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Περίληψη

ασθενείς με νόσο του Parkinson στους οποίους 
τα συμπτώματα ξεκινούν πριν την ηλικία των 45 
ετών (Νόσος Parkinson πρώιμης έναρξης, Early-
Onset Parkinson’s Disease – EOPD), παρουσιά-
ζουν διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά από εκεί-
νους με τη μορφή της όψιμης έναρξης. Η επίπτω-
ση της κατάθλιψης πιστεύεται ότι είναι μεγαλύτε-
ρη σε ασθενείς με EOPD παρά σε εκείνους με τη 
μορφή της όψιμης έναρξης, αν και δεν υπάρχει 
κανένας παράγοντας κινδύνου για κατάθλιψη σε 
ασθενείς με νόσο του Parkinson. Η μελέτη πραγ-
ματοποιήθηκε σε 45 ασθενείς με EOPD με σκοπό 
να καθοριστεί η συχνότητα της κατάθλιψης και να 
προσδιοριστούν οι πιθανές διαφορές μεταξύ των 
ομάδων με και χωρίς κατάθλιψη. κατάθλιψη δια-
γνώστηκε σε 16 ασθενείς (35,5%), ποσοστό μεγα-
λύτερο από αυτό του γενικού πληθυσμού αλλά 
παρόμοιο με εκείνο στη νόσο του Parkinson όψι-
μης έναρξης. 8 ασθενείς από αυτούς (50%) πα-
ρουσίασαν ήπια κατάθλιψη, 4 (25%) μέτρια και 4 
(25%) ήταν σε ύφεση. Δεν υπήρχε καμία συσχέ-
τιση μεταξύ της κατάθλιψης και άλλου κλινικού 
χαρακτηριστικού της νόσου, αν και οι ασθενείς με 
EOPD και κατάθλιψη παρουσίασαν νωρίτερα επι-
πλοκές σχετιζόμενες με τη λεβοντόπα και εμφανί-
ζονται περισσότερο επηρεασμένοι στις κλίμακες 
Hoehn-Yahr, UPDRS και Schwab-England.

λέξεις κλειδιά: νόσος του Parkinson, νόσος 
Parkinson πρώιμης έναρξης, κατάθλιψη.

Εισαγωγή
Η νόσος του Parkinson (Parkinson’s Disease – 

PD) είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική 
νόσος, η οποία προσβάλλει το 1-2% του πληθυ-
σμού άνω των 65 ετών1. κλινική εκδήλωση της 
νόσου σε πρωιμότερο στάδιο ονομάζεται πρώι-
μης έναρξης νόσος του Parkinson (EOPD) και αντι-
προσωπεύει το 5-10% του συνόλου2. Η ηλικία 
– όριο που καθορίζεται από τους περισσότερους 
συγγραφείς παραδοσιακά είναι τα 40 έτη3,4, πε-
ρίπου, δηλαδή, δύο σταθερές αποκλίσεις κάτω 
από τη μέση ηλικία όλων των ασθενών5. Υπάρχει 
μια υποομάδα από αυτούς τους ασθενείς στους 
οποίους τα συμπτώματα ξεκινούν στην ηλικία 
των 21 ετών. αυτή η μορφή ονομάζεται νεανι-
κής έναρξης νόσος του Parkinson4. Ένας αριθμός 
από πρόσφατες μελέτες, παρ’ όλα αυτά, έχει δεί-
ξει γενετικές μεταλλαγές σε ένα μεγάλο ποσοστό 
των ασθενών με EOPD, με όριο ηλικίας τα 456 ή 
τα 507 έτη. Παρά το γεγονός ότι η EOPD έχει θε-
ωρηθεί σαν το κατώτερο όριο του εύρους ηλικίας 
στο οποίο μπορεί να εμφανιστεί νόσος Parkinson, 
διαφορές στα κλινικά χαρακτηριστικά, στην εξέλι-
ξη της νόσου, στη λανθάνουσα περίοδο εμφάνι-

σης επιπλοκών σχετιζόμενων με λεβοντόπα και 
στην πρόγνωση, υποδηλώνουν ότι υπάρχουν δύο 
υπότυποι της νόσου8-10.

