Klinikinës mokslinës studijos
Anhedonija, depresija ir motorinë funkcija gydant
pramipeksoliu Parkinsono ligos atveju: atviros
prospektyvinës stebimosios studijos apþvalga

Depresija yra daþniausiai pasireiðkiantis psichikos sutrikimas sergant Parkinsono liga (PL) (40–50% ligoniø). Depresija ryðkiai pablogina gyvenimo kokybæ, nepriklausomai nuo motorinës disfunkcijos, ir nëra pakankamai vertinama bei gydoma. Nerimo ir depresijos simptomatika gali
atsirasti kaip pradinë PL simptomatika prieð daug metø iki
atsirandant motorikos sutrikimams. Depresijos diagnostika ðiuo atveju yra sudëtinga, kadangi sunkiai atskiriama
nuo pagrindiniø neurologiniø PL simptomø (pvz., psichomotorinio sulëtëjimo, vangumo, apatijos ir mimikos skurdumo). Tokie simptomai kaip miego, dëmesio koncentracijos sutrikimai ir nuovargis gali bûti ir nesergantiems depresija PL pacientams. Todël depresija diagnozuojama, atsiþvelgiant á subjektyviai nusakomus simptomus: tuðtumos ir nevilties jausmà; sumaþëjusià reakcijà á emocinius
stimulus; prarastà gebëjimà adekvaèiai dþiaugtis ir jausti
fiziná bei socialiná malonumà (anhedonija). Anhedonija
gali reikðtis kaip asmens predispozicija depresijai ir psichozei arba gali bûti neuropsichiatrinis simptomas ðizofrenijos ir endogeninës depresijos fone. Jos spëjamas neurologinis substratas yra dopamino apykaitos disfunkcija mezolimbinëje sistemoje, apimanèioje ventralinæ striatum
dalá ir prefrontalinæ þievës sritá. Neuropatologiniai, farmakologiniai ir funkciniai vaizdiniai tyrimai leidþia manyti,
kad dopaminerginës sistemos degeneracija PL atveju lemia anhedonijos, motyvacijos stokos, apatijos formavimàsi dël pokyèiø minëtose struktûrose. Ðie patofiziologiniai
pokyèiai galëtø paaiðkinti dopamino agonisto pramipeksolio teigiamà efektà anhedonijai ir depresijai gydyti.
Anhedonija (prarastas sugebëjimas dþiaugtis ir jausti
fiziná bei socialiná malonumà), kaip esminis depresijos
simptomas, koreliuoja su judesiø sulëtëjimu pacientams,
sergantiems didþiàja depresija. Kaip ir didþiosios depresijos atveju anhedonija ryðkiai veikia motorinæ funkcijà ir
kasdieninæ veiklà PL metu.
Studijos apþvalgà parengë gydytoja rezidentë Þivilë Marija
Duobaitë (VU MF Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos Neurologijos centras).

