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Course of psychiatric symptoms and global cognition in early 

Parkinson disease  

 المبكرة من مرض باركنسونسير األعراض النفسية و األداء المعرفي الشامل في المراحل 

 من يعانون الذين المرضى في و منبئاتهم   األدراك حالة و النفسية العصبية األعراض تطورلتقييم  :الهدف

 .المبكر باركنسون مرض

جملة مقارنة من باإلضافة الي  غير المعالج بمرض باركنسون المبكر للمصابينللمرضى  دراسة : البحث طريقة

اإلدراك  تقييم تم إجراء سلسلة من  .مبادرة عالمات التقدم في مرض باركنسون() من دراسة األصحاء

ب التعوالنوم واليقظة، والالمباالة، و وأعراض االكتئاب والقلق والذهان، واضطرابات السيطرة على االنفعاالت

 .شهرا من المتابعة 42أدرجت البيانات المتاحة لمدة تصل إلى  للمشاركين.

=  جملة مقارنة، 244)مرضى الباركنسون =  في البدءالمتاحة على النحو التالي: بلغ حجم العينة  ج:لنتائا
شهرا )مرضي الباركنسون =  42(، و 621=  جملة مقارنة، 416شهرا )مرضي الباركنسون =  64(، 691
أكبر  عانوا بشكلمرض باركنسون ب لمصابينلدراسة ان المرضى ا(. وجد في ا34=  جملة مقارنة ،91

( في جميع P=0.003( والذهان)P=0.001من االكتئاب، والقلق والتعب، والالمباالة،) بالمقارنة باألصحاء
 كان حوالي ثلثي مرضي الباركنسون الذين أن تقريبا وجد  .واات و اددادت هذ  العالاة مع مرور الواتاأل

مضاد لالكتئاب. انخفضت درجة مونتلاير للتقييم المعرفي  يتناولوالم  إيجابي لالكتئاب في أي ديارةفحصهم 
(، ولكن كان P=0.001في المرضى الذين يعانون من مرض الباركنسون ) نمدار الدمبشكل كبير على 

في  ببدائل الدوبامين  لمدة  سنة واحدة على األال يعالجونمن المرضى  ٪22. كان ألصحاءيير مشابه لالتغ
ضطرابات السيطرة على االنفعاالت ال   المجموعةفي هذتم تسجيل نسبة أعلى ، شهرا   42ديارة ال 

(P=0.009 والنعاس المفرط أثناء النهار )P=0.03).) 
 

أكثر شيوعا في مرضى الباركنسون المبكر الغير خاضعين للعالج  األعراض العصبية النفسيةاالستنتاجات 
، في حين اإلدراك الشامل من المرض المراحل المبكرةفي ، لكنها تبقى أيضا مستقرة نسبيا امةالعبالمقارنة مع 
األعراض تكون مصاحبة بديادة في تواتر حدوث ببدائل الدوبامين بداية العالج في المقابل،  يتدهور اليال.

 . األخرى العصبية النفسية
 

 

Objective:  To evaluate the course and predictors of neuropsychiatric symptoms (NPS) and cognition in 

patients with de novo Parkinson disease (PD). 

Methods: Cross-sectional study of the cohort of de novo, untreated (at enrollment) patients with PD and 

healthy controls (HCs) from the Parkinson's Progression Markers Initiative. Participants have serial assessments 



of global cognition and symptoms of depression, anxiety, psychosis, impulse control disorders (ICDs), sleep 

and wakefulness, apathy, and fatigue. Available data up to 24 months of follow-up were included.  

Results: The available sample size was as follows: baseline (PD = 423, HCs = 196), 12 months (PD = 261, HCs 

= 145), and 24 months (PD = 96, HCs = 83). Patients with PD experienced more depression, fatigue, apathy, 

and anxiety than HCs at all time points, and apathy (p = 0.001) and psychosis (p = 0.003) increased over time 

in patients with PD. Approximately two-thirds of patients with PD who screened positive for depression at any 

given visit were not taking an antidepressant. The Montreal Cognitive Assessment score decreased 

significantly over time in patients with PD (p < 0.001), but the change was comparable to that in HCs. At the 

24-month visit, 44% of patients had been on dopamine replacement therapy (DRT) for at least 1 year, and this 

group reported more incident ICDs (p = 0.009) and excessive daytime sleepiness (p = 0.03).  

Conclusions: Multiple NPS are more common in de novo, untreated patients with PD compared with the 

general population, but they also remain relatively stable in early disease, while global cognition slightly 

deteriorates. In contrast, initiation of DRT is associated with increasing frequency of several other NPS. 
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