Η επίπτωση της κατάθλιψης στην EOPD πιστεύε-
ται ότι είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην όψιμης έναρ-
ξης μορφή της νόσου11. Η EOPD υποβιβάζει την 
ποιότητα ζωής του ασθενούς, ανεξάρτητα από τα 
κινητικά συμπτώματα και υπάρχουν στοιχεία που 
υποδηλώνουν πως η κατάσταση αυτή υποδια-
γιγνώσκεται και υποθεραπεύεται12,13. Η αιτιολο-
γία της κατάθλιψης στη νόσο του Parkinson είναι 
σύνθετη και πιθανώς περιλαμβάνει τόσο βιολο-
γικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες. Μελέτες 
υποδεικνύουν ότι, εκτός από το ντοπαμινεργικό, 
ακόμα και το σεροτονινεργικό, το νοραδρενεργι-
κό και το χολινεργικό σύστημα επηρεάζονται στη 
νόσο του Parkinson, γεγονός το οποίο μπορεί να 
συμβάλλει σε αντιληπτική και συμπεριφεριολο-
γική δυσλειτουργία στους ασθενείς αυτούς. αυτό 
θα μπορούσε να εξηγήσει και την έλλειψη αντα-
πόκρισης των μη κινητικών συμπτωμάτων στη 
ντοπαμινεργική θεραπεία14. Υπάρχει ένας μεγα-
λύτερος κίνδυνος κατάθλιψης σε ασθενείς με νό-
σο του Parkinson σε σχέση με ασθενείς με άλλα 
χρόνια νοσήματα, γεγονός που μπορεί να προ-
καλέσει παρόμοιο βαθμό ανικανότητας και έχει 
υποτεθεί ότι η κατάθλιψη μπορεί να είναι αποτέ-
λεσμα της προοδευτικής εγκεφαλικής καταστρο-

φής15. Μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατάθλιψη 
στη νόσο Parkinson σχετίζεται με γρήγορη νοητι-
κή και κινητική εκφύλιση, προτείνοντας ότι ενδέ-
χεται να υπάρχει ένας δείκτης για πιο εκτεταμένη 
αλλοίωση στο εγκεφαλικό στέλεχος16.

Η μελέτη αυτή στοχεύει στο να καθορίσει τη 
συχνότητα της κατάθλιψης σε ασθενείς με EOPD 
και να αναγνωρίσει πιθανές διαφορές μεταξύ των 
ομάδων με και χωρίς κατάθλιψη.

Μέθοδος

ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκαν με EOPD μελε-
τήθηκαν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήρια εισαγωγής
1.  Διάγνωση ιδιοπαθούς νόσου Parkinson βασι-

σμένη στην παρουσία τουλάχιστον 2 από τα 
ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα: βραδυκι-
νησία, τρόμος, μυϊκή δυσκαμψία και διαταρα-
χές στάσης και βάδισης.

2.  καλή ανταπόκριση στη θεραπεία με λεβοντό-
πα (>30%).

3. Προοδευτική νόσος.
4.  απουσία κλινικών σημείων χαρακτηριστικών 

άλλων εναλλακτικών διαγνώσεων.
5.  απουσία σημαντικής πρώιμης νοητικής δια-

ταραχής.

Πάρκινσον πρώιμης έναρξης και κατάθλιψη

ΕπιμeλΕια:  AνδρΟΥ αΓΓΕλικH 
ιατρός

Delicio Bertucci Filho, Helio A.G. Teive, Lineu C. Werneck. Early - onset Parkinson's disease and depression.
Arq Neuropsiquiatr 2007; 65(1):5-10.

Πινακας 1. ςκορ για ολες τις Παραμετρους της κλιμακας hamiltoN.

Παράμετρος  Αριθμός ασθενών  Ποσοστό (%) των βαθμών σκορ   
της κλίμακας Hamilton που είχε αποτέλεσμα σε κάθε παράμετρο σε σχέση με 
 σε κάθε παράμετρο το μέγιστο δυνατό αριθμό βαθμών

1. Διάθεση 16 37,5
2. Αίσθημα ενοχής 4 7,81
3. Αυτοκτονία 3 10,94
4. Αϋπνία αρχικής φάσης 10 50
5. Αϋπνία μέσης φάσης 11 50
6. Αϋπνία τελικής φάσης 12 40,62
7. Εργασία και δραστηριότητες 16 51,36
8. Κινητική καθυστέρηση 13 26,56
9. Αυξημένη κινητική δραστηριότητα 7 10,94
10. Ψυχικό άγχος 13 35,94
11. Σωματικό άγχος 11 21,87
12. Γαστρεντερικά σωματικά συμπτώματα 4 15,62
13. Γενικά σωματικά συμπτώματα 12 43,75
14. Γενικά συμπτώματα 7 25
15. Υποχονδρία 1 1,56
16. Απώλεια βάρους 3 10,42
17. Εναισθησία 1 3,12
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6.  απουσία γνωστού αιτιολογικού παράγοντα για 
παρκινσονισμό.