Iki ðiol nebuvo duomenø apie daþná ir ryðá tarp anhedonijos ir PL. Tad studijos tikslas buvo vertinti depresijos
simptomus PL pacientams ir nagrinëti hipotezes, ar anhedonija daþnesnë PL atveju, lyginant serganèius PL su sveikais kontroliniais asmenimis, ar pacientams su anhedonija
parkinsoninë simptomatika yra sunkesnë, lyginant su pacientais be anhedonijos reiðkiniø, ar gydymas pramipeksoliu maþina anhedonijos reiðkinius.
Studijos organizavimas ir pacientø átraukimas. Atvira prospektyvinë stebimoji studija tyrë 657 pacientus,
kuriems buvo kliniðkai diagnozuota PL (2 ið 3-jø svarbiausiø simptomø (tremoras, bradikinezija, rigidiðkumas) ir atsakas á gydymà levodopa) ir kuriems kaip papildoma levodopai terapija buvo indikuotinas pramipeksolis. Studijoje
dalyvavo 298 ambulatorinës ir stacionarinës gydymo ástaigos. Pramipeksolio dozë buvo nustatoma, atsiþvelgiant á
toleravimà ir efektà, kas savaitæ didinant iki maksimalios
leistinos 3 × 1,5 mg/dienai dozës. Neurologinis ir psichiatrinis tyrimas buvo atliekamas tyrimo pradþioje ir gydymo
skyrimo pabaigoje (vidutiniðkai po 9 savaièiø). Ekskliudavimo kriterijai buvo psichozës simptomatika (iliuzijos, haliucinacijos, kt.), vidutinio ir sunkaus laipsnio demencija ir
kontraindikacijos gydymui pramipeksoliu, kartu ir padidëjæs jautrumas ðiam preparatui. Palyginamoji grupë buvo
surinkta ið 50 sveikø savanoriø – Kiel’io universiteto darbuotojø ar jø artimøjø. Jø ekskliudavimo kriterijai buvo bet
kokia psichiatrinë ar neurologinë liga esamuoju momentu
ar anamnezëje, jei liga buvo patvirtinta standartizuotu pokalbio tyrimu (MINI) ar motorikos vertinimo skale (ESE)
ir objektyviu iðtyrimu.
Vertinimo skalës. Ligos stadijai vertinti buvo naudojama Hoehn ir Yahr skalë (1 stadija = vienpusë simptomatika, 5 stadija = be kitø pagalbos ligonis yra prikaustytas
prie lovos ar veþimëlio). Apmokyti stebëtojai vertino motorinæ ir nemotorinæ simptomatikà, naudodami Trumpàjà
Parkinsono ligos vertinimo skalæ (Short Parkinson’s Evaluation Scale [SPES]) (skalë nuo 0 iki 98, kai didesni skaièiai atspindi sunkesnæ simptomatikà) ir SPES sudedamàsias dalis, apibûdinanèias motorinæ funkcijà, psichopato61
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logijà, depresijà ir kasdieniná aktyvumà. Depresija vertinta
naudojantis SPES depresijos lygiais (0 = nëra, 1 = lengva,
2 = vidutinë, 3 = sunki depresinë simptomatika). Anhedonija vertinta, remiantis vokiðkàja savæs vertinimo pasitenkinimo pajautimo Snaith-Hamilton skalës versija (self-rating Snaith-Hamilton Pleasure Scale [SHAPS-D]) (vertinama nuo 0 iki 14, kai didesni skaièiai atspindi sunkesnæ
anhedonijos simptomatikà, kurios kritinis balas anhedonijai ³ 3).
Statistinë analizë. Statistinë analizë apëmë apraðomàjà statistikà ir normalaus pasiskirstymo tyrimà. Buvo tiriamas grupiø skirtumas, naudojant chi kvadrato testus bei
porinius ir neporinius t testus. Virðutinë patikimumo riba
teiginiui p<0,05. Analizës koreliacijos vertintos naudojant
Spearmano koreliacijos koeficientà (rs). Kad ávertintø
SHAPS-D faktoriø struktûrà ligoniams su PL, tyrëjai atliko komponentinæ 14 kintamøjø analizæ, ávertindami
SHAPS-D patikimumà Cronbacho alpha, kaip vidinio sutapimo matmeniu.

REZULTATAI
Kiekvienoje tyrime dalyvaujanèioje ástaigoje buvo tiriami
vidutiniðkai 2,2 paciento (SD 3,2; nuo 1 iki 40). Ðiø pacientø charakteristika pateikta 1 lentelëje. Pagal Hoehn ir Yahr
skalæ pacientai pasiskirstë taip: 16% pacientø atitiko 1 sta-

