5. Clasificarea sindroamelor
parkinsoniene
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Diagnosticul unui sindrom parkinsonian nu este dificil în faza avansată
a bolii, însă aspectul nespecific al semnelor de debut întârzie diagnosticul
cu 1 - 2 ani la majoritatea pacienţilor, mai ales la cei cu forme rigid-akinetice.
Pe de altă parte, mulţi pacienţi cu tremor sunt diagnosticaţi greşit ca boală
Parkinson, cel mai frecvent cei cu tremor esenţial, şi sunt trataţi cu levodopa. Dificultăţile apar însă mai ales după diagnosticarea sindromului parkinsonian, mai exact diagnosticul diferenţial în cadrul acestui sindrom.[1,2,3]
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Diferenţierea bolii Parkinson de diferitele sindroame parkinsoniene
este importantă din punct de vedere al strategiei terapeutice şi aprecierii
prognosticului.
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Precizarea diagnosticului poate fi dificilă la un număr considerabil de
cazuri. Un studiu anatomo-patologic efectuat în 1990 a arătat o acurateţe a
diagnosticului de 76%. Acest rezultat nu este dovada unei aprecieri clinice
incorecte sau superficiale, deorece după introducerea criterilor de diagnostic UKPDSBB (United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank),
cele mai severe de altfel, precizia diagnosticului a crescut la doar 84% (un
studiu anatomo-patologic retrospectiv din 1997). [4]
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Un alt studiu anatomo-patologic care a urmărit 100 cazuri cu diagnostic
clinic de BP a pus în evidenţă următoarele rezultate: 90 cazuri de BP, 6 cazuri atrofii multisistem (MSA), 2 cazuri paralizie supranucleară progresivă
(PSP) şi câte 1 caz parkinsonism postencefalitic respectiv vascular (arătând
o precizie a diagnosticului clinic de 90%, de altfel cea mai mare valoare
întâlnită în literatura de specialitate).[4]
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Clasificarea sindroamelor parkinsoniene (SP):
BP sau sindrom parkinsonian idiopatic (cu corpi Lewy)
2. SP în afecţiuni neuro-degenerative:
• MSA
-- degenerare striato-nigrică
-- sindromul Shy-Drager
-- atrofia olivo-ponto-cerebelară (OPCA)
• PSP
• SP în demenţe
-- boala Alzheimer
-- boala corpilor Lewy (DLB)
-- demenţe fronto-temporale
• degenerare cortico-bazală (CBD)
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3.
•
•
•
•
•
•
•
•

SP cu etiologie cunoscută
SP medicamentos
SP toxice
SP vasculare
SP postencefalitice (virale, SIDA, fungice)
SP în boli prionice
SP metabolice (boala Wilson)
SP posttraumatice
SP în hidrocefalii

a

5.1. Boala Parkinson
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Este o boală neurologică degenerativă multifocală, de etiologie
necunoscută, cu agravare progresivă, purtând numele medicului englez
James Parkinson, autorul monografiei intitulate „An Essay on the Shaking
Palsy” (1817). Este considerată prima descriere clinică edificatoare, în
care sunt redate cu o fidelitate remarcabilă pentru aceea vreme, toate
semnele cardinale ale bolii. (Figura 1.) Vorbim de BP numai dacă la nivelul
neuronilor degeneraţi din SN, locus coeruleus, nuclei raphe respectiv nuclei
dorsali ai vagului se pun în evidenţă corpii Lewy. Un alt criteriu obligatoriu
este degenerarea tractului nigrostriat. Deşi afectarea selectivă a SN a
fost semnalată de Tretiakoff încă din 1919, aceasta este considerată ca
element neuropatologic determinant numai din anii ’60. De asemenea,
corpii Lewy (incluziuni citoplasmatice hialine intraneuronale), deşi au fost
descrişi la începutul secolului de autorul cu acelaşi nume, sunt consideraţi
patognomonici pentru BP numai la sfârşitul anilor ’50, iar o condiţie
obligatorie a diagnosticului numai în ultimii 40 de ani. [5] Corpii Lewy mai
sunt descrişi la nivelul lobilor frontal şi temporal, în sistemul limbic, coloana
intermedio - laterală a măduvei respectiv la nivelul ganglionilor vegetativi.[6]