7.  Έναρξη των συμπτωμάτων πριν την ηλικία των 
45 ετών6,17.

Κριτήρια αποκλεισμού
1.  Η χρήση νευροληπτικών παραγόντων ή ντοπα-

μινεργικών αναστολέων κατά τους προηγού-
μενους 6 μήνες.

2. Εγκεφαλική ισχαιμία.
3. Εγκεφαλίτιδα.
4.  Δηλητηρίαση με ουσία γνωστή για πρόκληση 

παρκινσονισμού.
5.  Οικογενειακό ιστορικό νόσου του Wilson ή χο-

ρείας του Huntington.
6.  Συγγενές νόσημα.
7.  Παρουσία υπερπυρηνικής οφθαλμικής πάρε-

σης, long tract signs, αταξίας, απραξίας, alien 

limb sign, άνοιας πρώιμης έναρξης, σοβαρών 
διαταραχών στάσης και βάδισης (μέχρι και ένα 
χρόνο μετά από την έναρξη των συμπτωμά-
των), ψύχωσης μη σχετιζόμενης με λεβοντό-
πα και δακτυλίου Kayser-Fleischer.

8.  Ευρήματα αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας 
εγκεφάλου συμβατά με υδροκέφαλο, αγγεια-
κές ή άλλου τύπου αλλοιώσεις των βασικών 
γαγγλίων, ελαττωμένα επίπεδα σερουλοπλα-
σμίνης ορού, παρουσία ακανθοκυττάρων σε 
αιμοδιάγραμμα και παθολογική VDRL.

Οι ασθενείς θεωρήθηκε ότι είχαν μείζονα κατά-
θλιψη εάν είχαν 5 ή παραπάνω από τα 9 κριτήρια 
του Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders – 4th edition (DSM-IV). Ένα από αυτά 
έπρεπε οπωσδήποτε να είναι ανηδονία ή διατα-
ραχή της διάθεσης για τουλάχιστον 2 εβδομά-

δες18. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Hamilton 
με 17 παραμέτρους, με σκοπό να ποσοτικοποι-
ηθεί η βαρύτητα της κατάθλιψης19. αποτέλεσμα 
κάτω από 8 θεωρήθηκε ενδεικτικό κατάθλιψης 
σε ύφεση, μεταξύ 8 και 18 ήπιας κατάθλιψης, 
μεταξύ 18 και 24 μέτριας κατάθλιψης και πάνω 
από 24 σοβαρής κατάθλιψης. Το DSM-IV και το 
Mini Mental State Examination (MMSE) χρησι-
μοποιήθηκαν σαν κριτήρια για τη διάγνωση της 
άνοιας20. Τα όρια του MMSE για τη διάγνωση της 
άνοιας ήταν 13 για ασθενείς χωρίς καμία σχολι-
κή εκπαίδευση, 18 για ασθενείς με 1-8 χρόνια 
σχολικής εκπαίδευσης και 26 για ασθενείς με πε-
ρισσότερα των 8 χρόνων21. Η βαρύτητα της νό-
σου του Parkinson ποσοτικοποιήθηκε με τις κλί-
μακες Hoehn-Yahr, Unified Parkinson Disease 
Rating Scale (UPDRS) για έλεγχο της κινητικότη-
τας και Schwab and England για την ημερήσια 

Πiνακας 2. κλινικα και εΠιΔημιολογικa χαρακτηριςτικa 45 ΠεριΠτωςεων νοςου του paRkiNSoN Πρωιμης εναρξης κατα την εκτιμηςη. 

 Ασθενείς Με κατάθλιψη Χωρίς κατάθλιψη p 
 (n= 45)  (n= 16) (n= 29) 

Ηλικία εκτίμησης (έτη) 45,56±7,31 (31-67) 46,19±8,36 (36-67) 45,21±6,79 (31-59) < 0,34
Φύλο       < 0,76

Άρρεν 28 10 18  
Θήλυ 17 6 11  

Μορφωτικό επίπεδο (έτη) 7,24±4,58 (0-15) 7,25±3,96 (0-15) 7,24±4,95 (0-15) < 0,50
MMSE 28,6±2,7 (20-30) 28,6±2,3 (23-30) 28,5±2,9 (20-30) < 0,43
Κλινική μορφή τη στιγμή της μελέτης       < 0,17

