuate astfel stresul
oxidativ şi peroxidarea lipidică). De altfel, parkinsonismul indus de expunerea
la mangan reacţionează bine la tratamentul cu levodopa.1
Rolul intoxicaţiei cu monoxid de carbon în inducerea unor sindroame neurologice care includ şi semne parkinsoniene este de asemenea de mult cunoscut.
Responsabile de această simptomatologie sunt infarctele cerebrale multiple care
se produc (la nivelul hipocampului, al trunchiului cerebral respectiv al ganglionilor bazali), ceea ce explică potenţialul relativ ridicat de ameliorare după mai
multe luni sau chiar ani (nu este vorba deci despre un proces degenerativ progresiv).1
Dintre solvenţii organici cel mai frecvent amintit este disulfidul de carbon,
însă intoxicaţiile cu acesta sunt rare (şi acesta poate induce parkinsonism la animale de experienţă, prin distrugerea neuronilor nigro-striatali).
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Studii epidemiologice din China şi Taiwan au evidenţiat că BP este mult mai
rară în China decât în Europa occidentală, totodată incidenţa şi prevalenţa BP
în Taiwan este semnificativ mai mare decât în China (asemănător Europei occidentale). Acest studiu a demonstrat că factorii de mediu (Taiwanul fiind mult
mai industrializat în perioada menţionată) sunt mai importanţi decât cei de rasă
în patogenia BP.16

4. Alţi factori
4.1. Fumatul
Relaţia inversă dintre fumat şi BP este o observaţie veche, sugerând un eventual efect simptomatic sau protector al tutunului.17
Acest aspect a fost studiat în cazul gemenilor monozigoţi (deci cu factori
genetici similari), dintre care unii au suferit de BP, iar alţii nu şi s-a demonstrat
frecvenţa mai mare a bolii în rândul nefumătorilor.18 Este interesant că acest
efect „protector” se validează la rasa albă respectiv asiatici şi lipseşte la hispanici
şi afro-americani. Nu se cunosc mecanismele care stau la baza acestor efecte. Se
conturează două ipoteze: nicotina creşte eliberarea dopaminei la nivel striatal respectiv dioxidul de carbon ar avea efect de „scavenger” asupra radicalilor liberi
produşi.2
4.2.Cafeaua şi cofeina
Mai multe studii au descris relaţia inversă dintre consumul de cafea şi BP
(intens semnificativă la bărbaţi). S-a studiat de asemenea corelaţia între cofeină,
nivelul estrogenic post-menopauză şi riscul de BP. Rezultatele studiului au arătat
rolul „protector” al cofeinei la femeile fără substituţie hormonală estrogenică şi
un risc crescut de BP asociat abuzului de cofeină la femei care folosesc preparate
estrogenice.19,20
4.3. Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS)
Inflamaţia şi stresul oxidativ sunt implicate în mecanismele patogenice ale
BP. Un posibil efect neuroprotector a fost demonstrat in vitro, însă studiile efectuate pe loturi mari de subiecţi au produs rezultate contradictorii: de la efectul
protector al tratamentului cronic cu AINS, altele decât aspirina (mai ales după
o perioadă de peste 2 ani) respectiv aspirina administrată cronic (dar numai la
femei) până la lipsa efectului protector (două studii recent finalizate în SUA).2
4.4. Alţi factori studiaţi
Există numeroase studii care au căutat legături între regimul alimentar şi riscul de BP. Astfel s-a demonstrat că regimul hipocaloric scade riscul atât pentru
boala Alzheimer (BA) cât şi pentru BP (mai ales dacă este instituit în jurul vârstei
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de 20 ani, după maturaţia sexuală). O corelaţie şi mai strânsă s-a găsit între concentraţia plasmatică de homocysteină (normal: 5-15 μM); la o valoare de peste
10 μM creşte considerabil riscul pentru BA, ipoteză plauzibilă şi pentru BP. Suplimentarea dietei cu 400 μg acid folic duce la o scădere a homocysteinemiei cu
2-5 μM, fapt ce reduce cu 2-4 ori riscul de BA. Nu există încă evidenţe care să
valideze din punct de vedere terapeutic această ipoteză la boala manifestă.21
A fost studiat şi efectul suplimentării alimentaţiei cu vitamine (E, C, caroten
etc.) şi s-a demonstrat că nu par să reducă riscul de boală. Faptul că regimul bogat în vitamina E scade totuşi riscul de BP, sugereză că alţi factori (componenţi)
au acest efect.22
De asemenea, interesantă este observarea unei legături între excesul ponderal
şi tulburări ale sistemului nigro-striatal şi implicit riscul de BP. Concluziile unui
studiu au arătat că grosimea ţesutului celular subcutanat în regiunea tricipitală
este direct proporţională cu riscul de BP.23
S-a studiat relaţia dintre sindroamele depresive şi BP. Un studiu retrospectiv
pe număr mare de pacienţi a pus în evidenţă frecvenţa semnificativ mai mare a
BP la pacienţii care au suferit de depresie în antecedente.24

Patofiziologie
1. Dopamina
Sintetizată în special la nivelul neuronilor dopaminergici (dar şi în alte structuri) din L-tirozină, via L-3,4-dihidroxi-fenil-alanină (levodopa), dopamina
(DA) este concentrată în vezicule intracelulare. În condiţii fiziologice DA este
eliberată prin mecanisme Ca-dependente în fanta sinaptică unde se leagă fie
de receptorii dopaminergici postsinaptici fie de autoreceptorii situaţi la nivelul
membranei presinaptice. Inactivarea DA se produce prin mecanisme multiple:
● Recaptare în terminalele dopaminergice şi depozitarea ei în vezicule (posibilitate de reutilizare rapidă),
● Inactivare enzimatică:
○ Monoamino-oxidaza tip B (MAO-B), enzimă prezentă la nivel mitochondrial
○ Catecol-O-metil-transferaza, enzimă activă preponderent la nivelul
celulelor gliale
Principalul metabolit al DA este acidul homovanilic.

2. Rolul dopaminei
Elementul patologic caracteristic BP este pierderea neuronilor dopaminergici
din substanţa neagră, pars compacta (SNc). Se consideră că simpromatologia de-
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vine manifestă când această pierdere depăşeşte 70%. Acest proces declanşează
o serie de mecanisme de compensare (multe dintre acestea incomplet elucidate):
● Creşterea ratei de sinteză respectiv eliberarare a DA de către terminalele
dopaminergice încă viabile,
● Scade rata de inactivare a DA,
● Prin scăderea numărului de terminale dopaminergice, scade şi numărul
locus-urilor de recaptare a DA,
● DA ajunsă în spaţiul extracelular difundează la „distanţe” mai mari şi
persistă pe o perioadă mai lungă (posibilitate de a stimula receptori dopaminergici mai depărtaţi decât în condiţii normale),
● Sinteză „extraneuronală” de DA (în special la nivelul celulelor gliale).

3. Leziunea „parkinsoniană”
Neuronii rămaşi încă funcţionali în SNc prezintă corpi Lewy, „marca” anatomo-patologică specifică BP. Aceste incluziuni citoplasmatice eozinofilice au o
structură filamentoasă, având ca principal constituent α-synucleina (situată predominant la periferia incluziunilor, zona centrală fiind mai bogată în ubiquitină).
Cauza apariţiei şi acumulări excesive a acestei „leziuni” rămâne necunoscută
(chiar dacă alte 70 de proteine „filamentoase” au fost asociate cu corpii Lewy,
α-synucleina este considerată ca având rol cheie în patogeneza BP). BP apare
astfel ca o consecinţă a tulburării de procesare intracelulară a proteinelor.
Nu există un consens cu privire la semnificaţia patologică a corpilor Lewy.
Ei sunt consideraţi fie rezultatul final al unui proces defensiv eşuat de „izolare”
a proteinelor toxice sau din contră, sunt principalii responsabili pentru clearence-ul ineficient al proteinelor aberante, şi prin urmare, principala cauză a morţii
neuronale. Există şi opinii conform cărora sunt doar un epifenomen inofensiv
şi un marker al afectării celulare. Prezenţa corpilor Lewy în regiuni corticale în
care nu s-a evidenţiat pierdere neuronală (de exemplu, în neocortex) şi prezenţa
lor într-un număr relativ mare de pacienţi vârstnici care nu au prezentat semne
parkinsoniene, sugerează că simpla prezenţă a acestor incluziuni nu este suficientă pentru a produce moarte celulară.25
Deşi corpii Lewy sunt descrişi în BP, recent au fost identificaţi şi în alte afecţiuni neurodegerative mai rare. Prototipul acestora este demenţa cu corpi Lewy
(DLB), care se diferenţiază de BP idiopatică prin răspândirea (corticală şi subcorticală) a corpilor Lewy şi apariţia precoce a demenţei.2
În literatura ultimilor ani apare şi noţiunea de „corpi Lewy incidentali”, descrişi la pacienţi decedaţi în urma unor afecţiuni „extracerebrale” şi care nu prezentau simptome neurologice. Semnificaţia acestor leziuni nu este cunoscută.25
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4. Stadializarea Braak
Cercetările ultimilor ani par să revoluţioneze cunoştiinţele noastre despre localizarea şi diseminarea în timp a leziunilor caracteristice BP. Astfel Braak şi
colab. în 2004 au formulat teoria conform căreia BP nu începe în SN cum s-a
presupus până atunci, ci la nivelul bulbului olfactiv respectiv nucleul dorsal al
nervului vag, apoi urmează diseminarea spre celelate zone afectate: locus coeruleus, nuclei raphe-ului, ganglionii bazali (când simptomatologia devine manifestă). Propagarea procesului patologic spre regiunea frontală este responsabilă
pentru declinul cognitiv respectiv demenţă. Studii ulterioare susţin doar parţial
acest „pattern” de propagare a leziunilor (au fost raportate studii în care cazurile
care nu se încadrează în acest mod de progresie a bolii atinge 47%!). De altfel,
însuşi Braak recunoaşte că există excepţii de la modelul propus (în studiul său de
referinţă 19 cazuri din 301).25
O altă ipoteză, mai controversată, propune ca punct de start pentru BP plexul
mesenteric sau altă localizare. Astfel s-ar explica polimorfismul parkinsonismului premotor: pierderea simţului olfactiv, constipaţia, fragmentarea somnului,
tulburările de fază REM etc.2

Patogeneză
1. Stresul oxidativ
Este unanim acceptat faptul că stresul oxidativ are o importanţă deosebită în
iniţierea şi menţinerea proceselor fiziopatologice care stau la baza BP.27,28 Stresul
oxidativ (cea mai investigată ipoteză pentru etiologia BP) presupune deplasarea
proceselor biochimice intracelulare spre o oxidare excesivă şi epuizarea rapidă
a mecanismelor reductoare compensatorii, fenomene care duc spre peroxidare
lipidică şi în final la moarte celulară. Radicalii liberi (specii reactive de oxigen,
cum ar fi radicalul superoxid, oxidul nitric şi în special radicalul hidroxil) au atât
efect citotoxic direct, cât şi efect toxic asupra complexului mitochondrial I, deci
augmentează peroxidarea lipică.
Există şi în condiţii fiziologice un declin progresiv care afectează atât neuronii din SNc cât şi conţinutul de DA al ganglionilor bazali; declin care se
accentuează odată cu vârsta. Se consideră că în BP simptomele devin manifeste
când se pierd 70-80% din neuronii dopaminergici striatali şi 50% din neuronii
dopaminergici din SNc.
Analize postmortem au estimat că rata pierderii celulare în SNc este de aproximativ 5% pe decadă. Numărul de celule nigrice în BP sunt reduse cu aproxi-
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mativ 50% la instalarea simptomatologiei (comparativ cu martori de aceeaşi vârstă), şi odată cu agravarea bolii apare o progresie exponenţială a morţii celulare.
Investigaţii moderne de neuroimagistică funcţională (PET şi SPECT) au arătat
o rată mai mare a declinului dopaminergic striatal (până la 12% pe an), dar şi
aceste studii au estimat că este nevoie de 4-5 ani de evoluţie a bolii ca simptomatologia să devină manifestă.28
Cercetările ultimilor ani s-au concentrat asupra stresului oxidativ care interacţionează cu disfuncţia mitochondrială, disfuncţia UPS (ubiquitin-proteasome
system), excitotoxicitatea, perturbarea balanţei calciului, inflamaţia şi apoptoza.
Aceste fenomene se amplifică reciproc într-un cerc vicios al toxicităţii care duc
la disfuncţii neuronale şi în final la moarte celulară.2
SNC este caracterizat de o vulnerabilitate excesivă în faţa stresului oxidativ.
Explicaţiile acestui fapt ar fi:
● în SNC există cantităţi mari de lipide polinesaturate (componente membranare, totodată substratul peroxidării lipidice);
● nevoia şi utilizarea de oxigen de către SNC este foarte mare;
● SNc are concentraţii crescute de ioni de Fe (cu efect catalizator asupra
proceselor oxidative);
● SNC dispune de un număr redus de mecanisme „scavenger” împotriva
radicalilor liberi;
● capacitatea de regenerare limitată a SNC.
Există totuşi mecanisme defensive împotriva radicalilor liberi. Acestea sunt:
● enzime catalizatoare ale produşilor oxidativi: superoxid-dismutaza, glutation-peroxidaza (GSH) şi catalaza;
● substanţe neutralizante de radicali liberi, de exemplu vitamina C;
● oxigenul molecular, care este inactiv;
● depozitarea fierului în forme inactive (ferritina, transferrina).
Creşterea stresului oxidativ în BP este susţinută de următoarele evidenţe:
● creşterea peroxidării membranare la nivelul SNc; creşterea nivelelor carbonyl în toate regiunile creierului;
● creşterea nivelului acidului tiobarbituric (rezultatul produşilor secundari ai peroxidării lipidelor) însoţit de scăderea nivelului de acizi graşi
polinesaturaţi (substratul peroxidării);
● creşterea 8-hidroxi-2-deoxi-guanozină (indicator al lezării ADN-ului indusă de radicali liberi de oxigen);
● scăderea activităţii unor enzime ale catabolismului fosfolipidic în SN (sugerând un „turn-over” fosfolipidic încetinit, fiind astfel diminuată capacitatea de reparare rapidă a leziunilor oxidative ale membranei).2,29
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2. Disfuncţia UPS (ubiquitin-proteasome system)
UPS reprezintă o cale complexă de identificare, „etichetare” şi livrare a proteinelor „nedorite” către sistemul proteasomic 26/20S pentru a fi procesate. Recent au fost identificate proteine care inhibă acest sistem. Acestea par a regla
activitatea proteasomică şi previn distrucţia excesivă a proteinelor esenţiale.
Alterarea capacităţii UPS de a elimina proteinele „nedorite” este considerată
un factor important în patogeneza BP. Studii in vitro (pe celule mesencefalice)
au demonstrat că inhibarea sistemului UPS duce la degenerarea neuronilor dopaminergici în paralel cu acumularea de incluziuni care conţin α-synucleină şi
ubiquitină. Un efect sinergic a fost demonstrat în condiţiile asocierii stresului
oxidativ. Un recent studiu in vivo a dovedit relaţia directă între inhibarea UPS şi
acumularea α-synucleinei respectiv degenerarea nigro-striatală. După injectarea
intrastriatală unilaterală de lactacystin (inhibitor proteasomic selectiv), s-a produs o degenerare progresivă a neuronilor dopaminergici din SNc ipsilateral şi
apariţia incluziunilor de α-synucleină.
În prezent se consideră că declinul activităţii UPS datorită unor factori de
mediu sau genetici ar putea sta la baza pierderii ireversibile a neuronilor dopaminergici.2

3. Disfuncţia mitochondrială
Studii anatomo-patologice au demonstrat în creierul pacienţilor cu BP o scădere importantă a activităţii complexului I. în SNc. Acest defect nu a fost descris
în alte zone cerebrale, a fost însă semnalat la nivelul trombocitelor, fibroblaştilor
respectiv fibrelor musculare (importanţa acestor modificări nu se cunoaşte).
Primele cunoştiinţe legate de disfuncţia mitochondrială s-au decantat în urma
studierii efectului MPTP. Metabolitul acestuia, MPP+ (metil-phenil-piridin) este
o neurotoxină puternică; fiind preluată activ de celulele dopaminergice din SNc
şi acumulată la nivel mitochondrial, exercită un puternic efect specific de inhibare al lanţului respirator (NADH CoQ1 reductază), conducând la scăderea producţiei de ATP şi la generarea de specii reactive de oxigen.1
Analiza activităţii lanţului respirator în creierul parkinsonian arată o diminuare cu 37% a activităţii complexului I, în timp ce activitatea complexelor II, III
şi IV nu par a fi afectate. Nu toţi pacienţii cu BP prezintă totuşi această tulburare
şi nu se cunoaşte gradul de afectare necesar pentru producerea acestui defect
bioenergetic.2

4. Excitotoxicitatea
În creierul normal, nivelul aminoacizilor excitatori este păstrat la un nivel
“subtoxic” (preluare şi inactivare rapidă de către neuroni şi celulele gliale). Dis-
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funcţia mitochondrială secundară diminuară activităţii complexului I duce la un
defect bioenergetic al celulelor dopaminergice din SN. Ca urmare scade dramatic capacitatea de a menţine potenţialul de membrană; canalele ionice voltajdependente NMDA sunt mai uşor activate, fenomene care duc în final la moarte
celulară.2

5. Inflamaţia
Examinările imunhistochimice în BP au pus în evidenţă activarea microgliei
şi a complementului în zonele cerebrale afectate, fiind astfel dovedită prezenţa
inflamaţiei cronice în BP. Un studiu a demonstrat nivele crescute ale citokinelor
inflamatorii şi a factorului de necroză tumorală α (TNF-α), iar studiile cu MPTP
au arătat că semnele inflamaţiei persistă la mulţi ani după expunerea la toxic.
Inflamaţia poate deopotrivă genera sau contribuie la stresul oxidativ. Cel mai
important mecanism studiat este generarea şi eliberarea de ioni superoxid.
S-a demonstrat de asemenea activarea microgliei în prezenţa agregatelor
de α-synucleină extracelulară. Suplimentar, activarea microgliei şi fagocitarea
agregatelor de α-synucleină duce la activarea NADPH oxidazei şi la generarea
de specii reactive de oxigen (ROS). Aceste studii sugerează că afectarea neuronilor nigrali produce eliberarea (exocitoza) agregatelor de α-synucleină în SN.
Acest proces duce la activare microglială şi producţie de mediatori proinflamatori, fenomene ce concură la persistenţa şi avansarea proceselor neurodegenerative din BP.2

6. Apoptoza
Modalitatea principală prin care se produce moartea neuronilor în afecţiunile
neuro-degenerative este procesul de apoptoză, un proces unic de moarte celulară
(fundamental diferit de necroză !).
Procesul de necroza presupune o afectare severă şi rapidă (traumă termică,
fizică sau chimică) în urma căreia se produce edem mitochondrial şi celular. Următoarea secvenţă este fragmentarea citoscheletală iar ultimul episod este afectarea nucleului.
Apoptoza în schimb este un proces secvenţial, care începe cu condensarea
cromatinei şi reducerea volumului celular. Ulterior se formează corpusculi apoptotici (fragmente de nucleu şi citoplasmă, acoperite de membrană celulară) care
sunt “expulzaţi” din celulă, fiind fagocitate de celulele indemne din jur. Mitochondriile morfologic nu se schimbă. În fazele avansate de boală, majoritatea
celulelor prezintă semne caracteristice de degradare a ADN-ului nuclear.
Apoptoza poate fii indusă în culturi de celule dopaminergice prin suprimarea
factorilor trofici.
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Rolul apoptozei în afecţiunile neuro-degenerative a fost demonstrat prin expunerea culturilor neuronale la o serie de condiţii caracteristice acestor afecţiuni,
toate acestea ducând la moarte celulară prin apoptoză:
● depleţie GSH
● inhibarea cronică a superoxid-dismutazei
● fragmente de β-amiloid
● ischemia
● dopamina

Concluzii
În ciuda progresului extraordinar al neuroştiinţelor, etiopatogenia BP rămâne
în continuare un mister. Există multiplii factori care interacţionează, respectiv
multiple procese care influenţează sau contribuie la patogeneza BP. Stresul oxidativ, UPS şi disfuncţia mitochondrială, excitotoxicitatea şi inflamaţia par să
joace un rol important în degenerarea progresivă a neuronilor dopaminergici.
Factorii genetici şi de mediu se presupune că au un impact adiţional.2,30
Noi teorii prind contur în literatura ultimului an. Astfel, Hawkes şi Braak,
pornind de la „pattern”-ul lansat de cel din urmă, susţin ipoteza „double hit”:
un agent transmisibil (virus neurotrop?) penetrează în SNC via bulbul olfactiv,
respectiv prin intermediul secreţiilor nasale ajunge în stomac, ulterior în plexul
Meissner iar în final în măduvă.25
O altă ipoteză revoluţionară propune pentru progresia proceselor patologice
din BP mecanisme „prion-like” (Olanow şi Prusiner). Argumentul principal al
acestei teorii este propagarea de tip „host-to-graft” (evidenţierea corpilor Lewy
în celulele fetale transplantate care au supravieţuit mai mulţi ani).31
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Boala Parkinson idiopatică (cu apariţie sporadică) este o afecţiune
neurodegenerativă cu etiologie necunoscută, asemănătoare din punct de vedere
al manifestărilor clinice şi răspunsului la medicaţia dopaminergică cu o serie
de forme de parkinsonism cu determinism genetic bine identificat (cel puţin
13 entităţi descrise până în prezent). Numitorul comun, sub aspect patologic
al acestor afecţiuni îl constituie apariţia unor anomalii în procesarea unor
diferite proteine celulare, care direct sau indirect duc la apariţia unor depozite
intracelulare ce conţin alfa-synucleina care se găsesc într-o formă de incluziuni
celulare eozinofile descrise în microscopia optică sub denumirea de corpi Lewy
(în cele mai multe cazuri, dar nu şi în toate formele genetice); aceste acumulări
proteice determină un efect citotoxic şi disfuncţie mitocondrială care antrenează
creşterea stresului oxidativ şi activarea căilor care duc la moarte neuronală
prin apoptoză. Pe baza identificării postmortem în secţiuni groase de creier a
depunerilor crescute de alfa-synucleină, corelată cu istoricul clinic al pacienţilor,
neuropatologul german Heiko Braak1 a demonstrat faptul că boala Parkinson
este o afecţiune progresivă multifocală al cărei debut lezional precede cu mulţi
ani debutul sindromului motor caracteristic, primele leziuni din sistemul nervos
central apărând în nucleul dorsal al vagului (din bulbul rahidian) şi în tuberculii
olfactivi, cu extindere ulterioară (printr-un mecanism încă nu foarte bine precizat,
dar există date recente care susţin ipoteza unei transmiteri intercelulare, de la
o structură la alta a proteinelor anormale, precum alfa-synucleina modificată
patologic) către alte structuri rostrale din trunchiul cerebral, diencefal, sistemul
limbic şi în cele din urmă neocortex. În momentul de faţă însă, sunt din ce în ce
mai multe date şi opinii ale experţilor care susţin că iniţierea procesului patologic
are loc în afara sistemului nervos central, şi anume în plexurile vegetative de la
nivelului peretelui tubului digestiv, extensia făcându-se ulterior spre SNC prin
bulbul rahidian, calea de legatură fiind nervul vag. În cadrul acestui proces de
extensie lezională, afectarea pars compacta din substanţa neagră (cu pierderea
de neuroni dopaminergici şi scăderea cantităţii de dopamină eliberată la nivelul
neostriatului) apare abia către sfârşitul stadiului III evolutiv (Braak), când apar
şi primele semne clinice caracteristice parkinsonismului motor care permit
diagnosticul clinic de boală Parkinson.
O consecinţă a acestor descoperiri o constituie demonstrarea faptului că boala
Parkinson nu se datorează doar disfuncţiei dopaminergice din circuitul nigro-striat,
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ci şi leziunilor din alte sisteme dopaminergice din SNC (în particular mezo-limbic
şi mezocortical) şi din sistemul nervos periferic (plexul mienteric din peretele
tubului digestiv, structurile dopaminergice de la nivelul sistemului cardiovascular,
renal etc.) precum şi afectării a numeroase structuri non-dopaminergice (din
trunchiul cerebral, paleostriatul ventral, diencefal, neocortex). Pe de altă parte,
aşa cum deja este cunoscut din neurofiziologie, circuitele nigro-striate nu au
doar funcţii motorii; ele sunt organizate în „circuite segregate“ atât somatotopic
cât şi funcţional şi în afară de circuitele motorii s-au identificat circuite similare
care intervin în realizarea funcţiilor cognitive, vizuo-spaţiale şi de control al
oculomotricităţii, afective şi de control al impulsurilor comportamentale (în
special legate de mecanismul de recompensă şi învăţare prin asociere). Aceste
date nu numai că nu vin în contradicţie cu datele clinice, dar dimpotrivă explică
observaţiile clinice mai vechi că pe de o parte nu toate semnele motorii pot fi
explicate prin leziuni dopaminergice nigrale (precum tulburările de echilibru,
parţial tremorul, s.a.), iar pe de altă parte nu toate manifestările disfuncţiilor
dopaminergice sunt de tip motor (ci apar şi tulburări cognitive, de dispoziţie,
psihotice, senzitive, vegetative), şi nu în ultimul rând că există şi manifestări
clinice determinate de disfuncţii ale altor structuri cerebrale şi sisteme de
neurotransmisie (de tip noradrenergic, serotoninergic, glutamatergic, colinergic,
s.a), precum tulburările de somn, o parte dintre tulburările cognitive, de dispoziţie,
vegetative, s.a.
Pe lângă toate acestea, ne confruntăm în ultimii peste 50 ani şi cu manifestări
ale bolii Parkinson care nu fac parte din istoria naturală a bolii, dar care sunt
frecvent întâlnite deoarece ele sunt induse de însuşi tratamentul simptomatic al
bolii bazat în esenţă pe o stimulare dopaminergică, care din păcate însă nu poate
reproduce modalităţile biologice de stimulare dopaminergică continuă, tonică
şi adaptată nevoilor funcţionale şi metabolice normale ale circuitelor neuronale
particulare implicate în procesarea la nivel celular şi de reţele neuronale a
informaţiilor pe care le utilizează în mod specific. Abia în ultimii ani, datele
cercetărilor în neurobiologie ne ajută să începem să înţelegem rolul normal al
dopaminei în menţinerea şi controlul neuroplasticităţii normale şi să începem
să cunoaştem (şi mai mult să intuim şi să emitem ipoteze de lucru !) alterările
fenomenelor de neuroplasticitate la nivelul reţelelor neuronale corticale şi din
ganglionii bazali supuse fenomenelor patologice de tip neurodegenerativ, induse
de înseşi tratamentele cu beneficiu simptomatic pe de o parte, dar responsabile
pe de altă parte de manifestările clinice generate de aceste perturbări în funcţia
reţelelor neuronale, uneori redutabile precum fluctuaţiile motorii şi non-motorii,
diskineziile şi tulburările de control al impulsurilor comportamentale.
Recent, tulburările non-motorii din boala Parkinson au fost sistematizate2,
după cum urmează:
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1. Simptome neuropsihiatrice: depresie, apatie, anxietate, anhedonie,
hipoprosexie, halucinaţii, iluzii, delir, demenţă, comportament obsesiv
(cel mai adesea indus de unele medicamente), comportament stereotip
repetitiv („punding”), confuzie, delirium (cel mai adesea indus de
medicaţie), atacuri de panică.
2. Tulburări de somn: sd. picioarelor neliniştite şi de mişcări periodice
ale membrelor, tulburarea comportamentală de somn REM, pierderea
atoniei somnului REM, tulburări motorii în stadiile NREM, somnolenţa
diurnă excesivă, visele cu un conţinut foarte dinamic, insomnia, tulburări
respiratorii de somn.
3. Simptome vegetative (disautonome): tulburări vezicale urinare
(imperioase, frecvente, nicturie), de sudoraţie, hipotensiune arterială
ortostatică, căderi determinate de aceasta din urmă, dureri toracice
constrictive, disfuncţii sexuale, hipersexualitate (adesea indusă de
tratamentul medicamentos), disfuncţie erectilă, uscăciunea ochilor.
4. Simptome gastro-intestinale (în mare parte, dar nu în exclusivitate
fac parte dintre tulburările vegetative): „hipersalivaţie” (de fapt falsă
hipersalivaţie, deoarece pacientul nu înghite saliva normală), aguesie,
disfagie şi acumularea alimentelor în cavitatea bucală („choking”), reflux
alimentar, vărsături, constipaţie şi evacuare intestinală nesatisfăcătoare,
incontinenţă fecală.
5. Simptome senzitive: dureri, parestezii, tulburări olfactive.
6. Alte simptome: oboseală, diplopie, vedere înceţoşată, seboree excesivă,
pierdere în greutate, creştere în greutate (de obicei indusă de tratament).
Se observă în această clasificare multe suprapuneri între simptome având
o patogenie complexă (în care se intrică tulburări vegetative cu cele de
comportament şi/sau senzitive, cele legate de evoluţia naturală a bolii cu cele
induse de medicamente etc.), astfel că în afara unui inventar aproape complet
de simptome non-motorii nu considerăm că această clasificare are o bază
fiziopatologică şi semiologică foarte riguroasă, motiv pentru care nu o vom
utiliza în continuare. Mai mult decât atât, unele dintre aceste simptome legate de
evoluţia naturală a bolii îşi pot schimba caracteristicile clinice la pacienţii trataţi
cu medicamente dopaminergice, căpătând un caracter fluctuant între stările de
„on” şi „off”, în particular în cazul manifestărilor non-motorii de wearing-off,
categorie alcătuită3 din:
1. Simptome senzitive: durere, parestezii, hipoestezie, akathisie, oboseală
2. Simptome neuro-psihiatrice: anxietate, paranoia, halucinaţii, depresie,
panică, tulburări cognitive
3. Simptome vegetative: paloare, variaţii ale TA, dispnee, tahicardie,
hipersudoraţie, hiperemie facială, midriază, falsă hipersecreţie salivară,
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disfagie, eructaţii, meteorism abdominal, polakiurie şi alte tulburări de
micţiune.
În acest context, voi încerca în cele ce urmează să fac o trecere în revistă a
manifestărilor non-motorii întâlnite în boala Parkinson pornind de la o încadrare
a lor semiologică şi explicate pe o bază fiziopatologică, în măsura în care datele
cunoscute în prezent permit astfel de explicaţii. De la bun început trebuie făcută
precizarea că şi aceste tulburări, ca de altfel şi tulburările motorii, pot fi încadrate
în două categorii:
- manifestări non-motorii în relaţie cu evoluţia naturală a bolii;
- manifestări non-motorii induse de tratamentul specific bolii Parkinson.

A. Tulburările afective
1. Depresia, anxietatea şi anhedonia
O cercetare pe Medline ne va arăta date foarte variabile privind prevalenţa
depresiei în boala Parkinson, cu variaţii între 7 şi 70% în funcţie de metodologia
de studiu şi de criteriile de diagnostic folosite. Majoritatea experţilor în domeniu
sunt însă de acord că probabil mai mult de jumătate dintre bolnavii cu această
maladie au o tulburare depresivă (mergând de la distimie până la o tulburare
severă) apărută mai devreme sau mai târziu în cursul bolii. În particular trebuie
subliniat că tulburarea depresivă poate preceda apariţia semnelor motorii în pană
la 43% dintre cazuri, mai ales la tineri cu istoric familial de boală Parkinson4. În
acest context merită subliniat faptul că nu s-a observat o corelaţie lineară între
stadiul de boală şi momentul de apariţie şi severitatea depresiei.
Un aspect important al apariţiei depresiei la aceşti pacienţi este acela că
alterează semnificativ calitatea vieţii cotidiene a acestor bolnavi, mai ales când
se asociază şi unor disfuncţii motorii importante. Momentul apariţiei depresiei
în boala Parkinson poate genera şi o serie de „capcane de diagnostic”, deoarece
uneori parkinsonismul motor dominat de hipokinezie şi cu masca facială tipică
bolii poate simula depresia (fără ca în realitate tulburarea depresivă să fie
întotdeauna prezentă), în alte situaţii prezenţa reală a depresiei la un parkinsonian
poate simula o demenţă, iar în alte cazuri prezenţa unei depresii primare poate
simula tabloul de parkinsonism (fără ca pacientul să aibă boala Parkinson).
De aceea se impune ca în toate aceste situaţii evaluarea clinică neurologică şi
neuropsihologică să fie foarte riguroasă deoarece fiecare dintre aceste situaţii
înseamnă un alt diagnostic, un alt prognostic (şi nu trebuie ignorat riscul suicidar
al depresiei primare !) şi un alt tratament de care depinde în mod decisiv soarta
pacientului. Deşi aparent apropiată de depresie, anhedonia – frecvent asociată
bolii Parkinson, este o tulburare afectivă distinctă definită ca o incapacitate de a
avea experienţa normală a plăcerii fizice şi/ sau sociale. Pacienţii cu anhedonie
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îşi pierd de aceea în mare măsură motivaţia pentru o serie de activităţi normale
inclusiv pentru interacţiunile sociale, au o scădere a capacităţii de concentrare
(care se poate adăuga la hipoprosexia indusă direct de disfuncţia frontală) şi
o scădere a iniţiativei (care se poate asocia şi amplifica disfuncţia executivă
indusă de alterarea dopaminergică mezocorticală) precum şi un interes scăzut
pentru activităţile obişnuite care în general fac plăcere omului sănătos (activitate
sexuală, o alimentaţie preferată, etc.). La pacienţii cu boala Parkinson, anhedonia
interferă cel mai adesea cu manifestări induse de depresie precum pierderea stimei
eu-lui, pierderea apetitului, pierderea speranţei, pesimism, apariţia sentimentelor
de devalorizare a sinelui, sentimentului de vinovăţie, de gânduri recurente despre
moarte şi suicid, tulburări de somn (agravate de depresie, care se adăugă adesea
la tulburările de somn induse de leziunile caracteristice bolii înseşi). O menţiune
aparte trebuie făcută cu privire la riscul suicidar; acest risc există şi în boala
Parkinson dar este mai mic decât frecvenţa şi persistenţa ideaţiei suicidare în
această boală, probabil şi datorită coexistenţei unei anxietăţi marcate care induce
în contrabalans frică de moarte. Cu toate acestea, insistăm asupra faptului că la
pacientul cu boala Parkinson şi depresie, tratamentul antidepresiv trebuie instituit
cât mai repede, mai corect şi mai susţinut deoarece riscul suicidar nu este de
neglijat, mai ales în boala cu debut juvenil5. Un aspect particular al tulburărilor
afective parkinsoniene este acela că în cazul pacienţilor trataţi (cel mai adesea
cu levodopa) pot să apară fluctuaţii ale acestora induse de tratament, de obicei cu
depresie accentuată aparent fără motiv, anxietate cu sau fără tulburări de panică,
mai frecvent în perioada de off, care dispar sau se ameliorează semnificativ la
intrarea în stadiul on indus de administrarea de levodopa. Nu rareori astfel de
fluctuaţii afective preced în timp apariţia fluctuaţiilor motorii, dar cel mai adesea
le însoţesc pe acestea (în mod particular sunt bine caracterizate astăzi fluctuaţiile
afective asociate perioadei de wearing-off, unde sunt încadrate în aşa numitele
fenomene de “wearing-off non-motor”).
În schimb, deşi mai rar decât aceste manifestări de “off”, s-au observat uneori
în perioadele de “on”, manifestări psihiatrice oarecum opuse: episoade maniacale
(cu grandoare, impulsivitate, hipersexualitate, insomnie) sau tulburări psihotice,
care aproape întodeauna însoţesc diskineziile induse de medicamente. Studiile
anatomo-clinice au stabilit în general corelaţii între prezenţa depresiei în boala
Parkinson şi degenerescenţe ale căilor ascendente monoaminergice modulatoare
ale activităţii cortexului limbic şi orbitofrontal. În particular s-au evidenţiat
anomalii funcţionale în circuitele “de recompensă”, “motivaţionale” şi de “răspuns
la stres”6, care implică atât aspectele emoţionale cât şi pe cele discognitive
induse de depresie. Studii de dozare cantitativă a diferiţilor neurotransmiţători
implicaţi în circuitele de modulare a vieţii afective în boala Parkinson, au arătat
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scăderi semnificative ale activităţii serotoninergice, noradrenergice dar mai ales
dopaminergice în aria tegmentală ventrală din mezencefal, nc. caudat, putamen,
nc. accumbens, locus coeruleus, substanţa neagră, hipotalamusul lateral şi
posterior, precum şi în cortexul hipocampic, cingulat şi orbitofrontal7-12. Toate
aceste date însumate duc la concluzia că tulburările afective din boala Parkinson
nu pot fi explicate printr-o singură leziune ci prin alterarea unor multiple sisteme
de modulare a stărilor de dispoziţie care interferă între ele la nivele diferite,
începând cu trunchiul cerebral şi până la nivelul cortexului limbic şi neocortexului
fronto-temporal; în acest context lezional se pare că disfuncţia dopaminergică
este majoră şi ea conferă şi cele mai multe dintre particularităţile clinice ale
acestor tulburări. De aceea nu este surprinzător că cele mai multe dintre aceste
tulburări se ameliorează semnificativ, până la dispariţie în unele cazuri, sub
tratament cu agonişti dopaminergici şi/ sau levodopa, care constituie prima linie
de tratament în această situaţie. Dacă în aceste condiţii tulburările afective nu se
remit satisfăcător se recomandă asocierea liniei a doua de tratament constituită de
medicaţia antidepresivă (cu menţiunea că în situaţia utilizării unui antidepresiv
din clasa SSRI este posibil ca, datorită unor interferenţe farmacodinamice încă
neelucidate, în rare cazuri sindromul parkinsonian să se agraveze, situaţie în care
antidepresivul trebuie schimbat cu un altul aparţinând altei categorii chimice;
de asemenea deşi formal asocierea unui SSRI cu un inhibitor de MAO-B este
contraindicată datorită riscului de sindrom serotoninergic şi în foarte rare cazuri
chiar de apariţie a unor tulburări severe asemănătoare sindromului neuroleptic
malign13 care pot avea consecinţe severe care să pună în pericol viaţa pacientului,
cel puţin în cazul asocierii rasagilinei cu un antidepresiv SSRI studiile clinice nu
au confirmat aceasta supoziţie14,15).
Boala Parkinson cu depresie este o contraindicaţie pentru tratamentul prin
stimulare cerebrală profundă (DBS), acesta fiind unul dintre motivele pentru care
înainte de a se decide acest tip de intervenţie terapeutică trebuie făcută o evaluare
neuropsihologică foarte riguroasă. Mai mult decât atât, datele comunicate în
literatură sunt contradictorii în ceea ce priveşte acest tip de tratament şi depresia,
în multe dintre aceste studii relevându-se faptul că DBS pentru tratamentul bolii
Parkinson agravează depresia, tulburările de atenţie şi disfuncţiile mnestice16-19.