dijà, 26% – 2-à, 41% – 3-ià, 14% – 4-à ir 3% – 5-à stadijas.
95,28% pacientø, serganèiø PL, dalyvavusiø studijoje, uþpildë SHAPS-D klausimynà. Cronbacho alpha, kaip vidinio sutapimo matmuo, buvo 0,92 ir 0,90 PL sergantiems
pacientams, atitinkamai neturintiems depresijos poþymiø
ir jø turintiems.
Sveikø individø (N = 50) SHAPS-D skaièiai reikðmingai skyrësi nuo PL serganèiøjø pacientø (N = 626;
p<0,001). Atskirai analizuojant PL serganèius asmenis, turinèius depresijos reiðkiniø ir jø neturinèius, nebuvo rasta
reikðmingo skirtumo tarp SHAPS-D skaièiø tarp kontroliniø sveikø asmenø ir PL pacientø be depresijos reiðkiniø
(N = 488; p>0,05), bet gerokai aukðtesni SHAPS-D skaièiai buvo bûdingi PL pacientams, kurie turëjo depresijos
reiðkiniø (N = 138, p<0,0001). Anhedonijos reiðkiniai stebëti 79,7% PL sergantiems asmenims su depresija.
Nebuvo pastebëtas reikðmingas amþiaus ryðys su
SHAPS-D skaièiais tiriant tiek visà imtá (N = 626,
p = 0,07), tiek atskirai PL serganèiøjø grupes su depresija
(N = 138, p = 0,1107) ir be jos (N = 488, p = 0,7446). Ankstesnëse ligos stadijose (Hoehn ir Yahr £2) anhedonija
stebë ta re èiau nei la biau pa þen gu sios li gos at ve ju
(p<0,001).
2 lentelëje tyrëjai pateikia dviejø pogrupiø charakteristikas ir skirtumus. Pogrupiai buvo sudaryti padalijus bendrà imtá (N = 626), naudojant minëtà kritiná balà ³3, á pogrupá su anhedonijos reiðkiniais (N = 286, 45,7%, kritinis
balas ³3) ir pogrupá be jø (N = 340, 54,3%, balas <3).

1 lentelë. Átrauktø á studijà Parkinsono liga serganèiø pacientø (vidutinë SD, gretimi susirgimai > 5%) ir sveikø kontroliniø asmenø charakteristika

Amþius (metai)
Lytis (moteris/vyras)
Gretimi susirgimai
Hipertenzija
Koronarinë ðirdies liga
Cukrinis diabetas
SPES
Bendras skaièius
Motorinë funkcija
Kasdieninë veikla
Psichopatologija
Depresija

Pacientai (n=657)
67,7±9,2
44/56 (%)

Kontroliniai asmenys (n=50)
63,3±7,4
48/52 (%)

18,6 (%)
14,8 (%)
7,6 (%)

12,4 (%)
8,9 (%)
6,8 (%)

60,12±13,53
30,14±6,94
16,50±4,69
5,06±1,60
1,94±0,78

SD – standartinë deviacija
2 lentelë. Demografiniai ir psichometriniai duomenys (± SD) Parkinsono liga serganèiø pacientø (n = 626) su (balai ³ 3) ir be
(balai < 3) anhedonijos vertinti naudojant SHAPS-D

M/V
Amþius
SPES
Motorinë funkcija
Psichopatologija
Depresija
Kasdieninë veikla
Stadija (Hoehn ir Yahr)

SHAPS-D < 3 N = 340
145/195
67,08±8,95
55,34±11,39
28,00±6,06
4,42±1,20
1,63±0,64
15,16±4,22
3,12±1,00

SHAPS-D ³ 3 N = 286
136/150
68,04±9,41
65,03±13,47
32,42±7,00
5,74±1,60
2,30±0,75
17,86±4,52
3,40±1,09

SPES – sudedamosios dalys: motorinë funkcija, psichopatologija, depresija, kasdieninë veikla.
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T=-9,75, p<0,0000
T=-8,46, p<0,0000
T=-11,78, p<0,0000
T=-12,04, p<0,0000
T=-7,67, p<0,0001
T=-2,09, p<0,004

Anhedonija, depresija ir
motorinë funkcija gydant pramipeksoliu Parkinsono ligos atveju: atviros prospektyvinës stebimosios studijos apþvalga
3 lentelë. Demografiniai ir psichometriniai duomenys (± SD) Parkinsono liga serganèiø pacientø (n=626) be depresijos reiðkiniø
(SPES lygis < 2) ir su depresijos reiðkiniais (SPES lygis 2) vertinti naudojant Trumpà Parkinsono ligos vertinimo skalæ (SPES).