Ακινητική-δυσκαμπτική 23 6 17  
Δυσκαμψία-Βραδυκινησία-Τρόμος 22 10 12  

Διάρκεια νόσου (έτη) 8,9±6,2 (1-25) 10,2±7,6 (1-25) 8,1±5,3 (1-22) < 0,17
Περίοδος παρακολούθησης (έτη) 3,6±3,4 (0,5-15) 4,6±3,2 (0,5-11) 3,1±3,6 (0,5-11) < 0,14

MMSE: Mini Mental State Examination

Πινακας 3. κλινικα και εΠιΔημιολογικα χαρακτηριςτικα τη ςτιγμη της εναρξης της νοςου ςε 45 αςθενεις με νοςο του paRkiNSoN Πρωιμης εναρξης.

 Ασθενείς Με κατάθλιψη Χωρίς κατάθλιψη p 
 (n= 45)  (n= 16) (n= 29) 

Ηλικία έναρξης (έτη) 36,67±5,82 (19-45) 35,94±6,69 (19-44) 37,07±5,37 (28-45) < 0,28
Αρχική κλινική μορφή       < 0,17

Ακινητική δυσκαμψία 26 9 17  
Τρόμος 14 4 10  
Διαταραχές στάσης και βάδισης 5 3 2  

Πλευρά σώματος εμφάνισης 
της συμπτωματολογίας       < 0,70

Δεξιά 27 9 18  
Αριστερή 18 7 11  

Αρχική δυστονία 12 5 7 < 0,62
Ιστορικό νόσου του Parkinson  5 1 4 < 0,43
σε άλλα μέλη της οικογένειας
Κάπνισμα       < 0,52

Ναι 17 7 10  
Όχι 28 9 19  

Αγροτικό περιβάλλον       <0,13
Ναι 30 13 17  
Όχι 15 3 12  

Έκθεση σε εντομοκτόνα-ζιζανιοκτόνα       < 0,97
Ναι 7 3 4  
Όχι 38 13 25  

Πρόσληψη νερού από πηγάδι       < 0,96
Ναι 36 15 21  
Όχι 9 1 8
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δραστηριότητα22. Οι ασθενείς εξετάστηκαν μετα-
ξύ αυγούστου 2002 και Μαρτίου 2004. Μερικοί 
ασθενείς εξετάστηκαν δύο φορές ή περισσότερες 
και το χειρότερο αποτέλεσμα χρησιμοποιούταν 
πάντα για τη μελέτη. Η μελέτη εγκρίθηκε από την 
επιτροπή ηθικής του Hospital de Clinicas, Federal 
University of Parana. 45 ασθενείς διαπιστώθηκε 
ότι πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια και τα κλι-
νικά και επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά φαί-
νονται στους πίνακες 1 και 2.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες μετά 
από εκτίμηση: στην ομάδα 1 με ασθενείς με κα-
τάθλιψη και στην ομάδα 2 με ασθενείς χωρίς κα-
τάθλιψη. 

για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το 
Student one-sided t-test, το Mann-Whitney και 
Pearson and Spearman tests, το Chi-squared test 
με διόρθωση κατά Yates και το Fischer test.

Αποτελέσματα

από τους 45 ασθενείς που πληρούσαν τα κρι-
τήρια, 16 (35,6%) βρέθηκαν να έχουν κατάθλι-
ψη και 29 (64,4%) να μην έχουν. αυτοί οι ασθε-
νείς χωρίς κατάθλιψη χρησιμοποιήθηκαν σαν ομά-
δα ελέγχου. Το μέσο σκορ στην κλίμακα του 
Hamilton για τους ασθενείς με κατάθλιψη ήταν 
13,1±6,2. 8 από αυτούς (50%) είχαν ήπια κατά-
θλιψη, 4 (25%) μέτρια και 4 (25%) ήταν σε ύφε-
ση. κανένας ασθενής δεν παρουσίαζε βαριά κα-
τάθλιψη. από τις 17 παραμέτρους της κλίμακας 
Hamilton, αυτές με σκορ μεγαλύτερα από 50% 
ήταν η διάθεση, η εργασία και οι δραστηριότητες, 
η κινητική διαταραχή, το ψυχικό άγχος, η τελικής 
φάσης αϋπνία, τα γενικά σωματικά συμπτώματα, 
το σωματικό άγχος, η μέσης και αρχικής φάσης 
αϋπνία. Τα καλύτερα σκορ σε σχέση με τα μέγι-
στα δυνατά σκορ σημειώθηκαν στην εργασία και 
τις δραστηριότητες, ακολουθούμενα από την αϋ-
πνία αρχικής και μέσης φάσης και τα γενικά σω-
ματικά συμπτώματα (πίνακας 1). 