B. Tulburările cognitive
Este demonstrat astăzi faptul că în boala Parkinson, în general nu de la debutul
clinic, tulburările cognitive sunt frecvent prezente, mergând de la tulburări
de integrare vizuo-spaţială până la disfuncţie executivă, tulburări de învăţare
şi demenţă. Aceste tulburări nu sunt neaşteptate având în vedere implicarea
profundă a ganglionilor bazali şi circuitelor dopaminergice cerebrale în
realizarea funcţiilor cognitive. Aşa cum arătăm mai sus, între circuitele segregate
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care se închid în striat există cel puţin două care implică scoarţa prefrontală
(unul pentru partea sa dorso-laterală, altul pentu cea medială şi bazală) cu rol în
funcţiile executive, care sunt esenţiale pentru formularea deciziilor pornind de
la integrarea diferitelor tipuri de informaţie. În aceste circuite nc. caudat ocupă
un loc central, ca şi nc. accumbens. Datorită acestor circuite, ganglionii bazali
intervin în păstrarea şi integrarea informaţiilor, focalizarea atenţiei, programarea
şi organizarea comportamentului direcţionat către o anumită ţintă propusă
(circuitul care se închide în scoarţa prefrontală dorso-laterală), în decizia şi
organizarea comportamentului generat de informaţii din sfera afectivă (circuitul
care se închide în scoarţa orbito-frontală) şi în motivaţie, focalizarea atenţiei
şi sesizarea erorilor determinate de mecanismele de recompensă (circuitul
care implică partea anterioară a scoarţei girusului cingulat în relaţie cu nc.
accumbens). În plus, date foarte recente au evidenţiat rolul fundamental pe care
îl are dopamina din sistemele mezo-cortical şi mezo-limbic în facilitarea acestor
funcţii şi mai ales în realizarea neuroplasticităţii corticale şi la nivelul tuturor
structurilor din ganglionii bazali (prin circuitul nigro-striat) prin stimularea
tonică a receptorilor dopaminergici extrasinaptici care determină realizarea
echilibrului între fenomenele de LTP („long-term potentiation”) şi LTD („longterm depression”) – condiţie obligatorie şi necesară pentru normalitatea funcţiei
sistemelor de semnalizare intracelulară. În acest proces complex, la nivelul
tuturor acestor structuri activitatea de modulare dopaminergică interacţionează
cu cea colinergică în controlul funcţiei normale a sinapselor glutamat-ergice şi
gaba-ergice – esenţiale în realizarea proceselor cognitive (inclusiv procesele
mnestice, de învăţare şi decizionale).
În boala Parkinson, tulburările cognitive apar insidios şi la mai mult de 1
an faţă de apariţia parkinsonismului motor (element definitoriu de diferenţiere
clinică între boala Parkinson şi boala difuză cu corpi Lewy20,21), îmbrăcând uneori
tabloul clinic de tulburare cognitivă moderată (MCI) de regulă non-amnestică
cu profil de tip subcortical (afectare de tip disexecutiv asociată cu tulburări
de atenţie, disfuncţie vizuo-spaţială cu tulburări de construcţie şi tulburări de
memorie mai tardive de tip subcortical – vezi mai jos). Tulburările de memorie
în boala Parkinson, spre deosebire de cele de tip alzheimerian, se caracterizează
prin dificultăţi de evocare a informaţiilor şi mai puţin de codare şi stocare a lor;
este afectată şi memoria verbală dar şi cea vizuală, dar mai puţin decât în boala
Alzheimer. Tulburările de atenţie pot avea un caracter fluctuant, mai puţin evident
decât în cazul bolii difuze cu corpi Lewy, dar mai evident decât în boala Alzheimer.
Disfuncţia executivă se manifestă prin dificultăţi de a găsi soluţiile optime în
rezolvarea de diferite probleme, inclusiv cele care apar în activitatea cotidiană
determinată de dificultăţi în procesul deciziei care implică scoarţa prefrontală
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(vezi mai sus), la care se asociază apoi dificultăţi în formularea de concepte şi
care cu timpul fac din ce în ce mai dificilă viaţa profesională, socială şi chiar
familială. Se consideră că şi tulburările de fluenţă verbală (dificultăţi de iniţiere,
perseverarea verbală, alterarea melodicităţii verbale) sunt de fapt manifestări ale
disfuncţiei executive care interferă cu mecanismele limbajului în planul evocării
şi utilizării cuvintelor cele mai potrivite în raport cu mesajul exprimării verbale.
Disfuncţia vizuo-spaţială este mai precoce şi mai sever afectată în b.Parkinson
decât în b.Alzheimer (cu excepţia stadiilor avansate ale acesteia din urmă) şi
este consecinţa alterării circuitelor cortico-striate implicate esenţial în integrarea
vizuo-spaţială (care determină alterări vizuo-perceptuale care afectează
discriminarea vizuală, perceperea mişcării în spaţiul înconjurător, percepţia
formei obiectelor fără să fie atinse), a celor în relaţie cu activitatea oculomotorie
(implicând alterări de orientare vizuo-spaţială) la care probabil se asociază şi
disfuncţia executivă (în termenii planificării şi alternanţei răspunsurilor). În
planul evaluării neuropsihologice testul ceasului este sever afectat (ca de altfel şi
în boala difuză cu corpi Lewy) ca şi copierea desenelor.
Toate aceste tulburări cognitive se pot agrava progresiv până în stadiul de
demenţă asociată bolii Parkinson, care din punct de vedere patologic corespunde
stadiului VI Braak. În acest stadiu (dar şi premergător lui, fiind consideraţi ca
factori de predicţie ai apariţiei acestui tip de demenţă într-o etapă anterioară) şi
intricat cu disfuncţiile cognitive, la ceva mai puţin de 50% dintre aceşti pacienţi
pot să apară şi tulburări psihiatrice propriu-zise sub formă de halucinaţii - de
obicei vizuale22, delir (cel mai adesea de tip paranoid), tulburări afective, apatie.
Unele obsevaţii clinice au evidenţiat o posibilă corelaţie între riscul de a dezvolta
ulterior demenţă şi profilul motor iniţial al bolii Parkinson cu declin mai rapid
în care apar semnificativ clinic şi semne motorii non-dopaminergice asociate
celor de tip dopaminergic: căderi mai frecvente, instabilitate posturală, tulburări
de mers (aşa-numitul fenotip PIDG – „postural instability gait disorder”); de
asemenea apariţia tulburărilor de somn de tip RBD („REM Behaviour Disorder”
- tulburare comportamentală de somn REM) în stadii mai precoce de boală, pare
să fie un factor de predicţie pentru apariţia ulterioară a demenţei asociate bolii
Parkinson. Grupul de lucru al MDS (“Movement Disorders Society”) a stabilit o
serie de criterii operaţionale care permit diagnosticul de demenţă asociată bolii
Parkinson (bazate pe caracteristici esenţiale, caracteristici clinice asociate, caracteristici care nu exclud diagnosticul dar îl fac mai puţin probabil, caracteristici
care sugerează alte condiţii sau boli cauzatoare ale sindromului demenţial);
aplicând aceste criterii pot să apară mai multe eventualităţi de diagnostic clinic:
demenţa asociată bolii Parkinson probabilă, posibilă sau improbabilă20. Pentru
diagnosticul bolii difuze cu corpi Lewy se folosesc Criteriile McKeith 200523-25.
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Neuroimagistica structurală (CT, IRM) nu aduce date specifice în acest stadiu de
boală, dar studiile comparative au pus în evidenţă un grad de atrofie cerebrală
globală mai mare decât la pacienţii cu boală Parkinson fără demenţă.
Studiile de perfuzie cerebrală prin PET au arătat modificări secundare scăderii
metabolismului glucozei constând în perfuzie mai diminuată în ariile asociative
corticale în timp ce în ganglionii bazali s-a observat o hiperperfuzie reactivă
(considerată a fi consecinţa scăderii stimulării dopaminergice). Mai recent,
studiile PET cu un ligand specific beta-amiloidului (PIB - Intermediarul Pittsburg
B) au adus date extrem de interesante deoarece au evidenţiat in vivo în creierul
pacienţilor cu demenţă asociată bolii Parkinson o încărcare crescută nu numai de
alfa-synucleină (vezi studiile lui H. Braak), dar şi o încărcare semnificativă cu
amiloid care nu se regăseşte şi la pacienţii cu boala Parkinson fără demenţă, dar
nu atât de importantă ca în boala difuză cu corpi Lewy (la care gradul de încărcare
cu amiloid este apropiat de cel al bolnavilor cu maladie Alzheimer)26. Aceste date
imagistice obţinute in vivo sunt congruente cu observaţiile patologice făcute de-a
lungul mai multor ani, prin studiu sistematic la necropsie, al creierelor obţinute
de la pacienţi care fuseseră diagnosticaţi în viaţă cu diferite tipuri de demenţă
neurodegenerativă şi/ sau vasculară şi care au arătat că în realitate leziunile de
diferite tipuri (de tip amiloidic, depozite de alfa-synucleină, de tip tau-patie, de
tip vascular) sunt prezente împreună în proporţii diferite de la bolnav la bolnav
şi probabil că împreună participă, cu pondere variabilă individual la realizarea
disfuncţiilor cerebrale manifestate clinic sub forma unui sindrom demenţial.
În plan biochimic şi al activităţii sinaptice, este extrem de interesantă
observaţia că în demenţa asociată bolii Parkinson (ca de altfel şi în boala difuză
cu corpi Lewy) deficitul de activitate colinergică este semnificativ mai sever
decât în boala Alzheimer (recunoscută ea însăşi prin scăderea semnificativă a
activităţii colinergice corticale), ceea ce explică în bună măsură şi răspunsul
terapeutic favorabil al pacienţilor cu demenţă asociată bolii Parkinson şi a celor
cu boală difuză cu corpi Lewy la inhibitori de colinesterază (în toate ghidurile
terapeutice, inclusiv în cel al Societăţii de Neurologie din România, pe baza
recomandărilor experţilor MDS, rivastigmina are indicaţie de tip IA în aceste
afecţiuni). Alături de deficitul colinergic, de apariţia disfuncţiilor cognitive
din boala Parkinson, şi alte tulburări de neurotransmisie la nivel cerebral sunt
responsabile: în primul rând disfuncţia dopaminergică (probabil principala cauză
a disfuncţiei executive), dar şi un deficit noradrenergic, serotoninergic precum şi
o perturbare severă a activităţii glutamat-ergice27.

C. Tulburările psihotice în boala Parkinson
Aceste tulburări sunt relativ comune în maladia Parkinson în care apar însă
tardiv în evoluţia bolii, de obicei la pacienţi cu vârsta mai înaintată. Apariţia lor
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determină o alterare semnificativă a calităţii vieţii zilnice a acestor pacienţi şi
se asociază cu un prognostic defavorabil; nu rareori sunt un factor de predicţie
pentru apariţia demenţei (vezi mai sus). Ele apar nu numai ca o consecinţă a
tratamentului antiparkinsonian, aşa cum erau interpretate până nu demult, ci
rezultă din interferenţa între modificările lezionale induse de progresia bolii şi
o serie de factori extrinseci, între care medicaţia utilizată joacă un rol important
(mai ales agoniştii dopaminergici). Din punct de vedere clinic, aceste manifestări
apar în contextul lipsei de alterare a senzoriului, progresează în timp şi se
manifestă cel mai frecvent sub forma halucinaţiilor vizuale, adesea cu nelinişte
sau chiar agitaţie psihomotorie. Aşa cum am arătat sunt mai frecvent asociate
cu prezenţa tulburărilor cognitive / demenţei, ca şi cu prezenţa depresiei şi a
tulburărilor de somn. O serie de raportări preliminare au ridicat problema unei
potenţiale asocieri între tratamentul prin DBS şi dezvoltarea manifestărilor
psihotice în boala Parkinson28. Tratamentul presupune ajustarea medicaţiei
antiparkinsoniene şi utilizarea acelor antipsihotice atipice care nu agravează
parkinsonismul (clozapine cu indicaţie de tip IA şi quetiapine cu indicaţie
IIB, în ghidurile terapeutice). Observaţii recente sugerează că inhibitorii de
colinesterază, pe lângă ameliorarea disfuncţiei cognitive şi independent de ea,
au şi efecte antipsihotice la aceşti bolnavi29-31.

D. Tulburările de control al impulsurilor (ICD – „Impulse Control
Disorders”) în boala Parkinson
Conform definiţiei Asociaţiei Americane de Psihiatrie aceste tulburări se referă
la incapacitatea unui individ de a rezista unui impuls, unei tendinţe imperioase
sau unei tentaţii de a face o activitate ce poate fi periculoasă pentru sine sau
pentru ceilalţi.
Astfel de tulburări psihopatologice, cunoscute de multă vreme în psihiatrie
în diverse circumstanţe etiologice, s-au observat cu precădere în ultimii 10 ani şi
la un număr considerabil de pacienţi cu boala Parkinson aflaţi sub diferite forme
de tratament dopaminergic, mai ales cu doze mari de agonişti dopaminergici.
Aspectele clinice particulare cel mai frecvent întâlnite la aceşti bolnavi, descrise
până în prezent în literatură sunt: tendinţa nestăpânită şi excesivă de a participa
la jocuri de noroc („gambling”), uneori ignorând nevoile de alimentaţie şi de
îngrijire proprie, activitatea nestăpânită de a face cumpărături multe, nejustificate
şi iraţionale uneori mult peste posibilităţile financiare ale persoanei în cauză
(„compulsive shopping”), hipersexualitate compulsivă (uneori şi la oameni mult
înaintaţi în vârstă), impulsuri de agresivitate, comportament compulsiv de a
folosi excesiv şi nejustificat computerul, mâncatul compulsiv mult peste nevoile
alimentare reale. Unele dintre aceste manifestări se regăsesc şi în manifestări
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anormale care nu sunt generate de agoniştii dopaminergici, dar care au fost
descrise în cadrul Sindromului de Dereglare Dopaminergică (DDS – Dopamine
Dystregulation Syndrome) şi punding care a fost descris cel mai frecvent în
relaţie cu tratamentul cu levodopa. Prima observaţie în acest sens aparţine lui
Giovannoni G. în anul 200032 când a descris un comportament de tip addictiv la
parkinsonieni care au tendinţa să îşi crească singuri doza de levodopa, chiar dacă
aceasta generează diskinezii supărătoare, deşi necesităţile motorii ale individului
nu justifică o astfel de creştere. Ulterior, în lucrările publicate de acest autor ca
şi în multe alte publicaţii din diferite centre medicale din lume, în cadrul acestui
sindrom s-au mai descris: hipersexualitate anormală, nevoia de a umbla mult
dar fără un scop anume, „gambling” şi „shopping” patologice, comporatament
hipomaniacal şi chiar psihoze maniacale, precum şi fenomenul de „punding”33,34
(comportament motor caracterizat prin fascinaţia intensă de a face în mod repetat,
la nesfârşit, tot felul de activităţi stereotipe, inclusiv de a scrie în detaliu tot ceea
ce li se întâmplă sau de a ordona, reordona şi cataloga permanent orice, de a
sorta fără încetare obiecte de uz comun etc.; din propria experienţă, menţionez
cazul unui pacient cu boala Parkinson veche de peste 10 ani, de profesie medic
pe ambulanţă de peste 30 ani, care la fiecare control medical vine cu zeci-sute
de pagini scrise foarte ordonat în care descrie cu lux de amănunte tot ceea ce
i se întâmplă, fără ca până de curând să fi avut un astfel de comportament).
Într-o lucrare recentă35 în care se analizează aceste tulburări se consideră că toate
aceste manifestări pot fi încadrate într-un spectru mai larg de tulburări impulsivcompulsive în boala Parkinson care sunt generate de interferenţa între disfuncţia
dopaminergică în diferitele sisteme morfo-funcţionale ale SNC generată de
boala însăşi şi tratamentul dopaminergic care nu poate respecta modalitatea
complexă continuă şi modulată, de stimulare fiziologică în raport cu activitatea
normală a individului. În cadrul acestui spectru de manifestări clinice, autorii
citaţi identifică patru categorii clinico-patologice: 1. sd. de deficit de dopamină
(manifestat prin comportament de căutare imediată a recompensei); 2. sd. de
dependenţa de dopamină (manifestat prin comportament addictiv); 3. sd. de
dereglare dopaminergică (manifestat prin comportament addictiv şi stereotipii);
4. tulburări de control al impulsurilor (vezi comportamentul descris mai sus).

E. Tulburările de somn
Deşi sesizate de multă vreme, tulburările de somn în boala Parkinson au
început să fie studiate sistematic abia după anul 2000, atunci când noile date
despre leziunile caracteristice acestei boli au început să ofere explicaţii asupra
mecanismelor potenţiale ale acestor tulburări şi totodată atunci când dezvoltarea
şi accesibilitatea studiilor de polisomnografie însoţite de înregistrarea video
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continuă concomitentă au deschis posibilitatea studierii clinice sistematice a
acestor manifestări. Ele sunt foarte frecvente şi au fost descrise la 70-98% dintre
pacienţii cu boala Parkinson35-42.
Astfel, înţelegem faptul că leziunile multiple din trunchiul cerebral care duc
la anomalii funcţionale ale mai multor sisteme de neurotransmiţători (esenţiale
pentru inducerea şi desfăşurarea tuturor secvenţelor somnului normal) sunt
de natură să inducă alterări intriseci ale mecanismelor somnului: deficitul de
dopamină din aria tegmentală ventrală se corelează cu alterări ale somnului
REM printr-un mecanism încă neelucidat, scăderea numărului de neuroni
serotoninergici din ncc. centrali ai rafeului participă la perturbarea mecanismelor
de inducţie a somnului NREM, leziunile neuronilor noradrenergici din locus
coeruleus şi a celor colinergici din nc. pedunculo-pontin şi din nc. bazal
Meynert se pot corela cu anomaliile funcţionale ale somnului REM; studii mai
recente par să implice şi anomalii în secreţia hipocretinei în relaţie cu apariţia
somnolenţei diurne. Pe lângă acestea, la amplificarea anomaliilor intrinseci ale
somnului contribuie nespecific şi modificări legate de însăşi vârsta de obicei mai
înaintată a acestor bolnavi care contribuie la modificarea arhitecturii somnului şi
a ritmurilor circadiene.
Un al doilea grup de condiţii care participă la apariţia şi amplificarea
tulburărilor de somn ale bolnavilor cu maladie Parkinson, pot să inducă
alterări extrinseci mecanismelor propriu-zise ale somnului, şi sunt generate de
simptomele bolii Parkinson înseşi (tulburările motorii: rigiditatea, bradikinezia,
dificultăţile motilităţii axiale – de natură să nu permită relaxarea fizică şi
să altereze comportamentul motor în timpul somnului; tulburările senzitive
şi durerea: durerile musculare nocturne, s.a.; tulburările psihice: depresia,
anxietatea; tulburările cognitive şi demenţa), de alte tulburări motorii nocturne
asociate bolii Parkinson (distonii musculare, mişcări periodice ale membrelor şi
sindromul picioarelor neliniştite, tulburarea comportamentală de somn REM),
de afecţiuni medicale comorbide (apnee de somn, nicturie, s.a), de efectele
secundare ale unor medicamente (între care somnolenţa diurnă asociată cu
agoniştii dopaminergici este mai frecvent documentată, la fel ca şi tulburările de
control al impulsurilor – vezi mai sus).
Consecinţele clinice ale acestor anomalii mai frecvent asociate cu boala
Parkinson sunt: reducerea duratei somnului cu unde lente (stadiile III – IV
NREM) şi creşterea duratei stadiilor I – II NREM (somnul superficial), reducerea
duratei somnului REM, alterarea arhitecturii somnului cu fragmentarea sa, care
devine din ce în ce mai ineficient şi neodihnitor şi are drept principală consecinţă
somnolenţa diurnă şi uneori nevoia imperioasă de a adormi (aşa-numitele
„atacuri de somn”- termen însă ce trebuie evitat deoarece este incorect din punct
de vedere fiziopatologic, fiind înlocuit ca terminologie cu „somnolenţă diurnă
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excesivă şi adormiri bruşte”), fenomene ce par a fi uneori, în cazuri individuale,
accentuate de utilizarea agoniştilor dopaminergici. Subiectiv pacienţii acuză
foarte adesea dificultăţi de adormire, treziri frecvente în cursul nopţii, neliniştea
membrelor – mai ales a celor inferioare, dureri şi crampe musculare nocturne,
dificultatea de a se întoarce în pat, nicturie şi incontinenţă urinară; se mai pot
observa de asemenea, episoade de confuzie nocturnă şi halucinaţii nocturne,
mai frecvent vizuale. Într-o proporţie de 15-40% bolnavii cu maladia Parkinson
manifestă o parasomnie severă (necaracteristică doar acestei maladii, ea fiind
întâlnită şi în narcolepsie şi alte boli neurodegenerative de tip alfa-synucleinopatie,
la unele chiar mai frecvent, cum este cazul atrofiei multisistem în care apare la
cca. 70% dintre cazuri şi al bolii difuze cu corpi Lewy în care este întâlnită în
practic toate cazurile) cunoscută sub denumirea de tulburare comportamentală
de somn REM („REM Behaviour Disorder”, RBD). De aceea se consideră că
RBD este o caracteristică precoce a alfa-synucleinopatiilor care ar putea anticipa
diagnosticul uneia dintre aceste maladii, când apare asociată şi cu alte semne
neurologice, fără însă că în acest moment să dispunem de cunoştinţele necesare
unui diagnostic de certitudine de boala Parkinson înainte de manifestarea
parkinsonismului motor. Această anomalie care apare în cursul somnului REM,
fiind determinată de ineficienţa mecanismelor care în mod normal decuplează
total sistemele motorii de comenzile din sistemul nervos central în timpul acestei
secvenţe de somn, se manifestă prin pierderea atoniei musculare normale din
somnul REM însoţită de activitate tonică şi fazică la nivelul muşchilor, bărbiei
şi extremităţilor (obiectivată prin EMG), asociată cu tresăriri sau uneori mişcări
violente ale membrelor sau întregului corp care par legate de conţinutul viselor;
datorită violenţei acestor mişcări, uneori pot să apară traumatisme însoţite de
răniri mai mult sau mai puţin importante atât ale bolnavului cât şi ale partenerului
de somn al acestuia. Diagnosticul de certitudine se face prin polisomnografie cu
înregistrare video continuă concomitentă în cursul somnului de noapte.

F. Tulburări senzoriale şi senzitive
O manifestare prezentă în aproape toate cazurile de boală Parkinson
idiopatică este disfuncţia olfactivă care evoluează până la anosmie. Această
anomalie este foarte precoce, în marea majoritate a cazurilor precedând cu
mulţi ani apariţia primelor semne motorii caracteristice, dar în acelaşi timp prin
lipsa ei de specificitate nu poate permite un diagnostic de certitudine în stadiul
premotor al bolii. Astăzi ştim că acest fenomen se explică prin precocitatea
leziunilor în stadiul I Braak, la nivelul bulbilor olfactivi. Într-un studiu in vivo43
care a folosit metode imagistice radioizotopice de evidenţiere a anomaliilor
funcţionale ale căilor olfactive atât la pacienţii cunoscuţi cu boala Parkinson, dar
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şi la rudele apropiate ale acestora, asociate cu examen clinic şi examen DaT-scan
(pentru evidenţierea anomaliilor dopaminergice precoce la nivelul putamenului,
specifice bolii Parkinson) şi urmăriţi sistematic timp de 2 ani s-a observat că
hiposmia la rudele de gradul I ale bolnavilor cunoscuţi cu maladie Parkinson, s-a
asociat cu un risc crescut semnificativ al acestora, între 11% şi 22% de a dezvolta
ulterior boala Parkinson. Într-un alt studiu mai recent44 s-a evidenţiat faptul
că disfuncţia olfactivă la pacienţii parkinsonieni afectează semnificativ atât
capacitatea de identificare cât şi pe cea de discriminare a mirosurilor; mai mult, în
aceaşi serie de studiu s-a observat că alterarea pragului de percepţie a mirosurilor
este cel mai sever afectată în boala Parkinson, semnificativ mai mult decât în
atrofia multisistem şi în paralizia supranucleară progresivă (care au de asemenea
frecvent disfuncţie olfactivă).
Alte tulburări senzitive care sunt frecvent şi relativ nespecific întâlnite în
boala Parkinson sunt durerea (cu diferite forme clinice: dureri de tip nevralgic,
dureri cu aspect de arsură, crampe musculare, dureri difuze nesistematizate s.a),
senzaţia de constricţie, parestezii sub formă de furnicături, s.a. O caracteristică
cvasispecifică a acestor manifestări senzitive care sugerează o patogenie legată
de mecanismele intriseci bolii, este aceea că la bolnavii trataţi cu medicaţie
dopaminergica aceste fenomene senzitive au adesea un caracter fluctuant între
perioadele on şi off (de obicei sunt mai frecvente şi mai severe în perioada off).
În această situaţie, pe lângă manifestările de mai sus, se pot asocia senzaţia
de dispnee fără o suferinţă respiratorie propriu-zisă, senzaţia de tremor interior,
dureri sugerând o nevralgie trigeminală, s.a. Prezenţa acestor fluctuaţii senzitive
în fenomenul de wearing-off, precede nu rareori fenomenele fluctuante motorii,
ceea ce ne-ar putea permite la o anamneză atentă (mai ales dacă folosim şi
un chestionar specific depistării acestui tip de fluctuaţie) un diagnostic mai
precoce al fenomenului de wearing-off care ne obligă la modificări terapeutice
corespunzătoare. În ceea ce priveşte durerea prezentă la bolnavii cu maladia
Parkinson, se sugerează astăzi mai mult pe baza datelor mai recent cunoscute cu
privire la intervenţia unor circuite dopaminergice care implică neuronii din aria
tegmentală ventrală şi nc. accumbens în mecanismul de reacţie comportamentală
la durere, că aceasta este o formă de durere neuropatică de tip central (fără să
avem deocamdată dovezi certe în acest sens demonstrate la bolnavii cu maladie
Parkinson).

G. Tulburările vegetative
Acestea pot îmbrăca aspecte diferite şi extrem de complexe (vezi clasificarea
de mai sus), deoarece aproape că nu există componentă a sistemului nervos
vegetativ ai cărei centri din sistemul nervos central să nu fie afectaţi, uneori foarte

ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL BOLII PARKINSON / 45

precoce de modificările lezionale specifice bolii; mai mult decât atât recent au
apărut o serie de publicaţii care demonstrează faptul că în boala Parkinson apar
modificări şi la nivel periferic, aproape în toate organele şi ţesuturile (inclusiv în
celulele sanguine).
Din tot acest complex de tulburări vegetative, probabil că cele cu impactul
cel mai mare asupra calităţii vieţii bolnavului sunt: constipaţia, hipotensiunea
arterială ortostatică (care însă nu este întotdeauna simptomatică şi niciodată de
severitatea şi cu frecvenţa întâlnită în atrofia multisistem), disfuncţia sexuală,
disfuncţia urinară şi sudoraţia anormală. Ca şi în cazul tulburarilor senzitive
unele dintre manifestările vegetative pot avea şi ele fluctuaţii între stările „on”
şi „off” (mai frecvent transpiraţii, disfuncţii vezicale urinare, dureri abdominale
şi genitale, paloare, hiperemie facială, tuse, senzaţie de foame, senzaţie de
cald/ rece, distensie abdominală, s.a.), dar mai puţin pregnant decât în cazul
simptomelor senzitive, de dispoziţie şi cognitive. Recunoaşterea acestora ca
manifestări ale bolii este importantă pe de o parte, pentru că trebuie identificate
metodele de îngrijire care să limiteze consecinţele negative ale acestor tulburări
asupra calităţii vieţii bolnavului - vezi recentul Ghid al American Academy of
Neurology publicat în acest an, pentru tratamentul simptomelor non-motorii
din boala Parkinson45, iar pe de altă parte pentru că pornind de la existenţa
lor în diferite combinaţii (în special tulburări vegetative asociate cu tulburări
de somn şi/ sau disfuncţie olfactivă) se poate ridica suspiciunea de diagnostic
premotor de boală Parkinson, ceea ce poate duce la indicaţia de utilizare a unor
investigaţii particulare care să ne apropie de un diagnostic de boală Parkinson
posibilă sau probabilă: teste genetice, PET cerebrală cu fluorodopa, DaTscanSPECT cerebrală, SPECT cardiacă cu MIBG (metaiodobenzilguanidine) care
evidenţiază denervarea cardiacă precoce46.
În concluzie, putem spune că ştim astăzi că în maladia Parkinson, leziunile
neuronilor dopaminergici nu se referă doar la cei din substanţa neagră pars
compacta, dar cel puţin şi la cei din aria tegmentală ventrală din mezencefal şi din
sistemul nervos vegetativ periferic; în afara pierderii de neuroni dopaminergici,
în sistemul nervos central al acestor pacienţi mai sunt afectate şi multiple
alte reţele neuronale (cel puţin noradrenergice, serotoninergice, colinergice),
boala Parkinson fiind o maladie progresivă, multilezională şi extensivă. În
plus, pe fondul modificărilor continue ale substratului neuronal, specifice
procesului neurodegenerativ al bolii, alterarea neuroplasticităţii agravată şi de
tratamentele simptomatice bazate pe stimularea dopaminergică farmacologică,
dar nefiziologică, de tip pulsatil, amplifică anomaliile de organizare a reţelelor
neuronale complexe având drept consecinţă anomalii funcţionale şi structurale (la
nivel subcelular, legate de mecanismele enzimatice de semnalizare intracelulară,
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şi urmate de anomalii în sintezele proteice) progresive atât la nivelul ganglionilor
bazali, dar şi la nivel cortical şi în trunchiul cerebral precum şi la nivelul structurilor
vegetative din sistemul nervos central şi periferic. Toate aceste date sunt de natură
să ne explice atât manifestările motorii (dopaminergice şi non-dopaminergice)
cât şi pe cele non-motorii (dopaminergice şi non-dopaminergice), legate de
istoria naturală a bolii şi modificate sau apărute ca o consecinţă a tratamentului
simptomatic cronic, dopaminergic, dar necorespunzător mecanismelor de
funcţionare normale, fiziologice ale neuronilor şi reţelelor neuronale.
Cunoaşterea cât mai completă a acestor manifestări se impune pe de o parte
pentru a ameliora terapeutic condiţia şi calitatea vieţii bolnavilor cu maladie
Parkinson, iar pe de altă parte pentru a identifica modalităţile de contracarare a
mecanismelor bolii care să permită o modificare favorabilă a evoluţiei acesteia
(ideal oprirea evoluţiei) pornind de la un diagnostic pozitiv cât mai precoce,
când leziunile acumulate sunt mai puţine şi nu atât de severe.
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SIMPTOMELE MOTORII DIN BOALA PARKINSON
Mihaela Simu

Boala Parkinson (BP) are în prezent statutul de boală neurodegenerativă al
cărei diagnostic este clinic şi care beneficiază de tratament simptomatic. Diagnosticul clinic are ca şi corespondent neuro-patologic pierderea neuronilor
dopaminergici pigmentaţi (60-70%) din trunchiul cerebral în special substanţa
neagră (SN) şi prezenţa corpilor Lewy) – stadiul III după clasificarea lui Braak.
Astfel, elementul de definire şi identificare clinică al BP îl constituie simptomatologia motorie - parkinsonismul, cu consecinţe funcţionale multiple şi devastatoare.
Terapia de substituţie cu levodopa, care aduce iniţial (şi pentru o perioadă
variabilă de timp) - un control eficient al simptomelor motorii ale bolii, induce
prin ea însăşi (din motive complexe) simptome motorii suprapuse.
Astfel în BP analizăm 2 tipuri de simptome motorii:
1. Simptome motorii care aparţin bolii în sine şi evoluţiei naturale a acesteia.
2. Simptome motorii care reprezintă complicaţii ale terapiei de substituţie.

1. Simptome motorii care aparţin bolii în sine
Diagnosticul de BP înseamnă identificarea parkinsonismului (şi sub acest aspect tabloul clinic este neschimbat de la descrierea lui de către James Parkinson
în 1817 şi apoi Charcot şi contemporanii la sfârşitul secolului XIX).
Astfel, parkinsonismul (ansamblu de simptome motorii) devine un element
de referinţă în evoluţia naturală a bolii în raport atît cu faza premotorie a bolii
(tot mai mult cercetată, înţeleasă şi definită) cât şi cu faza avansată a bolii (faza
de declin cognitiv asociată bolii).
Simptomele motorii care definesc BP au debut focal (de obicei într-unul dintre membre), fiind expresia clinică a scăderii peste 70% a concentraţiei de dopamină în striatul controlateral, mai precis cu pierderea dopaminei în putamenul
posterior. Tomografia prin emisie de pozitroni (PET) cu 18 Florodopa arată captare asimetrică în faza precoce de boală mai ales în putamenul posterior (regiune
care corespunde cu regiunea motorie a striatului), putamenul anterior şi nucleul
caudat fiind interesaţi pe măsura progresiei bolii.
Akinezia, bradikinezia, rigiditatea şi tremorul sunt în principal legate de disfuncţia “buclei motorii” identificată la nivelul circuitelor ganglionilor bazali, bucla care are rol în controlul mişcărilor.
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Simptomele cardinale ale parkinsonismului sunt repezentate de un grup de
simptome (considerate prin convenţie ca “pozitive” sau “negative”) care se regăsesc exprimate individual în diferite combinaţii:
1. Tremorul de repaus (+)
2. Rigiditatea (+)
3. Bradikinezia (-)
4. Hipokinezia (-)
5. Postura in flexie (+)
6. Pierdere reflexe posturale (-)
7. Fenomenul de “freezing” (-)
Pentru parkinsonismul clinic definit, conform criteriilor de diagnostic curente ale UK Brain Bank este necesară prezenţa a cel puţin 2 din aceste simptome
cu un simptom obligatoriu şi anume bradikinezia.