M/V
Amþius
SHAPS-D
SPES
Motorinë funkcija
Kasdieninë veikla
Stadija (Hoehn ir Yahr)

Be depresijos reiðkiniø
N=138
70/68
67,37±9,13
2,05±3,05
57,17±11,08
28,96±6,40
15,78±4,25
3,49±0,96

Su depresijos reiðkiniais
N=488
275/213
68,81±9,29
6,52±4,02
68,94±14,16
33,76±7,14
18,54±4,95
4,05±1,01

T=-12,65, p<0,000
T=-9,17, p<0.000
T=-7,13, p<0.000
T=-6,46, p<0,000
T=-5,71, p<0,000

SPES – sudedamosios dalys: motorinë funkcija, psichopatologija, depresija, kasdieninë veikla; SD – standartinë deviacija.

Naudojant SPES, ið tirtøjø pacientø 31% nebuvo stebëta depresijos reiðkiniø, 47% – lengva jos forma, 22% – vidutinë ar sunki depresija. 3 lentelëje tyrëjai pateikia dviejø
pogrupiø charakteristikas ir skirtumus tarp jø. Ðie pogrupiai buvo sudaryti atlikus dichotominá studijos populiacijos skirstymà á pogrupá su vidutiniðka ir sunkia depresijos
formomis (SPES balas ³ 2, N = 138, 22%) ir pogrupá su
lengva depresija ar be depresijos reiðkiniø (SPES balas < 2,
N = 488, 78%).
Dauguma pacientø (86%) vartojo papildomà terapijà
pagrindinei antiparkinsoninei terapijai. 7,1% buvo gydomi
tri- ir / ar tetracikliniais antidepresantais, 3,6% – migdomaisiais, 3,4% – selektyviais serotonino ir / ar norepinefrino reabsorbcijos inhibitoriais, 2,2% – paprastosios jonaþolës preparatais, 0,3% – MAO inhibitoriais ir 0,3% – neuroleptikais.
Dozë buvo titruojama, atsiþvelgiant á toleravimà ir
efektà, didinant kas savaitæ iki maksimalios leistinos dozës
3 × 1,5 mg/dienai. Baigiant studijà pramipeksolio dozë buvo 1 ± 0,6 mg/dienai (nuo 0,3 iki 4,2). Anhedonija buvo
diagnozuota N = 286 (45,7%) pacientø studijos pradþioje
ir N = 160 (25,2%) studijos pabaigoje. PL serganèiøjø su
depresijos reiðkiniais (N = 138) anhedonijos daþnumas
reikðmingai sumaþëjo nuo 74,3% iki 45,3% (p<0,001), o
pacientø be depresijos reiðkiniø (N = 488) – nuo 34,6% iki
18,3% (p<0,001). Depresijos daþnumas studijos pradþioje
ir pabaigoje pavaizduotas 1 grafike.
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1 grafikas. Lengvos, vidutinio sunkumo ir sunkios depresijos
formø daþnis tarp Parkinsono liga serganèiø pacientø
(N=657) átraukimo á studijà metu (T1) ir studijos pabaigoje
(T2).