Figura1. Dr. James Parkinson
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Deşi afectarea SN este primordială, BP nu este numai o boală a sistemelor dopaminergice. Sunt afectate într-o măsură asemănătoare locus
coeruleus (care dă proiecţiile noradrenergice ale cortexului), nuclei raphe
(proiecții serotoninergice corticale) şi nucleii bazali (a nu se confunda cu
ganglionii bazali), al căror reprezentant principal este nucleul Meynert (proiecţii colinergice corticale). BP este deci o afecțiune a sistemelor sinaptice
dopaminergice (nigrostriate și nu numai) și non-dopaminergice (colinergice, serotoninergice, noradrenergice).
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Diagnosticul BP intra vitam este pur clinic. În prezent nu dispunem de un
marker biologic, investigaţie de laborator sau neuroimagistică care să fie
specifică pentru boală. Simptomatologia precoce este non-motorie (tulburări
olfactive, constipație, tulburări de somn REM, depresie), non-dopaminergică
și nu permite un diagnostic cert.
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Semnele motorii de bază ale bolii (triada clasică) sunt: bradikinezia
(obligatorie), rigiditatea şi tremorul. Dacă la prima examinare se pune în
evidenţă doar unul din aceste semne, vorbim de BP clinic posibilă. În cazul
a două semne, BP clinic probabilă, iar dacă este prezentă „triada clasică”
vorbim de BP clinic sigură. Se consideră caracteristic pentru BP debutul
simptomatologiei la un hemicorp respectiv menţinerea unei asimetrii pentru întreaga perioadă de evoluţie a bolii. Tremorul, care iniţial este de repaos, va deveni postural, mai rar de acţiune (cu menţiunea că aproximativ
1/3 din bolnavi nu prezintă tremor). Afectarea membrelor superioare este
obligatorie. Al patrulea element, clinic, de diagnostic este alterarea reflexelor de postură generale (instabilitate posturală), care apare mai târziu la
majoritatea cazurilor. (Tabel 2.) [7,8]
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Tulburările de mers reprezintă o constantă în tabloul clinic al BP. Un fenomen aparte este cel numit „freezing”, „îngheţarea mişcărilor” (termenul
s-a folosit iniţial pentru mers, dar caracterizează şi alte activităţi: scris, vorbire etc.), care poate apare atât la bolnavi cu fluctuaţii motorii (FM) cât şi la
cei netrataţi (sinonime: „start hesitation”, „akinesia paradoxica”). O analiză
retrospectivă a studiului DATATOP a demonstrat că FOG (freezing of gait)
este direct proporţional cu durata bolii. Predispun la FOG: absenţa tremorului la debut şi tulburările de mers la debut. Dezvoltarea FOG în cursul
bolii este strâns corelată cu tulburările de echilibru şi de vorbire, mai puţin
cu agravarea bradikineziei şi în mod paradoxal nu depinde de agravarea
rigidităţii (FOG şi rigiditatea sunt fenomene paralele). De altfel studiul DATATOP a demonstrat că deprenyl, în absenţa levodopa, are efect profilactic
(din punct de vedere al FOG) la bolnavii cu tulburări de mers de la debut.[9]
În BP, deşi este o afecţiune motorie (movement disorders), pe lângă
semnele motorii apar şi tulburări non-motorii (vegetative respectiv psihice).
În fazele avansate ale bolii, hipotensiunea ortostatică (HO) este un fenomen frecvent întâlnit (prezenţa lui în fazele incipiente este un argument
împotriva diagnosticului de BP).
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Depresia este întâlnită la aproximativ 40% din bolnavi (mai frecvent
depresie severă, mai rar tulburări distimice) şi este explicată de scăderea
concentraţiei de serotonină şi noradrenalină.
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Declinul cognitiv este, de asemenea, o caracteristică a fazelor tardive
de BP (este vorba despre o demenţă de tip subcortical: sunt afectate atenţia, evocarea, procesele de proiectare şi execuţie, folosirea cunoştinţelor
dobândite). Sindromul demenţial la bolnavii tineri sau în fazele incipiente
ale BP este neobişnuit, în fazele avansate însă este de trei ori mai frecvent
decât la populaţia sănătoasă de aceeaşi vârstă. Acest aspect sugerează
responsabilitatea altor factori (dependenţi de vârstă) în geneza sindromului demenţial la bolnavii parkinsonieni.
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Apariţia demenţei la cel mult un an după semnele motorii constituie un
argument împotriva diagnosticului de BP, sugerând de exemplu DLB.