1. Tremorul (+)
Tremorul, simptom pozitiv, reprezintă în general primul simptom observat în
repaus de pacient, deşi poate fi absent la până la 30% din pacienţi.
Tremorul parkinsonian este regulat cu frecventa de 4-6 Hz şi are distribuţie
topografică caracteristică:
- frecvent- interesează membrele predominant distal şi în repaus; astfel se
observă mai ales la nivelul degetelor (policele are o mişcare ritmică în
raport cu indexul, mişcare asociată cu “număratul de bani”-“pill rolling”,
iar la picior mişcarea e descrisă ca o “pedalare”);
- ocazional interesează mandibula şi limba;
- rar interesează muşchii axiali (abdomen, spate, şold), gâtul;
Tremorul poate creşte în amplitudine sau poate fi declanşat de manevre ca
mişcările voluntare ale altor părţi ale corpului, de calculul aritmetic, de stresul
mental şi emoţional. De asemenea este cel mai vizibil când pacientul merge
(semn precoce când încă alte semne nu sunt prezente), nu dispare în postură sau
acţiune deşi în aceste circumstanţe este mult atenuat faţă de repaus. În combinaţie cu rigiditatea dă senzaţia de “sacadă” (semnul “roţii dinţate”) în examinarea
pasivă prin mobilizarea unei articulaţii. Din păcate tremorul este un simptom pe
care terapia cu levodopa şi/sau medicaţia cu agonişti dopaminergici are o eficacitate limitată.

2. Rigiditatea (+)
Rigiditatea reprezintă un semn pozitiv şi defineşte creşterea tonusului muscular asociat bolii.
Această creştere de tonus este evidenţiabilă la palpare şi în repaus, pentru că
există o reducere a distensiei la mişcări pasive (membre, gât, trunchi), o rezis-

ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL BOLII PARKINSON / 55

tenţă crescută la întindere, cu o facilitare a reacţiei de scurtare şi o rezistenţă la
mişcările pasive egală în toate direcţiile.
Hipertonia musculară interesează astfel musculatura global, atât grupele
musculare flexoare cât şi cele extensoare (flexorii membrelor mai afectaţi în fazele precoce de boală clinica) şi se accentuează în timpul unei mişcări voluntare
active controlaterale.
Examinarea rigidităţii, care se face prin manevre de mobilizare pasivă a unor
articulaţii, este descrisă ca “plastică”, asemănată cu senzaţia resimţită la îndoirea
unei “ţevi de plumb” şi cu “semnul roţii dinţate “ datorită sacadelor percepute la
aceste mobilizări (prin contribuţia tremorului, chiar dacă este subclinic). Rigiditatea este din punct de vedere topografic sistematic detectabilă la nivelul articulaţiilor distale (ex. articulaţia mâinii).Dacă este prezentă la articulaţii proximale,
(gât şi/sau trunchi) are semnificaţie prognostică mai proastă, pentru că rigiditatea
axială nu răspunde aşa bine la tratamentul dopaminergic sau indică un sindrom
Parkinson plus.
Din punct de vedere practic, pentru acurateţea examinării merită amintit că
rezistenţa la mobilizarea pasivă este dependentă de viteza mobilizării astfel că rigiditatea va fi evidentă la mobilizarea lentă a articulaţiei pentru că poate fi omisă,
fiind absentă sau minimă la mobilizarea rapidă a unei articulaţii.

3. Akinezia (-)
Akinezia, strict definită ca “absenţa mişcării” este varianta extremă a hipokineziei descrisă de către Wilson în 1925 în Lancet ca “sărăcirea mişcărilor” şi
reprezintă un parametru motor de tip negativ (-). Akinezia/hipokinezia reprezintă şi inabilitatea/dificultatea de a iniţia mişcări (măsurată prin creşterea timpului
de reacţie). În BP se datorează dificultăţii de selecţie şi/sau activare a programelor motorii dorite. Astfel mişcările secvenţiale sunt afectate (de exemplu, băutul
unui pahar de apă care asociază prinderea paharului şi flectarea cotului) şi de
asemenea mişcările asociate (de exemplu, absenţa balansului membrelor în timpul mersului). Hipokinezia reprezintă însă un simptom complex, mai mult decât
motor, pentru că poate fi influenţat şi de scăderea motivaţiei şi a dispoziţiei (apărând astfel şi în afara BP ca de exemplu în boli mentale sau în unele boli care dau
inactivitate prelungită). De aceea, definitoriu pentru BP este doar hipokinezia
asociată bradikineziei. Multe dintre manifestările motorii ale BP sunt rezultanta
combinaţiei dintre hipokinezie şi bradikinezie.

4. Bradikinezia (-)
Bradikinezia, simptom negativ (-) reprezintă “lentoarea” în execuţia mişcărilor.
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Se caracterizează prin reducerea în frecvenţă şi amplitudine a mişcărilor
spontane, fapt observabil mai ales în mişcările automate repetitive (când apare
aşa numitul decrement). Astfel la execuţia mişcărilor simple, repetitive, există o
reducere progresivă în amplitudine până la oprire (decrementul/oboseala).
Frecvent, în fazele incipiente de boală pacienţii interpretează consecinţele
clinice ale bradikineziei ca “deficit motor” sau “oboseală”.
Prezenţa bradikineziei este obligatorie pentru definirea clinică a BP şi de
aceea trebuie obiectivată prin examinarea clinică.
Asocierea dintre bradikinezie şi hipokinezie se reflectă în simptome cu expresie topografică:
● la extremitatea cefalică
○ clipitul redus
○ inexpresivitatea expresiei faciale spontane (hipomimie sau “poker
face”)
○ sialoree prin lipsa de înghiţire spontană şi nu prin hiperproducţie de
salivă
● la nivelul membrelor
○ gesticularea spontană redusă /tendinţa de a sta nemişcat
○ absenţa mişcărilor asociate în timpul activităţilor zilnice (salut etc.)
○ dificultate la execuţia mişcărilor fine (de exemplu, scoaterea unei monede din buzunar)
○ hipometria (sau mişcarea incompletă) – evidenţiată de exemplu prin
mişcări alternante ale extremităţilor şi observată la mers care este lent
cu ridicarea insuficientă a picioarelor;
● la nivelul trunchiului
○ dificultatea în ridicarea dintr-un scaun sau fotoliu
○ coborârea dintr-o maşină
○ întoarcerea în pat
Programele motorii învăţate şi automatizate, sunt reduse în amplitudine şi
încetinite în execuţie.
Astfel vorbirea se va modifica progresiv sub aspectul scăderii volumului (hipofonie), devenind monotonă fără inflexiuni (aprozodie) cu neclaritatea enunţului (dizartrie) cu perioade de incapacitatea separării silabelor, cu accelerare şi
suprapunere (tahifemie).
La nivelul mersului se remarcă reducerea lungimii pasului, a ridicării tălpii
de pe sol (mersul cu “paşi mici şi târâţi”), cu balans redus/absent al membrelor
şi predominanţa posturii în flexie .
Activităţile zilnice sunt de asemenea afectate din aceleaşi motive, anamneza
şi/sau examinarea pacienţilor relevând dificultate la bărbierit, la spălarea dinţi-
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lor, la pieptănat, la îmbrăcat, încheierea nasturilor, alimentare (în faze avansate
tulburări de deglutiţie şi aspiraţie) etc.
La fel se instalează modificări ale grafiei (micrografia), folosirea unui instrument muzical este afectată la fel ca şi condusul unei maşini (trecerea promptă de
pe acceleraţie pe frână şi viceversa).

5. Postura în flexie (+)
Postura în flexie (+) fenomen pozitiv, este caracteristică BP. Aspectul global în flexie al întregului corp începe la membrele superioare pentru a cuprinde
tot corpul. Capul este aplecat, la fel şi trunchiul care devine aplecat înainte, cu
spatele cifotic. Braţele sunt ţinute în faţa corpului cu flexia coatelor, a articulaţiilor coxofemurale şi a genunchilor. În faze avansate ale bolii, pacienţii prezintă
deformări ale mâinilor, cu deviere ulnară ale degetelor, flexia articulaţiilor metacarpo-falangiene şi extensia articulaţiilor interfalangiene, iar la nivelul piciorului pot apare deformări cu inversie plantară şi dorsiflexia degetului mare.

6. Instabilitatea posturală (-)
Instabilitatea posturală (-) fenomen negativ, apare în fazele mai avansate de
boală (fiind absentă în faza precoce a bolii, mai ales la pacienţii tineri) şi reprezintă consecinţa pierderii reflexelor de posturale (reflexe subtinse de afectarea
unor căi nondopaminergice). Prezenţa precoce a instabilităţii posturale poate reprezenta un indiciu de sindrom parkinson plus. Instabilitatea posturală se examinează prin testul de retropulsie. Examinatorul se plasează în spatele pacientului
pe care îl trage brusc şi ferm de umeri. Un pacient avertizat are testul negativ
(normal) dacă îşi redresează trunchiul fie fără nicio deplasare a picioarelor, fie
printr-un pas înapoi. Pacienţii cu reflexe posturale pierdute (test pozitiv, patologic) cad în spate dacă nu sunt sprijiniţi.
Pierderea reflexului postural duce în viaţa zilnică la tendinţa de cădere şi în
final la imposibilitatea ortostatismului neasistat, la “prăbuşirea” pacientului la
aşezarea pe un scaun (“sitting en bloc”) etc. De asemenea, modificarea reflexelor posturale este responsabilă şi de mersul “festinat” (din ce în ce mai rapid) al
pacientului, în încercarea de a aduce piciorul în faţă pentru a rămâne în centrul
de gravitaţie al corpului flectat şi a preveni căderea. În stadializarea Hoen şi Yahr
pierderea reflexelor posturale reprezintă un prag de evoluţie al bolii, stadiul III
marcând pierderea acestor reflexe.

7. Fenomenul de blocaj (freezing, blocaj motor) (-)
Fenomenul de blocaj (freezing, blocaj motor) reprezintă un fenomen negativ
(-) şi este definit de inabilitatea tranzitorie de a efectua mişcările active propuse.
Acest blocaj motor se instaleză brusc şi este tranzitor (de ordinul secundelor).
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Acest fenomen poate interesa mişcările voluntare (pe care le suspendă tranzitor) cu distribuţie topografică predominent la nivelul membrelor inferioare. La
acest nivel interferează mai ales cu mersul (act motor voluntar dar în mare măsură automatizat) în circumstanţe diverse. Astfel blocajul poate apare la iniţierea
mersului (ezitarea la pornire), la întoarcere, la schimbarea direcţiei mersului, la
apropierea de destinaţie (ezitarea la destinaţie), pe teren plat mai mult decât la
urcatul scărilor. Blocajul motor este accentuat de diverse bariere sau activităţi
cu timp restricţionat (de ex.trecerea prin uşi rotative, uşi de ascensor, traversat
o stradă cu trafic etc.). Acest fenomen poate fi anihilat dacă se găsesc “clue”-uri
vizuale de tip trecere peste un marcaj vizibil, efectuarea primului pas cu piciorul
întins ca la o pardă militară sau concomitent cu un cântat ritmic sau numărat etc .
Fenomenul de blocaj care implică membrele inferioare duce la cădere şi risc
de fractură atunci când se combină cu pierderea reflexelor posturale, pentru că
picioarele se opresc brusc şi porţiunea superioară a corpului continuă să se mişte
în lipsa capacităţii de redresare la postura verticală. Asocierea în fazele avansate
de boală a blocajului cu pierderea reflexelor posturale reprezintă cauza majoră
de complicaţii traumatice mai ales ortopedice cu prognostic vital infaust în contextul vârstei şi comorbidităţilor.
Alte distribuţii topografice pentru fenomenul de blocaj (freezing) pot interesa
muşchiul ridicător al pleoapelor cu incapacitatea deschiderii acestora (apraxia
deschiderii pleoapelor sau inhibiţia levatorului pleoapelor), vorbirea cu fenomenul de palilalie (repetarea aceluiaşi cuvânt, silabă sau literă), scrierea.
De asemenea, probabil legat tot de fenomenul de “freezing” există inabilitatea de a efectua 2 acte motorii simultan.
În prezent, pentru diagnosticul clinic al BP se folosesc criteriile UK
Parkinson’s Disease Society Brain Bank, un set de criterii bine validate care ajută la acurateţea diagnosticului clinic cu o specificitate de 98,1% şi o senzitivitate
de 90,4%.
Aceste criterii reunesc aspecte de anamneză şi examinare clinică de mare
utilitate, pentru că diagnosticul BP fiind clinic are o rată de eroare de 10-20%.
Astfel, conform cu UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank diagnosticul
de BP se face în 3 paşi de evaluare:
Primul pas constă în diagnosticul sindromului parkinsonian şi anume pacientul trebuie să aibă BRADIKINEZIE plus cel puţin unul dintre următoarele
simptome: RIGIDITATE musculară, TREMOR de repaus de 4-6 Hz, INSTABILITATE POSTURALĂ pentru care se exclude cauzalitatea primar vizuală,
vestibulară, cerebeloasă sau proprioceptivă.
Al doilea pas constă în evaluarea criteriilor de excludere a BP, ceea ce însemnă că pacientul nu are nici una din următoarele:
- istoric de AVC repetate cu progresiune în trepte a parkinsonismului
- istoric de traumatisme cerebrale repetate
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- istoric cert de encefalită
- crize oculogire
- tratament neuroleptic concomitent cu debutul simptomelor
- mai mult de o rudă afectată
- remisiune susţinută
- simptome care se menţin strict unilateral după 3 ani de evoluţie clinică
- paralizia supranucleară a privirii
- semne cerebeloase
- simptome autonome precoce şi severe
- demenţă severă precoce cu afectare memorie, limbaj şi praxie
- semnul Babinski prezent
- prezenţa unei tumori cerebrale sau a hidrocefaliei comunicante
- răspuns negativ la doze mari de levodopa în absenţa malabsorbţiei
- expunere la MPTP
Al treilea pas constă în evaluarea prezenţei de criterii suportive BP care au
valoare în combinaţie cu pasul 1 şi anume:
- debutul unilateral
- prezenţa tremorului de repaus
- evoluţie progresivă
- persistenţa asimetriei simptomelor cu afectarea mai importantă a hemicorpului unde au debutat
- răspuns excelent la levodopa (în cuantum de 70-100%)
- coree severă indusă de levodopa
- răspuns terapeutic la levodopa de 5 sau mai mulţi ani
- evoluţie clinică de 10 sau mai multi ani
De asemenea, enunţul diagnostic de BP se face în termeni de posibil, probabil sau cert.
Pentru diagnosticul clinic posibil pacientul trebuie să aibă una dintre:
- tremor de repaus asimetric (4-6 Hz; 70% dintre pacienţii cu BP)
- rigiditate asimetrică (distribuţie)
- bradikinezie asimetrică (distribuţie)
Pentru diagnosticul clinic probabil pacientul trebuie să prezinte 2 simptome
dintre care bradikinezia obligatorie:
- tremor de repaus asimetric
- rigiditate asimetrică (distribuţie)
- bradikinezie asimetrică (distribuţie)
Pentru diagnosticul clinic cert (clinic definit) pacientul prezintă criteriile de
la clinic probabil plus un răspuns consistent şi susţinut la medicaţia antiparkinsoniană.
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Când există dubii de diagnostic 4 teste pot contribui la diagnostic şi anume:
- examinarea neuropsihologică
- înregistrarea mişcărilor oculare
- cistomanometrie
- IRM cerebral

2. Simptome motorii care reprezintă complicaţii
ale terapiei substituţie
Introducerea terapiei de substituţie cu levodopa a îmbunătăţit semnificativ
simptomatologia BP cu impact atât pe calitatea vieţii cât şi pe speranţa de viaţă
a acestor pacienţi.
Totuşi experienţa de peste 40 de ani cu această terapie a dovedit diminuarea
progresivă a eficacităţii terapiei în timp precum şi apariţia de simptome motorii
în relaţie cu această terapie de tip diskinetic şi/sau distonic, denumite generic
„fluctuaţii motorii”.
Aceste fluctuaţii motorii fac tot mai dificilă optimizarea formulei terapeutice
individuale la un moment dat pe parcursul bolii (fazele avansate de boală) şi duc
la invalidarea semnificativă a pacientului sub aspect funcţional.
Aceste complicaţii motorii rezultă din complexitatea bolii, nivelul actual de
înţelegere a acesteia şi limitele terapiei în interrelaţia cu boala.
În prezent sunt identificate următoarele motive care induc fluctuaţii motorii:
- tratamentul este simptomatic, nu etiologic şi /sau neuroprotector şi prin
suprapunerea peste o boală care nu este “statică”, ci progresivă (moartea neuronală devine clinic evidentă sub aspect motor când rezerva de neuroni în SNc este
20%-30%) se ajunge la dependenţa exclusivă de nivelul seric al medicaţiei de
substituţie (îngustarea ferestrei terapeutice) şi indirect de calitatăţile farmacologice ale preparatelor de levodopa disponibile;
- timpul scurt de înjumatăţire al preparatelor curente de levodopa stimulează
discontinuu (nefiziologic) versantul striatal, inducând în timp modificări adaptative ale receptorilor dopaminergici postsinaptici denervaţi cu favorizarea apariţiei de mişcări involuntare (diskinezii) în special la vârful de concentraţie serică şi
pierderea eficacităţii şi/sau apariţia de distonii la nivelul minim seric;
- eficacitatea unei administrări de levodopa depinde de cantitatea care ajunge
intracerebral, deci trece bariera hematoencefalică, iar nivelul seric al unei administrări de levodopa depinde de trecerea barierei digestive intestinale unde de
absoarbe (depinde de motilitatea gastrică şi rapiditatea evacuării gastrice precum
şi de conţinutul proteic al mesei pentru competitivitatea cu alţi aminoacizi pentru absorbţie); asfel elemente de farmacocinetică, biodisponibilitate şi diverse
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interferenţe predictibile sau nu, pot modifica eficacitatea terapeutică anticipată
sau uzuală la un pacient.
Fluctuaţii motorii asociate şi /sau induse de terapia cu levodopa
Fenomenul „wearing-off” (fenomenul de epuizare a răspunsului la levodopa).
Acest fenomen care are ca sinonim „akinezia de sfârşit de doză” („end of
dose akinesia”) şi reprezintă scurtarea duratei beneficiului terapeutic după o
doză de levodopa administrată (sub 4 ore), cu reapariţia simptomelor bolii înainte de următoarea administrare de medicaţie. Acest fenomen reprezintă cea mai
frecventă complicaţie motorie legată de terapie şi de asemenea este adesea şi cea
mai precoce instalată. Simptomele din perioada de „wearing-off” sunt fie cele ale
parkinsonismului motor (tremor, bradikinezie, rigiditate) poate mai uşor de recunoscut dar pot fii şi simptome nonmotorii (autonome, senzitive, psihice, cognitive) uneori mai greu de identificat ca legate de epuizarea efectului terapeutic.

Distonia perioadei „off”
Reprezintă apriţia în perioada „off” a unor posturi distonice dureroase. Distonia apare cel mai frecvent dimineaţa, la trezire (ultima doză din seara precedentă
nu are eficacitatea până dimineaţa) dar poate apare şi între dozele diurne. Cel mai
frecvent apar crampe în picior cu dorsiflexia halucelui şi a celorlalte degete, dar
sunt descrise şi posturi distonice ale braţelor sau a membrelor inferioare.Aceste
posturi distonice sunt dureroase, şi dispar în perioada „on” de instalare a efectului terapeutic al următoarei doze.
Fenomenul „on-off” reprezintă alternanţa bruscă şi impredictibilă a episoadelor de mobilitate „on” cu a celor akinetice „off” (oscilaţii aleatorii sau cu dispariţia bruscă, impredictibilă a efectului dozei de levodopa) cu durată de la minute la ore. Apomorfina reprezintă terapia de salvare a episoadelor „off” din
această conjunctură.
Fenomenul „no-on” (de doză ineficace) reprezintă circumstanţa în care administrarea unei doze de levodopa nu este urmată de eficienţă terapeutică. Este
legată de interferenţa medicaţiei cu tractul digestiv (evacuare gastrică întârziată,
absorbţie insuficientă, eratică etc.). În general pacienţii cu terapie de durată descriu acest fenomen.
Fenomenul de „freezing” (blocaj) care poate apare atât în fazele de „off”, dar
şi de „on” (mai uşor de tratat freezing-ul din faza „off” prin optimizarea terapiei). Are toate caracteristicile descrise la blocajul motor ca simptom al parkinsonismului (foarte frecvent se manifestă ca blocaj de pornire).
Diskineziile reprezintă apariţia de mişcări involuntare cel mai frecvent de
tip coreic sau balistic în perioada de efect al terapiei de substituţie (eficacitatea
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motorie se face cu preţul acestor mişcări parazitare excesive). În general încep
la membrele inferioare şi vor fi mai accentuate la nivelul hemicorpului de debut
clinic al bolii. Diskineziile pot fi uşoare sau moderate şi de multe ori sunt mai
mult supărătoare pentru anturaj decât pentru pacient (le acceptă şi le preferă perioadelor de „off”), dar pot deveni şi severe şi invalidante uneori afectând chiar
muşchii respiratori.
Se descriu două forme de diskinezie:
- diskinezia de vârf de doză apariţia diskineziilor coincide cu momentul
concentraţiei serice maxime a medicaţiei
- diskineziile bifazice (diskinezie-îmbunătăţire-diskinezie) (D-I-D) în care
dikineziile apar rapid după ingestia medicaţiei, apoi se ameliorează corespunzător cu efectul terapeutic maxim pentru a reapărea pe măsură ce
beneficiul terapeutic dispare
Distoniile reprezintă o altă complicaţie legată de terapia de substituţie, mai
legate de fenomenul de wearing-off, dar pot să apară pe parcursul creşterii sau
scăderii nivelului seric al levodopei. Posturile distonice dureroase ale piciorului
sunt cele mai frecvent descrise.
Pentru analiza fluctuaţiilor motorii există diferite clasificări cu utilitate practică, operaţională.
Astfel se descriu 4 tipuri de oscilaţii ale performanţelor motorii în funcţie de
severitate:
Tipul I care cuprinde diminuarea progresivă a motilităţii (wearing-off) cu
următoarele variante:
● „wearing off” după unele doze de levodopa
● „wearing off” după fiecare doză de levodopa
● faze „on” cu minime diskinezii
● forme mixte între tipul I şi II
Tipul II care cuprinde:
● prezenţa de fenomene „on-off” fără diskinezii de fază „on”:
● fenomene „off” înaintea unor doze de levodopa
● fenomen „off” înaintea fiecărei doze de levodopa
● forme mixte între tipurile I şi II
Tipul III care cuprinde prezenţa de fenomene „on-off” cu diskinezii de fază
„on”:
● mişcări coreice de „vârf de doză” (peak dose chorea)
● mişcări distonice de „vârf de doză” (peak dose dystonia)
● diskinezii paroxistice
● diskinezii bifazice (D-I-D)
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Tipul IV care cuprinde prezenţa de fenomen „on-off” clasic, oscilaţii aleatorii ale performanţelor motorii, independente de medicaţie.
De asemenea, se pot clasifica fluctuaţiile motorii în funcţie de componentele
motorii elementare ca hipokinetice, hiperkinetice sau distonice.
Manifestări hipokinetice sunt reprezentate de:
- akinezia de sfârşit de doză (wearing off, end of dose akinesia)
- fenomen de „off” paroxistic (sudden off)
- fenomen de „on” întârziat (delayed on)
- absenţă a perioadei „on”
- akinezia matinală (early morning akinesia)
- akinezia de vârf de doză (peak-dose akinesia, peak-dose dysphonia)
- fenomenul de „freezing”
Manifestări hiperkinetice sunt reprezentate de:
- mişcări coreice de vârf de doză (peak-dose chorea)
- hiperkinezia paroxistică
- diskinezia bifazică (D-I-D)
Manifestări distonice sunt reprezentate de:
- distonia matinală (early morning dystonia)
- distonia de sfârşit de doză (end of dose dystonia)
- distonia de vârf de doză (peak-dose dystonia)
Între 28%-84% dintre pacienţii cu BP vor dezvolta complicaţii motorii legate
de terapia dopaminergică la 4-6 ani de la iniţierea acesteia, cu impact negativ
adiţional asupra calităţii vieţii acestora. Optimizarea terapiei la aceşti bolnavi reprezintă o provocare iar rata de succes depinde în mare măsură de corectitudinea
anamnezei, examinării bolnavului şi urmăririi acestuia.
Simptomatologia motorie se menţine ca un pivot central în BP (pentru evaluare, terapie, aprecierea evoluţiei) chiar dacă extinderea permanentă a înţelegerii
bolii sub aspectul mecanismelor patogenice, al semiologiei (simptomele nonmotorii, tulburările cognitive particulare etc.) arată complexitatea acestei patologii.
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EVALUAREA PACIENTULUI CU BOALĂ PARKINSON
Cristina Panea

Evaluarea pacientului cu boala Parkinson este un proces continuu, care începe cu diagnosticul afecţiunii şi continuă cu monitorizarea evoluţiei clinice şi a
răspunsului terapeutic pe toată durata acesteia.
Evaluarea iniţială implică diagnosticul bolii: după identificarea semnelor şi
simptomelor sugestive pentru sindromul parkinsonian, analiza caracteristicilor
acestuia în contextul istoricului familial, modului de debut permite – în acord cu
criterii bine definite de ghidul de specialitate – stabilirea diagnosticului.
Evaluarea ulterioară poate fi defalcată, cronologic, în:
● precoce: în primii 3 ani după stabilirea diagnosticului. În această perioadă atenţia specialistului trebuie să fie axată pe examinarea clinică pentru
confirmarea diagnosticului şi identificarea tendinţelor evolutive. Ajustarea tratamentului este necesară iniţial, ulterior însă răspunsul terapeutic
favorabil, specific etapelor iniţiale ale bolii, nu impune modificări semnificative sau frecvente;
● tardivă: după 3 ani de evoluţie şi tratament. În această etapă evaluarea
pacientului la un interval variabil (aproximativ 6 luni), dar individualizat
este reclamată de progresia procesului neurodegenerativ, mult mai evidentă clinic şi care implică apariţia complicaţiilor bolii dar şi a celor asociate tratamentului. Răspunsul terapeutic este modificat, iar disabilităţile
progresive impun măsuri terapeutice şi de nursing individualizate.

I. Evaluarea iniţială a pacientului cu Boala
Parkinson
I.1. Identificarea sindromului parkinsonian
Suspiciunea că ne aflăm în faţa unui pacient cu boala Parkinson (BP) apare
odată cu identificarea manifestărilor sugestive pentru sindromul parkinsonian.
Din păcate, nu există nici un semn patognomonic care să servească diagnosticului de certitudine, aşa încât asocierea semnelor relevatoare de sindrom parkinsonian, cu anumite caracteristici ce vor fi enunţate, constituie baza diagnosticului.
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a. Bradikinezia şi hipokinezia (Figura 1) – se caracterizează prin mişcări iniţiate cu dificultate şi desfăşurate simplist (hipokinezie) şi lent (bradikinezie).
Afectează toate mişcările, dar este mai evidentă în cazul:
● mersului – care este mai lent, cu paşi mai mici. Este indicată examinarea
prin inspectarea directă şi evidenţierea diminuării balansului braţelor, dificultăţilor de întoarcere (prin paşi adăugaţi şi nu prin pivotare normală)
şi de pornire, ca şi blocajul în timpul mersului;
● mişcărilor alternative rapide (proba marionetelor, deschiderea şi închiderea pumnilor, menţinerea ritmului cu piciorul) – iniţiate cu dificultate,
lente şi cu amplitudine redusă;
● scrisului – care devine mai mic (micrografie)
Bradikinezia afectează activităţile profesionale, sociale şi de autoîngrijire
(dificultăţi în efectuarea toaletei, mâncat, îmbrăcare) şi este sesizată încă din stadiile incipiente de pacient sau de familia acestuia, însă poate fi ignorată la vârste
mai înaintate fiind atribuită, de cele mai multe ori senescenţei.
● Bradikinezia
= mişcări iniţiate cu dificultate şi desfăşurate minimal (hipokinezie) şi lent
(bradikinezie)
● Afectează
○ mersul – mai lent
○ scrisul – micrografie
○ activităţile profesionale, sociale
○ de autoîngrijire – dificultăţi în efectuarea toaletei, mâncat, îmbrăcare
Figura 1

b. Tremorul (Figura 2) este probabil semnul cel mai frecvent asociat bolii
Parkinson, deşi nu apare decât în 70-80% dintre cazuri, fiind cauza multor erori
de diagnostic. Analiză corectă a aspectului tremorului prin observarea pacientului în repaos, în mers (tremor evident al mâinii din fazele precoce ale bolii) şi în
timpul mişcărilor voluntare (probe indicaţie, coordonare), ţinând cont de datele
anamnestice privind modul de debut şi evoluţie, permit identificarea elementelor
specifice tremorului parkinsonian ce servesc diagnosticului.
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Tremorul
● membre
○ mâna: “numărat bani”
○ Picior: “pedalare”
○ +/- bărbie, buze, limbă
● de repaos
○ Dispare în timpul mişcărilor şi în somn (!stadii tardive: şi postural /
continuu)
Se accentuează la emoţii
Figura 2

c. Rigiditatea (Figura 3), caracterizată de creşterea globală a tonusului muscular, este sugestivă pentru boala Parkinson în asociere cu bradikinezia, nu singură,
deşi este prezentă în 100% dintre cazuri. Ceea ce este specific bolii Parkinson
este apariţia unilaterală (pe un hemicorp) şi menţinerea aceastei dispoziţii asimetrice şi după ce semnele devin bilaterale. În plus, rigiditatea contribuie la postura
caracteristică a membrelor şi trunchiului.
Rigiditate musculară = musculatura cu tonus crescut (agonişti şi antagonişti), opune rezistenţă la mobilizarea pasivă, plastică
● Asociată bradikineziei (topografie, apariţie), instabilităţii posturale
● Aspect caracteristic:
○ Trunchi anteflectat (postura “cifotică”)
○ Genunchi - flexie
○ Mâna – flexie şi deviere ulnară
Figura 3

Asocierea celor trei semne descrise – bradikinezie, rigiditate şi tremor – cu
apariţie şi ulterior menţinerea predominanţei unilaterale crează baza diagnosticului bolii Parkinson (Figura 4).
El este întărit de semne sugestive – facies hipomimic, voce voalată – şi posibile semne premonitorii: hiposmie, constipaţie, tulburări de somn, depresie.
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1.
2.
3.
4.

Bradikinezie
Rigiditate
Tremor repaos
Debut unilateral / asimetric

Figura 4

I.2. Stabilirea diagnosticului de Boală Parkinson
Corelaţiile clinico-necropsice au evidenţiat un procent semnificativ de eroare
a diagnosticului clinic bazat pe criteriile anterior menţionate: 35% diagnostic
fals pozitiv şi între 20% şi 50% diagnostice fals negative1,2.
În lipsa unei investigaţii paraclinice accesibile (imagistica convenţională
fiind utilă doar pentru excluderea altor patologii cerebrale) UK Brain Bank a
elaborat, pe baza corelaţiei clinico-patologice, Criteriile de Diagnostic Clinic3
cu sensibilitate şi specificitate crescute (peste 80%). Aceste criterii presupun stabilirea diagnosticului în 3 etape:
Etapa 1: Criterii de diagnostic al sindromului parkinsonian (Figura 5).
Confirmă importanţa recunoaşterii caracterelor clinice caracteristice bolii
Parkinson, punând un accent deosebit pe bradikinezie ca şi criteriu obligatoriu.
Criterii de diagnostic al sindromului parkinsonian
● Bradikinesia
● Cel puţin 1 din:
○ Rigiditate musculară
○ Tremor repaos de 4-6 Hz
○ Instabilitate posturală
Figura 5

Instabilitatea posturală, deşi nu apare în stadiile iniţiale ale bolii, face parte
dintre semnele cu mare sugestivitate pentru boala Parkinson în asociere cu bradikinezia. Ea poate face obiectul diagnosticului iniţial, dacă acesta surprinde
boala într-un stadiu avansat, sau poate fi asociat ulterior diagnosticului, ca o reconfirmare a acestuia.
Etapa a 2-a: Criterii ce sugerează alt diagnostic decât boala Parkinson (Figura
6).
Trebuie inventariate încă din faza evaluării iniţiale, dar pot fi precizate pe tot
parcursul evaluarii ulterioare precoce (adică primii 3 ani de la stabilirea diagnosticului).

ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL BOLII PARKINSON / 73

Criterii ce sugerează alt dg decat BP:
● Istoric de AVC repetată cu progresie în trepte a sindromului parkinsonian, TC repetate, encefalită
● Crize oculogire
● Tratament neuroleptic anterior parkinsonismului
● Remisiune persistentă
● Paralizie oculomotricitate supranucleară
● Manifestare strict unilaterală după 3 ani
● Semne cerebeloase
● Babinski
● CT: tumoră cerebrală, hidrocefalie
● Expunere MPTP
● Răspuns slab la doze mari de L-Dopa
Figura 6

Practic, aceste criterii sugerează afecţiuni manifestate prin sindrom parkinsonian dar de altă etiologie decât boala Parkinson sau manifestări clinice asemănătoare parkinsonismului. Aceste criterii includ şi argumente paraclinice, evolutive
şi terapeutice, ceea ce susţine necesitatea ca diagnosticul să fie un proces deschis
pentru cel puţin 3 ani.
Etapa a 3-a: Argumente suportive (Figura 7).
În favoarea sindromului parkinsonian – sunt reprezentate de semne clinice,
dar mai ales evolutive şi de răspuns terapeutic caracteristice bolii Parkinson
Argumente suportive (≥3):
● Debut unilateral
● Tremor repaos
● Evoluţie progresivă a semnelor şi simptomelor
● Persistenţa asimetriei cu dominanţa topografică de la debut
● Răspuns prompt şi f bun la L-Dopa, persistent >5 ani
● Diskinezii induse de L-Dopa
● Evoluţie clinică >10 ani
Figura 7

Rezultatul evaluării iniţiale se concretizează în stabilirea diagnosticului pe
baza criteriilor prezentate. Este util, pentru aprecierea evoluţiei ulterioare a bolii,
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că încă din această etapă să se evalueze stadiul de boală pe scală Hoehn şi Yahr
precizând dacă:
● manifestarea este unilaterală – stadiul I
● manifestarea este bilaterală – stadiul II
● semnele parkinsoniene se asociază cu instabilitate posturală – stadiul III
● boala determină invaliditate importantă, dar permite încă mersul independent – stadiul IV
● invaliditate severă cu imobilizare sau mers numai cu sprijin – stadiul V
Urmarea firească a stabilirii diagnosticului este iniţierea tratamentului. Opţiunea terapeutică este dirijată de recomandările ghidului şi particularităţile cazului.
Tratamentul dopaminergic, introdus după evaluarea iniţială, poate reprezenta
un veritabil test diagnostic pentru cazurile cu diagnostic nesigur. Validitatea testului depinde de metodologia şi durata lui. Pentru clarificare, precizăm pe scurt
testul la levodopa:
● iniţiere cu trei prize pe zi a 50 mg; răspunsul favorabil – reprezentat de
dispariţia simptomelor şi semnelor parkinsoniene – este consistent şi susţinut (şi deci poate fi corect apreciat) după min 1 săptămâna de tratament.
În lipsa acestuia se creşte:
● se creşte doza conform recomandărilor de ghid
● escaladarea dozelor la 3 prize a 100 mg/zi
● răspunsul nefavorabil, evaluat după min 1-2 săptămâni de tratament cu
o doză, impune creşterea în trepte a cantităţii de levodopa administrate
zilnic, atât prin creşterea dozelor cât şi a numărului de administrări.
● se apreciază lipsa de răspuns că fiind persistenţa sindromului parkinsonian dizabilitant în ciuda a 6 luni de tratament cu doze zilnice de levodopa
de cel puţin 1200 mg/zi.
Încărcarea lentă cu agonişti dopaminergici nu-i recomandă pentru testul terapeutic. Ei vor fi administraţi că terapie în conformitate cu recomandările ghidului sau/şi specificul cazului dar este preferabil ca în cazul unui răspuns insuficient să se continue cu administrarea de levodopa după principiul mai sus enunţat.
Alături de tabloul clinic, testul terapeutic poate susţine diagnosticul unor forme particulare de boala Parkinson care trebuie avute în vedere chiar de la prima
suspiciune a sindromului parkinsonian, dar e posibil să fie confirmate abia ulterior (Figura 8):
● forma cu debut senzitiv – în care acuzele dureroase sau parestezice sunt
pe primul plan, dar o examinare neurologică atentă identifică semnele
sugestive de boală
● forma cu debut crural bilateral – acuzele sunt concentrate asupra
membrului inferior, bradikinezia şi distonia fiind însoţite de simptome
senzitive.
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● forma pseudo-paretică – în care rigiditatea domina tabloul clinic şi induce
aspectul de deficit funcţional ce poate estompa, la o examinare superficială, semnele bolii Parkinson la nivelul hemicorpului.