Δεν υπήρχε διαφορά στους μέσους όρους στην 
κλίμακα του Hamilton μεταξύ των 10 ασθενών 
(62,5%) που λάμβαναν αντικαταθλιπτική θεραπεία 
και των 6 (37,5%) που δε λάμβαναν (14,5±6,6, 
p<0,25). Υπήρξε μια συσχέτιση μεταξύ της κλί-

μακας του Hamilton και της συνολικής διάρκειας 
της νόσου (r= 0,46, p<0,05), της χρήσης της λε-
βοντόπα (r= 0,39, p< 0,052), της δόσης της λε-
βοντόπα (r= 0,31, p< 0,05), της UPDRS (r= 0,43, 
p< 0,05), της Hoehn-Yahr (r= 0,45, p< 0,05) και 
της Schwab-England κλίμακας (R= -0,59, p< 0,01) 
και στις δύο ομάδες.

Το ανδρικό φύλο κυριαρχούσε και στις δύο 
ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, η μέση ηλικία, το μορ-
φωτικό επίπεδο, το MMSE, η αναλογία ακινησί-
ας-δυσκαμψίας και η κλασική τριάδα συμπτωμά-
των (τρόμος, ακαμψία και βραδυκινησία), η διάρ-
κεια της νόσου και το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατά την 
εκτίμηση ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες και 
δεν παρουσίαζαν στατιστική διαφορά (πίνακας 
2). Η ηλικία έναρξης, η αρχική κλινική έκφραση, 
η δυστονία κατά τα αρχικά στάδια της νόσου, το 
ιστορικό καπνίσματος, η διαβίωση σε αγροτικό 
περιβάλλον, η έκθεση σε εντομοκτόνα και ζιζα-
νιοκτόνα και το οικογενειακό ιστορικό νόσου του 
Parkinson ήταν παρόμοια στις ομάδες με και χω-
ρίς κατάθλιψη.

Η μέση βαρύτητα στην κλίμακα Hoehn-Yahr και 
στην κινητική κλίμακα UPDRS ήταν μεγαλύτερη 
στην ομάδα με την κατάθλιψη και έδειξε μια μι-
κρή, αλλά μη στατιστικά σημαντική διαφορά. Στην 
κλίμακα Schwab-England ήταν μεγαλύτερη στην 
ομάδα χωρίς κατάθλιψη, αλλά και πάλι η διαφορά 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική (πίνακας 4).

Μη στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε με-
ταξύ των δύο ομάδων σχετικά με την ημερήσια 
δόση της λεβοντόπα, τις επιπλοκές σχετιζόμενες 
με λεβοντόπα ή τη διάρκεια της νόσου πριν την 
έναρξη των επιπλοκών. Υπήρχε, ωστόσο, μια μι-
κρή στατιστικά σημαντική διαφορά σχετικά με τη 
διάρκεια χρήσης της λεβοντόπα μέχρι την έναρ-
ξη των επιπλοκών. Ο αριθμός των ασθενών που 
υποβλήθηκε σε χειρουργική θεραπεία στις ομά-
δες με και χωρίς κατάθλιψη ήταν παρόμοιος (πί-
νακας 4). Υπήρξε μια συσχέτιση μεταξύ της δι-
άρκειας της νόσου και της κλίμακας καθημερινής 
δραστηριότητας στην ομάδα με κατάθλιψη (r= -
0,49, p< 0,056) και χωρίς κατάθλιψη (r= -0,42, 
p< 0,02), μεταξύ της διάρκειας και της βαρύτη-
τας της νόσου με μέτρηση στην κλίμακα H-Y στην 
ομάδα με κατάθλιψη (r= 0,66, p< 0,05) και χωρίς 

κατάθλιψη (r= 0,64, p< 0,05) και, τέλος, μεταξύ 
της διάρκειας της νόσου και της δόσης λεβοντό-
πα σε ασθενείς με κατάθλιψη (r= 0,50, p< 0,05) 
και χωρίς κατάθλιψη (r= 0,73, p< 0,05).