DISKUSIJA
Depresija. Depresijos simptomai sergant PL skiriasi nuo
pirminës depresijos simptomatikos. Depresijos PL atveju
skiriamosios savybës bûtø labiau iðreikðta disforija, dirglumas, palyginti maþas kaltës ar nesëkmës jausmas ir,
nepaisant daþnø suicidiniø idëjø, palyginti maþas saviþudybiø skaièius.
PL atveju depresija gali pasireikðti kaip antrinë reakcija
á motorikos sutrikimà, socialiniø bei kasdieniniø funkcijø
sutrikimus. Gyvenimo kokybë labiau nukenèia nuo subjektyviai suvokiamos motorinës disfunkcijos nei nuo árodomos objektyviai. Gyvenimo kokybës pablogëjimas
esant depresijai nepriklauso nuo motorinës disfunkcijos.
Todël depresijà reikëtø vertinti, neatsiþvelgiant á motorikà.
Retrospektyvinës studijos rodo, kad afektiniai sutrikimai
gali pasireikðti kaip pirmieji PL simptomai daug metø
prieð motorikos sutrikimø atsiradimà, todël kiekvienà ligoná su depresijos ar nerimo simptomatika reikëtø nuosekliai
tirti dël motorikos sutrikimo simptomatikos. PL atveju
depresija greièiausiai yra susijusi su monoaminerginiø ryðiø tarp kamieno branduoliø ir orbitofrontalinës bei prefrontalinës þievës srièiø disfunkcija. Pathistologiniuose
pomirtiniuose tyrimuose rasti pakitimai yra locus ceruleus
làsteliø þûtis, kurios laikomos pagrindiniu smegenø noradrenalino ðaltiniu. Taip pat buvo stebëti nucleus raphe, pagrindinio smegenø serotonino ðaltinio, morfologiniai pakitimai.
Depresijos diagnostika PL pacientams yra sudëtinga
dël persidengianèiø neurologinio ir psichiatrinio susirgimø simptomatikos. Pagal metaanaliziø duomenis depresijos daþnis PL metu yra 45%, taèiau jis varijuoja, priklausomai nuo naudojamø vertinimo skaliø. Apþvelgtoje studijoje, naudojant SPES lygius, PL pacientams lengva depresija
buvo stebëta 47%, o vidutinë ir sunki depresija 22% atvejø.
Reikëtø atsiþvelgti á tai, kad pastarojoje studijoje didþiàjà
dalá sudarë ambulatoriniai ligoniai su vidutinio sunkumo ir
sunkia PL.
Ðioje studijoje 13% pacientø buvo gydomi antidepresantais. Remiantis tyrëjø duomenimis, galima teigti, kad
antidepresantø terapija tinka ligoniams su PL, sergantiems
vidutinio sunkumo ir sunkios depresijos formomis. Jø studijos duomenys patvirtina anksèiau publikuotus rezultatus
ir klinikiná áspûdá, kad depresija esant PL gydoma nepa63
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kankamai. Dvigubai daþniau uþ naujesnius selektyvius reabsorbcijos inhibitorius yra skiriami tri- ir tetracikliai antidepresantai. Selektyvûs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai gali pabloginti motorinæ simptomatikà, todël bûtina
neurologinæ simptomatikà stebëti dinamikoje, naudojant
ðiuos vaistus depresijai gydyti. Bupropionas, dopaminui
selektyvus antidepresantas, efektyvus gydant depresijà PL
atveju. Kadangi depresija blogina serganèiøjø PL gyvenimo kokybæ nepriklausomai nuo motoriniø sutrikimø, todël, siekiant jà optimizuoti, reikia papildomø studijø, kad
bûtø galima árodyti, ar verta gydyti lengvà depresijos formà naujaisiais antidepresantais bei specifiná naujø dopamino agonistø veikimà.
Ankstesnëmis studijomis árodytas ryðys tarp anhedonijos ir motorikos pakitimø tiriant pacientus su didþiàja depresija. Ðioje studijoje pacientai, kuriems stebëti anhedonijos reiðkiniai, taip pat buvo labiau depresiðki, turëjo didesnio laipsnio judesiø sutrikimus ir buvo labiau apriboti kasdieninëje veikloje. Ði studija árodë, kad depresija esant PL
daro átakà motorinës funkcijos sutrikimams ir kasdieninei