Debut senzitiv
● Diagnostic diferenţial cu radiculopatie, neuropatie focală, artrită, fibromialgie
● Crampe, distonie dureroasă a piciorului
● Durere: membre, axial, genital, oral
● Parestezii, disestezii
● Akatisie
● Sindromul picioarelor neliniştite
● Senzaţie de tremor interior
● Dispnee
Debut crural unilateral
● Tremor repaos, bradikinezie, distonie dureroasă
● Interpretat ca deficit motor, artropatie
Pseudo-paretică
● Rigiditate
● Fatigabilitate, greutate în membre
● Micrografie, inabilitate pentru mişcări fine
Figura 8

Încă din etapa iniţială a diagnosticului se impune diferenţierea de două entităţi distincte: parkinsonismul medicamentos şi tremorul esenţial.
Parkinsonismul medicamentos poate fi foarte uşor identificat pornind de la
istoricul de consum de medicamente implicate (Tabelul 1) şi aspectul simetric bilateral al semnelor parkinsoniene. În raport cu momentul tratamentului cauzator,
parkinsonismul are un debut acut sau subacut, de obicei cu distonie au akatisie.
Evoluţia ulterioară este caracterizată de bradikinezie dar şi rigiditate şi tremor
postural şi de repaos, iar răspunsul terapeutic este favorabil după administrarea de anticolinergice. Evoluţia spre remisiune este lentă dar evidentă în decurs
de 1 an, ceea ce susţine o dată în plus importanţa evaluării ulterioare (uneori
diagnosticul fiind realizat abia în această etapă, dacă factorul cauzator nu a fost
identificat iniţial). Dacă sindromul parkinsonian este persistent e mai probabil
că ne aflam în faţa unei boli Parkinson al carei debut a fost precipitat de aportul
medicamentelor prezentate în Tabelul 1.
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Tabelul 1
Medicamente ce pot produce sindrom parkinsonian
Neuroleptice
●
Fenotiazine: proclorperazina,clorpromazin, tioridazin
●
Butirofenone: haloperidol, droperidol
●
Benzamide: metoclopramid
●
Dibenzodiazepine: clozapine, quetiapine
●
Benzisoxazole: risperidone
●
Tienobenzodiazepine: olanzapine
●
Alte: ondansetron
Altele
●
Rezerpina
●
Tetrabenazina
●
Alfa-metildopa
●
Blocanti can Ca: cinarizina, flunarizina
●
Amiodarona
●
Piridostigmina
●
Litiu
●
Diazepam
●
SSRI: fluoxetina, paroxetina, sertralina
●
Amfotericina
●
Doxorubicina
●
Ac valproic
●
ecstasy

Dincolo de caracterul ereditar, ce poate fi identificat la peste 50% dintre pacienţi, tremorul esenţial (Figura 9) se remarcă prin debutul la vârstă tânară, evoluţie
foarte lentă a tremorului cu caracter intenţional şi neinfluenţat de medicaţia antiparkinsoniană.
Tremor esenţial
● Istoric familial 50%
● Debut copilărie, adulţi, vârstnici (ani până la dg)
● Tremor prezent 100%
● Frecvenţă 6-12 cicli, amplitudine redusă
● Postural, mişcare
● Membre, cap, voce
● Aspect de flexie - extensie
● Lent progresiv
● Bradikinezie –, rigiditate discretă
● Tratament: Propranolol, Primidonă, testat la ALCOOL pozitiv
Figura 9
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Evaluarea ulterioară precoce
Începe din prima lună după stabilirea diagnosticului, odată cu evaluarea răspunsului la tratamentul recomandat. Lipsa răspunsului aşteptat impune creşterea
dozelor şi a numărului zilnic de administrări, în conformitate cu recomandările
de ghid. De cele mai multe ori tratamentul nu reprezintă o problemă în această
etapă, dat fiind răspunsul favorabil caracteristic fazelor iniţiale de boală.
Monitorizarea răspunsului terapeutic se realizează în raport cu semnele clinice apreciate global (examenul neurologic uzual) sau cantitativ (cu ajutorul scalei
UPDRS) atunci când se doreşte o evaluare mai exactă de la o vizită la alta.
Evaluarea precoce (Figura 10) se derulează pe parcursul primilor trei ani de la
stabilirea diagnosticului şi are trei obiective principale:
1. confirmarea diagnosticului de boală Parkinson
2. excluderea altor afecţiuni ce fac obiectul diagnosticului diferenţial
3. tratament adaptat etapei de boală
● 1 lună – răspunsul la L-Dopa
● 3 luni – 3 ani
○ Examinare clinică:
- Uzuală (apreciere clinică globală calitativă)
- Standardizată (cantitativă): UPDRS
○ Identificarea semnelor de excludere
○ Aprecierea progresiei bolii (stadiu H+Y)
○ Răspunsul terapeutic
Figura 10

Probabil că cea mai mare provocare pentru specialist, în această etapă, este
monitorizarea atentă şi identificarea cât mai precoce a sindroamelor parkinsoniene cu altă etiologie. Deşi această confuzie pare improbabilă, ea este în realitate
foarte frecventă chiar şi în centrele de specialitate. Răspunsul terapeutic nesatisfacător sau nesusţinut în timp precum şi dominanţa sau apariţia altor semne
neurologice (Figura 11) orientează diagnosticul.
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Identificarea parkinsonismului non-BP
● Răspuns pozitiv la L-Dopa: BP
● Fără răspuns la L-Dopa
○ Demenţa precoce:DCL, DCB, PSP, vascular
○ Instabilitate posturală precoce: PSP, AMS, vascular
○ Alte sindroame (cerebelos, piramidal, vegetativ): AMS, vascular,
DCB
○ Factori risc vasculari / AVC: vascular
Figura 11

Fără a intra în amănuntele fiecărei afecţiuni în parte, iată câteva dintre elementele definitorii ale acestora:
● Boala difuză cu corpi Lewy (DCL): are ca manifestare dominantă, asociată sindromului parkinsonian, deficitul cognitiv ce se dezvoltă concomitent său anterior acestuia; halucinaţiile vizuale precoce şi recurente ca şi
sincopele completează tabloul clinic
● Paralizia supranucleară progresivă (PSP): este caracterizată de paraliziile
de oculomotricitate progresive şi instabilitate posturală (Figura 12)

PSP
● Contractura musculaturii faciale
● Precoce: sacade verticale lente, atenuarea nistagmusului optokinetic
● Paralizie oculomotricitate verticală: iniţial în jos, apoi în sus; paralizie
orizontală cu blocarea mişcărilor oculare reflexe
● Posturi distonice ale gâtului şi umerilor
● Instabilitate posturală precoce (retropulsie) - căderi frecvente
● Răspuns inadecvat la L-Dopa: posibil discret, dar epuizabil (2 ani)
Figura 12

● Atrofia multisistemică (AMS): pondere variabilă, funcţie de forma, a sindromului parkinsonian, cerebelos sau disautonom dar care conduc spre
imobilizare precoce (Figura 13)
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Degenerescenţa strio-nigrică
○ 90%
○ Dominanţa sd parkinsonian
● Sindromul Shy-Drager
○ Dominanţa disautonomiei
● Atrofie olivo-ponto-cerebeloasă
○ 50%
○ Dominanţa sd cerebelos
● Impotenţa, incontinenţa sfincteriană (denervare sfincteriană), stridor inspirator, extremităţi reci
● Mioclonii ale degetelor
● Imobilizare precoce în scaun rulant
● Răspuns slab şi epuizabil la L-Dopa + distonie frecv cranio-cervicală
Figura 13

● Parkinsonismul asociat bolii vasculare cerebrale: este sugerat de existenţa factorilor de risc vasculari sau chiar evenimentelor vasculare, ce
imprimă evoluţiei un aspect în trepte. Manifestarea clinică este dominată
de tulburarea de mers şi echilibru, dar şi de deficit cognitiv.
Parkinsonism asociat bolii vasculare cerebrale
● Parkinsonism: mers lent, paşi mici, abazie – pred membre inferioare
● Deficit cognitiv
● Labilitate emoţională
● Semne corticospinale/nucleare
● Factori de risc vasculari
● Existenţa leziunilor structurale (lacune, leucoaraioza)
● Debut brusc, evoluţie în trepte
Figura 14

Un tablou clinic oarecum asemănător este atribuit senescenţei fiziologice în
care, mai ales la vârste de peste 80 ani, dificultatea de mers (bradikinezie, baza
largă de susţinere, căderi frecvente) poate crea confuzia cu „hemiparkinsonismul
inferior“, dar lipsa de răspuns la levodopa tranşează diagnosticul (Figura 15).
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● Vârsta > 70-75 ani: 29,5% 75-84 ani; >50% peste 85 ani
● Manifestare în jumătatea inferioară a corpului
● Bradikinezie: dificultăţi de mers
○ iniţiat greu, cu paşi mici şi târşâiţi, freezing, balans redus al braţelor
● Baza largă de susţinere, căderi
● Rigiditate – minim
● Tremor – ocazional, de acţiune
● Facies – expresiv
● Voce – normală
● Fără răspuns la L-Dopa
● Diagnostic diferenţial cu:
○ Hidrocefalie normotensivă
○ PSP
○ Vascular
○ Mielopatie cervicală
Figura 15

Confuzia mai frecventă este în sens invers, punând pe seama vârstei semnele
incipiente de boală Parkison ceea ce duce la neglijarea terapeutică a multor cazuri reale de Boala Parkinson.
Dincolo de confirmarea diagnosticului de boala Parkinson, ce ar trebui să
nu creeze probleme specialistului neurolog, în această etapă a bolii se stabileşte
schema terapeutică ce ar trebui să fie eficientă pentru o lungă perioadă de timp.
Evaluările clinice şi ajustările terapeutice nu sunt necesare, de regulă, la intervale mai mici de 6 luni. Excepţia este constituită de formele de boală diagnosticate tardiv, cu complicaţii motorii şi non-motorii ce impun ajustarea frecventă
a terapiei.

Evaluarea ulterioară tardivă
Se referă la identificarea particularităţilor tabloului clinic şi individualizarea consecutivă a tratamentului după 3 ani de la stabilirea diagnosticului (Figura
16). Această limită temporală a fost propusă de grupurile de specialişti pe baza
observaţiilor clinice asupra unor serii mari de pacienţi la care se remarcă, din al
patrulea an de evoluţie clinică, apariţia variaţiilor de răspuns terapeutic, a complicaţiilor induse de boala, dar şi de tratament.
Evaluarea clinică se poate realiza prin:
● aprecierea clinică globală în care numai o notificare amănunţită a fiecărui
semn neurologic poate servi aprecierii evolutive ulterioare sau unei alte
opinii de specialitate

ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL BOLII PARKINSON / 81

● evaluarea standardizată – cu ajutorul scalelor binecunoscute (UPDRS şi
Hoehn & Yahr).

Evaluarea ulterioară tardivă: din anul al 4-lea de boală
● Evoluţia clinică
○ Apreciere globală sau/şi standardizată (UPDRS)
○ Stadializare H+Y
● Identificarea complicaţiilor motorii şi non-motorii
○ Anamneza
○ Chestionare
○ Monitorizare + scale
● Identificarea deficitului cognitiv
● Răspunsul terapeutic – ajustarea tratamentului
Figura 16

Evaluarea clinică, însă, nu se poate rezuma numai la aprecierea stadiului sindromului parkinsonian motor. O anamneză atentă a pacientului dar şi a familiei
apropiate poate identifica apariţia:
● semnelor non-motorii ale bolii: tulburările de somn, afective, cognitive,
vegetative – pentru a căror confirmare şi tratament este nevoie de o explorare mai amănunţită şi poate fi necesară colaborarea şi cu alte specialităţi
(psihologie, psihiatrie etc.)
● complicaţiilor motorii – confirmate de declaraţia pacientului, observaţia clinică prelungită şi eventual chestionare cu ajutorul cărora pacientul
identifica punctual natura, momentul apariţiei şi intensitatea acestora.
Deci, esenţial pentru îngrijirea pacientului în acest stadiu de boală este comunicarea permanentă cu acesta, familia şi, dacă este posibil şi cu medicul de
familie.
Frecvenţa vizitelor este mai mare, impusă nu de specialist ci de nevoia pacientului de a controla simptomele motorii şi non-motorii.
Schema terapeutică poate necesita ajustări repetate, trimestrial sau chiar mai
frecvent, adaptată fiecărui caz în parte. Este importantă şi cunoaşterea opţiunilor
terapeutice ce implică fie modalităţi speciale de administrare a medicaţiei fie tratament chirurgical (stimulare cerebrală profundă) – pornind de la analiza cazului
în raport cu indicaţiile şi contraindicaţiile metodei.
Pentru această etapă de boală nu există reguli de evaluare şi îngrijire a pacientului datorită variabilităţii mari a formelor şi evoluţiei posibile.
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Din păcate, etapele finale de boală – în care pacientul îşi pierde independenţa
motorie şi capacitatea de autoîngrijire, iar tulburările cognitive crează dificultăţi
de comunicare şi integrare în familie – uniformizează aspectul clinic şi limitează
posibilităţile terapeutice.
În concluzie, evaluarea pacientului cu boala Parkinson presupune confirmarea diagnosticului, urmărirea evoluţiei şi instituirea tratamentului adaptat fiecărei etape şi pacient. Pentru aceasta sunt necesare o bună pregătire de specialitate
şi o comunicare cu pacientul şi familia acestuia care să depăşească rutina profesională. Din aceste motive, recomandările de evaluare prezentate nu urmăresc
decât să traseze liniile generale, subliniind complexitatea şi individualizarea demersului
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L-DOPA ÎN TERAPIA BOLII PARKINSON
Cristian Dinu Popescu

Istoric
Descoperirea deficitului de dopamină în sistemul nigrostriat şi introducerea
tratamentului cu L-Dopa (LD) au reprezentat momentele cruciale care au condus
pe de o parte la înţelegerea fiziopatologiei bolii Parkinson (BP), iar pe de altă
parte la dezvoltarea unor scheme terapeutice adecvate.
Una din primele descrieri ale bolii se pare că a fost făcută de Leonardo da
Vinci în jurul anului 1500. Acesta a remarcat la unii pacienţi prezenţa unor mişcări involuntare asociată cu dificultatea efectuării unor contracţii voluntare. La
acelaşi tip de patologie se referă şi cunoscutul chirurg englez, J. Hunter descriind
existenţa unor bolnavi care prezentau la trezire tremor sever al extremităţilor
fără a acuza oboseală. Printre participanţii la una din comunicările lui Hunter în
1776 la Londra s-a aflat şi un tânăr student la medicină, cu numele James Parkinson1. Acesta a publicat în 1817 lucrarea „An essay on the shaking palsy”, care a
fost considerată prima descriere clinică edificatoare asupra afecţiunii. Mai târziu
în 1867 cel care a făcut prima clasificare clinică şi a prescris primul tratament
eficient al BP bazat pe scopolamină, J. M. Charcot, a confirmat observaţiile lui J.
Parkinson propunând denumirea actuală a bolii1,2.
De la prima descriere a BP şi până la găsirea unei variante terapeutice bazată
pe LD au trecut aproximativ 143 de ani. Această „întârziere” s-a datorat parcurgerii etapelor de cercetare finalizate cu clarificarea rolului de neuromodulator al
dopaminei şi implicării deficitului acesteia în inducerea unor simptome caracteristice BP.
Identificarea sediului anatomic al leziunilor din BP aparţine lui Edouard
Brissaud în 18942 care a corelat simptomele de tip parkinsonian ale unui pacient cu prezenţa unui tuberculom localizat în substanţa neagră. Observaţiile
lui Brissaud au fost confirmate în 1919 de Tretiakoff care asociază simptomele
parkinsoniene cu o pierdere a neuronilor pigmentaţi din substanţa neagră „pars
compactă“.
LD a fost izolată pentru prima dată din seminţe de Vicia faba (specie înrudită
cu fasolea) de către Marcus Guggenheim în 1913. Acesta credea că LD este un
precursor al adrenalinei şi pentru a demonstra teoria şi-a autoadministrat 2,5 g
notând doar efectul emetic al acesteia3. După alte câteva studii pe animale de experienţă s-a ajuns la concluzia că această substanţă este inactivă biologic, opinie
care a persistat timp de 15 ani4. În 1927 studiile altor biochimişti au arătat că LD
este biologic activă, determinând scăderea tensiunii arteriale şi creşterea glicemiei la iepuri. Interesul pentru activitatea biologică a LD a crescut după anul
1938 când Peter Holz a descoperit enzima L-dopa-decarboxilaza şi a demonstrat
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convertirea variantei LD la dopamină în ţesuturile umane şi ale mamiferelor3,4.
În anii următori numeroase studii s-au concentrat asupra efectelor vasopresoare ale dopaminei şi ale LD şi ale LD. Printre acestea s-a numărat şi cel al lui
Hornykiewicz care a arătat în 1956 că atât LD cât şi dopamina induc scăderea
tensiunii arteriale la animale4.
Rolul de neurotransmiţător al dopaminei în creier a fost demonstrat de Montagu în 1957. În acelaşi an CARLSSON a susţinut importanţa catecolaminelor
pentru realizarea mişcărilor demonstrând că dopamina este un neurotransmiţător
şi nu doar un precursor al norepinefrinei. În anul următor, grupul de cercetători
condus de CARLSSON a publicat o teorie conform căreia dopamina poate fi un
neurotransmiţător implicat în controlul motor. Pentru cercetările prin care s-a
dovedit implicarea dopaminei în controlul motor şi efectul acesteia în BP, Carlsson a primit în anul 2000 Premiul Nobel pentru Fiziologie şi Medicină2,5.
Hornykiewicz, în 1959, studiind creierele pacienţilor decedaţi cu boala
Parkinson, a constatat o scădere cu 80-90% a dopaminei în striat, putamen şi
nucleul caudat. Simptomatologia caracteristică BP apare atunci când se pierde
între 80 şi 90% din cantitatea de dopamină secretată. Această pierdere presupune
degenerarea a cel puţin 70% din neuronii dopaminergici din substanţa neagră
„pars compactă“7.
În 1972, Dahlom şi Fuxe au demonstrat existenţa unei conexiuni între striat
şi substanţa neagră, stabilind astfel o concordanţă între observaţiile anatomice
ale lui Brissaud şi Tretiakoff şi cele biochimice ale lui Carlsson şi Hornykiewicz.
Prima administrare a LD pentru tratarea simptomelor parkinsoniene aparţine
lui Birkmayer şi Hornykiewicz, în 1960. Aceştia au administrat LD intravenos la
20 de pacienţi cu BP pretrataţi cu inhibitori de monoaminoxidaza B (MAO-B).
Unii pacienţi au prezentat o îmbunătăţire importantă a simptomelor dar aceasta
a fost acompaniata de efecte adverse severe cum ar fi greaţă, vărsături şi hipotensiune ortostatică2.
George Cotzias, în 1967 a avut ideea administrării orale a LD, în doze crescătoare şi a reuşit să ajungă la concentraţii terapeutice fără apariţia efectelor
adverse constatate la administrarea intravenoasă, stabilind asfel principiile tratamentului cu LD în BP2,5.

Date generale
Din punct de vedere a structurii chimice LD este un aminoacid aromatic, cu
greutatea moleculară de 192,7 kDa, a cărui denumire chimică este acid (2S)2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil) propanoic. Formula moleculară este C9H11NO4.
În ceea ce priveşte proprietăţile fizice, LD se prezintă sub forma unei pulberi
cristaline de culoare albă, insolubilă în alcool sau eter şi puţin solubilă în apă.
Este sensibilă la lumină şi la oxigen8.
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LD, precursorul dopaminei, poate trece bariera hematoencefalică fiind un
aminoacid ca şi tirozina, fenilalanina, triptofanul, leucina etc. LD este transformată în dopamină în celulele care conţin enzima LD-decarboxilaza. LD este metabolizată în dopamină, noradrenalină şi acid homovalinic, substanţe care sunt
eliminate în special prin urină.
După traversarea barierei hematoencefalice LD ajunge la nivelul nucleului
caudat şi putamenului unde este transformată în dopamină. Iniţial este stocată şi
apoi eliberată în spaţiul sinaptic urmând a acţiona asupra receptorilor din familia
D2. În prezent LD fără inhibitor de dopa decarboxilază (IDD) se foloseşte doar
la cazuri speciale. Asocierile LD cu IDD şi anume benserazida şi carbidopa, sunt
frecvent utilizate, folosindu-se preparate standard sau cu eliberare controlată
adaptate unor scheme terapeutice care să se apropie de stimularea dopaminergică continuă. Benserazida şi carbidopa nu trec bariera hematoencefalică.
LD poate fi administrată pe cale orală, intravenoasă, subcutanată, sublinguală, intramusculară şi intrajejunală. Nu poate fi administrată pe cale rectală sau
transdermală4. Concentraţia plasmatică eficace este de 8 nmol/ml. După administrarea orală LD are o biodisponibilitate de aproximativ 41%. Timpul de înjumătăţire este de 1,4 ore8. În sistemul nervos central soarta dopaminei depinde de
degradarea enzimatică, recaptarea neuronală şi stocare.

Date despre absorbţie şi degradare periferică
După pasajul oro-esofagian LD ajunge în stomac unde poate fi metabolizată
de enzima dopa-decarboxilază aflată la nivelul mucoasei. Evacuarea gastrică cât
mai rapidă a LD asigură absorbţia duodenală şi intrarea în funcţie a sistemului
de transport concurenţial format din aminoacizii aromatici. Aciditatea secreţiei
gastrice este importantă9. Administrarea unui medicament antiacid poate conduce la reducerea cantităţii de levodopa disponibile cu 68%10. Conform altor studii
combinaţia LD şi carbidopa nu ar fi influenţată de administrarea medicaţiei antiacide11.
După administrarea orală, LD este absorbită rapid şi complet la nivelul intestinului subţire. LD este un compus hidrofilic cu o difuzie membranară redusă.
LD nu se absoarbe la nivel gastric. Rata de absorbţie intestinală depinde de motilitatea gastrică. Cu cât durata de staţionare în stomac sau intestin este mai mare,
cu atât LD este mai mult metabolizată şi mai puţin disponibilă pentru absorbţie.
S-a demonstrat că evacuarea gastrică este un factor important care contribuie la
variabilitatea mare intraindividuală a profilului concentraţiei plasmatice la pacienţii care primesc tratament oral cu LD. Variabilitatea intraindividuală a fost
semnificativ mai mică după administrarea duodenală comparativ cu administrarea orală. LD se absoarbe printr-un mecanism de transport activ specific amino-
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acizilor aromatici9. Sistemul intră în competiţie cu fragmentele proteice alimentare (aminoacizi neutri) care pot inhiba absorbţia LD. Se apreciază că prin acest
mecanism se absoarbe o cantitate reprezentând 20-30% din doză administrată.
Conţinutul redus în proteine al alimentelor poate creşte absorbţia de LD12.
Absorbţia medicamentului este favorizată de prezentarea sub formă de soluţie apoasă, de concentraţia mare, de circulaţia locală şi suprafaţa de absorbţie. Intestinul îndeplineşte aceste calităţi având suprafaţă mare, vascularizaţie importantă şi pH apropiat de neutralitate. După absorbţie urmează intrarea în acţiune a
mecanismelor periferice de degradare a dopaminei. Aceste transformări constau
în decarboxilare şi metabolizare pe calea COMT. Doar 1% din dozele administrate oral se absorb în sânge. Combinarea cu un inhibitor de dopadecarboxilază
(IDD) care reduce metabolizarea periferică creşte absorbţia la 10% diminuând şi
efectele secundare13.
Primul proces, decarboxilarea, are loc la nivel intestinal şi hepatic rezultând
dopamina care nu poate trece bariera hematoencefalică. Împiedicarea metabolizării LD poate fi realizată cu IDD şi anume carbidopa şi benserazida14.
Carbidopa este un inhibitor competitiv al aminoacid decarboxilazei şi este
coadministrat cu LD pentru a reduce metabolizarea periferică a acesteia. Distribuţia carbidopa la nivel cerebral este redusă. Absorbţia intestinală a carbidopa
este variabilă şi se realizează prin intermediul unui sistem de transport diferit de
cel al LD. Diferenţele interindividuale privind biodisponibilitatea carbidopa nu
afectează timpul de înjumătăţire al LD, dar s-a constatat că pacienţii cu nivele
plasmatice mai mari ale carbidopa au şi concentraţii mai mari ale LD în ţesutul
cerebral.
Atunci când este administrată împreună cu carbidopa, LD are un clearance
de 0,3 l/oră/kg şi un volum de distribuţie de 0,9-1,6 l/kg. Legarea de proteinele plasmatice este neglijabilă, ceea ce determină ca raportul de distribuţie între
plasmă şi eritrocite să fie de 1:1.
Benserazida şi carbidopa au mecanisme de acţiune comune dar cu farmacocinetică diferită. Benserazida este mai puternică având un efect mai rapid. Deşi
există doar o mică diferenţă în ceea ce priveşte eficacitatea, unii pacienţi preferă
doar una dintre aceste substanţe.
Sulfatul feros (Fe++) poate descreşte absorbţia LD motiv pentru care trebuie
asigurat un interval de 2-3 ore între administrarea fiecăruia. La fel medicaţia anticolinergică întârzie evacuarea gastrică şi scade absorbţia de LD15. Întârzierea
evacuării gastrice poate fi o sursă a fluctuaţiilor motorii prin influenţarea negativă a procesului de absorbţie. Asocierea administrării LD cu un agent prokinetic
5HT4 agonist (Mosapride) accelerează evacuarea gastrică şi ameliorează răspunsul motor16. Domperidonul, care accelerează evacuarea gastrică nu are efecte
semnificative asupra simptomelor BP probabil prin impactul minor asupra kine-
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ticii LD17. Metoclopramidul, un 5 HT4 agonist chiar dacă amplifică biodisponibilitatea LD are şi alte acţiuni asupra SNC motiv pentru care nu este recomandat a fi administrat pacienţilor cu boala Parkinson. Unul dintre studii18 susţine
că eradicarea Helicobacter pylori prin omeprazol, claritromicină şi amoxicilină
conduce la creşterea cu 20% a biodisponibilitatii LD.

Farmacocinetica LD, eficacitatea clinică şi complicaţiile tratamentului
Farmacocinetica este o parte a farmacologiei care studiază absorbţia medicamentelor, transportul, distribuirea, trecerea prin membrane, biotransformările şi
eliminarea acestora19.
Printre principalii indicatori farmacocinetici ai preparatului LD administrat
oral se număra biodisponibilitatea, concentraţia plasmatică minimă şi maximă,
timpul de înjumătăţire şi timpul până se ajunge la concentraţia plasmatică maximă (Tmax).
Biodisponibilitatea se referă la proporţia din substanţa administrată disponibilă pentru acţiune. Biodisponibilitatea poate fi calculată folosind aria de sub
curba conturată prin variaţia concentraţiei plasmatice în funcţie de timp. Una din
cauzele biodisponibilităţii reduse o reprezintă inactivarea LD în tubul digestiv
sau la trecerea iniţială prin ficat.
Timpul de înjumătăţire este definit ca intervalul (ore, minute) scurs până la
scăderea la jumătate a concentraţiei plasmatice. El este util pentru stabilirea dozelor şi a intervalului dintre acestea.
Concentraţia plasmatică reprezintă cantitatea de medicament disponibilă
pentru a acţiona şi poate avea valori maxime şi minime (Cmax şi Cmin).
Tmax este timpul în care se ajunge la concentraţia plasmatică maximă.
În stadiile precoce ale bolii, administrarea LD este urmată de un răspuns
susţinut şi eficace. Efectele favorabile se menţin o perioadă lungă de timp, chiar
dacă medicamentul este administrat la intervale neregulate. Efectele adverse care
pot să apară sunt greaţă, vărsături şi hipotensiune ortostatică. Această perioadă
este denumită şi „luna de miere” datorită efectelor terapeutice aproape complete
şi a reacţiilor adverse minore. LD este încă standardul de aur şi cel mai eficace
medicament utilizat în terapia bolii Parkinson20.
Odată administrată oral LD atinge concentraţia plasmatică maximă după
45-125 minute. Cmax este influenţată de tipul de condiţionare a substanţei LD.
Absorbţia LD este rapidă şi completă fără a depăşi o biodisponibilitate de aproximativ 30%. După asocierea cu sistemul de transport, LD depăşeşte bariera
hematoencefalică pentru a-şi exercita rolul de terapie de supleere.
Efectul clinic iniţial al LD este foarte bun, conducând la obţinerea unei mobilităţi normale care durează mai multe ore fiind determinat de păstrarea unor

92 / L-DOPA în terapia bolii Parkinson

capacităţi bune de stocare a dopaminei în terminaţiile neuronale şi de eliberare
în funcţie de necesităţi.
Un alt fenomen important îl constituie plasticitatea sistemului dopaminergic.
Plasticitatea acestui sistem face ca o lungă perioadă de timp simptomele clinice
să nu fie prezente, fapt care corespunde aşa numitului stadiu compensat când
pierderile de dopamină sunt sub 80%. În stadiul de decompensare neuroplasticitatea acţionează modificând atât funcţionalitatea presinaptică cât şi pe cea postsinaptică. Presinaptic apare o supraactivare a neuronilor (dopaminergici) restanţi
cu o creştere a turnoverului dopaminei. Se mai produc o serie de modificări postsinaptice în sensul unor posibilităţi de legare membranară multiplă echivalentă
cu creşterea numărului de receptori dopaminergici6.
Parametrii farmacocinetici se modifică la pacienţii cu BP care urmează terapie cu LD mai mult de 5 ani. Timpul de înjumătăţire (T1/2) şi Tmax sunt mai
scurţi, iar aria de sub curbă se măreşte. Aceste schimbări farmacocinetice se
corelează cu durata terapiei şi doza de LD administrată. La pacienţii la care a
apărut fenomenul wearing-off, Cmax a fost semnificativ mai mare asociindu-se
cu creşterea ariei de sub curbă şi scurtarea T1/2 şi Tmax. Aceste schimbări par a fi
legate fie de influenţarea absorbţiei fie de modifcarea metabolismului. Creşterea
absorbţiei poate explica amplificarea ariei de sub curbă, a Cmax şi scurtarea T1/2.
Mai mult, administrarea de LD intravenos nu determină modificări de distribuţie
şi eliminare la pacienţii care urmează de mult acest tip de terapie. Activitatea sistemelor MAO şi COMT rămâne nemodificată după terapia îndelungată cu LD.
Terapia îndelungată cu LD alterează propria farmacocinetică crescând absorbţia
care la rândul ei modifică Tmax, T1/2 şi Cmax (20).
Modificările farmacocinetice plasmatice sunt acompaniate de apariţia unor
reacţii ale căilor nigrostriate. Una din principalele modificări constă în scăderea
treptată a capacităţii de stocare a dopaminei în terminaţiile dopaminergice, fapt
care predispune la complicaţii motorii.
Complicaţiile motorii pot fi împărţite în două categorii: fluctuaţii (faze off)
şi diskinezii14. Faza off constă din reapariţia simptomelor parkinsoniene cum ar
fi bradikinezia, rigiditatea, tremorul, imobilitatea. Distonia off înseamnă prezenţa unor contracţii susţinute şi a unor spasme, deseori dureroase, care apar mai
frecvent dimineaţa la trezire şi care afectează de obicei unul sau ambele membre
inferioare. Alte simptome non-motorii care devin mai evidente în faza off sunt
anxietatea, depresia, akatisia, durerea, disforia, panica. Acestea pot fi prezente şi
în absenţa semnelor motorii de off. Factorii de risc majori pentru apariţia complicaţiilor motorii sunt durata terapiei şi doza. Un alt factor care poate contribui
la apariţia complicaţiilor motorii este administrarea intermitentă a LD. Din acest
motiv s-au utilizat preparate de LD cu eliberare prelungită şi inhibitori de catecol-orto-metil-transferază (COMT) pentru a extinde timpul de înjumătăţire al
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LD. Trialurile clinice care au comparat rata de apariţie a complicaţiilor motorii
după administrarea de preparate cu eliberare prelungită faţă de preparatele cu
eliberare standard nu au arătat însă diferenţe semnificative între cele două forme
de prezentare. Nu există încă trialuri clinice pentru inhibitorii COMT.
Momentul introducerii terapiei cu LD la un pacient diagnosticat cu BP trebuie ales cu atenţie. Având în vedere costurile şi efectele adverse ale medicamentelor utilizate în tratamentul BP şi incertitudinea dovezilor privind efectele neuroprotectoare ale acestora, este de preferat ca administrarea oricărui medicament
antiparkinsonian să fie iniţiată doar atunci când apare dizabilitatea funcţională.
Această dizabilitate funcţională este specifică fiecărui pacient şi poate însemna
afectarea mersului, a echilibrului, scăderea abilităţii de efectuare a activităţilor
zilnice sau scăderea performanţelor profesionale etc. După ce s-a luat decizia
intervenţiei terapeutice trebuie stabilit dacă LD se introduce de la început sau
mai târziu în cursul evoluţiei bolii. Luând în considerare efectele adverse LD şi
riscul de apariţie al complicaţiilor motorii, se recomandă ca strategia terapeutică
să fie adaptată în funcţie de necesităţile fiecărui pacient. La pacienţii în vârstă
(peste 70 de ani), la cei cu demenţă sau cu alte comorbidităţi medicale severe,
se recomandă utilizarea LD14. Se poate recomanda începerea terapiei BP cu un
agonist dopaminergic dacă pacientul este tânăr şi nu are demenţă21. Alte categorii de pacienţi la care se recomandă tratamentul precoce cu LD sunt indivizii
tineri care au afectare severă a mersului, a echilibrului şi care au riscul de a
cădea. Aceeaşi indicaţie o au pacienţii cu dizabilitate funcţională severă care
le afectează independenţa sau capacitatea de a trăi fără ajutor din partea altor
persoane. Este importantă păstrarea unei implicări sociale şi profesionale chiar
dacă există riscul unor complicaţii motorii odată cu înaintarea în vârstă22. La
aceşti pacienţi, eficacitatea redusă şi titrarea lentă a agoniştilor dopaminergici îi
fac de neacceptat ca terapie de prima linie. Se începe terapia cu LD şi ulterior,
după stabilizarea simptomelor se poate încerca suplimentarea sau înlocuirea cu
agonist dopaminergic.
Pacienţii relativ tineri (sub 60 de ani), cu dizabilitate medie sau uşoară, sunt
predispuşi să dezvolte fluctuaţii motorii şi diskinezii. La aceşti pacienţi, unii
medici prefera să întârzie introducerea tratamentului cu LD, utilizând că terapie
iniţială agoniştii dopaminergici pentru a evita sau amâna apariţia complicaţiilor
motorii. În anumite situaţii agoniştii dopaminergici au un rol important în terapia
BP recent diagnosticate22.