Συζήτηση

Η συχνότητα της κατάθλιψης στη νόσο του 
Parkinson πρώιμης έναρξης στη μελέτη αυτή 
ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι στο γενικό πληθυσμό, 
όπου ο επιπολασμός κυμαίνεται μεταξύ 5,4 και 
8,9%23. Ήταν παρόμοια, ωστόσο, με αυτή που 
βρέθηκε σε μελέτες οι οποίες συμπεριέλαβαν 
όλους τους ασθενείς με νόσο του Parkinson, ανε-
ξάρτητα από την ηλικία έναρξης12,24. Η συχνότη-
τα της μείζονος κατάθλιψης υπολογίστηκε ότι κυ-
μαίνεται μεταξύ 2,7 και 70% όλων των ασθενών 
με νόσο Parkinson, με ένα μέσο όρο γύρω στο 
40%. αυτή η μεγάλη διακύμανση πιθανώς οφεί-
λεται σε διαφορές στη χρησιμοποιούμενη μεθο-
δολογία στη διάγνωση της κατάθλιψης16. 

Διάφοροι συγγραφείς προτείνουν πως η συχνό-
τητα της κατάθλιψης στη EOPD είναι μεγαλύτερη 
απ’ ό,τι στους ασθενείς με όψιμης έναρξης νόσο 
του Parkinson11. αυτά τα αποτελέσματα δεν επιβε-
βαιώθηκαν από τη μελέτη αυτή. Τα ευρήματα που 
προέκυψαν από τα περιστατικά της μελέτης αυτής 
συμφωνούν με εκείνα των μελετών που έδειξαν 
ότι οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν μια 
κλινική εικόνα ήπιας κατάθλιψης24. Δεν αντιμετω-
πίστηκαν όλοι οι ασθενείς της μελέτης με φάρμα-
κα, γεγονός που δείχνει ότι η κατάθλιψη μεταξύ 
των ασθενών συχνά υποδιαγιγνώσκεται και υπο-
θεραπεύεται13. Η αναγνώριση της κατάθλιψης σε 
ασθενείς με νόσο του Parkinson γίνεται δύσκολη 
εξαιτίας της αλληλεπικάλυψης της συμπτωματο-
λογίας μεταξύ των δύο νοσημάτων. αυτό εγείρει 
ερωτήματα σχετικά με το αν οι υπάρχουσες κλί-
μακες διάγνωσης και εκτίμησης της βαρύτητας της 
κατάθλιψης είναι κατάλληλες για τους ασθενείς με 
νόσο του Parkinson12. Η δυσκολία αυτή επιβε-
βαιώθηκε κατά τη διάρκεια επισκέψεων ρουτίνας 
ασθενών σε νευρολόγους, οι οποίοι απέτυχαν να 
αναγνωρίσουν την κατάθλιψη σε παραπάνω από 
το μισό από το 44% των ασθενών που όντως εί-
χαν κατάθλιψη13. Τόσο η κατάθλιψη, όσο και το 

Πινακας 4. θεραΠεια, εΠιΠλοκες και βαρυτητα ςε 45 αςθενεις με νοςο του paRkiNSoN Πρωιμης εναρξης.

 Ασθενείς Με κατάθλιψη Χωρίς κατάθλιψη p 
 (n= 45)  (n= 16) (n= 29) 

Μέση ημερήσια δόση λεβοντόπα (mg) 393±337 (200-1000) 434±346 (200-1000) 397,5±331 (200-1000) < 0,28
Επιπλοκές λεβοντόπα (n)       < 0,17

Ναι 22 10 12  
Όχι 8 6 2  

Διάρκεια της νόσου τη στιγμή 7±3 (2-14) 6,3±2,2 (3,5-9) 7,5±3,5 (2-14) < 0,19
της έναρξης των επιπλοκών  (έτη)
Διάρκεια της λεβοντόπα 4,6±2,3 (1,5-10) 3,6±1,5 (1,5-5) 5,1±2,6 (1,5-10) < 0,06
κατά την έναρξη των επιπλοκών  (έτη)
Χειρουργική θεραπεία 11 6 5 < 0,76
Κλίμακα Hoehn-Yahr 2,4±0,9 (1-5) 2,65±0,94 (1-4) 2,25±0,80 (1-5) < 0,08
UPDRS κινητική κλίμακα 21,4±9,06 (7-46) 24,1±11,2 (7-46) 19,6±7,46 (8-40) < 0,07
Κλίμακα Schwab-England 78%±18,1 (20-100) 71%±24,28 (20-100) 83%±25 (30-100) < 0,10

UPDRS: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
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άγχος μπορεί να προϋπάρχουν της έναρξης της 
κινητικής συμπτωματολογίας για πολλά χρόνια. 
αυτό συμβαίνει περίπου στο 25% των παρκινσο-
νικών με κατάθλιψη25.