Tabloul clinic al BP mai cuprinde o serie de alte semne: astenie, fatigabilitate, dureri musculare penibile, seboree, sialoree, constipaţie, tulburări
de somn.
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Simptomatologia BP reacţionează bine la tratamentul de substituţie cu
levodopa, iar dacă ameliorarea clinică lipseşte sau este de scurtă durată,
trebuie reconsiderat diagnosticul. [10]
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Tabel 2.
Criterii de confirmare:
Bradikinezie şi cel puţin unul dintre:
• Rigiditate musculară,
• Tremor cu frecvenţa de 4-6 Hz,
• Instabilitate posturală (necauzată de o disfuncţie vizuală primară,
vestibulo-cerebelară sau proprioceptivă).
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Criterii de susţinere (cel puţin 3, pentru BP definită):
• debut unilateral,
• tremor de repaus,
• evoluţie progresivă,
• asimetrie persistentă (mai accentuat pe hemicorpul unde a debutat),
• răspuns excelent și de durată la L-DOPA,
• coree (diskinezie) severă indusă de L-DOPA,
• responsivitate la L-DOPA cel puţin 5 ani,
• evoluţie clinică ≥ 10 ani.

Societatea de Neurologie din România - Ghid de diagnostic şi tratament în boala
Parkinson, OMS Nr. 1223/2010 privind aprobarea Ghidurilor de practică medicală
pentru specialitatea neurologie, Anexa 9
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5.2. Atrofii multisistem (MSA)
Termenul a fost introdus în 1969 pentru unificarea a trei sindroame, considerate până atunci boli distincte: OPCA, sindromul Shy - Drager şi degenerarea striato-nigrică. Este considerată o afecţiune neurodegenerativă
sporadică, de etiologie necunoscută, cu evoluţie progresivă, caracterizată
clinic de un amalgam de semne parkinsoniene, cerebelare şi autonome (la
care se pot asocia, rareori, semne de neuron motor central). MSA dau aproximativ 10 - 14% din sindroamele parkinsoniene.[11,12]
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Boala nu are un semn clinic, imunologic, serologic, electrofiziologic sau
neuroimagistic patognomonic (până în 1989 nu exista nici măcar unul anatomo-patologic).
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În ultimii ani se admite ideea că patogenia bolii nu poate fi delimitată de
apariţia incluziunilor citoplasmatice oligodendrogliale argirofile, care sunt
considerate cel mai important semn histopatologic (criteriu de diagnostic
de MSA sigură). În accepţiunea actuală, MSA este o afecţiune a unor sisteme neuronale bine definite, care duce la o degenerare extinsă a oligodendrogliei. Deoarece legătura metabolică dintre elementele complexului
oligodendroglie-mielină-axon-neuron rămâne strânsă şi după finalizarea
procesului de mielinogeneză, este de presupus că afectarea primară a oligodendrogliei se repercută în final asupra activităţii neuronale. Această
ipoteză sugerează o diferenţă fundamentală între patogeneza MSA şi cea
a altor afecţiuni neurodegenerative (BP, BA). [13,14]
În ultimii ani, cu noile tehnici de neuroimagistică, se poate pune un diagnostic de probabilitate, in vivo, la un număr important de cazuri.[15]
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Criteriile de diagnostic clinic au fost sintetizate în 1995. [16] Principala problemă de diagnostic diferenţial în fazele precoce ale bolii este diferenţierea
de BP. Pledează pentru MSA prezenţa semnelor autonome (tulburări sfincteriene, impotenţă, hipotensiune arterială etc.), care pot fi chiar primul semn de
boală. MSA debutează la vârste mai tinere (după decada a treia), iar simptomatologia este de la debut simetrică. Asimetria semnelor şi tremorul de repaos pledează pentru BP. Tratamentul cu levodopa este ineficient. Un sindrom
parkinsonian rapid progresiv, refractar la tratamentul cu levodopa, sugerează
o MSA forma striato-nigrală. La aproximativ 80% din cazurile de MSA apar
semne parkinsoniene, deci BP este principala sursă de eroare diagnostică.
Semnele autonome apar la 78%, iar cele cerebelare la 55% din cazuri (doar
28% din cazuri prezintă tabloul clinic complet). Alte semne care sugerează
MSA: instabilitate posturală precoce cu căderi frecvente, distonii oro-faciale
(vezi Figura 4.), camptocormie, sindrom Pisa, stridor inspirator, disartrie, disfonie și disfagie severă, apnee de somn, labilitate emoțională marcată.[16]
Diagnosticul de certitudine este doar cel anatomo-patologic. Diagnosticul de MSA probabilă presupune semne parkinsoniene, la care se asociază semne vegetative şi cerebelare, iar la cel de MSA posibilă semne
parkinsoniene şi cerebelare.
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5.3. Paralizia supranucleară progresivă (Boala
Steele-Richardson-Olszewski)
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Afecţiunea a fost descrisă pentru prima dată în 1964 şi reprezintă 2 - 8%
din sindroamele parkinsoniene. În descrierea originală simptomatologia
cuprindea oftalmoplegie internucleară, akinezie, rigiditate, distonia musculaturii cefei, pareză pseudobulbară şi demenţă.[12] Criteriile clinice au fost
reformulate în 1996, luând în considerare şi noile rezultate neuropatologice respectiv noile posibilităţi neuroimagistice.[17,18] Astfel se descrie atrofie
la nivelul trunchiului cerebral, mai ales mezencefal (Figura 2.), a nucleului
lenticular, ariile motorii corticale, în cortexul prefrontal şi parietal anterior şi într-o mai mică măsură în cel temporal (deşi atrofia corticală nu era
considerată caracteristică pentru această afecţiune). Caracteristice pentru
PSP sunt agregatele neurofibrilare sferice (neurofibrillary tangles). Acestea
sunt incluziuni citoplasmatice care conţin două tuburi de 15 nm, formate
din tau patologic hiperfosforilat. Au fost descrise în număr mare la nivelul
trunchiului cerebral.
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Figura 2. Atrofia mezencefalului în PSP