Conceptul de stimulare dopaminergică continuă
Modelul perfect al stimulării dopaminergice continue se întâlneşte în condiţii
de normalitate atunci când funcţiile şi numărul neuronilor căilor nigrostriate sunt

94 / L-DOPA în terapia bolii Parkinson

păstrate. BP este o afecţiune neurodegenerativă progresivă ceea ce presupune
scăderea în timp a cantităţilor de dopamină secretate şi dispariţia unor neuroni.
Printre funcţiile importante ale neuronilor se află şi stocarea presinaptică
care poate compensa cel puţin până la un timp deficitul secreţiei. Pierderea neuronilor din substanţa neagră conduce la perturbarea comunicării dintre nucleii
bazali, talamus şi cortex având drept consecinţe vizibile deteriorarea funcţiilor
motorii23.
Se ajunge la un moment dat la un punct critic în care simptomele caracteristice BP sunt evidente chiar dacă sunt identificate iniţial unilateral. În acest moment
trebuie luată o decizie privind terapia care se poate baza pe vârsta pacientului
sau pe necesitatea unor corecţii rapide şi cât mai complete a disfuncţiilor. Terapia
trebuie să ajute pacientul să-şi menţină impactul profesional, familial şi social.
În raport cu progresia bolii se definesc două tipuri de răspuns farmacodinamic la administrarea LD şi anume Long Duration Response (LDR) şi Short Duration Response (SDR). LDR înseamnă un răspuns favorabil în care beneficiul
terapeutic reflectă doza administrată şi se menţine mai multe zile24. Acest tip de
răspuns înseamnă şi o capacitate de stocare eficientă. În cazul SDR, beneficiul
durează puţine ore după administrarea substanţelor active. Din punct de vedere
farmacodinamic se trece de la un răspuns liniar la unul de tip curbă sigmoidă
cu un nivel maxim şi minim al concentraţiei plasmatice sub care se instalează
perioada „off”. Concentraţia plasmatică peste o anumită valoare înseamnă „on”
sau/şi diskinezii. Calea de administrare cea mai facilă este cea orală. Utilizarea
acestei căi în condiţiile accentuării dezechilibrelor neuromodulatorului (dopamina) conduce la stimularea pulsatilă care se asociază cu disfuncţii clinice din ce
în ce mai supărătoare. Soluţia terapeutică ţine de alegerea unei medicaţii sau a
unor combinaţii care să se apropie de stimularea dopaminergică continuă. Astfel
de efecte se pot obţine utilizând preparate cu T1/2 lung, cu eliberare prelungită
la care se poate adăuga împiedicarea metabolizării dopaminei şi formarea de
compuşi inerţi metabolic. Alte strategii recurg la administrarea continuă cum ar
fi cea intravenoasă, digestivă sau transdermală25. Având în vedere faptul că LD
rămâne principalul medicament utilizat în terapia bolii Parkinson, un număr important de strategii s-au dezvoltat în jurul acestei substanţe care are un timp de
înjumătăţire scurt (60-90 min). Astfel se pot creşte dozele, se pot scurta intervalele dintre acestea şi se pot utiliza şi preparate cu eliberare controlată. Asocierea
de inhibitori COMT la combinaţia LD cu IDD creşte absorbţia intestinală de LD
şi îi ameliorează farmacocinetica. Astfel, inhibitorii de COMT cresc timpul de
înjumătăţire al LD asigurând o ameliorare paralelă a controlului motor. Se obţin
nivele plasmatice mai stabile ale LD după administrarea orală asigurând o stimulare dopaminergică centrală mai prelungită. Sunt disponibile două produse care
realizează inhibiţia COMT şi anume Entacapone şi Tolcapone. Entacapone este
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un inhibitor COMT selectiv şi reversibil, care acţionează la nivelul intestinului
împiedicând transformarea LD în 3-O-metil Dopa (un metabolit inert). Adăugarea unui inhibitor COMT periferic prelungeşte cu 30-50% T1/2 astfel încât cantităţile disponibile de LD după trecerea barierei hematoencefalice sunt mai mari26.
Entacapone nu trece bariera hematoencefalică administrându-se o dată cu LD, în
doze de 200 mg. Celălalt produs inhibitor COMT este tolcapone care poate trece
bariera hematoencefalică realizând inhibiţia centrală având însă un efect clinic
minim. Are ca efecte adverse supărătoare diareea şi hepatotoxicitatea13.
Din anul 2003 este disponibil în România un produs numit Stalevo care conţine carbidopa, LD şi entacapone14. Această asociere are ca avantaj simplificarea
tratamentului, micşorarea numărului de capsule pe zi şi creşterea aderenţei la
terapie a pacienţilor. Adăugarea entacapone la combinaţia LD-carbidopa prelungeşte timpul de înjumătăţire al LD la 2-2,5 ore23. Aceasta presupune concentraţii
plasmatice mai mari extinse în timp. La pacienţii cu fluctuaţii wearing off trecerea pe Stalevo reduce perioada de off. Efectele se constată rapid, iar persistenţa
unor concentraţii plasmatice potrivite se apropie de stimularea de tip continuu.
Stalevo nu schimbă Cmax şi Tmax. În plus creşte utilizarea LD cu 35%. Studiile
au arătat că Stalevo creşte timpul “on” mediu cu 1,4-1,6 ore, ameliorează scorul
motor UPDRS cu 1,9-3,2 şi reduce dozajul zilnic de LD cu 42-112 mg în comparaţie cu grupul placebo. Se comercializează sub 3 variante de dozare27.
Din schemele de tratament care vizează stimularea dopaminergică continuă
fac parte LD, inhibitori COMT, inhibitorii MAO-B, agoniştii dopaminergici.
Antagoniştii NMDA (amantadina) sunt mai puţin importanţi în realizarea stimulării dopaminergice continue.
Inhibitorii MAO-B au ca acţiune stabilizarea nivelului dopaminei în spaţiul
sinaptic. Ultimele medicamente din această clasă utilizate în terapia BP au fost
rasagilina şi safinamida. Rasagilina este mai activă de 3-15 ori faţă de selegilină
(în studiile experimentale) şi este eficace asupra simptomelor motorii, fluctuaţiilor motorii şi întârzie progresivitatea BP. Safinamida are efecte asupra simptomelor motorii în doze de 50-100 mg aşa cum s-a dovedit în studiul de faza III
recent încheiat28.
Antagoniştii de NMDA au ca reprezentanţi amantadina şi budipina (acceptată doar în Germania). Aceste medicamente au un mecanism de stimulare indirectă a efectului dopaminei, ameliorând simptomele motorii.
Agoniştii dopaminergici sunt utilizaţi adesea în tratamentul iniţial al BP.
Timpii de înjumătăţire mai lungi şi acţiunea asupra receptorilor se apropie de
noţiunea de stimulare dopaminergica continuă mai ales după lansarea preparatelor cu eliberare prelungită. Care ar fi etapele (paşii) şi medicamentele utilizabile
în viziunea asigurării unei stimulări dopaminergice continue (Muller 2007).
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Medicament

Etape

Modul de acţiune în
sistemul dopaminergic

Tolerabilitate

Stabilizează nivelele dopaminei în fanta sinaptică prin
inhibarea metabolizării
Modulare dopaminergică
indirectă
Stimulează direct receptorii
post-sinaptici ai controlului
motor
Precursor al dopaminei, IDD
şi I-COMT inhibă metabolismul LD

+++

MAO-B-1

I

NMDA-A

I

Agonişti

II

LDI/DD/
I-COMT

III

Sisteme de
infuzie (LD,
apomorfina)
DBS

IV

Gel intrajejunal de LD
Apomorfina s.c.

+

V

Stimulare electrică a nucleilor subtalamici

+

Efecte adverse
relevante clinic

Eficacitate
+

+

Edeme

+

+

Sindrom ortostatic,
edeme, greaţă,
titrare lentă
Sindrom ortostatic
creşterea homocisteinei complicaţii
motorii
Reacţii inflamatorii
locale subcutanate

++

+++

Depresie, disfuncţii
cognitive, probleme de inserţie
socială

+++

+++

Efecte particulare ale terapiei cu LD
Implicaţiile terapiei cu LD asupra metabolismului în general nu sunt încă
foarte bine cunoscute. Având în vedere creşterea valorilor sanguine ale homocisteinei la pacienţii cu BP trataţi cu LD se poate presupune că şi riscul de a dezvolta o patologie cardiacă sau cerebro-vasculară creşte. Hiperhomocisteinemia este
un factor de risc independent care adăugat celorlalte ar conduce la favorizarea
aterogenezei. La pacienţii parkinsonieni hipertensivi trataţi cu LD s-a constatat
scăderea valorilor tensionale fără a se şti despre influenţa medicaţiei asupra metabolismului lipidic şi glucidic.
Efectele constatate după aproximativ un an de terapie cu LD au sugerat impactul corectiv asupra valorilor colesterolului şi trigliceridelor serice. Nu s-au
constatat diferenţe semnificative ale glicemiei, lipidelor totale şi valorilor sistolice sau diastolice ale tensiunii arteriale. Se pare că efectul asupra colesterolului şi
trigliceridelor s-a datorat dopaminei derivate din LD care a acţionat în principal
la nivelul unor structuri centrale. În mod sigur a acţionat şi dopamina extracelulară care s-a format prin imposibilitatea blocării complete a transformării LD
în DA.
Receptorii dopaminergici D2 sunt prezenţi la nivelul terminaţiilor simpatice şi celulelor cromafine adrenergice medulosuprarenale. Activarea receptorilor din familia D2 duce la reducerea eliberării de norepinefrină şi epinefrină cu
efecte asupra valorilor TA. Astfel terapia cu LD care duce la creşterea valorilor
homocisteinemiei are şi efecte corective prin reducerea valorilor colesterolului

ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL BOLII PARKINSON / 97

şi trigliceridelor plasmatice29. Creşterea concentraţiei plasmatice de homocisteină este consecinţa alterării proceselor de metilare care poate fi contracarată prin
administrarea acidului folic sau a asocierii LD cu un COMT inhibitor central27.
Menţinerea concentraţiei plasmatice a homocisteinei este dependentă de influenţa vitaminelor din grupul B.
La pacienţii cu BP tulburările din sfera impulsiv-compulsivă devin evidente
şi se amplifică ca rezultat al agravării simptomatologiei sau influenţei medicamentelor administrate30. Se conturează următoarele sindroame:
- sindromul de deficit al dopaminei
- sidromul de dependenţa la dopamină
- sindromul de dereglare dopaminergică
- perturbarea controlului impulsurilor
Sindromul de deficit al dopaminei se caracterizează prin prezenţa semnelor
motorii şi nonmotorii care sub tratament cu dopamină se ameliorează crescând
independenţa pacientului şi prelungind durata de supravieţuire. Unele manifestări comportamentale de tip căutare a recompenselor, la pacienţii cu BP la debut
dar netrataţi, pot fi consecinţa unui sindrom de deficit al dopaminei.
Sindromul de dependenţă la dopamină este legat de faptul că acest neuromodulator este implicat în sistemul de recompensă a creierului. Sindromul este
asemănător cu dependenţa de substanţe psihostimulante şi se manifestă cu agitaţie, euforie şi rezistentă la scăderea dozelor de dopamină. Pot apare şi simptome
ca de sevraj manifestate prin depresie, iritabilitate, anxietate, afectarea relaţiilor
sociale şi ocupaţionale. Chiar dacă suferă de diskinezii invalidante pacienţii declară că “doresc” LD.
Sindromul de dereglare dopaminergică asociază comportamente stereotipe
patologice la pacienţii cu BP trataţi cu doze mari de LD. Sindromul poate apărea
la 14% din cazuri. Este caracterizat de prezenţa unui comportament stereotip
(punding) printre care colecţionarea, sortarea obiectelor comune, repararea, grădinăritul, utilizarea în exces a calculatorului.
Perturbarea controlului impulsurilor se manifestă prin imposibilitatea reprimării acestora sau prin inabilitatea de a rezista unor tentaţii. Pasiunea irezistibilă
spre jocuri de noroc, hipersexualitate manifestată prin nimfomanie sau satiriazis,
cumpărături excesive fără a fi legate de necesitate, consum alimentar în exces,
utilizarea fără limite a internetului30,31.
Creşterea compulsivă a creativităţii artistice se poate întâlni şi în BP ca răspuns al apariţiei hipomaniei indusă de terapia dopaminergică.
Un caz aparte îl reprezintă un pacient cu BP cu debut pe stânga care îşi amplifică pasiunea pentru pictură după ce începe terapia specifică. Înainte de a fi
diagnosticat cu BP finaliza o pictură în câteva luni într-un stil detaliat şi figurativ.
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Se începe tratamentul cu LD 475 mg/zi care îi ameliorează remarcabil simptomele motorii. După alţi doi ani în care pasiunea pentru pictură nu se amplifică se
adăugă un agonist dopaminergic, cabergolină 4 mg/zi. La o lună după începerea
terapiei cu agonistul dopaminergic pacientul finalizează câte o pictură pe săptămână iar stilul se schimbă devenind impresionistic. La 4 luni de la introducerea
terapiei LD pictează mai mult de o lucrare pe săptămână într-un stil impresionistic subliniind lumina şi culoarea. După alte 8 luni „talentul” se consolidează,
iar picturile expuse se bucură de succes comercial. În al doilea an de tratament
cu aceeaşi medicaţie pictura devine singurul interes fiind practicată şi noaptea la
concurenţă cu somnul. Oprirea cabergolinei pentru 6 săptămâni determină diminuarea activităţii artistice, instalarea apatiei şi accentuarea depresiei. Creşterea
dozei de LD la 750 mg/zi nu conduce la reluarea picturii. Revenirea la 4 mg de
cabergolină determină redeşteptarea rapidă a interesului pentru pictura căreia
îi dedică ziua şi noaptea. Reducerea dozei de cabergolină la 2 mg/zi determină
stoparea pictatului pe timpul nopţii. Trecerea de la 2 mg cabergolina pe zi la 3 ×
0,7 pramipexol nu atenuează pasiunea pentru pictură. Un oarecare echilibru între
activităţile diurne şi somn a fost obţinut utilizând doze de 3 × 0,35 mg pramipexol asociate cu 3 × 250 mg LD pe zi32.
Activitatea artistică compulsivă nu este legată de utilizarea LD ci de administrarea agoniştilor dopaminerigici. Evoluţia sub terapie a acestui caz sugerează
că schimbările de creativitate şi stil artistic se datorează dezechilibrului dopaminergic din sistemul limbic.

Variante de prezentare a medicaţiei care conţine LD
LD este aproape întodeauna administrată împreună cu un IDD cum ar fi
carbidopa sau benserazida pentru a preveni formarea dopaminei în periferie.
Combinaţia carbidopa/levodopa este comercializată atât sub forma preparatelor
cu eliberare standard (Sinemet, Atamet, Sindopa, Parcopa, Cronomet) cât şi cu
eliberare controlată (Sinemet CR). Asocierea leovodopa/benerazida este deasemeni disponibilă pe piaţa sub forma preparatelor cu eliberare standard (Madopar,
Prolopa) şi cu eliberare controlată (Madopar CR, Madopar HBS, Prolopa HBS).
Preparatele cu eliberare standard prezintă un timp de înjumătăţire mai scurt,
o instalare mai rapidă a efectului şi un pattern de absorbţie mai predicitibil. Preparatele cu eliberare controlată au un timp de înjumătăţire plasmatică uşor mai
lung, o apariţie mai tardivă a efectului clinic şi o absorbţie mai neregulată (o
cantitate variabilă de medicament este absorbită în intestinul subţire înainte de
a trece în colon). Biodisponibilitatea preparatelor cu eliberare controlată este
mai redusă, reprezentând cantităţi variind între 2/3 la 3/4 din cea a preparatelor
standard.
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Preparatele carbidopa/levodopa cu eliberare standard (SR) sunt disponibile
sub formă de tablete ce conţin 10/100 mg, 25/100 mg şi 25/250 mg, primul număr indicând doza de carbidopa şi al doilea doză de LD.
Combinaţia levodopa/benserazidă cu eliberare standard este comercializată
sub formă de tablete sau capsule cu concentraţii de 50/12,5 mg, 100/25 mg sau
200/50 mg. Prima cifră arată cantitatea de levodopa şi a doua cantitatea de benserazidă.
Tabletele cu eliberare standard pot fi rupte în jumătate atunci când este necesară o titrare mai lentă sau mai precisă. Pot fi deasemeni pisate sau dizolvate
atunci când se impune o absorbţie mai rapidă.
Preparatele carbidopa/levodopa cu eliberare prelungită sunt disponibile în
două concentraţii, 25/100 mg şi 50/200 mg. Tabletele 25/100 mg nu pot fi împărţite în jumătatea deoarece ruperea lor ar altera proprietăţile matricei care asigură
eliberarea controlată. În schimb, tabletele 50/200 mg pot fi împărţite în jumătate
în cazul în care este necesară titrarea dozei.
Levodopa/benserazida cu eliberare prelungită este disponibilă sub formă de
capsule cu concentraţia 100/25 mg (Madopar CR 125, Madopar HBS, Prolopa
HBS). Capsulele trebuie administrate intacte pentru a-şi păstra proprietăţile de
eliberare prelungită.
Pentru a amplifica efectele tratamentului cu levodopa/IDD pot fi utilizaţi inhibitori COMT. Asocierea unui inhibitor de COMT asigură expunerea prelungită
şi fără fluctuaţii a creierului la levodopa. Astfel, răspunsul la fiecare doză de LD
este mai intens şi mai prelungit, ceea ce duce la prelungirea intervalului de timp
în care simptomele de BP sunt bine controlate.
Există pe piaţa doi inhibitori COMT: tolcapona (Tasmar) şi entacapona
(Comtan). Tolcapona este primul inhibitor COMT care a intrat în uzul clinic
fiind şi cel mai puternic. Inhibă 3-O-metilarea dopaminei atât la nivel central cât
şi periferic dar numai efectul central are semnificaţie clinică.
Entacapona este inhibitorul COMT de elecţie. Acţionează doar în periferie
deoarece nu penetrează bariera hematoencefalică. Este disponibilă doar sub forma tabletelor de 200 mg, dozele mai mari nu oferă beneficii clinice suplimentare.
Timpul de înjumătăţire relativ scurt impune administrarea entacaponei împreună
cu fiecare doză de levodopa-DDI. Când este administrată împreună cu carbidopa/levodopa, timpul de înjumătăţire al fiecărei doze de LD creşte cu aproximativ
30-60 de minute iar timpul total pe parcursul zilei al fazei „on” creşte cu aproximativ 1-2 ore.
Preparatul comercial sub denumirea Stalevo grupează carbidopa, levodopa şi entacapone într-o singură tabletă. Combinaţia carbidopa/levodopa/entacapone este disponibilă în 3 concentraţii: 12,5/50/200 mg, 25/100/200 mg şi
37,5/150/200 mg. Marele avantaj al acestui produs este simplificarea regimului
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medicamentos prin reducerea numărului de tablete pe care pacientul trebuie să
le primească iar marele dezavantaj este imposibilitatea titrării individuale a LD
şi entacaponei.
Carbidopa/levodopa în formă lichidă poate fi folosită în cazuri în care deficitul de LD trebuie urgent compensat. Există unele preparate dizolvabile, dar
şi medicaţie cu eliberare standard care poate fi transformată în formă lichidă
administrabilă per os.
La pacienţii cu boală Parkinson avansată menţinerea unor concentraţii plasmatice constante ale L-Dopa este extrem de importantă pentru reducerea complicaţiilor motorii. Una din metodele prin care concentraţia levodopa poate fi
menţinută constantă sau cu variaţii mici este administrarea la intervale regulate
de doze mici de levodopa sub formă lichidă. Forma de prezentare lichidă nu
există pe piaţă, dar poate fi preparată foarte uşor în casă. Într-un recipient gradat
se dizolvă 4 tablete carbidopa/levodopa cu concentraţia 25/250 într-un litru de
lichid. Un mililitru de soluţie va conţine 1 mg de levodopa. Soluţia se prepară
zilnic iar lichidul în care se dizolvă tabletele trebuie să aibă un pH acid pentru
a prelungi stabilitatea levodopa (suc de portocale, apă minerală carbogazoasă).
După preparare se păstrează la frigider. Există şi tablete solubile (Madopar LT)
la care efectul se face simţit după 10-20 minute de la administrarea suspensiei
lichide şi durează 30-60 minute33.
Urmărindu-se combaterea fluctuaţiilor motorii severe şi a diskineziilor pentru care toate celelalte opţiuni terapeutice au fost depăşite a fost conceput un
sistem de administrare continuă a levodopa direct în intestinul subţire al pacientului (Duodopa). Levodopa, asociată cu carbidopa, este condiţionată sub forma
unui gel care conţine 5/20 mg/ml carbidopa/levodopa. Acest gel este încărcat în
casete conectate la o pompă care asigură livrarea sa continuă prin intermediul
unui tub duodenal montat prin gastrostomie endoscopică percutană.
Evitarea pasajului gastric prin administrarea directă în duoden sau jejun elimină fluctuaţiile de absorbţie cauzate de variabilitatea evacuării gastrice. Condiţionarea sub formă de gel favorizează o absorbţie rapidă, reducând metabolizarea intestinală şi inhibiţia competitivă. Absorbţia rapidă şi viteza constantă de
administrare asigură un nivel plasmatic constant al levodopa. Absenţa variabilităţii concentraţiilor plasmatice se traduce clinic prin lipsa fluctuaţiilor motorii
şi a diskineziilor de vârf de doză. Astfel, se poate obţine un control optim al
simptomelor parkinsoniene.
Conţinutul unei casete este suficient pentru o zi (administrare continuă timp
de 16 ore). Rata de administrare a gelului poate fi programată şi ajustată în trepte
a câte 0,1 ml/h (= 2 mg levodopa/h). Pacienţii îşi pot ajusta deasemeni cantitatea
necesară pentru o extradoză în concordanţă cu nevoile lor. De regulă, dimineaţa
se dă o doză matinală (bolus) de maximum 20 ml ceea ce înseamnă 400 mg LD.
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În funcţie de solicitările fizice se pot adăuga alte 4-5 extradoze care conţin de la
0,1 ml la 10 ml ceea ce presupune 2 mg până 200 mg de LD. Dacă numărul de
extradoze trece de 5 se va creşte rata curentă.
Tratamentul cu Duodopa este indicat la pacienţii cu boală Parkinson avansată
care îndeplinesc următoarele criterii:
- sunt L-Dopa responsivi
- au primit tratament oral optimizat cu levodopa (cele mai bune forme de
prezentare, doze şi intervale de dozare)
- au primit tratament cu levodopa asociată cu inhibitor COMT şi agonist
dopaminergic în doze corespunzătoare
- în ciuda acestor tratamente prezintă în continuare fluctuaţii motorii severe, debilitante (wearing off, on-off imprevizibil, freezing) cu sau fără
diskinezii
- au o funcţie cognitivă bună, fiind capabili să-şi regleze singuri dispozitivele tehnice (tuburi intestinale, pompă portabilă)

Doze şi recomandări de administrare
La iniţierea terapiei cu LD se folosesc tablete 25/100 cu scopul de a furniza
suficientă carbidopa pentru a bloca efectele periferice ale dopaminei. Doza standard de începere este de o tabletă pe zi, după masă. Administrarea tabletelor împreună cu alimentele reduce riscul de apariţie a vărsăturilor sau a greţurilor, iar
scăderea concomitentă a absorbţiei nu are relevanţă clinică. Doza se creşte săptămânal, cu câte o tabletă pe zi, până se ajunge la 3 tablete pe zi, care reprezintă
în majoritatea cazurilor doza terapeutică eficace pentru pacienţii cu BP în stadiu
incipient. Dacă simptomele persistă, doza poate fi crescută până la 2 tablete a
25/100 mg de 3 ori pe zi. Peste această doză trebuie avută în vedere adăugarea
unui agonist dopaminergic înainte de a creşte doza şi mai mult. Atunci când sunt
necesare mai mult de 600 mg levodopa, pot fi utilizate tabletele cu concentraţia
25/250. Majoritatea pacienţilor prezintă o îmbunătăţire a simptomelor la doze
mici de LD, dar un număr redus pot necesita cantităţi de LD de până la 2000
mg/zi. Un pacient cu BP nu poate fi considerat „neresponsiv” la LD până nu se
atinge doză de cel puţin 1000 mg/zi.
Tabletele 10/100 mg sunt folosite rar deoarece doza de 10 mg de carbidopa
favorizează apariţia efectelor adverse periferice şi nu asigură un aport adecvat
al LD la nivel SNC. Această concentraţie este folosită la pacienţi cu BP în stadii
tardive, când sunt necesare doze mici de levodopa pentru a ameliora diskineziile sau alte complicaţii motorii. O altă situaţie în care pot fi folosite tabletele
10/100 mg se conturează atunci când sunt necesare mai mult de 600 mg LD /zi.
Tabletele cu concentraţia 10/100 mg înlocuiesc tabletele 25/100 pentru a limita
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aportul de carbidopa, care la concentraţii sanguine mari poate traversa bariera
hematoencefalică şi blochează conversia LD la dopamină.
Preparatele cu eliberare prelungită pot fi utilizate că terapie iniţială sau pot
fi adăugate ca terapie adjuvantă la pacienţii care primesc deja alte medicamente
(agonişti dopaminergici sau preparate cu eliberare standard). Absorbţia mai lentă
a produselor cu eliberare prelungită determină concentraţii plasmatice de vârf
ale levodopa mai mici iar efectele adeverse de vârf de doză cum ar fi confuzia,
halucinaţiile, ameţeala apar mai rar. Din acest motiv, tabletele cu eliberare prelungită sunt utile uneori că terapie iniţială la pacienţi cu vârste peste 70 de ani.
Pacienţii de orice vârstă la care somnul sau mobilitatea nocturnă sunt sever afectate pot primi câte o tabletă cu eliberare prelungită seara la culcare.
Absorbţia neregulată şi impredictibilitatea momentului instalării efectului
clinic perturbă monitorizarea şi ajustarea corespunzătoare a dozelor, limitând
astfel utilizarea preparatelor cu eliberare prelungită.
Atunci când se iniţiază tratamentul cu carbidopa/levodopa cu eliberare prelungită, doza recomandată este 25/100 mg de 3 ori pe zi. În timp, doza poate fi
crescută gradual dacă este necesar până la 50/200 de 3-4 ori pe zi. Doza zilnică
maximă poate atinge 2000 mg levodopa.
Pentru un confort cât mai ridicat al pacienţilor se vor avea în vedere câteva principii de administrare şi spaţiere a dozelor:
● Orarul diurn va fi fixat în funcţie de ritmul biologic
● Prima doză va fi administrată dimineaţa la trezirea spontană a pacientului
● Ultimă doză va fi seara înainte de adormirea spontană a pacientului
● Intervalul minim între prize va fi de cel puţin 2,5 ore
● Se poate asocia la LD orice clasă de medicamente antiparkinsoniene
În terapia bolii Parkinson avem de a face cu o lună de miere şi mai mulţi ani
de complicaţii. Arta medicului neurolog constă în compensarea deficitului de
dopamină în funcţie de stadiul bolii, având la dispoziţie o gamă diversă de medicamente, care asociate corespunzător se pot apropia de conceptul de stimulare
dopaminergică continuă. Pe măsură ce deficitul de dopamină endogenă se accentuează dozele de LD trebuie crescute şi administrate la intervale mai scurte de
timp. Se constituie o concentraţie maximă eficace şi o concentraţie minimă eficace a LD. O dată cu evoluţia bolii ambele tipuri de concentraţii eficace trebuie pe
de o parte să crească, iar pe de altă parte diferenţele dintre ele să scadă, fenomen
superpozabil pe micşorarea aşa numitei ferestre terapeutice. Dacă se depăşeşte
concentraţia maximă eficace apar diskineziile. Statusul de on este asigurat de
diferenţa dintre cele 2 concentraţii maxime şi minime eficace. Sub concentraţia
minimă eficace apare starea de off. Creşterea celor 2 tipuri de concentraţii se
datorează diminuării sau chiar imposibilităţii de stocare a dopaminei din terminaţiile circuitului nigro-striat.
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Concluzii
1. LD reprezintă încă standardul de aur al terapiei BP.
2. LD este sustituentul dopaminei fiind capabil să treacă bariera hematoencefalică.
3. De obicei este introdusă după 1-3 ani de la diagnosticarea BP.
4. Simptomele motorii răspund mai prompt la terapia cu LD.
5. Tratamentul cronic cu LD este asociat cu riscul crescut al complicaţiilor
motorii (wearing off, diskinezii).
6. În cele din urmă toţi pacienţii cu BP trataţi iniţial cu alte medicamente vor
ajunge la LD.
7. LD creşte calitatea vieţii şi durata de supravieţuire la bolnavii cu BP.
8. Dozele maxime zilnice de LD şi entacapone sunt de 2000 mg.
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Rezumat
În ultimii ani, spectrul terapeutic al Bolii Parkinson s-a îmbogăţit cu noi clase
de medicamente şi cu noi modalităţi de administrare a acestora, în scopul unui
control cât mai bun al simptomatologiei pe parcursul evoluţiei bolii. Dacă în faza
precoce a bolii, efectul benefic al medicaţiei poate fi considerabil, pe măsură ce
boala avansează, medicaţia influenţează în tot mai mică măsură simptomatologia. De asemenea, ea poate determina la rândul său o serie de simptome cu efect
devastator asupra calităţii vieţii pacientului.
Lucrarea prezintă sistematic agenţii antiparkinsonieni, cu excepţia levodopei, individualizându-i în lumina beneficiilor şi limitelor pe care le au în managementul Bolii Parkinson.

I. Agoniştii dopaminergici
Introducere
Agoniştii dopaminergici (AD) sunt agenţi medicamentoşi ce acţionează prin
stimularea directă a receptorilor dopaminergici postsinaptici fiind iniţial produşi
pentru a fi utilizaţi în asociere cu levodopa la pacienţi cu forme avansate de boala
Parkinson (BP). Introducerea lor ca şi medicaţie de primă intenţie a rezultat ca şi
consecinţă a eficacităţii acestora în ameliorarea simptomelor motorii precum şi
datorită faptului că pot întârzia introducerea terapiei cu levodopa şi consecutiv
pot întârzia dezvoltarea complicaţiilor motorii induse de această terapie.1
Au fost efectuate mai multe studii clinice pentru a se observa efectele monoterapiei cu AD comparativ cu levodopa în asociere cu AD. Unul dintre primele
studii din1980, a utilizat Bromocriptina arătând o întârziere în debutul diskineziilor la pacienţii trataţi în monoterapie cu bromocriptină comparativ cu cei
aflaţi pe terapie cu levodopa, dar fără a fi influenţat debutul fluctuaţiilor motorii.
Ulterior studiile efectuate cu AD de generaţie mai recentă au arătat o reducere
semnificativă în ce priveşte dezvoltarea complicaţiilor motorii la pacienţii la care
s-a iniţiat terapia cu un AD comparativ cu cei trataţi de la început cu levodopa.1,2
În terapia de iniţiere în BP precoce, trebuie să ţinem cont de faptul că AD
produc mai puţine complicaţii motorii şi scoruri de calitate a vieţii (QoL) simi-
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lare cu levodopa dar dezavantajul acestei medicaţii e reprezentat de o incidenţă
mai mare a efectelor adverse şi de o eficacitate mai redusă în cuantificare pe
scala UPDRS. Deşi studii recente cu AD noi arată că această medicaţie este bine
tolerată şi la pacienţii vârstnici de peste 75 ani, se recomandă precauţie şi o supraveghere atentă la această categorie de vârstă.1
Decizia de a alege un anume AD este empirică întrucât există puţine studii
comparative în acest sens. Pentru AD tip ergot, în special cabergolina şi pergolide au fost raportate efecte adverse de tipul degenerării fibrotice noninflamatorii
a valvelor cardiace motiv pentru care în prezent aceştia nu sunt recomandaţi ca
terapie de primă linie. Pentru pacienţii aflaţi pe terapie cu AD de tip ergot se
recomandă monitorizare periodică prin determinarea VSH-lui şi prin evaluarea
radiografiei pulmonare şi a ecocardiografiei la 6 luni. Un efect advers neobişnuit
dar important şi cel mai frecvent raportat în legătură cu terapia cu Pramipexol
este reprezentat de o creştere a riscului de „pathological gambling”.1
Mecanism de acţiune
Clasa AD cuprinde nouă agenţi terapeutici dintre care cinci sunt derivaţi de
ergot (bromocriptine, cabergoline, dihydroergocryptine, lisuride şi pergolide) şi
patru sunt derivaţi non-ergot (apomorfina, piribedil, pramipexole şi ropinirole).3
Acţiunea simptomatică antiparkinsoniană este dată de efectul pe receptorii
D2-like care este responsabil şi de efectele adverse periferice (gastrointestinale:
greaţă şi vărsături), efectele cardiovasculare (hipotensiune ortostatică) şi efectele
neuropsihiatrice (somnolenţă, psihoză şi halucinaţii). În plus, AD au şi alte proprietăţi de tip antiapoptotic şi au fost testaţi ca şi posibili agenţi neuroprotectori.
Majoritatea AD se administrează oral dar există şi agenţi cu administrare parenterală (apomorfina ce poate fi utilizată pe cale subcutanată sau intravenoasă) şi
preparate cu posibilitate de administrare transdermică sub formă de patch (lisuride şi rotigotine).3
Siguranţa
AD au un profil comun de siguranţă care reflectă stimularea terminaţiilor
dopaminergice. Astfel, efecte adverse de tipul: greaţă, vărsătură, hipotensiune
ortostatică, confuzie, psihoză şi somnolenţă pot apărea după administrarea oricăruia dintre aceşti agenţi (efecte comune clasei). De asemenea, edemele gambiere
periferice sunt frecvent observate la majoritatea AD. Halucinaţiile şi somnolenţa
sunt însă mai frecvente la unii AD decât la levodopa.3-5
Nu sunt date convingătoare care să susţină că un anume AD este mai bine
tolerat decât bromocriptina. Există însă un risc rar, dar sever, de fibroza pleuropulmonară sau retroperitoneală determinată de AD de tip ergot faţă de cei nonergot. Acelaşi lucru este valabil şi pentru valvulopatiile cardiace, deşi pergolide a
fost cel mai frecvent asociat cu apariţia acestora.6 Din acest motiv, pergolide este
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utilizat doar ca opţiune de linia a doua în situaţia în care alţi AD nu au dovedit
un răspuns adecvat.3

I.1. Agoniştii dopaminergici administraţi pe cale orală
Derivaţii non-ergot
Pramipexol este un AD nonergot cu specificitate pentru receptorii dopaminergici D2, care se leagă şi de receptorii D3 şi D4. Este repede absorbit din
tractul gastrointestinal având o biodisponibilitate de peste 90%, cu metabolizare
minimă la nivelul ficatului şi cu un timp de înjumătăţire de 8-12 h, fiind excretat
în urină.7-9
Este indicat ca monoterapie în stadiile precoce ale BP şi ca terapie de asociere la pacienţii cu BP avansată.
Administrarea comcomitentă a cimetidinei poate să crească toxicitatea pramipexolului şi poate de asemenea creşte nivelul de levodopa.
Efectele adverse ale pramipexolului sunt greaţa, halucinaţiile şi somnolenţa.
Somnolenţa poate să fie prezentă şi după câteva luni de administrare, unii pacienţi putând experimenta chiar episoade de somnolenţă irezistibilă. Din acest
motiv pacienţii care prezintă somnolenţă trebuie sfătuiţi să evite condusul automobilelor. Somnolenţa dispare de obicei la reducerea sau la întreruperea dozelor.
Pramipexolul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renala şi la
cei cu diskinezii preexistente.7-9
Studiul CALM-PD a comparat evoluţia pe termen lung a pacienţilor trataţi
iniţial cu Pramipexol faţă de cei trataţi de la debut cu levodopa şi a înrolat 301
pacienţi ce au fost randomizaţi în mod egal pe cele două braţe de medicaţie. După
o perioadă de urmărire medie de 6 ani scorurile de activitate zilnică cotidiană
Schwab and England au fost similare în grupul tratat iniţial cu Pramipexol (79,9)
şi cei aflaţi pe levodopa (82,5). Complicaţiile motorii dopaminergice (wearing
off, fluctuaţii on-off, diskinezii) au fost mai frecvente la cei trataţi cu levodopa
(68,4%) faţă de cei cu pramipexol (50,0%) iar diskineziile severe au fost rare în
ambele grupuri. Scorul mediu la scala de somn Epworth a fost semnificativ mai
mare la cei cu pramipexole faţă de cei cu levodopa. Modificările medii faţă de
baseline ale scalei UPDRS nu au diferit semnificativ între cele două grupuri.10
Diferenţele menţionate susţin ideea iniţierii terapiei cu pramipexol la pacienţii cu boala Parkinson mai ales în ce priveşte rata complicaţiilor motorii dopaminergice.
Pramipexol cu eliberare prelungită