αν και βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της δι-
άρκειας της νόσου και τόσο των παραμέτρων που 
υπολογίζουν τη βαρύτητα της νόσου (Hoehn-Yahr 
και κλίμακες ημερήσιας δραστηριότητας) όσο και 
της ημερήσιας χρήσης λεβοντόπα, δε διαπιστώ-
θηκε μεγαλύτερη συχνότητα κατάθλιψης σε πε-
ρισσότερο βαριές ή μεγαλύτερης διάρκειας πε-
ριπτώσεις. Το εύρημα αυτό ήταν απροσδόκητο 
εφόσον η EOPD επηρεάζει άτομα κατά τη διάρ-
κεια μιας ακόμη πολύ παραγωγικής περιόδου 
της ζωής τους. αυτοί οι ασθενείς αντιμετωπίζουν 
πιο συχνά απόλυση από την εργασία, διαταραχή 
στις οικογενειακές σχέσεις και μεγαλύτερο βαθ-
μό στιγματισμού10.

Οι παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη σε ασθε-
νείς με νόσο του Parkinson είναι οι ίδιοι όπως και 
για το γενικό πληθυσμό και ο μόνος συγκεκριμένος 
δείκτης για κατάθλιψη στη νόσο του Parkinson 
είναι η έναρξη της συμπτωματολογίας στη δε-
ξιά πλευρά του σώματος26. Η αλληλεπίδραση 
μεταξύ κατάθλιψης και νόσου του Parkinson εί-
ναι αμφίδρομη: η κατάθλιψη είναι ένας παράγο-
ντας κινδύνου για τη νόσο του Parkinson και η 
νόσος του Parkinson είναι ένας παράγοντας κιν-
δύνου για την κατάθλιψη27. Σε μια άλλη μελέτη, 
η κατάθλιψη ήταν πιο συχνή σε ασθενείς με ακι-
νητική μορφή της νόσου και τα αξονικά σημεία 
(διαταραχές στάσης και βάδισης και αξονική δυ-
σκαμψία) ήταν πιο έντονα σε ασθενείς με κατά-
θλιψη, γεγονός που υποδηλώνει μια συσχέτιση 
μεταξύ κατάθλιψης και μη ντοπαμινεργικών αλ-
λοιώσεων στη νόσο του Parkinson28. Δεν υπήρ-
ξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μελέτη 
αυτή μεταξύ των δύο ομάδων σε ό,τι αφορά το 
φύλο, την ηλικία έναρξης, την πλευρά του σώ-
ματος που εμφανίστηκε αρχικά η συμπτωματο-
λογία, τη δόση της λεβοντόπα, την εμφάνιση 
επιπλοκών επαγόμενων από τη χρήση της λε-
βοντόπα ή την υποβολή του ασθενούς σε χει-
ρουργείο. Το εύρημα της μελέτης αυτής ότι δεν 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της θεραπείας με λε-
βοντόπα και της κατάθλιψης συμφωνεί με προη-
γούμενα ευρήματα, επιβεβαιώνοντας έτσι την υπό-
θεση των μη ντοπαμινεργικών μηχανισμών στην 
παρκινσονική κατάθλιψη29. Οι κλινικές εκδηλώ-
σεις που διαφοροποιούν την EOPD από την όψι-
μης έναρξης νόσο του Parkinson, όπως η παρου-
σία δυστονίας στην έναρξη της νόσου, η κυριαρ-
χία της ακινητικής-δυσκαμπτικής κλινικής μορφής 
και η μικρότερη λανθάνουσα περίοδος μέχρι την 
εμφάνιση επιπλοκών επαγόμενων από τη χρήση 
της λεβοντόπα9 ήταν επίσης παρόμοιες στις δύο 
ομάδες της μελέτης.

