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Opis przypadku
Case report

Farmakoterapia epizodu depresyjnego u pacjenta
z chorob¹ Parkinsona
Pharmacotherapy of depressive episode in patient with Parkinsons disease
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STRESZCZENIE
Cel. Leczenie depresji w chorobie Parkinsona stwarza ryzyko pog³êbienia objawów neurologicznych oraz niebezpiecznych
interakcji miêdzy lekami przeciwparkinsonowskimi i lekami przeciwdepresyjnym, mo¿e jednak poprawiæ samopoczucie oraz funkcjonowanie chorego.
Przypadek. Pacjent z epizodem depresyjnym w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona, leczony mirtazapin¹.
Komentarz. Mirtazapina mo¿e byæ lekiem skutecznym i bezpiecznym w leczeniu depresji towarzysz¹cej chorobie Parkinsona
u pacjentów równolegle leczonych lewodop¹.
SUMMARY
Objective. The treatment of depression in Parkinsons disease involves a risk of not only neurological symptoms aggravation,
but also dangerous interactions between anti-Parkinsonian drugs and antidepressants. Nevertheless, it may improve the patients
wellbeing and functioning.
Case. A patient with a depressive episode in the course of advanced Parkinsons disease, treated with mirtazapine.
Comment. Mirtazapine may be an effective and safe drug in the treatment of depression associated with Parkinsons diseases
in patients receiving concurrent treatment with Levodopa.
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Choroba Parkinsona (ChP) nale¿y do grupy zwyrodnieniowych schorzeñ mózgu. Pierwsze jej objawy
obserwuje siê zwykle pomiêdzy 50 a 70 rokiem ¿ycia, a najwiêksze nasilenie zachorowalnoci nastêpuje ok. 60 roku ¿ycia [1, 2, 3]. Do osiowych objawów
choroby Parkinsona nale¿¹: dr¿enie spoczynkowe,
sztywnoæ miêni, spowolnienie ruchowe, zaburzenia
odruchów postawnych. Inne objawy  to zaburzenia
czynnoci uk³adu wegetatywnego: hipotonia têtnicza,
nadmierne linienie, ³ojotok, zaparcia, spadek libido,
zaburzenia termoregulacji, wzmo¿one pocenie. Na obraz kliniczny ChP mog¹ sk³adaæ siê tak¿e: os³abienie
wêchu i smaku, zaburzenia widzenia barw oraz bóle
o ró¿nej lokalizacji.
Objawy zespo³u depresyjnego wystêpuj¹ u ok. 40%
chorych; z czego u ok. 5% w umiarkowanym i ciê¿kim
nasileniu. Podobnie jak w przypadku zespo³u otêpiennego ryzyko wystêpowania zespo³u depresyjnego wzrasta w postaci akinetycznej ChP [4]. Pewne objawy
zespo³u depresyjnego oraz ChP mog¹ byæ podobne, co
mo¿e utrudniaæ postawienie prawid³owej diagnozy.
Przyjmuje siê, ¿e objawy depresyjne s¹ konsekwencj¹
dysfunkcji mózgu w przebiegu ChP. Neurochemiczne

hipotezy pod³o¿a depresji w ChP zak³adaj¹, ¿e zmniejszenie iloci dopaminy w j¹drach podstawy zaburza mechanizmy przystosowawcze w warunkach stresu i mo¿e
byæ ród³em takich objawów, jak: apatia, reakcje dysforyczne, poczucie mniejszej wartoci oraz bezradnoci.
Zmiany zwyrodnieniowe w ChP stwierdza siê równie¿
w obrêbie j¹dra szwu oraz j¹dra miejsca sinawego, co
sprzyja zaburzeniom przekanictwa noradrenergicznego i serotoninergicznego [1, 5]. U wielu chorych depresja mo¿e byæ jednak reakcj¹ na pog³êbiaj¹ce siê zaburzenia lokomocyjne i trudnoci w samoobs³udze [2, 3].
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e równie¿ terapia l-dop¹
mo¿e byæ przyczyn¹ wyst¹pienia depresji.