Noi date prezentate la „Movement Disorder Society’s 13th International
Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders (MDS)” sugerează
că formula de Pramipexol cu eliberare prelungită (PP), în doză unică este com-
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parabilă cu formula de pramipexol cu eliberare imediată (PI) la pacienţi cu BP
avansată şi BP precoce.11,12
Aceste date se bazează pe rezultatele unui trial randomizat, placebo controlat, dublu orb, ce a evaluat eficacitatea, siguranţa şi tolerabilitatea pramipexole
retard în terapia BP precoce după 18 săptămâni de tratament şi nicio diferenţă
nu a fost observată între cele două forme de administrare după 18, respectiv 33
săptămâni.
Un număr de 253 pacienţi au fost incluşi în studiul pe 18 săptămâni iar modificările medii ajustate ale scorului UPDRS II+III faţă de baseline în săptămâna
18 au fost de -5,1 puncte în grupul placebo, -8,1 puncte la cei cu PP (p=0,0282
vs. placebo) şi -8,4 puncte la cei la care s-a administrat PI (p=0,0153 vs. placebo).12
Un subgrup de 84 pacienţi au fost urmăriţi ulterior până la 33 săptămâni şi
s- a efectuat o nouă analiză statistică. Scorul motor UPDRS II+III a fost aproape
neschimbat la ambele grupe aflate pe forme diferite de pramipexol în săptămâna
33 faţă de săptămâna 18, s-a observat o agravare la pacienţii aflaţi pe placebo. La
grupul PP, modificarea medie ajustată a scorului UPDRS II+III faţă de baseline
a fost de -11,5 puncte în săptămâna 33 faţă de -11,8 puncte la săptămâna 18, o
diferenţă de +0,3 puncte (2,5%). Pentru grupul tratat cu PI, ambele scoruri (săptămâna 33 şi săptămâna 18) au fost modificate la fel cu -11,9 puncte, diferenţă de
0. Pentru grupul placebo, modificarea medie a fost de -2,7 puncte la săptămâna
33 faţă de -4,2 puncte la evaluare din săptămâna 18, o agravare de +1,5 puncte
(35,7%).12
Nici o diferenţă nu a fost observată în săptămâna 33 între pacienţii trataţi cu
PP faţă de cei trataţi cu PI. Modificarea medie a scorului UPDRS II+III faţă de
baseline în săptămâna 33 a fost de -8,6 puncte la grupul cu PP şi -8,8 puncte la
grupul tratat cu PI, cu o diferenţă de -0,2 puncte; intervalul de încredere -95%
CI=[-2,2, +1,7] foarte strâns demonstrează că PP nu este inferior PI în terapie pe
termen lung.12
Un alt trial randomizat, placebo controlat a evaluat eficacitatea şi siguranţa
pramipexolului cu eliberare retard administrat ca terapie adjunctiva în BP avansată comparativ cu formula cu eliberare rapidă când sunt administrate în aceleaşi
condiţii. Endpointurile primare şi secundare ale studiului au urmărit modificarea
faţă de baseline a scorului UPDRS II şi III şi a procentului de timp off, perioada
de funcţionare motorie redusă/ akinezie, perioada de sfârşit de doză, intervalul
de trezire.12
Un total de 507 pacienţi au fost incluşi în analiza statistică finală. La aceşti
pacienţi modificarea medie ajustată a scorului UPDRS la 18 săptămâni faţă de
baseline a fost de -6,1 puncte pentru placebo, -11,0 puncte pentru PP (p=0,0001
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vs. placebo) si -12,8 puncte pentru PI (p<0,0001 vs. placebo). Modificarea medie a procentului de timp off a fost de -8,8 puncte pentru placebo, -13,3 puncte
pentru PP (ce corespunde unei ameliorări de 2,1 ore faţă de baseline; p=0,0199
vs. placebo) and -15,9 pentru PI (ce corespunde unei ameliorări cu -2,5 ore faţă
de baseline p<0,0001 vs. placebo). Rata efectelor adverse a fost similară la PP
(54,9%) cu placebo (55,6%) şi mai scăzută numeric faţă de PI (64,0%).12,13
Ropinirole este un agonist dopaminergic nonergot ce are specificitate relativ
înaltă şi activitate intrinsecă pe subfamilia de receptori D2; se leagă cu afinitate
mare şi de receptorii D3 şi D4 şi are totodată afinitate moderată pentru receptorii opioizi. Mecanismul de acţiune: acţionează pe receptorii dopaminergici din
striatum, este rapid absorbit din tractul gastrointestinal cu o biodisponibilitate
de 55% şi este metabolizat la nivelul ficatului în metaboliţi inactivi ce se secretă
ulterior urinar, are un timp de înjumătăţire de 6 h. Este indicat în monoterapie în
BP precoce şi ca terapie de asociere la levodopa în BP avansată.7-9
Estrogenii şi inhibitorii hepatici enzimatici de citocromi (quinolone, erithromicina, cimetidina, diltiazem, fluvoxamine, mexiletine, tacrine) pot reduce
metabolizarea Ropinirol, necesitând ajustarea dozei acestuia; antagoniştii dopaminergici (fenotiazine, butirofenone, metoclopramide, neuroleptice) pot să
îi reducă eficacitatea. Efectele adverse includ greaţă, hipotensiune, halucinaţii
şi somnolenţă; pacienţii trebuie sfătuiţi să evite condusul auto, dacă prezintă
somnolenţă; somnolenţa se reduce de obicei odată cu reducerea sau întreruperea
medicaţiei.8,9
Ropinirol cu eliberare prelungită pe 24h este o formulă nouă de ropinirol
cu administrare unică zilnică ce oferă o eliberare continuă pe 24 h datorită unei
concentraţii plasmatice constante.13,14
Din punct de vedere al farmacocineticii, absorbţia nu este influenţată de timpul de administrare şi de alimente iar parametrii de farmacocinetică calculaţi în
urma studiilor de bioechivalenţă pentru formula retard sunt similari cu cei pentru
formula cu eliberare imediată. Rata de eliberare in vitro a ropinirole din formula
retard este independentă de pH şi se menţine chiar în prezenţa alcoolului, sugerând că aceasta formulă nu este modificată de alimentaţia asociată.13,14
Pacienţii pot face peste noapte switch-ul de la forma cu eliberare imediată
la cea cu eliberare prelungită, menţinând doza zilnică nemodificată cu o rată de
convesie de 1:1.14
Formula oferă un regim simplu de administrare cu mai puţine peakuri plasmatice legate de momentul administrării, oferind o concentraţie plasmatică constantă cu un profil de toleranţă eficientă şi complianţă ameliorate.
Doza de start este de 2 mg/zi, poate fi crescută cu 2 mg/zi săptămânal până la
o doză de 8mg; ulterior doza poate fi crescută cu 4 mg/zi la intervale de o săptămână până la un maxim de 24 mg/zi.16
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Studiile au arătat că ameliorează funcţiile motorii şi scorul de evaluare a activităţilor zilnice cotidiene. Prin faptul că oferă o stimulare dopaminergică „mai
continuă“ a receptorilor, formula reduce complicaţiile motorii, poate întârzia sau
preveni debutul acestor complicaţii legate de administrarea de levodopa.13,14
Eficacitatea şi siguranţa preparatului de Ropinirol cu eliberare prelungită a
fost stabilită în 2 trialuri de faza III.
Trialul EASE-PD (Efficacy And Safety Evaluation) Monotherapy trial 16 este
un studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, crossover ce a comparat ropinirole cu eliberare prelungită în administrare unică (RP) cu ropinirol cu eliberare
imediată, cu administrare de 3 ori pe zi (RI). A înrolat 161 pacienţi cu BP precoce
pentru 12 săptămâni de titrare şi 8 săptămâni de menţinere. Rezultatele au arătat
că nu există nici o diferenţă semnificativă în ce priveşte scorul UPDRS, activităţile cotidiene (ADL), scorul de depresie Beck, scorul de evaluare a somnului
Epworth iar cele două preparate au profiluri de tolerabilitate similare. Complianţa per global fată de medicaţie a fost semnificativ mai bună la cei trataţi cu
RP (97%) comparativ cu RI (88-92%; p <0,01). Studiul susţine de asemenea
posibilitatea de switch overnight de la RI la RP (menţinându-se doza) fără a se
schimba eficacitatea.13,14
Un alt studiu EASE-PD Adjunct study 17 randomizat, dublu-orb, placebocontrolat a inclus 393 pacienţi cu BP avansată, pentru 24 săptămâni şi a urmărit
eficacitatea şi tolerabilitatea RP faţă de placebo la pacienţi cu BP avansată, insuficient controlaţi terapeutic cu levodopa.13,14
Rezultatele au arătat ca RP a scăzut semnificativ perioada de timp off de la
trezire cu 2,1 h/zi comparativ cu 0,3 h/zi iar scorul UPDRS motor a fost ameliorat cu 6,5 puncte cu RP comparativ cu 1,7 puncte cu placebo.13,14
Studiul a permis de asemenea reducerea dozei de levodopa în funcţie de
ameliorarea clinică individuală ce apare la asocierea la levodopa a unui agonist
dopaminergic. Astfel, în săptămâna 24, reducerea dozei de levodopa a fost mai
frecventă şi mai importantă la cei cu RP (278 mg/zi) faţă de cei cu placebo (164
mg/zi).13,14
Au fost notate ameliorari semnificative şi în privinţa altor parametri cu o
îmbunătăţire la scorul de calitate a vieţii - UPDRS ADL scor (3,5 puncte cu RP
faţă de 0,9 puncte cu placebo; p<0,0001). S-a observat şi o reducere a depresiei, cuantificată cu Beck Depression Inventory II (BDI-II) (2,1 puncte cu RP
faţă de 0,5 puncte cu placebo; p<0,01) şi ameliorări semnificative la PDQ-39 în
ce priveşte subscorurile de mobilitate (p<0,0001), activităţile zilnice cotidiene
(p<0,0001), starea emoţională de bine (p<0,015) şi posibilitatea de comunicare
(p<0,02).13,14
Cel mai frecvent efect advers raportat cu RP a fost cel de dezvoltare a diskineziilor (13% vs 3%). Deşi RP poate agrava diskineziile preexistente sau să
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crească riscul de dezvoltarea a acestora, acestea pot fi ameliorate prin reducerea
dozei de levodopa, iar 48% dintre cei care au prezentat diskinezii pe parcursul
studiului au raportat şi la baseline prezenţa acestora.13,14
Ropinirole cu eliberare prelungită s-a dovedit că reprezintă o terapie sigură
şi eficientă în asociere la levodopa la pacienţii cu BP avansată, determinând o
reducere semnificativă a perioadei de off zilnice şi permiţând reducerea dozei de
levodopa. În plus, s-a demonstrat că forma retard ameliorează nu doar tabloul
motor din BP, ci şi simptomele nonmotorii (de exemplu, depresia), precum şi
calitatea vieţii.
De asemenea, reprezintă o terapie sigură şi eficientă pentru administrare în
BP precoce cu un switch peste noapte de la RI la RP cu o rată de conversie de
1:1.14
Piribedil este un derivat de piperazine ce acţionează selectiv pe receptorii
dopaminergici D2 şi D3 ce prezintă aditional proprietăţi antagoniste α2-adrenergice.8,9
Este indicat atât în monoterapie în BP precoce,15 cât şi asociat cu levodopa în
BP avansată. Studiul REGAIN a evaluat eficacitatea Piribedil (150-300 mg/zi)
în monoterapie faţă de placebo la pacienţi cu BP precoce pe o perioadă de 7 luni.
Proporţia pacienţilor ce a răspuns la terapia cu Piribedil a fost semnificativ mai
mare (42%) faţă de placebo (14%), iar Piribedil a ameliorat semnificativ unele
subscoruri din cadrul scalei UPDRS III. Scorul UPDRS II a fost îmbunătăţit
cu 1,2 puncte fată de placebo, situaţie în care s-a deteriorat cu 1,5 puncte. De
asemenea, proporţia pacienţilor ce au rămas pe Piribedil în monoterapie a fost
semnificativ mai mare faţă de placebo unde a fost necesară asociere de levodopa.
Concluzia studiului a fost că Piribedil este sigur şi eficient în administrare în BP
precoce.15
Piribedil se administrează începând cu o tabletă de 50 mg, zilnic în prima
săptămână, ulterior se creşte săptămânal, până se obţine doza optimă terapeutică:
în monoterapie- 3-5 tb zilnic, iar în combinaţie cu levodopa, 1-3 tablete zilnic.
Efectele adverse sunt reprezentate de efecte gastrointestinale minore ce pot fi
cupate prin administrarea între mese sau asociind domperidone. Hipotensiunea
ortostatică sau ameţeala pot sa apară. Nu acţionează pe receptorii serotoninici
5-HT2B, teoretic neexistând nici un risc de afectare valvulară cardiacă.8,9
Derivaţii de ergot
Agoniştii de dopamină derivaţi din ergot au fost asociaţi cu un risc crescut de
afecţiuni fibrozante şi valvulopatii.6,7
Datele actuale arată că subiecţii care utilizează cabergolină şi pergolid sunt
mai expuşi riscului de a dezvolta afecţiuni fibrozante şi valvulopatii decât subiecţii care utilizează bromocriptină, lisurid sau dihidroergocriptină. Pentru per-
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golid şi cabergolină, majoritatea cazurilor raportate de valvulopatii (aproximativ
două treimi din acestea) au apărut la doze mai mari de 3 mg/zi.6,7 Studiul publicat
de Schade a relatat un risc mai mare pentru regurgitarea valvulară simptomatică
la cabergolină şi pergolid (în special la doze mai mari de 3 mg/zi) în comparaţie
cu bromocriptina, lisurid precum şi faţă de agoniştii de dopamină nederivaţi din
ergot- pramipexol şi ropirinol- pentru care nu s-a raportat niciun caz.16
Mecanismul reacţiei fibrotice induse de alcaloizii de ergot nu a fost încă pe
deplin clarificat. Stimularea agoniştilor de receptori 5-HT2B este considerată cel
mai bun mecanism de inducere a valvulopatiei cardiace, deşi pot fi implicate
şi alte mecanisme. Gradul acţiunii agoniste pe receptorul 5-HT2B variază între
agoniştii de dopamină derivaţi din ergot şi se asociază cu diferenţa dintre ratele
incidenţei evenimentelor fibrotice pentru diferitele produse pe bază de ergot.17
Este neclar dacă acest mecanism se aplică şi la cazurile de fibroză necardiacă.
Prin urmare, medicamentele care conţin cabergolină şi pergolid sunt indicate
doar ca tratament de linia a doua în tratamentul bolii Parkinson, iar utilizarea lor
este contraindicată la pacienţii cu istoric de afecţiuni valvulare. Doza maximă
utilizată va fi restricţionată la 3 mg/zi, iar pacienţii trebuie atent monitorizaţi
pentru apariţia semnelor de fibroză, prin ecocardiografie înainte şi în timpul tratamentului de lungă durată.16,17
Pergolide

Pergolide este un agonist dopaminergic potent ce acţionează atât pe receptorii D1 cât şi pe cei D2, de 10 ori mai puternic decât Bromocriptina şi care îşi
exercită efectul terapeutic în BP prin stimularea directă a receptorilor dopaminergici postsinaptici din striatum.
Pergolide a fost retras de pe piaţă în SUA în martie 2007 datorită valvulopatiilor de tip insuficienţă valvulară pe care le producea.6-9
Bromocriptine

Bromocriptina reprezintă un derivat alcaloid tip ergot semisintetic ce acţionează ca agonist puternic de receptori D2 şi slab antagonist de receptori D1. Este
mai puţin eficient decat ceilalţi agonişti dopaminergici, poate ameliora akinezia,
rigiditatea şi tremorul din BP. Mecanismul de acţiune este prin stimularea directă a receptorilor dopaminergici în corpul striat. Aproximativ 28% este absorbit
din tractul gastrointestinal şi metabolizat în ficat, timpul de înjumătătire este de
aproximativ 50 h şi este excretat 85% intestinal şi 3-6% eliminat in urină.Se iniţiază terapia cu doze mici şi se creşte doza foarte incet până se obţine răspunsul
terapeutic maxim, doza va fi individualizată.8,9
Cabergoline este un agonist dopaminergic derivat de ergot, ce acţioneaza
asupra receptorilor D2, caracterizat prin o farmacocinetică unică, respectiv un
timp de înjumătăţire lung de aproximativ 68 ore, ce permite o singură administrare pe zi şi în consecinţă oferă o stimulare dopaminergică continuă.
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Studiile clinice au evidenţiat o reducere a riscului de apariţie a complicaţiilor
motorii de aproximativ 50% la pacienţii de novo, comparativ cu levodopa la
peste 5 ani de tratament.Un alt beneficiu al Cabergolinei e reprezentat de ameliorarea calităţii somnului cu reducerea akineziei nocturne şi a numărului de treziri
nocturne precum şi reducerea somnolenţei diurne a pacienţilor parkinsonieni.8,9
După administrarea dozei zilnice unice, absorbţia gastrointestinală este variabilă între 0,5 şi 4 ore, ingestia alimentelor nu influenţează absorbţia, se metabolizează în ficat rapid şi este excretată în principal biliar şi mai puţin în urină.
Este indicată ca terapie de a 2-a intenţie pentru utilizarea în monoterapia BP
precoce precum şi ca terapie combinată cu levodopa sau alte medicaţii în BP
avansată. Eficacitatea sa este comparabilă cu a celorlalţi agonişti dopaminergici
în ameliorarea simptomelor din BP.8,9
Ca şi la alţi derivaţi de ergot, cabergoline poate determina efecte adverse de
tipul colecţiilor pleurale, fibroză pulmonară, pericardite. În 2 studii publicate în
2007, cabergoline a fost implicată ca şi pergolide în cauzarea valvulopatiilor.6

I.2. Agoniştii dopaminergici cu administrare parenterală
Apomorfina este cel mai vechi şi cel mai cunoscut agonist dopaminergic utilizat în practica clinică, acţionând asupra ambelor subtipuri de receptori din familiile D1 şi D2. Când este administrată ca doză unică efectul obţinut este similar cu cel dat de levodopa pe cale orală, dar cu o acţiune mai rapidă a medicaţiei
(5-15 minute) şi o durată mai scurtă a efectului (în medie 40 minute).7
Datorită biodisponibilităţii reduse, nu poate fi administrat pe cale orală dar
injecţiile subcutanate pot fi foarte eficiente în ameliorarea rapidă a stărilor de
„off” la pacienţii cu fluctuaţii motorii. Terapia cu injecţii subcutanate intermitente cu un dozaj de 3-4 mg per administrare reprezintă o opţiune utilă pentru
ameliorarea rapidă a perioadelor off apărute în mod brusc, neaşteptat. Pacienţii
selectaţi pentru această terapie trebuie să prezinte perioade „off” în ciuda optimizării medicaţiei orale şi trebuie să fie capabili să distingă simptomele de tip
„off” de alte probleme, cum ar fi diskineziile. Înaintea administrării injecţiilor
se face o evaluare a pacientului ce presupune o testare la Apomorfină pentru a
determina gradul de răspuns terapeutic şi să se stabilească doza eficace şi pentru
a se observa reacţiile adverse imediate de tipul greaţă, hipotensiune ortostatică,
confuzie sau somnolenţă. Selecţia pacienţilor se bazează pe faptul că un răspuns
optim la apomorfină ce este de aşteptat după administrare este similar cu cel mai
bun răspuns motor obţinut după administrarea orală de levodopa, iar pacienţii
care au experimentat în faza on, diskinezii după levodopa, este de aşteptat să
prezinte aceleaşi fenomene asociat fazei on după injecţiile subcutanate cu apomorfină. Efectele adverse dopaminergice pot fi diminuate prin administrarea de
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Domperidon, in doză de 20 mg de 3 ori pe zi cu cel puţin 3 zile anterior oricărei
administrari injectabile de apomorfină.7
Apomorfina administrată în infuzii continue subcutanate în perioadele de
trezire poate produce o scădere semnificativă a perioadei de off zilnice. Câteva studii au demonstrat efecte marcate şi susţinute antidiskinetice la pacienţi
aflaţi pe terapie continuă subcutanată cu apomorfină (44-83% reducere a severităţii diskineziilor comparativ cu baseline). Efectul de reducere al diskineziilor
este semnificativ mai marcat la pacienţii la care gradual se reduce substanţial terapia orală dopaminergică zilnică sau la cei care primesc monoterapie cu
apomorfina(pompa de apomorfina cu administrare doar la trezire cu întreruperea
completă a oricărei medicaţii orale). Acest efect susţine conceptul conform caruia formarea diskineziilor este datorată stimulării pulsatile dopaminergice.7
Deşi lipsesc studii controlate randomizate, studiile existente până acum relevă un efect antidiskinetic al apomorfinei comparabil cu cel raportat pentru stimularea cerebrală profundă a nucleului subtalamic iar reducerea medicaţiei dopaminergice orale este similară. Ameliorarea maximă a diskineziilor este observată
apoximativ la 12 luni după iniţierea terapiei timp pompă cu doze zilnice medii
de aproximativ 100 mg. Durata zilnică uzuală de funcţionare a pompei este în jur
de 14-16 ore, însă unii pacienţi cu simptome severe nocturne tip off beneficiază
de administare de 24 h.7
Efectele adverse potenţiale ale terapiei continue cu apomorfina includ greaţă,
hipotensiune ortostatică, somnolenţă, rareori hipersexualitate sau alte tulburări
comportamentale şi formare de noduli cutanaţi. Anemia hemolitică este rară dar
monitorizarea regulată a hemoleucogramei şi testului Coomb’s sunt recomandate. Pot apare confuzie şi halucinaţii deşi există evidenţe tot mai multe că aceste
tulburări neuropsihiatrice pot să se amelioreze comparativ cu baseline. S-a observat şi un efect pozitiv asupra dispoziţiei.7

1.3. Agoniştii dopaminergici cu administrare transdermică
O cale de obţinere a unei stimulări dopaminergice continue noninvazive poate fi obţinută prin diferite sisteme de eliberare transdermică a medicamentelor
dopaminergice; 2 astfel de medicamente au fost curent testate la pacienţii cu BP:
rotigotine şi lisuride.7
Rotigotine este un agonist dopaminergic selectiv de receptori D2, liposolubil, nonegolinic cu o structură similară dopaminei şi apomorfinei. Are un metabolism gastrointestinal ce nu îi permite administrarea orală, dar solubilitatea
crescută face ideală administrarea sub formă de preparat transdermic. Sistemul
permite o eliberare constantă, uniformă a medicamentului direct proporţională
cu dimensiunea patch-ului şi oferă o concentraţie plasmatică constantă pe 24 h,
fiind administrat o dată la 24 h.7
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Trialurile clinice au demonstrat eficacitatea şi tolerabilitatea rotigotinei pe
cale transdermică. În BP precoce este eficientă în monoterapie aplicat o dată pe
zi; au apărut ameliorări ale scorului motor şi de evaluare a activităţilor zilnice
cotidiene din scala UPDRS şi o relaţie doză răspuns a fost observată la doze între
4,5 şi 13,5 mg.7,8
Rotigotine parch a fost testat şi la pacienţii cu complicaţii motorii legate de
terapia cu levodopa. O reducere semnificativă a timpului off a fost raportată în
două trialuri largi.7,18
Rotigotine în doze terapeutice are un profil bun de siguranţă şi este în general
bine tolerat, fiind asociat cu efectele adverse caracteristice agoniştilor dopaminergici de tipul greaţă, somnolenţă excesivă diurnă, ameţeală. Reacţiile cutanate
la aplicarea locală sunt frecvente dar de obicei uşoare sau moderate şi necesită
întreruperea medicaţiei la 5% din pacienţi. Rotigotine nu are efecte clinice relevante asupra parametrilor de laborator.7,18
Rotigotine este disponibil ca patch transdermic şi oferă o eliberare continuă
pentru 24 h, se iniţiază terapia cu 2 mg/24 h (10 cm2) transdermal; titrarea se
face rapid, se poate creşte cu 2 mg/24 h, dar nu se va depăşi 6 mg/24 h; se îndepărtează patch-ul nou în momentul aplicării noului patch şi se modifică locul de
aplicare.7,18
Lisuride este un compus 8-alpha amino-ergolinic cu o afinitate puternică
pentru receptorii dopaminergici şi serotoninergici şi un timp de înjumatăţire
plasmatică scurt de aproximativ 2 ore. Este în mod curent utilizat pe cale orală
şi poate fi administrat şi pe cale subcutanată. Într-un scurt trial, pacienţi cu BP
avansată şi fluctuaţii motorii au fost trataţi pentru o scurtă perioadă de timp, s-au
observat ameliorări ale fluctuaţiilor motorii. Reacţii de iritaţie tegumentară la
locul aplicării au apărut la jumatate din pacienţi.7-9

Concluzii
AD reprezintă o opţiune terapeutică valoroasă datorită avantajelor pe care le
pot oferi. Aceste preparate au efecte antiparkinsoniene certe, indiferent de utilizarea ca monoterapie sau ca adjuvanţi la terapia cu levodopa. Marele avantaj este
dat de reducerea riscului dezvoltării complicaţiilor motorii date de levodopa prin
faptul că pot întarzia momentul introducerii de levodopa iar în terapie combinată
pot diminua cantitatea de levodopa necesară la un moment dat. In plus nu necesită pentru activitate conversia de către neuronii nigrostriatali şi pot continua
să fie eficienţi în BP şi în stadiile avansate. Nu generează metaboliţi oxidativi şi
există evidenţe care atestă un potenţial efect neuroprotector. De asemenea, unele
preparate s-au dovedit utile în ameliorarea unor simptome nonmotorii ca depresia şi tulburările de somn, ce sunt mai puţin influenţate de terapia cu levodopa.
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Agoniştii dopaminergici pot oferi o stimulare dopaminergică „mai continuă”
decât levodopa datorită timpului de înjumătăţire plasmatic mai lung. Astfel,
doze mari de agonişti dopaminergici sau preparatele noi cu administrare unică
cu eliberare prelungită pot duce la o reducere a necesarului zilnic de levodopa şi
consecutiv la o reducere a duratei şi severităţiii diskineziilor induse de levodopa.

II. Inhibitorii de monoaminoxidaza-B (IMAO-B)
Dopamina este deaminată oxidativ de către monoaminoxidaza (MAO) tip
A şi tip B, cu predominanţa MAO-B în regiunile extrapiramidale ale sistemului
nervos. Aceasta informaţie a dus la introducerea inhibitorilor selectivi si ireversibili MAO-B, iniţial selegilina ([(R)-(-)-N,2-dimethyl-N-2-propynylphenethylamina) şi ulterior rasagilina (N-propargyl-1R(+)-aminoindan), ca şi medicaţie antiparkinsoniană.19
Selegilina a fost prima medicaţie antiparkinsoniană în monoterapie sau ca
terapie asociată care a întârziat instalarea dizabilităţii la pacienţii cu BP la care
aceasta a fost introdusă precoce.19 Nu se ştie însă dacă efectele benefice ale selegilinei se datorează acţiunii sale simptomatice sau efectelor neuroprotectoare. În
1999 s-a încheiat un studiu multicentric, placebo controlat care a analizat efectele pe termen lung ale tratamentului cu selegilina. Pacienţii au primit fie levodopa
cu selegilină, fie levodopa cu placebo pe o durată de 5 ani urmată de o perioadă
de o lună de scoatere a selegilinei din terapie. S-a observat că pacientii trataţi cu
levodopa şi selegilină au avut nevoie de doze mai mici de levodopa şi au prezentat simptome parkinsoniene mai puţin severe comparativ cu cei din grupul care
a primit levodopa şi placebo. După perioada de ”wash-out” nu s-a notat nici o
tendinţă de agravare a simptomatologiei la pacienţii trataţi anterior cu selegilină.
Aceste date sugerează faptul că selegilina exercită un efect asupra degenerării
neuronale şi că efectele ei în BP nu sunt doar simptomatice.19
Datele obţinute din studiile cu selegilină nu sunt suficiente pentru a soluţiona
una dintre cele mai mari necesităţi ale terapiei Bolii Parkinson: neuroprotecţia,
adică dezvoltarea unei medicaţii care să încetinească, să oprească sau să inverseze progresia bolii. Există studii in vitro care au sugerat efectul neuroprotector
al IMAO-B, dar e nevoie de date din studii in vivo care să certifice acest efect.
Rasagilina este cel mai nou inhibitor selectiv al MAO-B care şi-a dovedit
eficacitatea antiparkinsoniană în studii clinice şi este utilizată deja în acest scop.
Ea pare a avea şi un efect neuroprotector. Studiile in vitro arată că neuroprotecţia
asociată rasagilinei pare a fi legată mai mult de efectul anti-apoptotic asociat cu
inelul propargil, decât de inhibiţia MAO-B.21,22
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Mai mult, studiul TEMPO sugerează posibilitatea ca rasagilina să aibă un
efect modificator al evoluţiei bolii.23 Rezultatele obţinute din aceste studii ar
putea suprapune efectele simptomatice ale rasagilinei cu cele de neuroprotecţie
datorită parametrilor urmăriţi. Pentru a exclude aceste posibile surse de eroare
s-a organizat studiul ADAGIO. Aceste este un studiu prospectiv, dublu orb, multicentric, placebo controlat care utilizeaza un design cu iniţiere tardivă a terapiei
cu rasagilină la pacienţi cu BP la debut. Se utilizează doze de 1mg/zi, respectiv
2 mg/zi timp de 72 săptămâni, sau placebo timp de 36 săptămâni, urmat de rasagilină 1 mg/zi sau 2 mg/zi timp de 36 săptămâni.
Rezultatele preliminare ale studiului ADAGIO prezentate în septembrie
2009 au arătat că terapia precoce cu 1 mg rasagilină/zi a încetinit semnificativ
declinul UPDRS comparativ cu terapia iniţiată tardiv. Studiul demonstrează de
asemenea faptul că rasagilina întârzie momentul în care este necesară o terapie
antiparkinsoniană adiţională, comparativ cu placebo.24
De asemenea, studiul ADAGIO a relevat efectele benefice ale rasagilinei
asupra fatigabilităţii, ca simptom non-motor greu de influenţat. Rasagilina şi-a
dovedit eficacitatea asupra fatigabilităţii comparativ cu placebo, într-un substudiu al ADAGIO.24
În 2006 o echipă a EFNS şi MDS-European Section a stabilit recomandări
pentru terapia BP atât în stadiile iniţiale, cât şi în cele avansate, cu complicaţii,
pe baza unui review sistematic al datelor publicate până la acea dată. Acestea vor
fi prezentate pe larg în alta lucrare.

III. Amantadina
Amantadina hidrocloridă este 1-amino-adamantanamina, sarea unei amine
primare ce conţine 10 atomi de carbon şi a fost introdusă prima dată ca şi agent
antiviral eficient împotriva gripei asiatice A2.
În 1969 Schwab şi col. au raportat pentru prima dată efectele benefice ale
amantadinei în terapia Bolii Parkinson.25 Între 1970 şi 1975 s-au efectuat multiple studii controlate, dublu orb, comparativ cu levodopa şi anticolinergicele.
Ulterior interesul investigatorilor pentru amantadină a scăzut, iar aceasta a devenit terapie de linia a doua în BP. Însă, de curând, amantadina a revenit în atenţia
cercetătorilor şi clinicienilor datorită posibilului rol în tratamentul fluctuaţiilor
motorii şi a diskineziilor la pacienţii aflaţi sub tratament de lungă durată cu levodopa.26,27
Mecanismul exact de acţiune a amantadinei nu este cunoscut, dar s-au propus
câteva explicaţii pentru efectele acesteia la pacienţii cu BP. Majoritatea studiilor
arată că amantadina interacţionează cu catecolaminele şi în special cu dopamina.
La nivel presinaptic, aceasta stimulează eliberarea catecolaminelor din termina-
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ţiile dopaminergice intacte şi inhibă recaptarea acestora.27 Postsinaptic, amantadina modifică afinitatea receptorilor dopaminergici.28 Au fost propuse şi efecte
nondopaminergice legate de amantadină, cum ar fi acţiunea anticolinergică20 şi
blocarea receptorilor glutamatergici NMDA.29
Doza terapeutică recomandată este de 200 sau 300 mg/zi divizat în 2 sau 3
doze. La aceste doze medicaţia este în general bine tolerată. Efectele secundare
sunt în principal efecte legate de sistemul nervos central (SNC). Acestea apar
la aprox 5% dintre pacienţii care primesc amantadină şi sunt reprezentate de:
ameţeală, anxietate, tulburări de coordonare, insomnie şi nervozitate. Mai poate
apărea greaţa, însoţită sau nu de vărsături la 5-10% dintre pacienţi. Efectele secundare sunt în general de intensitate minimă, dar la pacienţii vârstnici ele pot fi
severe. La un procent redus de pacienţi s-au observat: cefalee, depresie ataxie,
halucinaţii, diaree, anorexie, xerostomie, livedo reticularis, psihoză, amnezie,
retenţie urinară, hipertensiune.30
În 2002 s-a publicat în Movement Disorders o punere la punct a literaturii
legată de efectele terapeutice ale amantadinei în terapia Bolii Parkinson.31 Aici
sunt prezentate efectele amantadinei în monoterapie sau ca şi terapie asociată
levodopei sau anticolinergicelor din punct de vedere al controlului simptomelor
parkinsoniene şi apoi legat de efectul antidiskinetic.
În monoterapie, amantadina şi-a dovedit eficienţa comparativ cu placebo în
câteva studii efectuate în 1974 şi 1975.32,33 Metodologia acestor studii limitează însă puterea concluziilor la care s-a ajuns, astfel încât se poate spune doar
că amantadina poate fi eficace în controlul simptomelor parkisoniene. Conform
review-ului din 2002, nu există suficiente dovezi care să demonstreze eficienţa
amantadinei în prevenirea complicaţiilor motorii.
În ceea ce priveşte controlul pe termen scurt al diskineziilor induse de levodopa, există studii de nivel I care arată eficienţa amantadinei în ameliorarea acestora.27,34 Într-unul din aceste studii s-a demonstrat o scădere totală a diskineziilor
de la 29% cu placebo la 22% cu amantadină. Din pacate efectul amantadinei
asupra diskineziilor durează aproximativ 3-8 luni.35
Nu se poate preciza însă cu exactitate şi efectul pe termen lung asupra diskineziilor.
Sunt necesare în continuare studii pentru investigarea efectului amantadinei
asupra fluctuaţiilor motorii şi a efectului antidiskinetic pe termen lung.

IV. Medicamentele anticolinergice
Medicaţia anticolinergică pare să acţioneze prin corectarea dezechilibrului
între dopamina striatală şi activitatea acetilcolinei. Anticolinergicele utilizate în
terapia BP blochează specific receptorii muscarinici.
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Studiile care au investigat efectul anticolinergicelor ca şi monoterapie în BP
au concluzionat că acestea au un efect scăzut asupra simptomelor parkinsoniene
şi că nu există dovezi clare pentru un efect benefic asupra tremorului.36,37
Eficienţa anticolinergicelor ca şi terapie antiparkinsoniană asociată levodopei este redusă, conform unor studii de clasă II.38,39
Datorită efectelor secundare şi contraindicaţiilor, utilizarea medicamentelor
anticolinergice este limitată. Cele mai frecvent raportate efecte secundare sunt:
vederea înceţoşată, retenţia urinară, ameţeala, constipaţia şi uscăciunea gurii.
Anticolinergicele sunt contraindicate pacienţilor cu glaucom cu unghi închis,
tahicardie, hipertrofie de prostată, obstrucţie gastrointestinală şi megacolon. Ele
sunt de asemenea contraindicate pacienţilor cu demenţă, fiind cunoscută capacitatea acestora de a afecta memoria. Anticolinergicele trebuie eliminate treptat,
deoarece renunţarea bruscă la această medicaţie duce la agravarea simptomelor
parkinsoniene.

