
Neurology® Arabic Translation 
 

doi: 10.1212/WNL.0000000000000887 

October 14, 2014 vol. 83 no. 16 pp. 1403-1409 

 
Effects of deep brain stimulation on pain and other nonmotor 
symptoms in Parkinson disease 

 داء) الرعاش الشلل مرض في الحركية غير واألعراض األلم على للدماغ العميق التحفيز تأثير

 (باركنسون

 عن( Sub-thalamic nucleons) المهاد تحت النواة تحفيز لتأثير استباقي تقييم عمل :الهدف

 على - STN-DBS :اختصارا   –( deep brain stimulation) العميق الدماغي التحفيز طريق

 .باركنسون داء مرضى في الحركية غير األعراض من وغيره لأللم المختلفة الخصائص

 ,(STN-DBS) لعملية مستعصية حركية أعراض مع باركنسون بداء مريضا   44 تقصي تم :الطريقة

 انتشار في التغير مقدار كانت األولية النتائج .إجرائها من سنة وبعد العملية إجراء قبل المرضى تقييم تم

دام سلم قياس باستخ الحركية الوظائف في لتغيرإلى ا تنظر كانت الثانوية النتائج. العملية إجراء بعد األلم

 األلم وخصائص( Unified Parkinson's Disease Rating Scale) داء باركنسون الموحد

 .ياةالح نوعية باإلضافة إلى –معينة  استبياناتو مقاييس باستخدام -الحركية غير األعراض وكذلك

. (p<0.001) العملية بعد ٪١٢ إلى ٪٠٧ من تغير األلم انتشار. مريضا   44 الدراسة أتم :النتائج

 عملية إجراء عدب الحياة ونوعية الحركية غير واألعراض األلم درجة في ا  ملحوظ ا  تحسن وجدنا أيضا  

STD-DBS  (p<0.05) .لـل جيدا   استجابا الهيكلي العضلي واأللم العضلي التوتر خلل DBS أما 

 في رالتغي بينما  قوية عالقة الحظنا أيضا  وجود .بالعملية يتأثرا لمف العصبي واأللم المركزي األلم

 تحسن بينما  عالقةأية  لم تالحظ .(r=0.708, p<0.005) الحياة نوعية في والتحسن األلم درجة

 أثناء الحركي التحسنو األلم بين أية عالقة ما وال العملية قبل  levodopa ـال لدواء ستجابةاالو األلم

 األعراض في التغير أو(  على التواليr=0.249, p<0.0.193 و   r=0.247 ,p<0.197) التحفيز

 .الحركية غير

 نوا األ على ا  مختلف ا  تأثير اله لكن لدى مرضى باركنسون األلم من تقلل STD-DBS  عملية :الخالصة

 لم STD-DBS إجراء بعد الحركية وغير الحركية األعراض في التحسن. له المصاحبةلأللم  المختلفة

 .األلم من التخلص مع عالقة ذا يكن

 من حسنيو األلم من قللي STD-DBSبأن  ةالرابع الدرجة من دليال   تقدم الدراسة هذه :الدليل تصنيف

 .مستعصية حركية بأعراض لمصابينا السبب مجهول باركنسون داء مرضى الحياة لدى نوعية

Objective: To prospectively evaluate the effect of subthalamic nucleus deep brain stimulation (STN-DBS) 

on the different characteristics of pain and other nonmotor symptoms (NMS) in patients with Parkinson 

disease (PD). 

Methods: Forty-four patients with PD and refractory motor symptoms were screened for STN-DBS. 

Patients were evaluated before and 1 year after surgery. The primary outcome was change in pain 

prevalence after surgery. Secondary outcome measures were changes in motor function (Unified 



Parkinson's Disease Rating Scale), characteristics of pain and other NMS using specific scales and 

questionnaires, and quality of life. 

Results: Forty-one patients completed the study. The prevalence of pain changed from 70% to 21% after 

surgery (p < 0.001). There were also significant improvements in pain intensity, NMS, and quality of life 

after STN-DBS (p < 0.05). Dystonic and musculoskeletal pain responded well to DBS, while central pain 

and neuropathic pain were not influenced by surgery. There was a strong correlation between the change 

in pain intensity and the improvement in quality of life (r = 0.708, p < 0.005). No correlation was found 

between pain improvement and preoperative response to levodopa or motor improvement during 

stimulation (r = 0.247, p = 0.197 and r = 0.249, p = 0.193, respectively) or with changes in other NMS. 

Conclusions: STN-DBS decreased pain after surgery, but had different effects in different types of PD-

related pain. Motor and nonmotor symptom improvements after STN-DBS did not correlate with pain 

relief. 

Classification of evidence: This study provides Class IV evidence that in patients with idiopathic PD with 

refractory motor fluctuations, STN-DBS decreases the prevalence of pain and improves quality of life. 
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