veiklai bei patvirtina teigiamà adekvaèios antidepresinës
terapijos efektà PL sergantiems ligoniams.
Anhedonija. Prieð ðià studijà nebuvo duomenø apie
anhedonijos paplitimà tarp PL serganèiø pacientø. 95,3%
pacientø uþpildë SHAPS-D klausimynà, kuris pirmà kartà
ðioje studijoje buvo pritaikytas plaèiai grupei pacientø,
serganèiø PL, ir árodë, kad yra pakankamai patogus. Anhedonija yra esminis depresijos simptomas ir tai patvirtina
patikima jos koreliacija su depresijos reiðkiniais ðioje studijoje. Lyginant su kontroline grupe, anhedonija nebuvo
daþnesnë PL serganèiø asmenø be depresijos reiðkiniø grupëje, bet daþnesnë PL serganèiøjø su depresijos reiðkiniais
grupëje. Ankstesnës studijos nustatë anhedonijos pasireiðkimà 72% pacientø su didþiàja depresija. Ðioje studijoje
anhedonija stebëta 45,7% visø PL pacientø ir 79,7% PL
pacientø su depresija. Ðie duomenys rodo, kad anhedonija
yra daþnas poþymis serganèiøjø paþengusia PL, kuriems
buvo skirtas dopamino agonistas pramipeksolis kaip papildoma terapija levodopai.
Pramipeksolis. PL metu vykstantis dopaminerginiø
neuronø nykimas substantia nigra limbinëje sistemoje ir
kitose smegenø srityse lemia motyvacijos sutrikimus, disforijà, irzlumà, interesø praradimà. Todël yra pateisinamas
anhedonijos ir depresijos reiðkiniø gydymas dopamino
agonistais. Teigiamas specifinis gydymo pramipeksoliu
poveikis elgesio sutrikimams buvo árodytas studijose su
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gyvûnais. Taip pat árodyta, kad pramipeksolis turi antidepresiniø savybiø gydant didþiàjà depresijà. Manoma, kad
veikimas per kortikofrontalinës srities D2 ir labiausiai
D3 receptorius greièiausiai vaidina pagrindiná vaidmená
aiðkinantis pramipeksolio antidepresiná poveiká. Ðioje studijoje tirti pacientai gavo pramipeksolá kaip papildomà terapijà levodopai. Ðios studijos apribojimai buvo tie, kad ji
buvo atviro dizaino, variacijas galëjo nulemti daugybë tyrime dalyvaujanèiø gydymo ástaigø. Negalima atmesti atrankos ðaliðkumo bei spontaninës simptomø remisijos.
Pramipeksolio specifiðkumà gydant depresijà ir anhedonijà reikëtø tirti toliau, naudojant dvigubai aklas, kontroliuojamas studijas, specifines stebëtojo ir tiriamojo depresijos
vertinimo skales. Ðios studijos metu anhedonija buvo stebëta plaèioje tiriamojoje grupëje taikant gydymà pramipeksoliu áprastinëmis sàlygomis.
Ðioje studijoje pirmà kartà iðtirtas anhedonijos daþnis ir
sunkumas pacientams, sergantiems PL, kurie buvo lyginti
su sveikais kontroliniais asmenimis. Taip pat buvo iðtirtas
ryðys tarp anhedonijos ir PL ligos sunkumo bei anhedonijos ir depresijos eiga pacientus gydant pramipeksoliu. Anhedonija sergantys pacientai su PL pasiþymëjo sunkesne
motorikos sutrikimo simptomatika, sunkesniu depresijos
laipsniu ir didesniais kasdieninës veiklos apribojimais.
Anhedonijos ir depresijos daþnis labai sumaþëjo taikant
gydymà pramipeksoliu.

IÐVADOS
SHAPS-D patvirtinama kaip praktiðka ir patikima skalë
vertinti anhedonijà pacientams, sergantiems PL, kadangi
anhedonija tarp ðios grupës pacientø yra daþna. Ið bendros
PL populiacijos anhedonija sergantys pacientai pasiþymi
sunkesne motorine disfunkcija nei neturintys anhedonijos
reiðkiniø. Dël didelio ðios ligos daþnio bei aktualumo ir antidepresiniø bei antianhedoniniø pramipeksolio savybiø
reikia ir toliau tirti dopamino agonistø veiksmingumà gydant depresijà ir anhedonijà PL pacientams.
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