V. Inhibitorii de catecol-o-metil transferază
(I-COMT)
Când levodopa (LD) este administrată împreună cu un inhibitor de dopadecarboxilază (IDDC) (cum ar fi carbidopa sau benserazidă), ea va fi metabolizată preferenţial prin intermediul catecol-o-metiltransferazei periferice (COMT).
Administrarea concomitentă de ICOMT prelungeşte durata de viaţa a levodopa
din ser şi permite intrarea în creier a unei cantităţi mai mari de levodopa şi pentru
un timp mai îndelungat. Entacapone este un inhibitor al COMT periferice, care
administrat împreună levodopa prelungeşte timpul de înjumătăţire a levodopa cu
aproximativ 2,25 ore.40 S-a demonstrat în mai multe studii dublu-orb randomizate că adăugarea de entacapone la LD+ IDDC la pacienţii cu fluctuaţii motorii
de tip wearing-off reduce durata perioadei OFF, creşte perioada de ON, îmbunătăţeşte scorurile motorii UPDRS şi reduce necesarul de LD.41-43 Combinaţia
Levodopa-carbidopa-entacapone într-o singură tabletă a fost disponibilă pe piaţă
pentru prima dată în 2003.
În 2005 s-a efectuat un studiu multicentric randomizat, dublu-orb pentru
compararea eficacităţii, siguranţei şi tolerabilităţii preparatului de levodopacarbidopa-entacapone (LCE) cu levodopa-carbidopa (LC) la pacienţii cu BP
în stadii incipiente. S-au luat în studiu 423 de pacienţi care au primit fie LCE
100/25/200 fie LC 100/25 de trei ori pe zi. S-a observat o îmbunătăţire semnificativă a scorurilor părţii a II-a a UPDRS (p=0,025), a scorurilor Schwab şi England (p=0,003). Nu s-au observat diferenţe semnificative la scorurile UPDRS
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III. Nu au fost diferenţe semnificative statistic între cele două grupe de tratament
din punct de vedere al wearing-off şi al diskineziilor.44
Un studiu publicat în 2009 a constatat că iniţierea precoce a terapiei cu LCE a
menţinut un control mai bun al simptomelor motorii până la 5 ani comparativ cu
o perioadă de doar 6 luni dacă această terapie s-a iniţiat mai tardiv, la pacienţii cu
wearing off aflaţi inţial sub tratament cu LC. Aceste beneficii ale terapiei nu au
influenţat siguranţa tratamentului pe termen lung. Nu se cunosc încă mecanismele care stau la baza beneficiului terapiei precoce, fiind necesare studii ulterioare
în această direcţie.45
Din punct de vedere al siguranţei, administrarea I-COMT creşte incidenţa
reacţiilor adverse dopaminergice, datorită creşterii biodisponibilităţii levodopa.
Acestea sunt reprezentate de greaţă şi complicaţii cardiovasculare şi psihiatrice.
Cele mai frecvente reacţii secundare nondopaminergice sunt diareea şi colorarea
urinii. Tolcapona poate determina creşterea enzimelor hepatice, fiind raportate şi
unele cazuri de insuficienţă hepatică fatală.

VI. Safinamida
Safinamida este un agent nou în stadiu investigaţional pentru terapia BP. Studiile preclinice şi cele clinice efectuate până în prezent au arătat că safinamida
inhibă reversibil MAO-B, fără a influenţa MAO-A. S-a efectuat un studiu pe
voluntari sănătoşi pentru analizarea farmacocineticii şi biodisponibilităţii safinamidei. S-a observat că acesta se absoarbe bine la doze de 25-100000 microgr/
kg, atingând un peak la 2-4 de la administrare. Timpul de înjumătăţire este de
aproximativ 22 ore. Toleranţa a fost bună, fără efecte secundare semnificative.46
Pe lângă inhibiţia MAO-B, safinamida inhibă şi recaptarea dopaminei, precum şi eliberarea de glutamat. Ea potenţează efectele agoniştilor dopaminergici
administraţi la pacienţii cu BP în stadii incipiente, atât în ceea ce priveşte simptomele motorii, precum şi activităţile zilnice şi cogniţia. Aceste efecte au fost
observate la administrarea de safinamidă în doze mici (50-100 mg zi) sau în doze
mari (150-200 mg zi) împreună cu oricare agonist dopaminergic.47
Datorită modului său unic de acţiuni asupra sistemului dopaminergic şi glutamatergic, safinamida reprezintă o speranţă pe lungul drum al eficientizării terapiei Bolii Parkinson, existând şi date din unele studii experimentale care sugerează un efect neuroprotector.48
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VII. Budipina
Budipina reprezintă un nou agent antiparkinsonian al cărui mecanism de acţiune nu este pe deplin cunoscut. S-au propus mai multe efecte: anticolinergic,
noradrenergic,efecte anti GABA-ergice, acţiune dopaminergică indirectă manifestată prin creşterea eliberării de dopamină din veziculele presinaptice şi inhibiţie selectivă IMAO-B.49
În BP, budipina are efecte în special asupra tremorului.
Efectele secundare cele mai frecvente sunt reprezentate de greaţă, anxietate,
ameţeală, senzaţie de gură uscate şi prelungirea intervalului QT pe ECG. Pacienţii aflaţi în tratament cu budipină trebuie evaluaţi din punct de vedere cardiologic, iar asocierea la terapie a altor medicamente cu potenţial aritmogen trebuie
evitată.49
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Întrebări
1. Care dintre urmatoarele clase de medicamente pot fi utilizate ca şi
MONOTERAPIE în Boala Parkinson:
A. agoniştii dopaminergici
B. inhibitorii de monoaminoxidaza-A
C. inhibitorii de catecol-o-metil trasferază
D. blocanţii receptorilor NMDA
Răspuns correct: A
2. RASAGILINA:
A. este un inhibitor neselectiv al monoaminoxidazei -B
B. nu influenţează momentul în care ptii necesită introducerea în terapie
de levodopa
C. ar putea avea un efect modificator al evoluţiei bolii
D. nu are efect asupra simptomelor non-motorii din BP
Răspuns corect: C
3. Preparatul de Ropinirol cu eliberare prelungită pe 24h are următoarele caracteristici:
A. administrare unică zilnică ce oferă o eliberare continuă pe 24 h
B. absorbţia nu este influenţată de timpul de administrare sau de alimente
C. switch-ul de la forma de ropinirole cu eliberare imediată la cea cu
eliberare prelungită, se poate face peste noapte cu o rată de conversie
de 1:1.
D. toate cele de mai sus.
Răspuns corect: D
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4. Care din următoarele afirmaţii este falsă:
A. rotigotine este eficient în monoterapie în BP precoce, aplicat sub forma de patch o dată pe zi, oferind ameliorări ale scorului motor şi ale
scorului de evaluare a activităţilor zilnice cotidiene
B. apomorfina administrată în infuzii continue subcutanate în perioadele
de trezire pot produce o scădere semnificativă a perioadeii de off zilnice
C. agoniştii dopaminergici non-ergot au fost asociaţi cu un risc crescut
de afecţiuni fibrozante şi valvulopatii
D. piribedil este indicat în terapia bolii Parkinson atât în monoterapie în
stadiile precoce cât şi în asociere cu levodopa în fomele avansate.
Răspuns corect: C

TERAPIA INTERVENŢIONALĂ ÎN
BOALA PARKINSON
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TERAPIA INTERVENŢIONALĂ ÎN BOALA PARKINSON
Amalia Ene

Dezvoltarea unei metode alternative de tratament în Boala Parkinson a apărut
ca o necesitate firească la o anumită categorie de pacienţi, ţinând cont că această
afecţiune neurologică face parte din categoria bolilor degenerative, pentru care
nu există la ora actuală o metodă de control real al evoluţiei, fapt ce implică o
permanentă deteriorare în primul rând fizică, dar nu numai, făcând din tratamentele convenţionale o barieră evidentă în asigurarea calităţii vieţii.
De la primele tehnici care şi-au pierdut treptat valoarea, s-a ajuns la metode
mai mult sau mai puţin invazive, fiecare având avantajele şi dezavantajele sale,
niciuna dintre ele neputând fi detaşat pe primul loc în topul preferinţelor dacă
este să ţinem seama de toate criteriile de valoare pe care le vizăm în momentul
în care îndrumam un pacient către operaţie. Decizia finală în ceea ce priveşte
opţiunea de tratament trebuie luată de neurolog împreună cu pacientul, pentru
că nu de puţine ori, prezentând avantajele şi dezavantajele unei metode, decisivă
este amploarea intervenţiei, comoditatea purtării permanente a unui dispozitiv,
evitarea unei perioade traumatizante perioperatorii, etc, dincolo de beneficiile de
ordin fizic ce rezultă după acestea.
În mometul de faţă există trei categorii de intervenţii – chirurgia lezională,
chirurgia funcţională şi duodopa, ordinea enumerării lor neavând nicio legătură
cu preferinţele medicinii actuale.
Din raţiuni istorice prima parte a lucrării se va adresa tehnicilor de chirurgie
lezională, precizând faptul că ele şi-au pierdut din ce în ce mai mult adepţii din
cauza unor motive bine argumentate, ce vor fi amintite în cele ce urmează.
Primele operaţii aplicate în scopul ameliorării simptomelor motorii cardinale
ale pacienţilor cu Boala Parkinson avansată, la care multiplele asocieri medicamentoase nu mai aduceau un beneficiu real, au fost efectuate cu mai bine de
20 de ani în urmă. Ţintele utilizate erau reprezentate de globus palidus intern
şi de talamus (Gpi, VIM), cea din urmă adresându-se în special celor cu forme
tremorigene ale bolii. În acel moment această metodă oferea un câştig real în
îmbunătăţirea simptomelor motorii şi tehnica propriu-zisă era relativ uşor de
efectuat şi respectiv de tolerat de către pacient, deşi avea cel puţin două dezavantaje majore – durata scurtă a beneficiilor (maxim 2-3 ani) şi riscul complicaţiilor
peri şi postoperatorii tranzitorii sau permanente. Prima publicaţie privind radiochirurgia stereotactică aparţine unui grup de autori (Rand în USA, Lindquist în
Europa şi Ohye în Japonia) în 1990. Tot Rand publică un studiu clinic efectuat
pe un număr de 8 pacienţi la care s-a practicat palidotomie prin radiochirurgie
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(prima publicaţie de acest gen) cu o doză totală de 120-160 Gy, 4 din aceşti pacienţi prezentând o ameliorare semnificativă a rigidităţii. Lui Young îi aparţine
cel mai mare studiu ca număr de pacienţi înrolaţi-102-urmăriţi pe o perioadă de
8 ani, la care s-a constatat reducerea semnificativă a tremorului (la 88% dintre
pacienţi) şi de asemenea o analiză comparativă a radiochirurgiei (29 pacienţi) cu
tehnicile prin radiofrecvenţă (22 pacienţi), ambele metode ducând la ameliorarea
netă a bradikineziei şi rigidităţii, cu riscul unor complicaţii de multe ori permanente (confuzie, psihoză postoperatoie). Riscul de apariţie a acestor complicaţii
a făcut ca în timp aceste proceduri să fie limitate, existând nenumărate rapoarte
care atestau riscul unor deficite motorii permanente (hemipareze), deficite de
câmp vizual, sindrom pseudobulbar, apariţia altor tipuri de mişcări involuntare
(hemicoree, hemibalism), având ca explicaţie cea mai probabilă leziunea ischemică determinată de procedura în sine. În urma acestor date, chirurgia lezională
nu mai este recomandată că posibilă terapie în Boala Parkinson, rămânând totuşi
un număr foarte redus de pacienţi care din motive reale bine documentate nu pot
fi candidaţi pentru tehnicile funcţionale, şi care pot beneficia de o calitate a vieţii
superioară chiar dacă pe o durată limitată.
Chirurgia funcţională reprezintă în acest moment cea mai larg folosită metodă de tratament chirurgical în marea majoritate a mişcărilor involuntare, şi în
mod special în Boala Parkinson, aducând cu sine un nivel de siguranţă sporit şi a
posibilităţii de control şi ajustare a nivelului de stimulare în funcţie de necesităţi,
neproducând o leziune permanentă ireversibilă.
Mecanismul prin care stimularea cerebrală profundă (DBS) funcţionează nu
este pe deplin elucidat, dar există totuşi câteva teorii în acest sens. Una dintre ele
este modificarea fluxului sanguin cerebral regional, care se corelează cu ameliorarea semnelor motorii la pacienţii cu Boala Parkinson (“Subtalamic Nucleus
Stimulation induced Ragional Blood Flow Responses Correlate with Improvement of Motor Signs în Parkinsons Disease” – M. Karimi, N. Golchin et al.
– Brain, 2008), fără a putea preciza cu mare acurateţe care regiune cerebrală
prezintă modificări funcţionale asociate cu îmbunătăţirea simptomelor motorii.
Există numeroase studii clinice care se bazează pe studii electrofiziologice şi
date PET, unul dintre acestea fiind efectuat pe un număr de 48 de pacienţi care
au beneficiat de DBS în nucleul subtalamic bilateral (STN), la care s-a întrerup
medicaţia pe parcursul nopţii, efectuându-se ulterior PET pentru fluxul sanghin
cerebral cu neurostimulatorul oprit, respectiv pornit. Regiunile de referinţă alese
pe baza unor studii anterioare şi care au arătat modificări de flux, au fost talamusul, mezencefalul, aria motorie suplimentară şi nucleul pedunculopontin (PPN).
S-a constatat că STN DBS creşte fluxul sanguin în talamus şi mezencefal şi
scade fluxul sanghin în cortexul premotor. Corelaţiile care s-au putut face între
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diferitele arii cerebrale de interes şi anumite simptome motorii au fost următoarele – îmbunătăţirea rigidităţii se corelează cu scăderea fluxului în aria motorie
suplimentară; îmbunătăţirea bradikineziei cu creşterea fluxului în talamus; îmbunătăţirea reflexelor de postură cu scăderea fluxului în PPN.
Concluzia acestor date este aceea că există în mod evident o selectivitate regională pentru îmbunătăţirea diferitelor simptome motorii asociate bolii Parkinson.
O altă categorie de studii care au încercat să elucideze modul în care DBS
funcţionează au fost cele care au cules date de electrofiziologie folosind electrozi extracelulari. S-a constatat creşterea frecvenţei de descărcare (firing rate) a
populaţiilor neuronale din globus palidus în timpul STN DBS, neputând explica
cum se traduce acest lucru în practică.
Avantajul detaşat, dar încă neconfirmat al acestei metode terapeutice, ar putea fi reprezentat de posibilă neuroprotecţie pe care stimularea cerebrală profundă o poate aduce pacienţilor cu Boala Parkinson. Deşi la stadiu de teorii – unele
dintre ele promiţătoare, altele în curs de elucidare – există câteva argumente în
favoarea acestui efect căutat în ultimii ani la marea majoritate a medicamentelor
nou dezvoltate. Un articol apărut în 2008 în Nature Clinical Practice Neurology,
incluzând mai mulţi autori (Nature Clinical Practice Neurology 2008 – P. David
Charles, Chandler e. Gill, Thomas L. Davis, Alam Louis Benabid), susţine teoria
toxicităţii glutamatului rezultat din hiperactivitatea STN la aceşti pacienţi, neurotransmiţător excitotoxic a cărui eliberare ar putea fi contracarată de inhibiţia la
care este supus nucleul subtalamic prin DBS. În acest sens există 2 rapoarte care
pe modele animale par să aducă argumente pro, dar în acelaşi timp inexistenţa
unor studii clinice la om, precum şi dovada clinică şi imagistică (Dat scan) a
deteriorării continue a simptomatologiei specifice, reprezintă semnale împotriva acestei teorii. În acelaşi timp DBS se adresează în continuare pacienţilor cu
stadiu avansat de boală, la care pierderea celulară în zonele de interes este suficient de severă încât să nu mai putem vorbi de neuroprotecţie. Datele existente
în acest moment vor trebui confirmate prin studii clinice care să respecte toate
criteriile de validare, la pacienţi cu forme incipiente de boală.
Asigurarea unui beneficiu maxim la acest tratament porneşte iniţial cu modul de selecţie al pacienţilor. Criteriul de bază este reprezentat de diagnosticul
pozitiv de Boală Parkinson, pentru aceasta recomandarea fiind de a nu stabili
indicaţia de operaţie la pacienţi cu durata bolii de la debutul simptomelor sub 3-5
ani – timp în care semnele unui sindrom parkinsonian pot fi asociate cu tulburări
autonome, cognitive etc., care să se preteze la un diagnostic diferenţial cu alte
afecţiuni degenerative. Fiind totuşi o alternativă de tratament în stadii avansate,
pacienţii trebuie să prezinte în schema de tratament asocieri medicamentoase
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în doze maxim tolerate (doze maxime care să nu mai ofere un control optim al
simptomelor/doze reduse care nu pot fi crescute din cauza unor reacţii adverse
importante), sub care să existe perioade severe/cu durata crescută de „off” şi/sau
complicaţii motorii (ex. diskinezii severe).
Contraindicaţiile absolute se leagă în mod special de riscul anestezic – coagulopatii, comorbidităţi severe (insuficienţe de organ), sângerări în antecedente,
complicaţii anestezice anterioare, sau de potenţialele complicaţii sau lipsa eficienţei la această intervenţie (tulburări psihiatrice, depresie, tulburare cognitivă
asociate cu prognostic rezervat, respectiv lipsa răspunsului la levodopa sau prezenţa unor simptome axiale care se vor asocia cu lipsa beneficiilor motorii după
DBS). S-a constatat că la un scor al memoriei pe scală MMSE sub 24 şi un scor
al depresiei MADRS sub 120, complicaţiile de ordin psihiatric pe termen lung
sunt importante.
Un alt element cheie în obţinerea unui rezultat optim este reprezentat de
alegerea ţintei. Chiar dacă STN reprezintă recomandarea actuală de stimulare,
există o serie de alte structuri cerebrale care şi-au demonstrat valoarea – talamus
pentru reducerea tremorului, globus palidus intern pentru reducerea diskineziilor
sau distoniilor, nucleul pedunculopontin pentru ameliorarea instabilităţii posturale şi a fenomenului de freezing sau cortexul motor care oferă unele efecte comparabile cu cele din STN. Argumentele pro sau contra acestor variate structuri
au putut fi stabilite în urma unor studii clinice, cel puţin o parte din decizie fiind
răspunsul la întrebarea ‘care este scopul intervenţiei?’ Un exemplu în acest sens
îl poate reprezenta pacientul cu diskinezii severe, dar cu un control foarte bun
al simptomelor motorii, la care stimularea GPi oferă ameliorarea netă a acestor
complicaţii motorii legate de tratament, pe lângă stimularea STN, unde reducerea diskineziilor se obţine indirect prin scăderea dozelor de levodopa, uneori
cu preţul unui beneficiu motor uşor mai mic. Un alt dezavantaj demonstrat al
stimulării GPi este reprezentat de durată ceva mai redusă a beneficiului obţinut
şi de riscul mai mare de apariţie a tulburărilor cognitive comparativ cu STN.
O altă structură promiţătoare, dar insuficient studiată din cauza unei abordări
chirurgicale dificile, este reprezentată de nuleul pedunculopontin – s-a constatat
reducerea fenomenului de freezing şi al tulburărilor de echilibru la pacienţii cu
stimulare duală (STN şi PPN). Există studii în derulare, randomizate, dublu-orb,
multicentrice ale căror rezultate vor putea schimba recomandarea actuală.
Deşi riscurile DBS sunt cu mult mai reduse comparativ cu tehnicile lezionale
anterior folosite, există anumite complicaţii periprocedurale, dar şi la distanţă.
Din prima categorie, pe primul loc se situează hemoragia cerebrală, care poate fi
corelată cu factori de risc ai pacientului său cu alegerea traiectoriei electrozilor
în raport cu vascularizaţia cerebrală, urmată de patologia infecţioasă în strân-
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să legătură cu aplicarea măsurilor de prevenţie şi de îngrijire postoperatorie, şi
crizele epileptice, de cele mai multe ori autolimitate şi care nu necesită un tratament specific. Alte manifestări mai rar întâlnite – salturi tensionale, confuzia
imediat postoperator sau ischemia cerebrală.
Pe termen lung, cu excepţia unor complicaţii mecanice (deplasarea electrozilor, fracturarea lor cu ocazia unor traumatisme cranio-cerebrale), de departe cele
mai de temut sunt reprezentate de tulburările cognitive şi de depresie.
Un studiu efectuat în 2000 pe un număr total de 11 pacienţi cu Boala Parkinson avansată, a demonstrat declinul memoriei de lucru, al vitezei de procesare a
informaţiei, al fluenţei verbale sau al informaţiei vizuo-spaţiale (Neuropsychological Consequences of cronical bilateral stimulation of subthalamic nucleus în
Parkinsons Disease - Saint – Cyr JA, Trepanier LL, Kunar L, Lozano AM, Lang
AE – Brain, Oct 2000), declinul cognitiv fiind mai cu seamă asociat cu vârsta
peste 69 de ani, manifestarea principală fiind de tip „frontal”, la 12 luni de la
intervenţie ameliorându-se doar procesul de învăţare, declinul funcţiilor legate
de circuitele fronto-striatale continuând.
În ceea ce priveşte depresia şi riscul de suicid, procentele de pacienţi rămân
destul de mici, dar nu de neglijat (0,45% sinucideri şi 0,90% tentative), având cel
mai mare risc în primul an după intervenţie şi fiind corelate cu vârsta pacienţilor
(tineri), vârsta de debut a bolii (precoce) pentru tentativa de suicid şi cu depresia
postoperatorie pentru reuşita suicidară.
Concluzia acestor rezultate este necesitatea de a trata ferm toate simptomele
asociate, beneficiul acestei intervenţii fiind urmărea nu numai a îmbunătăţirii
funcţiilor motorii, dar şi a calităţii vieţii pacientului, cu toate componentele sale.
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Dintre toate disabilităţile create de afecţiunile organismului, cele generate de
bolile neurologice ating 40%. Noile principii terapeutice în tandem cu tehnici terapeutice moderne şi-au demonstrat eficienţa în afecţiunile neurologice cronice,
iar studiile vizând reorganizarea şi plasticitatea neuronală au subliniat realitatea
modificărilor neurologice.
Procesul de recuperare înseamnă folosirea tuturor mijloacelor de reducere a
impactului generat de disabilitate sau handicap, cu crearea condiţiilor de integrare socială optimă (OMS).
Aspectele sub care se prezintă o anumită afecţiune neurologică pot avea dimensiuni diferite, după cum precizează OMS în “Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps” (ICIDH)14.
ICIDH defineşte următoarele noţiuni legate de o afecţiune cronică:
- DETERIORAREA (impairment)
- DISABILITATE (disability)
- HANDICAP (handicap)
DETERIORARE defineşte orice alterare a unei funcţii din punct de vedere
psihologic, fiziologic sau anatomic. De exemplu, durerea este privită ca o deteriorare, deoarece este consecinţa unor modificări cauzate de boală, care poate
conduce ulterior la o activitate limitată.
DISABILITATEA reprezintă limitarea sau pierderea capacităţii (abilităţii) de
a efectua o activitate la parametrii consideraţi ca normali pentru persoana respectivă, ţinând cont de vârstă, educaţie, mediu etc.
Disabilitatea se referă la performanţele unor activităţi raportate la normal.
HANDICAPUL reprezintă un “dezavantaj” al unei persoane rezultând din
anormalitatea funcţională sau disabilitatea care-i limitează atingerea unui scop
(totul este raportat la vârsta, sex, condiţii sociale). Handicapul se evidenţiază
la interacţiunea cu mediul înconjurător sau relaţiile cu alte persoane şi poate fi
resimţit în diverse dimensiuni: independenţa fizică/psihică pentru activităţi curente, etc.
O nouă abordare a ICIDH insistă pe influenţa factorilor extrinseci care ar
putea limita activităţile şi participarea pacientului.
Procesul de recuperare (sau reabilitare) cuprinde înţelegerea principiilor epidemiologice, sociale şi biologice care stau la baza metodelor aplicate şi în al
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doilea rând a tehnicilor necesare realizării acestui proces, incluzând evaluarea
şi evoluţia afectării fizice, cognitive, afective şi comportamentale. Procesul de
recuperare este un act dinamic, implicând rezolvarea permanentă a problemelor
ce se ridică, combinat cu un intens aspect educaţional şi vizând o colaborare
interdisciplinară.1,4
În ultimele decade am asistat la o îmbunătăţire evidentă a tratamentului farmacologic în boala Parkinson, alături de tehnicile chirurgicale, ceea ce a mărit
media de viaţă a pacientului cu acest diagnostic. Dar controlul motor al parkinsonianului nu este decât un aspect din ceea ce înseamnă managementul bolii
Parkinson, care se referă la o complexitate de probleme legate de simptomele
non-motorii, complicaţiile terapiei, şi ceea ce este extrem de important pentru
toate etapele de evoluţie, managementul vieţii zilnice-private şi profesionale-în
condiţiile date de boală.
În activitatea medicală curentă trebuie să avem în vedere şi aspectele legate
de recuperarea disabilităţilor sau handicapului motor generat de afecţiune, altfel,
terapia indicată nu este completă. Dar pentru realizarea acestui deziderat, se impun cunoscute metodele specifice de neuroreabilitare,trebuie înţeleasă formarea
unei astfel de echipe competente şi trebuie create centre medicale adecvat înzestrate pentru o astfel de activitate.
Abia atunci vom putea fi alineaţi la standardele europene de abordare complexă a unei afecţiuni neurologice cu evoluţie cronică.
Scopul recuperării (reabilitării) în boală Parkinson vizează10:
● promovarea mobilităţii funcţionale
● încetinirea evoluţiei limitării funcţionale
● creşterea încrederii, atenuarea anxietăţii şi depresiei pacientului
● menţinerea independenţei pacientului
● îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului
Programe individualizate de terapie se efectuează după3,7:
● evaluarea amănunţită generală şi neurologică
● stabilirea zonelor de invaliditate
● stabilirea scopului recuperării în raport cu gradul de invalidare a pacientului
● evaluarea terapiei orale
● educarea aparţinătorilor pentru implicare în terapia pacientului
● stabilirea condiţiilor pentru recuperare în ambulator sau prin spitalizare
În literatură de specialitate8 se insistă asupra cunoaşterii mediului obişnuit
al pacientului cu boala Parkinson, vizând atât domiciliul cât şi locul de muncă,
posibilităţile materiale, relaţiile dintre membrii familiei şi pacient în ceea ce priveşte înţelegerea şi implicarea pe care o pot avea în tratamentul bolii. În cazul
pacientului fără familie sunt analizate aceste relaţii dintre aparţinător şi pacient.
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Aspectele de mai sus intră în atribuţia asistentului social care face un raport
amănunţit asupra constatărilor făcute.
Boala Parkinson fiind o afecţiune cronică cu necesitate de adaptare terapeutică permanentă în raport cu o multitudine de parametri, se procedează la discutarea fiecărui caz diagnosticat de către o echipă complexă în scopul iniţierii celei
mai adecvate abordări terapeutice şi de reabilitare.
Echipa de recuperare pentru pacientul cu boala Parkinson cuprinde1:
1. medic neurolog care:
- stabileşte momentele optime pentru recuperarea fizică sau psihică
- evaluează performanţele de etapă
- supraveghează desfăşurarea programului individualizat
- aduce informaţii pacientului, familiei şi medicului de familie
- menţine legătura cu specialiştii din alte domenii când există comorbidităţi;
2. kinetoterapeutul autorizat iniţiază şi supraveghează exerciţiile pentru
dezvoltarea mobilităţii; el este documentat în privinţa actului motor al
pacientului cu boala Parkinson, fiind capabil să analizeze mişcarea din
punct de vedere biomecanic şi neurologic, înţelegând problemele fluctuaţiilor tonusului muscular caracteristice bolii. Kinetoterapia nu poate
influenţa evoluţia bolii, dar pune la dispoziţie strategii de îmbunătăţire
a mobilităţii în condiţiile patologice existente, ţinând cont de mediul în
care pacientul îşi desfăşoară viaţa8;
3. psihologul stabileşte un program de discuţii cu scop explicativ al modului
de viaţa legat de invalidarea generată de boala Parkinson şi de aspectul
interrelaţional pacient-partener de viaţă, pacient-prieteni şi pacientsocietate, loc de muncă;
4. ortofonistul asigură ameliorarea disabilităţii legate de comunicare,
vorbire, înghiţire;
5. specialistul în nursing supraveghează luarea medicaţiei la orele programate în scopul minimalizării fluctuaţiilor concentraţiilor sanguine a medicaţiei antiparkinsoniene. Concomitent acordă sfaturi pentru cei cu inapetenţă şi malnutriţie cu preparea necesităţilor calorice adecvate;
6. terapeutul ocupaţional evaluează necesităţile legate de casă, locul de
muncă, ocupându-se cu redobândirea abilitaţilor zilnice şi învăţarea unor
manevre facile pentru încheiat nasturii, îmbrăcat, alimentaţie etc. De asemenea ajută la învăţarea unor tehnici de mobilizare pentru transfer de pe
scaun pe pat şi invers, de ridicare, folosirea cadrului metalic mobil pentru
evitarea căderilor şi dezechilibrului la întoarceri (scopul fiind menţinerea
independenţei pacientului);
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7. specialistul în terapie recreativă care combină activităţile utile cu plăcerea, relaxarea, prin organizarea unor activităţi recreative, excursii etc.
8. asistentul social asigură legătura între diferitele compartimente din cadrul
spitalelor sau serviciilor ambulatorii.
În cadrul Clinicii de Neurologie a Spitalului de Recuperare Iaşi avem primele
patru categorii de specialişti care pot forma o echipă implicată în reabilitarea
pacientului cu boală Parkinson şi putem spune că avem o tradiţie de 30 de ani de
activitate neurologică complexă de care beneficiază pacienţii cu afecţiuni acute,
subacute şi cronice, generatoare de disabilităţi.
Centrele medicale specializate din ţările cu un sistem sanitar organizat beneficiază de astfel de echipe complexe, insistând foarte mult pentru crearea unui
comfort psihic în familie şi în societate, cu utilizarea unor materiale informaţionale bine documentate pentru pacienţi dar şi pentru aparţinători, creându-le
posibilitatea unor dialoguri informate despre îngrijire, alegerea terapiei, modul
de viaţă etc.
Este bine-venită traducerea în limba romană a broşurii vizând tehnici de
recuperare pentru pacientul parkinsonian, autori J. Durner şi colab. (versiune
română Prof. Dr. Mihaela Simu, 2009), care ne furnizează metode practice utilizate în neuroreabilitare în cadrul Departamentului de Neurologie Klinikgruppe
Enzensberg6 şi pe care am folosit-o pentru exemplificare în acest material.

Cum se face practic recuperarea pacientului cu boală Parkinson
Medicul neurolog este primul care intră în contact cu pacientul, discutând
amănuntele de debut, evoluţia bolii, terapia aplicată, răspunsul la medicaţie, comorbidităţi. Cuantifică stadiul bolii Parkinson prin utilizarea de scale. Din discuţie cu pacientul, neurologul poate intui o multitudine de elemente utile în stabilirea unei strategii de recuperare:
- aspectul cognitiv al pacientului
- viaţa de familie/socială/profesională
- condiţiile socio-economice
Fiecare pacient este diferit, cu probleme specifice bolii Parkinson suprapuse
peste o anumită conformaţie a corpului, care îi conferă unicitate în maniera de
mişcare.
În perioadă iniţială a bolii1, cu un răspuns bun la terapia orală, se stabileşte necesitatea de antrenare a pacientului în activităţi zilnice psihice şi fizice cu
deplina responsabilitate. Aparţinătorii sunt sfătuiţi să contribuie la menţinerea
unui climat relaxant, ca şi cum nu ar exista nici o problemă medicală, iar dacă
preocuparea pentru boală devine evidentă din partea pacientului, să discute toate
aspectele şi să încerce ameliorarea situaţiilor.
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Se va insista mult pe desfăşurarea unor activităţi relaxante, pe socializare,
mers pe jos, evitarea supraponderalităţii, respectarea şi o bună calitate a orelor
de somn.
În această fază a bolii pot fi utilizate exerciţiile simple de gimnastică, mişcarea în casă sau afară, realizate eventual cu ajutorul familiei.
Pacientul este învăţat să execute un program zilnic, constând din6:
- activităţi în poziţie culcat cu scopul menţinerii supleţii ligamentare, musculare, articulare. Dacă aceste exerciţii sunt efectuate dimineaţa, ele vor
contribui la ameliorarea mobilităţii pentru toată ziua. Ele se pot executa
în cameră pe canapea, sau în grădină pe şezlong;
- activităţi în poziţia şezând contribuie la păstrarea echilibrului;
- activităţi în poziţie verticală îmbunătăţesc coordonarea şi echilibrul în
mişcarea liberă a extremităţilor superioare;
- activităţi în mişcare: mersul ritmat cu mişcările braţelor în pas vioi, fie
cu ajutorul unei perechi de beţe de ski (Nordic Walking), fie alături de un
însoţitor. Se ameliorează balansul braţelor, echilibrul şi respiraţia. Menţionăm că pacientului cu boală Parkinson, un sprijin cât de mic (baston,
braţul unei persoane) îi generează încredere în mers şi stabilitate.
Începând cu stadiul II Hoehn şi Yahr, intervenţia kinetoterapeutului este
bine-venită, tratamentul fizical fiind strâns legat de eficienţa tratamentului medicamentos. În general, kinetoterapeutul trebuie să ţină cont de forma clinică şi
gravitatea deficitului funcţional precizate de neurolog.
Începând cu acest stadiu de boală apar dificultăţi în autoîngrijire1,3:
- activităţile zilnice (ADL) necesită timp suplimentar
- alternanţa perioadelor ON-OFF afectează performanţele
- siguranţa gesturilor este compromisă
- scade dorinţa / motivaţia pentru ADL
Apar dificultăţi în activitatea profesională şi cea din timpul liber:
- diminuă participarea în activităţi competitive
- diminuă energia/dorinţa/motivaţia
- apare anxietatea socială
Alături de kinetoterapeut, începând cu stadiul II de boală intervin şi ceilalţi
membri ai echipei de neuroreabilitare7.
Domeniile de neuroreabilitare s-ar putea clasifica în:
● PRIMARE, care vizează ameliorarea:
○ motilităţii: bradikineziei, hipokineziei şi complicaţiilor motorii legate
de terapie (diskinezie şi distonie)
○ activităţile curente ale zilei
○ respiraţiei
○ mobilităţii mimicii
○ ameliorarea funcţiei autonome (simptome non-motorii)
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● SECUNDARE:
○ oboseală
○ somn
○ cogniţie
○ depresie
○ calitatea vieţii
Abordarea acestor parametri existenţiali vor genera şi o îmbunătăţire a stării
psihice a pacientului cu boală Parkinson.
Kinetoterapeutul trebuie să ţină cont în stabilirea programului fizical de disabilităţile generate de vârstă, care se adăugă celor generate de boala Parkinson:
dureri şi ankiloze articulare, contracturi musculare sau atrofii musculare, sindrom vertiginos poziţional etc. Nivelul educaţional al pacientului şi gradul de
colaborare psihică sunt foarte importante în procesul de reabilitare.
Se va ţine cont şi de temperatura din mediul ambiant (frigul măreşte contractura musculară) precum şi de condiţiile socio-economice7.