Το γεγονός ότι δε βρέθηκε καμία στατιστικά ση-
μαντική διαφορά στα σκορ της βαρύτητας της νό-
σου του Parkinson μεταξύ των ομάδων με και χω-
ρίς κατάθλιψη σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 
συχνότητα της κατάθλιψης στη νόσο του Parkinson 
ήταν μεγαλύτερη και από αυτή στο γενικό πλη-
θυσμό και από αυτή στους ασθενείς πάσχοντες 
από άλλα νοσήματα τα οποία επηρεάζουν σε πα-
ρόμοιο βαθμό τη λειτουργικότητα15, υποδηλώνει 
ότι ο αντιδραστικός ή εξωτερικός παράγων δεν εί-
ναι εξίσου σημαντικός με το βιολογικό παράγο-
ντα που προκύπτει από τη νευρολογική αλλοί-
ωση στην παθογένεση της κατάθλιψης στη νόσο 
του Parkinson. 

κανένας από τους ασθενείς της μελέτης που 

έπασχε από EOPD δεν ήταν διαγνωσμένος και με 
άνοια και τα σκορ για το MMSE και το μορφω-
τικό επίπεδο ήταν τα ίδια στις ομάδες με και χω-
ρίς κατάθλιψη. Ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας 
και ο χαμηλός μέσος όρος μέσης διάρκειας νό-
σου μπορεί να ήταν παράγοντες που συνέβαλαν 
στην απουσία άνοιας μεταξύ των ασθενών σε σύ-
γκριση με άλλες μελέτες οι οποίες συμπεριέλα-
βαν μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς και με μα-
κρύτερη διάρκεια νόσου9. ακόμη και απουσία 
άνοιας, οι ασθενείς με προχωρημένη νόσο του 
Parkinson έχουν την τάση να παρουσιάζουν κλι-
νικά σημαντική αναπηρία στις νευροφυσιολογικές 
εκτιμήσεις γεγονός που είναι σύμφωνο με αλλα-
γές στις προμετωπιαίες περιοχές , συμπεριλαμβα-
νομένων των μελανο-θαλαμο-φλοιικών κυκλω-
μάτων28,30. Η κατάθλιψη και η άνοια φαίνεται να 
αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς παρά-
γοντες θνησιμότητας31.

Μεταλλάξεις στο γονίδιο του Parkin θεωρείται 
ότι αποτελούν βασική αιτία του παρκινσονισμού 
πρώιμης έναρξης (ηλικία έναρξης< 45 έτη) σε 
οικογένειες με αυτοσωμική υπολειπόμενη κλη-
ρονομικότητα και σε απομονωμένα περιστατικά 
παρκινσονισμού νεανικής έναρξης (ηλικία έναρ-
ξης< 20 έτη). 

Η συχνότητα των μεταλλαγών του γονιδίου Parkin 
στους ασθενείς με νόσο του Parkinson ελαττώνεται 
με την αύξηση της ηλικίας έναρξης6. από την άλλη 
πλευρά, μερικές επιδημιολογικές μελέτες υποδει-
κνύουν μια σύνθετη αντίδραση μεταξύ της γενε-
τικής ευπάθειας και των περιβαλλοντικών παρα-
γόντων σε ασθενείς με πρώιμης έναρξης παρκιν-
σονισμό32. Η εμφάνιση της νόσου του Parkinson 
στα μέλη της οικογένειας του 11% των ασθενών 
που συμμετείχαν στη μελέτη, υποστηρίζει το εύ-
ρημα όσο μικρότερη είναι η ηλικία έναρξης της 
νόσου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα άλ-
λα μέλη της οικογένειας να νοσήσουν από νό-
σο του Parkinson3.

Εν συντομία, η επίπτωση της κατάθλιψης που 
παρατηρείται στους ασθενείς με EOPD στη μελέ-
τη αυτή ήταν μεγαλύτερη από αυτή στο γενικό 
πληθυσμό, αλλά ωστόσο παρόμοια με τιμές που 
αναφέρονται σε μελέτες για την επίπτωσή της σε 
ασθενείς με όψιμης έναρξης νόσο του Parkinson 
και δεν είχε καμία συσχέτιση με οποιοδήποτε κλι-
νικό χαρακτηριστικό της νόσου. Οι ασθενείς με 
EOPD και κατάθλιψη, παρ’ όλα αυτά, παρουσία-
σαν νωρίτερα επιπλοκές επαγόμενες από τη χρή-
ση της λεβοντόπα και εμφανίζονταν περισσότερο 
επηρεασμένοι στις κλίμακες Hoehn-Yahr, UPDRS 
και Schwab-England. Περαιτέρω μελέτες με με-
γαλύτερο αριθμό σθενών με νόσο του Parkinson 
πρώιμης έναρξης απαιτούνται προκειμένου να ξε-
καθαριστούν τα ζητήματα αυτά.
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