Leczenie depresji w ChP stwarza ryzyko pog³êbienia objawów neurologicznych oraz niebezpiecznych
interakcji pomiêdzy lekami przeciwparkinsonowskimi
a lekami przeciwdepresyjnymi. W terapii niezbêdna jest
wspó³praca neurologa i psychiatry. Depresja jest schorzeniem czêsto stwierdzanym w przebiegu ChP. Nasilone
objawy zespo³u depresyjnego mog¹ tworzyæ obraz zmian
nazywanych pseudootêpieniem. Depresja nak³adaj¹ca
siê na objawy otêpienia pogarsza czêsto obni¿on¹ sprawnoæ intelektualn¹ chorych.
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OPIS PRZYPADKU
Mê¿czyzna, 53 lata, ¿onaty, bezdzietny. Zamieszkuje
z ¿on¹. Ukoñczy³ wy¿sze studia techniczne, pracowa³
w biurze projektów. Przed 4 laty przeszed³ na rentê
inwalidzk¹. W rodzinie nikt powa¿nie nie chorowa³,
ojciec by³ osob¹ lêkliw¹, nadmiernie koncentruj¹c¹ siê
na swoim zdrowiu, nigdy jednak nie by³ leczony psychiatrycznie. Pacjent rozwija³ siê prawid³owo. W 1970
i 1984 r. By³ hospitalizowany w Klinice Neurologii AM
we Wroc³awiu z podejrzeniem ³agodnej miopatii i zaburzeñ neurastenicznych, zg³asza³ skargi na uczucie lunych nóg, dolegliwoci ustêpowa³y po leczeniu szpitalnym. Do 1998 r. doranie korzysta³ z ambulatoryjnej
pomocy neurologa. Przed ok. 5 laty rozpoznano nadcinienie têtnicze, jednak pacjent nie kontynuowa³ zalecanego leczenia farmakologicznego. Ponadto od ok. 3 lat
okresowo przyjmuje alfuzosin z powodu ³agodnego
przerostu gruczo³u krokowego.
W 48 roku ¿ycia stan neurologiczny chorego uleg³
pogorszeniu, pocz¹tkowo wyst¹pi³o dr¿enie lewej rêki,
nasilaj¹ce siê przy zdenerwowaniu, nastêpnie pojawi³o
siê spowolnienie ruchowe. W badaniu NMR g³owy
z 1998 r. ujawniono niewielki zanik korowy mózgu
i mó¿d¿ku. Na podstawie obrazu klinicznego postawiono diagnozê ChP. W latach 19992002 pacjent przyjmowa³ preparaty l-dopy, pergolid, amantadynê. Lekarz
prowadz¹cy leczenie neurologiczne od 1999 r. obserwowa³ okresowe, wyrane spadki nastroju, które nie
wi¹za³y siê bezporednio ze stanem somatycznym chorego lub modyfikacjami prowadzonego leczenia przeciwparkinsonowskiego. Pacjent nie wyra¿a³ zgody na
proponowan¹ konsultacjê psychiatryczn¹. Objawowo,
z powodu okazjonalnie wystêpuj¹cych zaburzeñ snu,
na zlecenie neurologa pobiera³ benzodiazepiny (estazolam, medazepam).
W padzierniku 2002 r. pacjent w stanie pogorszenia zosta³ kolejny raz przyjêty do Kliniki Neurologii
AM we Wroc³awiu. Skar¿y³ siê na nasilaj¹ce siê od
3 miesiêcy uczucie os³abienia, wiotkoæ miêni, bezsennoæ, bóle krêgos³upa w odcinku piersiowym, piek¹ce
bóle brzucha oraz uporczywe zaparcia. Poza tym, przy
zmianie pozycji cia³a wystêpowa³y zawroty g³owy.