I. Ameliorarea motilităţii
Punctele cheie care trebuie vizate sunt13:
● mobilitatea în pat
● ridicat/ aşezat / întoarceri
● mobilitatea în timpul mersului şi urcatul scărilor
Se indică iniţierea mişcărilor active în perioada ON a bolii, ceea ce impune
o participare activă a pacientului, care trebuie să fie într-o formă motorie bună.
Se învaţă fiecare gest motor descompus în secvenţele sale elementare şi se
repetă mişcările până când pacientul ştie să le iniţieze voluntar şi să le execute
activ într-o manieră corectă. Este important să se înveţe mişcări “starter” pentru
declanşarea unui act motor (atunci când se instalează perioada de OFF)5,9,10.
Exemple de mişcări starter:
● ridicarea unui picior de pe sol pentru demararea mersului
● comanda pentru executarea unor paşi mari
● extensia coloanei cervicale pentru ridicarea de pe scaun
● rotaţia capului şi trunchiului pentru răsucirea în pat
Pacienţii îşi descoperă singuri facilitatea cea mai eficientă propriei lor disfuncţii motorii
Dacă predomină aspectul OFF la un anume pacient, este posibil că starea de
akinezie severă să limiteze implicarea psihică, colaborarea şi să se dezvolte un
negativism; apar blocaje în posturi incomode, generatoare de durere care mă-
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resc gradul de handicap motor. În acest caz, kinetoterapeutul indică şi foloseşte
tehnici active şi pasive pentru toate articulaţiile, pentru membre şi pentru coloana vertebrală. Se acordă o atenţie sporită pentru coloana cervicală, deoarece
blocajul ei afectează mobilitatea centurii scapulo-humerale şi a întregii coloane
vertebrale.
În faţa “akineziei imprevizibile” cunoscută sub denumirea de “freezing” apare sentimentul de panică că nu se mai poate deplasa, pacientul având tendinţa de
a se aplecă mult înainte pentru mobilizarea pe care de fapt nu o poate face8. Freezingul este explicat prin distribuţia egală a greutăţii corporale pentru cele două
membre inferioare, ceea ce face imposibilă mobilizarea unui singur membru. Se
impune ridicarea greutăţii de pe un picior pentru că acesta să poată fi propulsat
pentru un pas înainte. Aici intervin mişcările “starter” pe care le sugerează kinetoterapeutul, iar aparţinătorul trebuie învăţat cum să stimuleze pacientul pentru
utilizarea acestor mişcări de deblocare ori de câte ori situaţia o impune. Fenomenul de freezing este uneori anticipat de către pacient şi printr-un efort maxim
de voinţă reuşeşte să-l învingă (îşi impune întinderea piciorului, lărgirea pasului
etc.)
Dacă freezingul apare în poziţie “aşezat”, pacientul este învăţat să facă câteva balansări rapide ale gambelor să se poată ridica să facă câţiva paşi. Când
freezingul se instalează în timpul mersului şi apare tahibazia, se impune balansarea braţelor şi mobilizarea coloanei cervicale care contribuie la ameliorarea
contracturii musculare.
Astfel de exemple de deblocare a mişcării în condiţiile hipertoniei şi akineziei pot continua pentru orice segment şi trebuie însuşite cu răbdare atât de pacient
cât şi de aparţinătorii acestuia.
Kinetoterapia pentru coloana vertebrală
Pacientul este învăţat să postureze corect coloana. Atunci când sunt deja poziţii vicioase generate de rigiditate şi bradikinezie, sunt învăţate poziţiile corective
(între poziţia antalgică adoptată de pacient şi poziţia normală). Kinetoterapeutul
aplică tehnici de mobilizare pasivă apoi combinaţii cu mobilizare activă, exerciţii de relaxare a musculaturii cefei, de rotaţie, înclinare laterală şi retropulsie.
Aceste manevre de corectare poziţională survin pe un fond de poziţii vicioase
şi declanşează durere. De aceea un deziderat este combaterea durerii locale prin
masaj clasic, electroterapie antalgică şi decontracturantă, termo-terapie locală.
Repetarea mişcărilor de posturare a coloanei se face în faţa oglinzii (conştientizare vizuală şi control al posturii modificate)2,5,8.
Kinetoterapia pentru centuri şi membre
La membrele superioare exista tendinţa la instalarea precoce a retracţiilor în
flexie – adducţie şi rotaţie internă a umerilor. Anumite grupe musculare sunt mai
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expuse retracţiilor, impunându-se exerciţii de întindere şi relaxare la acest nivel:
● marele şi micul pectoral
● flexor cot şi pumn
● flexor comun profund şi superficial al degetelor
● pronatori antebraţ
Menţionăm că în Clinica Neurologie a Spitalului de Recuperare Iaşi utilizăm
concomitent şi injectarea de toxina botulinică în cazul poziţiilor vicioase pe care
le capătă mâna parkinsoniană (mâna de aspect reumatoid), cu insistarea ulterioară pe o terapie de relaxare musculară la acest nivel.
La membrele inferioare este o tendinţă la fixarea şoldurilor în adducţie şi
flexie şi a piciorului în poziţie equin. Kinetoterapeutul va face:
● mobilizare în extensie şi abducţie a şoldului
● extensia genunchiului
● mobilitatea piciorului
● ridicare din poziţie ghemuită, ridicarea pe vârfuri etc.
Atenţie !
Kinetoterapia pasivă poate accentua rigiditatea dacă nu este aplicată adecvat.
Kinetoterapia activă trebuie efectuată în limitele accesibile fiecărui pacient
Ameliorare vitezei de mişcare
Am menţionat anterior necesitatea unor “mişcări starter” acestea la rândul lor
pot fi ajutate de utilizarea unor stimuli senzoriali ca5:
● îndemnul vocal
● bătaia din palme
● muzica ritmată
În sălile de kinetoterapie exerciţiile de iniţiere a unor mişcări se cuplează cu
utilizarea acestor stimuli. Repetarea cu viteze de mişcare treptat crescute generează o ameliorare conştientă a mobilităţii (inclusiv a mersului), ceea ce atrage
după sine şi ameliorarea treptată şi a altor disabilităţi (vorbirea)9.
Ameliorarea coordonării mişcărilor
Acest deziderat se realizează prin folosirea de6,7,13:
● exerciţii axio-periferice şi periferice-axio-periferice
● rotaţia trunchiului asociind mişcări de braţe sau paşi
● exerciţii cu mingea, cu bastoane, asociind mişcări ale membrelor inferioare
● exerciţii de mers cu balansul membrelor superioare
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II. Ameliorarea activităţilor curente ale zilei
Terapeutul ocupaţional are un rol important în găsirea soluţiilor optime de
desfăşurare a unor manevre curente legate de activităţile zilnice ale pacientului
cu disabilitate.
Alimentaţia trebuie să se desfăşoare autonom,în pofida tremorului şi hipokineziei,ceea ce a generat adaptarea obiectelor de uz curent: cănile pot avea striaţii în care se fixează degetele care tremura sau au o incizie la marginea de sus
care permite băutul fără a face o extensie a capului; farfuriile pot fi uşoare, din
plastic sau prevăzute cu un suport care le face rabatabile când sunt cu lichid şi ar
trebui înclinate; tacâmurile sunt cu un mâner gros, pentru o prehensiune eficientă, sau chiar au şi o înclinaţie care e bine-venită în cadrul bradikineziei.
Igiena personală se face cu uşurinţă atunci când pieptenele, foarfecele sunt
prevăzute cu un braţ lung (hipokinezia şi bradikinezia limitează mişcarea amplă); periuţa de dinţi şi aparatul de ras sunt într-un suport gros pentru uşurinţa
utilizării. La cada de baie se poate folosi un scăunel şi bare de susţinere fixate în
perete; la fel şi pentru WC, facilitând ridicatul, mobilizarea.
Pentru noapte, mai ales la formele cu hipotensiune ortostatică, se indică WCscaun mobil care să fie plasat lângă pat, dat fiind şi rigiditatea care poate face
dificilă mobilizarea până la grupul sanitar.
Îmbrăcatul se poate facilita ca act motor prin utilizarea unor instrumente
ajutătoare de încheiat nasturii (fiind eficiente pentru executarea mişcărilor fine),
de îmbrăcat şosetele, pantalonii, fără a fi nevoiţi la aplecare şi mişcări complexe.
Scrisul se poate facilita prin fixarea pixului într-un suport mai voluminos,
care să aibă şi sprijin pe hârtie, iar tastarea la calculator poate fi făcută cu un
suport cu sprijin.
Exemplele pot continua pentru deplasare, activităţi în bucătărie, în grădină,
la birou etc.O gamă extrem de variată de dispozitive ajutătoare sunt puse la dispoziţia pacientului cu disabilitate, pe care trebuie să înveţe să le utilizeze în scopul menţinerii independenţei fizice, indiferent de gradul de handicap motor. Aici
este rolul echipei de neuroreabilitare. Par lucruri simple, dar fără ele nu se poate
crea independenţă în viaţa zilnică a unei persoane cu disabilitate neurologică şi
nu se poate îmbunătăţi calitatea vieţii cotidiene, indiferent de cât de bună ar fi
schema medicamentoasă aplicată.
Aceste dispozitive ajutătoare trebuie cunoscute de lumea medicală, iar unităţile de difuzare a accesoriilor medicale trebuie stimulate să fie aprovizionate
corespunzător normelor internaţionale de asistenţă medicală a persoanelor cu
disabilităţi.
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III. Ameliorarea respiraţiei
În boala Parkinson, rigiditatea toraco-abdominală determină un deficit ventilator restrictiv ceea ce impune10:
● exerciţii de relaxare generală şi toracică
● exerciţii respiratorii toracice apoi abdominale şi apoi combinate
● ritmarea respiraţiei cu mersul
Exerciţiile pentru ameliorarea respiraţiei vizează faza inspiratorie şi faza expiratorie, contribuind în acelaşi timp şi la ameliorarea fonaţiei.

IV. Ameliorarea mobilităţii mimicii
Implică învăţarea unor mişcări destinate musculaturii faciale,fiind foarte importante pentru actul comunicării verbale şi non-verbale6:
● exerciţiilor de relaxare a musculaturii faciale executate în faţa oglinzii
● exerciţii analitice pentru frunte, sprâncene, ochi, obraz, gura
● exerciţii globale de expresie pentru râs, plâns, furie

V. Ameliorarea funcţiei autonome (simptomelor
non-motorii)
Disfuncţiile sistemului nervos vegetativ sunt inevitabile şi fac parte din tabloul bolii Parkinson, mai ales al formelor avansate de boală.
Dacă aceste simptome sunt pregnante într-o fază incipientă a bolii, se impune reevaluarea diagnostică a afecţiunii neurodegenerative. În boala Parkinson
prezenţa simptomelor vegetative impune o discuţie amănunţită cu pacientul şi
recomandarea unor măsuri cu scop de ameliorare a acestor simptome, alături de
o medicaţie adecvată8,12.
a) Pentru prevenirea hipotensiunii ortostatice se indică următoarele măsuri:
- hidratarea adecvată pe timpul zilei
- limitarea sau eliminarea medicaţiei antihipertensive folosite anterior
- folosirea ciorapilor elastici
- ridicare lentă în ortostaţiune cu evitarea stărilor sincopale; mai ales
sculările bruşte nocturne pentru toaletă sunt periculoase şi pacienţilor
cu formă severă cu hipotensiune ortostatică li se indică utilizarea scaunelor cu vas de toaletă care să fie lângă pat
- evitarea băilor prea fierbinţi care ar putea genera vasodilataţie periferică cu stare sincopală
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evitarea prânzurilor abundente care generează vasodilataţie în teritoriul splanhnic cu fenomene de furt vascular din alte teritorii şi stări
sincopale
- evitarea eforturilor susţinute de defecaţie, care prin manevra Valsalva
pot induce stări sincopale (sincopa de defecaţie)
- dieteticianul poate aprecia în acest sens cantitatea de lichide necesară,
utilizarea cafelei, sucurilor concentrate, dietei bogate în fibre cu scop
de a preveni complicaţiile de mai sus
b) Afectarea autonomă a tubului digestiv reprezintă una dintre cele mai
frecvente complicaţii ale bolii Parkinson.
Disfagia rezultă din imposibilitatea propulsării bolului alimentar datorită tulburărilor de contracţie a musculaturii faringiene şi esofagiene. În
serviciile cu experienţă în reabilitarea pacientului cu boală Parkinson, terapeutul care se ocupă de fonaţie, vorbire este cel care învaţă pacientul
o serie de manevre şi strategii de evitare a tulburărilor de deglutiţie sau
aspiraţie, adaptarea fluidităţii alimentelor8,11. Când la un pacient cu boală Parkinson avansată nu se asigură un aport nutriţional adecvat pe cale
orală, se recurge la nutriţia prin gastrostomie. În acest caz, un rol deosebit
revine nutriţionistului, căci în boala Parkinson există tendinţa la scădere
ponderală.
Reducerea evacuării gastrice cu balonare, reflux gastro-esofagian, senzaţie precoce de saţietate, vărsături este în atenţie dieteticianului12.
Constipaţia apare ca o complicaţie vegetativă la care se adăugă şi efectul
secundar al medicaţiei antiparkinsoniene. Un rol deosebit îl are terapia
fizicală cu mişcare cât mai frecventă şi sfatul competent al specialistului
în nutriţie pentru hidratarea adecvată şi tipul alimentaţiei. Se recomandă
formarea unui orar de evacuare regulată a tubului digestiv prin utilizarea
de microclisme, supozitoare, alimentaţie bogată în fibre.
O bună igienă a tubului digestiv are importanţă pentru absorbţia medicaţiei antiparkinsoniene, deci pentru un rezultat bun al terapiei orale12.
Tulburările sfincteriene de tipul micţiunilor imperioase sau incontinenţei, alături de nicturie sunt supărătoare la pacientul cu boală Parkinson.
Pentru ameliorarea acestor disfuncţii se indică un orar regulat al golirii
vezicii urinare sau cateterizare intermitentă, redistribuirea lichidelor în
prima parte a zilei pentru evitarea nicturiei8.
c) Comunicarea şi tulburările de vorbire. Comunicarea este un act social
care reflectă modul în care suntem integraţi în societate, implicând prezenţa a cel puţin două persoane care interreacţionează. Pacientul cu boală
Parkinson se confruntă şi cu astfel de probleme generate de boala şi rolul
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ortofonistului este de a menţine vie dorinţa de comunicare,cu educarea
aparţinătorilor/familiei de a-i accepta opiniile, de a stimula deciziile, dialogul etc.
Comunicarea are mai multe componente:comunicarea non-verbală, interacţiunea socială, vorbirea, respiraţia şi fonaţia, articularea cuvintelor,
coordonarea vorbirii.
Comunicarea non-verbală include expresia feţei, zâmbetul, privirea cu
menţinerea contactului vizual, gesturile. Toate acestea sunt afectate în
boala Parkinson, iar recuperarea se referă la conştientizarea tuturor acestor elemente componente, cu insistare pentru acordarea unei importanţe
adecvate în viaţa zilnică, cu învăţarea partenerului de a le aprecia, stimula, provoca. Necooperarea partenerului creează iritaţie şi depresie.
Interacţiunea socială este extrem de importantă; s-a demonstrat că pacienţii cu un anturaj bogat, puşi permanent în situaţia dialogului, deciziilor,
evoluează mult mai bine cognitiv comparativ cu cei care rămân în afara
comunicării. Trebuie stimulate discuţiile,vizitele,auditoriul variat.
Vorbirea capăta o monotonie care poate fi reeducată dacă pacientul este
stimulat să citească cu voce tare, cu intonaţie şi mai ales să vorbească
cu voce tare (dat fiind tendinţa la hipofonie).Vorbirea este un act motor
foarte strâns de cel al respiraţiei (în această afecţiune este redusă amplitudinea respiratorie şi de aceea şi intensitatea vorbirii este afectată)
Respiraţia corelată cu articularea corectă a cuvintelor sunt elemente importante pe care pacientul trebuie să le exerseze alături de mobilitatea
mimicii.
Coordonarea vorbirii/prosodia suferă deteriorare, pacientul având tendinţa la scăderea ritmului verbal, tonului, dând impresia de apatie sau
deteriorare cognitivă. Specialistul ortofonist îl antrenează pentru ritmarea
respiraţiei cu articularea cuvintelor şi nuanţarea tonului de exprimare.6
d) Tulburările cognitive sunt apreciate atât de neurolog cât şi de psiholog
şi impun o psihoterapie adecvată cu implicarea aparţinătorilor8.
e) Tulburările de somn sunt legate de stadiul bolii şi medicaţie şi se pot îmbunătăţi odată cu o kinetoterapie adecvată şi prin folosirea unei medicaţii
eficiente.
f) Tulburările de dinamică sexuală de tip impotenţă sunt condiţionate de
tabloul bolii Parkinson la care se adăugă creşterea libidoului ca fenomen
secundar mai ales după medicaţia agonist dopaminergică. Se procedează
la consilierea cuplului pentru evitarea neplăcerilor generate de aceste perturbări, încercându-se integrarea într-un comportament cât mai aproape
de cel normal8.
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În concluzie, menţinerea cât mai mult timp a unei bune forme fizice în pofida handicapului motor generat de boală este în strânsă legătură cu noţiunea de
“mişcare permanentă”. Se stabileşte astfel un echilibru funcţional între muşchii
contractaţi şi sistemul osteo-articular foarte dependent de cantitatea şi calitatea
mişcării.
Este foarte important ca pacientul cu boala Parkinson să conştientizeze acest
lucru sau să accepte aceste îndemnuri de la echipa de neuroreabilitare. Pacientul trebuie stimulat să-şi continue orice activitate (fizică şi psihică) în pofida
stadiului bolii, încât, cu tot handicapul motor să-şi păstreze cât mai mult timp
independenţa de mişcare.
Mişcarea corpului atrage după sine o bună circulaţie sanguină şi funcţionarea
în parametri normali şi a altor organe cu menţinerea unui bun tonus psihic.
În tot ceea ce înseamnă reabilitarea pacientului cu boală Parkinson un rol
fundamental îl reprezintă antrenarea aparţinătorului şi în general a familiei pentru îngrijire. Acest element este probat în practică zilnică unde realizăm că evoluţia bună a unui pacient cu boală Parkinson este strâns corelată cu suportul pe
care îl are din partea familiei, cu tonusul psihic ridicat din familie şi cu efortul de
integrare în viaţă activă fizică şi psihică.
Deschiderea către o colaborare cu centrele medicale specializate în reabilitare face ca şi la noi în ţara să se acorde un rol important în recuperarea pacientului
cu boală Parkinson, ceea ce impune formarea unei echipe complexe,adecvate,
perseverenţă şi răbdare care sunt indispensabile alături de eficienţa terapiei medicamentoase.
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RECOMANDĂRI DE ABORDARE TERAPEUTICĂ
A PACIENŢILOR CU BOALA PARKINSON
Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru

În concordanţă cu ediţia din anul 2010 a Ghidului de diagnostic şi tratament
în boala Parkinson elaborat şi aprobat de Societatea de Neurologie din România,
atitudinea terapeutică în faţa bolnavului diagnosticat cu certitudine cu maladia
Parkinson, porneşte de la următoarele premize:
1. Boala Parkinson este o afecţiune neurodegenerativă în continuă evoluţie,
pentru care deocamdată nu se cunoaşte un tratament etiologic şi nici
măcar de oprire a evoluţiei sale. În schimb există la ora actuală mai multe
posibilităţi terapeutice simptomatice şi posibil şi de modificare favorabilă a
evoluţiei bolii, care au capacitatea de a produce ameliorări foarte importante
ale manifestărilor bolii, însoţite de întârzierea cu mulţi ani adesea a
invalidităţilor majore, ceea ce a adus în modul de viaţă al acestor pacienţi
avantaje imense faţă de epoca în care nu exista niciun tratament (când
speranţa de viaţă era din momentul diagnosticării, în medie de cca. 5 ani !)
şi a crescut semnificativ capacitatea bolnavilor de a-şi continua pentru
mulţi ani în condiţii normale sau aproape normale viaţa socio-profesională
şi de familie, odată cu îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii cu cât
tratamentul corect este iniţiat mai aproape de momentul debutului clinic.
În acelaşi timp tratamentul actual, cu toate limitele sale a determinat în
mod evident la nivelul populaţiei suferind de această maladie, creşterea
speranţei de viaţă medii până la vârste apropiate de cea a populaţiei
generale.
2. În timp, cele mai active medicamente cunoscute în prezent, pot dezvolta
reacţii secundare uneori redutabile pe fondul de evoluţie neurodegenerativă
continuă a bolii, ceea ce implică necesitatea urmăririi şi reevaluării clinice
periodice a fiecărui bolnav de către medicul neurolog pentru adaptarea pe
o bază strict individualizată a tratamentului prescris.
3. Datorită diminuării în timp a eficienţei simptomatice a medicamentelor în
paralel cu mărirea riscului de apariţie a unor complicaţii medicamentoase
pe fondul de extensie a leziunilor neurologice, se recomandă ca iniţierea
tratamentului să se facă cu o monoterapie (alegerea medicamentului
depinzând de vârsta pacientului în momentul diagnosticării, starea
biologică generală şi neurologică, comorbidităţi, toleranţă la diferitele
medicamente potenţiale, statutul socio-profesional şi psihologic al
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bolnavului, s.a), dar în perspectiva că mai devreme sau mai târziu pacientul
va necesita obligatoriu asocieri medicamentoase care să-i prelungească
perioada de ameliorare a bolii în paralel cu un control cât mai adecvat al
complicaţiilor induse de medicamente şi de evoluţia bolii.
4. Dacă pacientul devine greu responsiv la cel mai bun trament medicamentos
de asociere şi/ sau dacă dezvoltă complicaţii clinice imposibil de
controlat cu medicaţia orală uzuală, se ridică problema evaluării de către
o echipă de medici specialişti neurologi cu experienţă în boala Parkinson,
în vederea unui tratament parenteral sau cu pompă intraintestinală de
levodopa sau unui tratament funcţional neurochirurgical.
5. Boala Parkinson este o afecţiune neurodegenerativă al cărei debut real
(lezional) precede cu mulţi ani debutul clinic care permite diagnosticul
pe baza identificării parkinsonismului motor şi excluderii printr-un
diagnostic diferenţial complex şi corect al altor condiţii patologice care
se însoţesc de parkinsonism motor. În aceste condiţii trebuie identificate
pe o bază clinică (şi uneori cu ajutorul unor investigaţii paraclinice
specifice) următoarele “momente” care definesc etapa clinică de evoluţie
a bolii în momentul examinării: debut clinic înainte de vârsta de 65
sau după 65 ani; intervalul de timp între debutul clinic real al bolii şi
momentul primului diagnostic cert sau de suspiciune de boală Parkinson;
identificarea anamnestică de obicei, a unei etape simptomatice a bolii
în etapa premotorie (tulburări de somn sugestive, scăderea mirosului,
depresie psihică nejustificată, tulburări gastrointestinale, s.a). În aceste
condiţii putem întâlni pacienţi cu debut clinic recent (înainte sau după 65
ani) şi recent diagnosticaţi, pacienţi tardiv diagnosticaţi faţă de momentul
debutului clinic, pacienţi cunoscuţi de multă vreme cu diagnosticul de
boală Parkinson trataţi şi care devin mai puţin responsivi la tratament sau
dezvoltă complicaţii, pacienţi cunoscuţi de multă vreme cu un diagnostic
de boală Parkinson, dar care nu s-au tratat sau s-au tratat incorect, etc.
Plecând de la aceste considerente, ghidul terapeutic menţionat (elaborat în
concordanţă cu prevederile ghidurilor internaţionale ale EFNS, NICE şi AAN),
face următoarele recomandări:
Diagnosticul de certitudine de BOALA PARKINSON se bazează pe Criteriile
UK Brain Data Bank (v. capitolul privitor la manifestările motorii ale bolii).
Odată diagnosticul de certitudine stabilit, dacă pacientul nu are o alterare
funcţională a capacităţii sale de activitate curentă, indiferent de vârsta sa, în
prezent se recomandă iniţierea tratamentului cu un inhibitor de MAO-B (de
preferat RASAGILINE 1 mg / zi, ale cărei beneficii clinice datorate acţiunii sale
majore antiapoptotice şi profil de siguranţă farmacologică sunt mult superioare
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tratamentului cu SELEGILINE 5-10 mg/ zi) datorită efectelor lor de modificare
a evoluţiei bolii demonstrat în studii clinice (în particular pentru rasagiline – v.
studiul ADAGIO) asociat şi cu un uşor beneficiu simptomatic antiparkinsonian.
În evoluţie putem să ne găsim cel mai adesea în următoarele situaţii clinice:
1. Boala Parkinson recent diagnosticată şi cu debut clinic recent, cu afectare
funcţională:
A. pacient sub 65 ani:
a. AGONIST DOPAMINERGIC (preferabil non-ergolinic, cu titrare
progresivă până la doza terapeutica optimă clinic):
- PRAMIPEXOL, ROPINIROLE (standard / eliberare prelungită)
- sau ROTIGOTINE
- sau PIRIBEDIL (alternativă doar dacă pacientul are intoleranţă la
unul dintre agoniştii dopaminergici de mai sus sau dacă are deja şi
tulburări cognitive)
- posibil dar nerecomandabil BROMOCRIPTINA (datorită reacţiilor
secundare greu de tolerat uneori şi datorită structurii ergolinice cu
risc de apariţie a unor complicaţii fibrotice ireversibile redutabile
comune întregii clase de derivaţi din alcaloizi din secară cornută
“ergot” precum: fibroza valvelor cardiace, fibroza pulmonară,
fibroza retroperitoneală);
b. LEVODOPA (asociată doar cu cu inhibitor de decarboxilază:
benserazide sau carbidopa) - dacă situaţia socio-profesională
impune o ameliorare motorie rapidă care nu permite perioada
lungă de titrare a agoniştilor dopaminergici;
c.* Anticolinergic central (TRIHEXIFENIDIL sau BIPERIDEN)
– posibil dar nerecomandabil datorită eficacităţii scăzute şi de
scurtă durată, dar mai ales datorită reacţiilor secundare imediate
dar şi tardive (în particular datorită riscului de deteriorare cognitivă
în stadiile mai avansate de boală asociate cu deficit colinergic
spontan).
B. pacient peste 65 ani: se începe, de regulă direct cu LEVODOPA prin
titrare relativ rapidă până la cea mai mică doză optimă, urmând ca
aceasta să fie ajustată în timp funcţie de evoluţia clinică.
NB. Nici una dintre recomandările de mai sus nu este absolut obligatorie în
relaţie cu vârsta, oricare dintre opţiuni fiind corectă dacă există argumente
individuale medicale, economice şi/ sau sociale şi nu există contraindicaţii.
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2. Boala Parkinson recent diagnosticată, dar într-un stadiu avansat de
evoluţie:
- RASAGILINE sau LEVODOPA (asociată cu inhibitor de
decarboxilază) şi se urmează treptele descrise mai jos în varianta 3b.
3. Boala Parkinson într-un stadiu mai avansat, sub tratamentul de mai sus,
la care răspunsul terapeutic iniţial bun devine necorespunzător:
a. tratament cu agonist dopaminergic deja existent:
- se creşte doza de agonist progresiv până la obţinerea unui răspuns
terapeutic optim sau apariţia de reacţii secundare semnificative,
dar fără a depăşi doza maximă admisibilă (4,5 mg PRAMIPEXOL,
24 mg ROPINIROLE, 16 mg ROTIGOTINE);
- dacă nu se obţine un răspuns terapeutic optim se asociază
LEVODOPA (+ inhibitor de decarboxilază) la cele mai mici doze
optime;
- dacă după această asociere răspunsul terapeutic devine
suboptimal sau apare fenomen de “wearing-off” motor şi/ sau
nonmotor se asociază la schema deja existentă un inhibitor de
COMT (ENTACAPONE) câte 1 cp de 200 mg la fiecare priză de
levodopa / sau direct tripla combinaţie într-un singur comprimat
(STALEVO), ulterior urmând a se ajusta doza de levodopa dacă
apar diskinezii medicamentoase;
- dacă se obţine un răspuns stabil sub asocierea de mai sus,
comprimatele de levodopa şi de entacapone se pot înlocui cu câte
1 cp de STALEVO (levodopa + carbidopa + entacapone) în doze
echivalente de levodopa;
- variantă posibilă: asociere de RASAGILINE (dacă nu era deja).
b. tratament cu levodopa deja existent:
- se înlocuieşte preparatul de levodopa (+ inhibitor de decarboxilază),
cu STALEVO / sau se asociază ENTACAPONE după principiile
de la punctul (a);
- răspuns terapeutic insuficient: se asociază AGONIST
DOPAMINERGIC (după principiile prezentate mai sus), putând a
se ajunge în final în acelaşi stadiu de asocieri medicamentoase ca
la punctul (a);
c. tratament iniţiat cu rasagiline / selegiline sau anticolinergic, devenit
nesatisfăcător clinic:
- se asociază fie un AGONIST DOPAMINERGIC, fie LEVODOPA
şi se urmează treptele descrise mai sus la (a) sau (b), de regulă
renunţându-se la anticolinergic.
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4. Boala Parkinson într-un stadiu mai avansat, sub tratamentul de mai sus,
la care răspunsul terapeutic iniţial bun devine necorespunzător sau dacă
în oricare dintre etapele de mai sus apar fluctuaţii motorii şi non-motorii
şi/ sau diskinezii medicamentoase:
- Se introduce STALEVO (dacă deja nu era introdus) şi se tentează
ajustarea dozei de levodopa sau divizarea dozelor de levodopa (plus
inhibitor de decarboxilază) în mai multe prize (fiecare priză de
levodopa fiind de preferat însoţită de 200 mg entacapone);
- Creşterea dozei sau schimbarea agonistului dopaminergic / sau acelaşi
agonist, dar cu eliberare controlată (doza unică / zi).
- Dacă apar diskinezii: se asociază AMANTADINA (antiparkinsonian
moderat dar cu efecte importante anti-diskinetice cu indicaţie de
tip IA) şi reducerea dozei de agent dopaminergic (în primul rând
LEVODOPA), sau creşterea dozei de levodopa (funcţie de tipul
de diskinezie: de vârf de doză, bifazică, distonie matinală, distonie
de sfârşit de doză, etc.). Pentru fenomenele distonice, focale sau
segmentare, dar nu şi pentru cele generalizate cum ar fi camptocormia,
dacă sunt dominante se poate folosi şi injectarea periodică locală de
toxină botulinică.
- Dacă pacientul devine greu de controlat cu cea mai bună terapie
medicamentoasă este indicată utilizarea APOMORFINEI parenteral
(temporar), ceea ce adesea modifică în sens favorabil reactivitatea
terapeutică faţă de medicaţia utilizată anterior (din păcate apomorfina,
deşi un medicament foarte util, încă nu este înregistrată în
nomenclatorul de medicamente din ţara noastră).
5. Dacă răspunsul terapeutic nu este satisfăcător nici în aceste condiţii, fie
datorită unei durate totale a perioadelor de „off” foarte lungi, fie datorită
diskineziilor severe greu sau imposibil de controlat cu cea mai bună
combinaţie de medicamente, apare în discuţie indicaţia de instituire a
unuia dintre tratamentele particulare cu indicaţii speciale:
- LEVODOPA/CARBIDOPA GEL INTESTINAL (DUODOPA) cu
administrare continuă în cursul zilei (nu se administrează noaptea,
deoarece în timpul somnului dopamina cerebrală în mod natural scade
la un nivel minim fiziologic, ea fiind un neuromodulator major al
comportamentului în stare de veghe) pe dispozitiv cu sondă enterală
instalată laparoscopic. Această manevră va fi efectuată doar în clinici
universitare de neurologie care au competenţa necesară dobândită în
urma unei instruiri dedicate.
- Evaluarea posibilităţii unui TRATAMENT NEUROCHIRURGICAL
(stimulare cerebrală profundă – “DBS“) într-un spital universitar cu
specialişti care formează o echipă mixtă de neurologie şi neurochirurgie
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(şi în care mai există cel puţin neuropsiholog, neuroimagist specializat
în evaluare stereotaxică) care au o pregătire particulară în acest
domeniu şi au urmat un program special de instruire pentru acest tip
de tratament.
6. Boala Parkinson asociată cu depresie:
Tratamentul depresiei cu sau fără anhedonie asociată bolii Parkinson
are la bază tratamentul dopaminergic cu agonişti dopaminergici şi/
sau levodopa ca primă linie, nu numai pentru tulburările motorii dar şi
pentru tulburările afective. Dacă tulburarea depresivă cu/ fără anhedonie,
în aceste condiţii nu este semnificativ ameliorată se asociază fie un
ANTIDEPRESIV TRICICLIC cu supraveghere cardiologică, dat fiind
riscul de cardiotoxicitate al acestei clase de antidepresive (dar acestea
se referă în primul rând la amitriptilină în timp ce nortriptilina are un
profil de siguranţă mult mai convenabil !), fie un medicament din clasa
SSRI (această din urmă asociere este însă formal relativ contraindicată
dacă pacientul este sub tratament cu un inhibitor de MAO-B, respectiv
rasagiline sau selegiline, deşi în studiile clinice această asociere nu
a generat sindrom serotoninergic cu o frecvenţă semnificativă); la
introducerea unui antidepresiv de tip SSRI trebuie o supraveghere atentă a
parkinsonismului motor deoarece la un procent mic de pacienţi s-a descris
un parkinsonism indus de acest tip de medicamente (situaţie în care trebuie
schimbată clasa de antidepresive). Asocierea altor clase de antidepresive
se poate face individual doar în cazuri bine justificate, nefiind înregistrate
pentru depresia din boala Parkinson, dar nici contraindicate deoarece nu
s-au realizat până în prezent studii clinice în acest sens.
7. În boala Parkinson asociată cu demenţă (ca de altfel şi în boala difuză cu
corpi Lewy) au indicaţie majoră inhibitorii de colinesterază, de elecţie
fiind RIVASTIGMINA (cu indicaţie de tip IA); ca alternativă poate fi
folosit şi DONEPEZIL-ul (indicaţie de tip B), iar MEMANTINA este
folosită deocamdată doar în studii clinice pentru demenţa asociată alfasynucleinopatiilor.
8. Boala Parkinson care dezvoltă tulburări de intensitate psihotică:
Indicaţia de elecţie (tip IA) este pentru CLOZAPINE (25-100 mg/ zi) cu
monitorizarea strictă a hemoleucogramei (în caz de tendinţă la leucopenie:
se opreşte definitiv administrarea datorită riscului de agranulocitoză !).
Ca alternativă posibilă (indicaţie de tip B) este QUETIAPINE (25-150
mg/ zi). Utilizarea acestor medicamente are însă pe termen lung risc
de dezvoltare a rezistenţei la insulină cu sindrom metabolic urmat de
creşterea riscului vascular (inclusiv de deces de cauză vasculară).
Antipsihoticele de primă generaţie sunt contraindicate, datorită faptului
că sunt antagonişti de receptori dopaminergici şi au efecte de agravare
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a sindromului parkinsonian şi au de asemenea risc crescut de alterare
biologică severă până la sindrom neuroleptic malign!
Alte neuroleptice atipice nu sunt indicate deoarece unele au efecte
inductoare de parkinsonism (olanzapine, risperidone), iar pentru altele nu
există studii de eficacitate, toleranţă şi profil de siguranţă la pacienţii cu
parkinsonism.
9. La pacienţii care dezvoltă TULBURĂRI DE CONTROL al IMPULSURILOR sau SD. de DEREGLARE DOPAMINERGICA ca primă măsură
se impune întreruperea agonistului dopaminergic sau ajustarea dozelor
de levodopa; la nevoie se pot adăuga temporar clozapine sau quetiapine
(vezi mai sus).
10. La pacienţii care au TULBURĂRI DE SOMN, funcţie de tipul acestei
tulburări se pot încerca următoarele măsuri corective:
- disomnia parkinsoniană poate fi parţial prevenită prin utilizarea
corectă a medicaţiei antiparkinsoniene, în particular a agoniştilor
dopaminergici cu T/2 lung de tipul ropinirole sau pramipexol (mai
ales formele cu eliberare controlată) sau rotigotinei; o alternativă,
dar cu efecte variabile de la caz la caz este utilizarea ca ultimă priză
zilnică de levodopa înainte de culcare a unui preparat cu eliberare
controlată;
- în cazul somnolenţei diurne (determinată de modificări patologice
legate de însuşi procesul neurodegenerativ, dar accentuată şi de unele
medicamente antiparkinsoniene, în particular agoniştii dopaminergici,
sau sedative şi antidepresive) se recomandă:
□ substanţe stimulante precum: suplimentarea de cofeină, sau
□ administrarea de medicamente vigilizante: MODAFINIL
(deocamdată din păcate, neînregistrat în ţara noastră) sau
METILPHENIDAT (Ritalin 5-10 mg/zi);
- în cazul apariţiei TULBURĂRII COMPORTAMENTALE A
SOMNULUI REM (RBD) se indică înainte de culcare administrare
de clonazepam (0,5-1 mg) sau melatonină.
Toate aceste indicaţii sunt doar recomandări şi nu norme cu valoare de lege,
care să ghideze medicul practician în alegerea soluţiei terapeutice celei mai
potrivite pacientului cu boala Parkinson într-un anumit moment al evoluţiei sale,
dar în cele din urmă, exceptând principiile de bază existente în toate ghidurile
internaţionale de tratament şi preluate şi în ghidul corespunzător al Societăţii de
Neurologie din România, decizia de a trata un pacient într-un anumit moment
se face pe o bază strict individualizată, de către fiecare medic curant care însă
trebuie să îşi asume şi responsabilitatea (medicală, dar şi juridică) deciziilor sale
cu argumente medicale demonstrabile.