Simptomatologia debutează în decada a şasea, are evoluţie progresivă
şi duce la deces în 5 - 10 ani. Este mai frecventă la sexul masculin. Simptomul principal este paralizia mişcărilor de verticalitate (Figura 3.), în principal
imposibilitatea de a privi în jos, fapt ce duce la căderi frecvente, de obicei
spre spate. O serie de activităţi cotidiene devin extrem de dificile: cititul,
coborârea scărilor, alimentaţia, vizionarea TV, la bărbaţi dirijarea jetului de
urină. Dovada afectării supranucleare este faptul că, deşi privirea voluntară în jos este imposibilă, la extensia pasivă a capului de către examinator (fenomenul „ochilor de păpuşă”), globii oculari deviază în jos. În fazele
avansate ale bolii sunt afectate şi mişcările de lateralitate. Dintre semnele
parkinsoniene predomină cele axiale (rigiditatea musculaturii paravertebrale, bradikinezia trunchiului), dar şi afectarea reflexelor de postură ge38
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nerale. Tulburările de mers apar precoce (mers cu bază largă de susţinere,
cu membrele superioare depărtate de trunchi) şi este frecvent fenomenul
de freezing. Frapează lipsa rigidităţii la nivelul membrelor respectiv lipsa
tremorului de repaos. Majoritatea cazurilor prezintă dizartrie de la debut,
cu tendinţă de agravare, precum şi tulburări de deglutiţie. Este descrisă şi
o apraxie de deschidere a ochilor (dificultate de închidere respectiv deschidere a ochilor), în ciuda faptului că muşchii orbiculari ai ochiului nu
sunt afectaţi. Bolnavul încearcă să compenseze acest deficit prin ridicarea
sprâncenelor şi încreţirea frunţii, fapt ce conferă feţei o mimică aparte (între mirare şi spaimă). Demenţa de tip frontal face parte, de asemenea, din
semnele caracteristice bolii. Tratamentul cu levodopa este ineficient.

Figura 3. Paralizia mișcărilor de verticalitate și păstrarea mișcărilor de
lateralitate

Criterii de bază pentru diagnostic sunt debutul după vârsta de 40 ani, evoluţia progresivă şi paralizia mişcărilor de verticalitate a globilor oculari (în special privirea în jos).
Pentru diagnosticul de PSP probabilă (în afara celor amintite) sunt necesare trei sau mai multe semne, iar pentru cel de PSP posibilă două din
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