W badaniu stwierdzono nastrój obni¿ony, w stanie przedmiotowym  wychudzenie. Schud³ ok. 12 kg w okresie
ostatnich 3 miesiêcy (masa cia³a 67 kg, przy wzrocie
182 cm), postawa pochylona, hipomimia, dr¿enie spoczynkowe koñczyn górnych z przewag¹ po stronie
lewej, wzmo¿one plastycznie napiêcie miêniowe typu
ko³a zêbatego w stawach ³okciowych i napiêcie plastyczne koñczyn dolnych. Wzmo¿enie napiêcia miêni
przykrêgos³upowych, zaburzenia odruchów postawnych
oraz wyczerpuj¹cy siê oczopl¹s poziomy. Bez innych
cech uszkodzenia uk³adu nerwowego. EMG nie potwierdzi³o cech uszkodzenia pierwotnie miêniowego,
a jedynie dyskretne zmiany neurogenne. Poziomy CPK
i LDH w normie. Wykonane badania pomocnicze  morfologia krwi, badania biochemiczne (w tym PSA), USG

jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, gastroskopia
 nie pozwoli³y na ustalenie przyczyny spadku masy
cia³a. W trakcie hospitalizacji wartoci cinienia têtniczego utrzymywa³y siê w granicach normy. Utrzymano
rozpoznanie ChP. Stan kliniczny, przebieg schorzenia
oraz wyniki badañ pomocniczych nie pozwala³y na
utrzymanie rozpoznania miopatii. Podczas badania
psychologicznego odnotowano obni¿enie nastroju oraz
nisk¹ samoocenê badanego, nie stwierdzono zaburzeñ
funkcji poznawczych. Pacjenta wypisano z zaleceniem
dalszego leczenia neurologicznego oraz konsultacji
psychiatrycznej. Ustalono na nowo leczenie, zalecaj¹c:
Madopar 3×62,5 mg, Madopar HBS 3× 1 tabl., amantadyna 200 mg/die, alfuzosin 7,5 mg/die.
Po zakoñczeniu hospitalizacji w pierwszych dniach
listopada pacjent wyrazi³ zgodê na prywatn¹ wizytê
domow¹ lekarza psychiatry. Badaniem stwierdzono
znaczne obni¿enie nastroju, nasilony niepokój psychoruchowy. Ujawnia³ nasilony lêk przed przysz³oci¹ i niesprawnoci¹ oraz mierci¹. Mia³ odczucie braku kontroli nad cia³em i fragmentacji cia³a. Pacjent zg³asza³
codzienne znaczne trudnoci z zasypianiem, w nocy budzi³ siê wielokrotnie z uczuciem niepokoju, nie mog¹c
ponownie zasn¹æ. £aknienie by³o wyranie obni¿one.
Wystêpuj¹ce zaburzenia koncentracji uwagi uniemo¿liwia³y choremu ogl¹danie telewizji i czytanie. Dzieñ
spêdza³ chodz¹c po mieszkaniu lub siedz¹c w fotelu, nie
podejmowa³ ¿adnych obowi¹zków domowych, od kilku
miesiêcy nie wychodzi³ z domu, unika³ kontaktów z rodzin¹ i znajomymi, zaprzesta³ rehabilitacji. Konsultuj¹cy psychiatra rozpozna³ epizod depresyjny umiarkowany. Zaleci³ mianserynê, któr¹ pacjent przyjmowa³ bez
efektu w dawkach: w pierwszych 6 tyg. do 90 mg/die,
a nastêpnie do 150 mg/die. Tolerancjê leku okrelano
jako dobr¹. Pacjent wymaga³ doranego stosowania diazepamu do 5 mg/noc. Równolegle kontynuowa³ leczenie Madoparem. W grudniu, pomimo systematycznego
leczenia, stan chorego pogorszy³ siê. Nasili³o siê podniecenie psychomotoryczne. Wypowiada³ urojenia hipochondryczne, twierdzi³, ¿e w wyniku choroby dosz³o
do uszkodzenia krêgos³upa i przerwania rdzenia krêgowego, wzywa³ z tego powodu pogotowie ratunkowe.
Utrzymywa³y siê skrócenie i fragmentacja snu oraz zaburzenia apetytu.
W styczniu, po ok. trzech miesi¹cach nieskutecznego leczenia, po kolejnej konsultacji psychiatrycznej,
stopniowo odstawiono mianserynê i wprowadzono mirtazapinê w dawce 30 mg/die. Po 2-tygodniowej terapii
nastrój chorego uleg³ wyranej poprawie, relacjonowa³
uspokojenie, ust¹pi³ lêk oraz urojenia hipochondryczne. Wycofa³y siê zaburzenia snu. Funkcjonowanie chorego równie¿ uleg³o korzystnej zmianie, spontanicznie
zaanga¿owa³ siê w codzienne prace domowe. Powróci³
do regularnych æwiczeñ rehabilitacyjnych. Po kilkumiesiêcznym okresie niewychodzenia z domu wybra³
siê z ¿on¹ do stomatologa, zacz¹³ równie¿ wychodziæ
w jej towarzystwie na spacery. Przejciowo, w okresie
pierwszych 4 tygodni terapii, nasileniu uleg³y dr¿enia

Farmakoterapia epizodu depresyjnego u pacjenta z chorob¹ Parkinsona

koñczyn górnych. Nie obserwowano istotnych objawów
niepo¿¹danych prowadzonej farmakoterapii.
Kontrolne badania laboratoryjne (morfologia krwi,
transaminazy) wykonane po 6 miesi¹cach kuracji nie
wykazywa³y istotnych klinicznie odchyleñ od normy.
Leczenie stopniowo zakoñczono we wrzeniu. Dwa miesi¹ce po zakoñczeniu kuracji utrzymywa³ siê wyrównany stan psychiczny chorego.
KOMENTARZ
W literaturze mo¿na znaleæ wskazówki pozwalaj¹ce na w³aciwy dobór farmakoterapii w depresji w przebiegu ChP. Leki trójpiercieniowe maj¹ potwierdzon¹
skutecznoæ, jednak wykazuj¹ one dzia³anie antycholinergiczne, co ogranicza ich stosowanie u osób w podesz³ym wieku. Szczególnie dotyczy to tych pacjentów,
u których wystêpuj¹ objawy otêpienne [1]. Z uwagi na
wspó³wystêpuj¹ce schorzenia internistyczne (przerost
gruczo³u krokowego), w opisywanym przypadku nie
zdecydowano siê na wprowadzone TLPD. Selektywne
inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) równie¿ znajduj¹ zastosowanie w leczeniu depresji osób
cierpi¹cych na chorobê Parkinsona. S¹ one zwykle
dobrze tolerowane. Leki z grupy SSRI pominiêto z powodu ryzyka pog³êbienia wystêpuj¹cych u chorego
nasilonych objawów niepokoju, lêku oraz bezsennoci.
Ponadto w trakcie leczenia fluoksetyn¹ i paroksetyn¹
rejestrowano przypadki nasilenia dr¿enia, sztywnoci
miêni, bradykinezji i zaburzeñ lokomocyjnych. W grupie leków skutecznych i bezpiecznych stosowanych
w leczeniu depresji w przebiegu ChP wymienia siê rów-

nie¿ buproprion, lek charakteryzuj¹cy siê dzia³aniem
dopaminergicznym, oraz moklobemid. Decyzja w³¹czenia mirtazapiny poza wymienionymi powy¿ej przes³ankami by³a równie¿ warunkowana niechêci¹ pacjenta
do przyjmowania leków przeciwdepresyjnych, akceptowa³ jedynie leki podawane wieczorem, oczekuj¹c
dzia³ania nasennego. Brano równie¿ pod uwagê opisywany szybki czas dzia³ania mirtazapiny oraz publikowane dane sugeruj¹ce korzystny wp³yw mirtazapiny na
dr¿enia [6]. Uzyskane efekty wskazuj¹, ¿e mirtazapina
mo¿e byæ lekiem skutecznym i bezpiecznym w leczeniu depresji towarzysz¹cej ChP u pacjentów równolegle
leczonych l-dop¹.
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