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Didesnë suminë levodopos dozë ir didesnë suminë levodopos ekvivalento (levodopos bei pramipeksolio) dozë
susijusi su ankstyvesniu motoriniø komplikacijø pasireiðkimu.
Þinoma, kad ilgalaikis gydymas levodopa, sergant Parkinsono liga, susijæs su motoriniø fluktuacijø ir diskinezijø iðsivystymu. Dël ðios prieþasties maþëja gydymo veiksmingumas, didëja pacientø neágalumas ir blogëja jø gyvenimo
kokybë. Nustatyta, kad po 4–6 gydymo levodopa metø
motoriniø fluktuacijø daþnis yra nuo 12% iki 60%, diskinezijø – nuo 8% iki 64%. Kai kuriø klinikiniø tyrimø duomenimis, pradinis gydymas dopamino agonistais, lyginant
su pradiniu gydymu levodopa, reèiau sukelia motoriniø
komplikacijø. Parkinsono ligos tyrimo grupë (Parkinson
Study Group) praneðë, kad pradinis gydymas pramipeksoliu buvo susijæs su retesniu diskinezijø ir nusidëvëjimo
(wearing off) pasireiðkimu nei pradinis gydymas levodopa. Remiantis ðio tyrimo duomenimis, buvo nagrinëti
veiksniai, galintys turëti átakos motoriniø komplikacijø pasireiðkimui.

METODAI
Ðiame tyrime buvo atlikta retrospektyvinë CALM-PD
duomenø bazës analizë. CALM-PD – tai prospektyvinis,
randomizuotas klinikinis tyrimas, kuriame buvo lyginamas pra di nis gy dy mas pra mi pek so liu ir le vo do pa.
1996–1997 m. á tyrimà buvo átrauktas 301 asmuo, ðie asmenys buvo stebimi 48–58 mën. Átraukiami á tyrimà asmenys sirgo Parkinsono liga maþiau nei 7 metus, buvo ne
jaunesni nei 30 metø amþiaus, jø ligos stadija pagal Hoehn
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ir Yahr buvo 1–3, ir átraukiant á tyrimà jiems buvo reikalingas gydymas dopaminerginiais preparatais. Asmenims
atsitiktinai dvigubai koduotu metodu buvo paskirtas gydymas levodopa / karbidopa (pradinë dozë 75 arba
300 mg/d, pagal reikalà didinama iki 112,5 arba 450 mg/d
arba dar didinama iki 150 arba 600 mg/d) arba pramipeksoliu (pradinë dozë 1,5 mg/d, pagal reikalà didinama iki
3 mg/d arba dar didinama iki 4,5 mg/d). Tyrime buvo leidþiama vartoti greitai veikiantá levodopos / karbidopos
preparatà pagal reikalà. Gydymà papildomai koreguoti
buvo leidþiama tik tuomet, kai nustatoma motoriniø komplikacijø.
Motorines komplikacijas (diskinezijas, nusidëvëjimà
ir ájungimo-iðjungimo fenomenà) kas 3 mënesius vertino
nepriklausomas vertintojas. Tai buvo atliekama iki 58 mënesiø. Diskinezijos buvo apibrëþtos kaip nenormalus nevalingas judesys, áskaitant chorëjà, distonijà, mioklonijas
arba tikus. Ðie judesiai galëjo bûti didþiausios dozës arba
dozës pabaigos faziø metu. Diskinezijoms nebuvo priskirta ankstyvos rytinës ar kitos iðjungimo distonijos. Nusidëvëjimas buvo apibrëþtas kaip judëjimo ar vikrumo sumaþëjimas, daþniausiai pasireiðkiantis palaipsniui per kelias
minutes ir susijæs su vaistø nuo Parkinsono ligos vartojimu. Ájungimo-iðjungimo fenomenas apibûdintas kaip nenuspëjamas ir daþnai staigus (trunkantis sekundes ar minutes) pokytis tarp ájungimo (judrumo) ir iðjungimo (nejudrumo), akivaizdþiai nesusijæs su vaistø nuo Parkinsono ligos vartojimu.
Motoriniø komplikacijø atsiradimas buvo analizuojamas vertinant ðiuos nepriklausomus faktorius, nustatytus
pirmo vizito metu (iðskyrus tyrimo gydymà): lytis, amþius
simptomø pradþioje (< 65 m. arba ³ 65 m.), laikas iki Parkinsono ligos diagnozës nustatymo (< 2 arba ³ 2 m.), unifikuotos Parkinsono ligos vertinimo skalës (UPDRS) balas
(£ 30 arba > 30), stadija pagal Hoehn ir Yahr (1, 2 arba 3),
pradinis gydymas (pramipeksoliu arba levodopa), vaistø
dozës didinimas, selegilino vartojimas bei amantadino
vartojimas. Taip pat buvo atlikta daugialypë regresijos
analizë.
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REZULTATAI

Laikas iki pirmø motoriniø fluktuacijø atsiradimo

Ið viso á tyrimà buvo randomizuotas 301 asmuo (150 vartojo levodopà, 151 – pramipeksolá). Amþiaus vidurkis tyrimo pradþioje buvo 61,1 (± 10,4 SN). 189 (62,8%) tyrimo
da ly viams pa sireið kë mo to riniø kom plika cijø: ið jø
71 (37,6%) pasireiðkë fluktuacijos, bet ne diskinezijos,
23 (12,2%) – diskinezijos, bet ne fluktuacijos. 48 (25,4%)
fluk tu a ci jos pa si reið kë anks èiau nei dis ki ne zi jos,
33 (17,5%) atvirkðèiai – diskinezijos pasireiðkë anksèiau
uþ fluktuacijas, o 14 (7,4%) abi motorinës komplikacijos
pasireiðkë tuo paèiu metu. Tiems asmenims, kuriems pirmiausia atsirado diskinezijø, jos daþniausiai pasireiðkë per
pirmuosius 15 mënesiø. Tiems asmenims, kuriems ankstesnës buvo fluktuacijos, jos daþniausiai pasireiðkë po
20 mënesiø.
Tiems asmenims, kuriems diskinezijos pasireiðkë
anksèiau uþ fluktuacijas arba tuo pat metu (áskaitant ir asmenis, kuriems pasireiðkë vien tik diskinezijos) (n = 70) vidutinis laikotarpis nuo diskinezijø pradþios iki fluktuacijø
pradþios buvo 17,2 mënesio (svyravo nuo 2,8 iki 29,8 mënesio). Tiems asmenims, kuriems fluktuacijos pasireiðkë
anksèiau uþ diskinezijas arba tuo pat metu (áskaitant ir asmenis, kuriems pasireiðkë vien tik fluktuacijos) (n = 133)
vidutinis laikotarpis iki diskinezijø pradþios buvo 27,2 mënesio.

Su ankstyvesniu motoriniø fluktuacijø atsiradimu reikðmingai susijæ: suminë levodopos dozë (p = 0,04), suminë
levodopos ekvivalento dozë (p = 0,03) ir diskinezijø atsiradimas (p = 0,03). Su vëlesniu diskinezijø atsiradimu reikðmingai susijæ: amþius ligos pradþioje – 65 metai ir daugiau
(p = 0,02), amantadino vartojimas (p = 0,04) bei gydymas
pramipeksoliu (p = 0,007). Pagal daugialypæ regresijos
analizæ (kurioje buvo vertinama lytis, amþius ligos pradþioje 65 metai ir daugiau, selegilino ir amantadino vartojimas, 2 metai ir daugiau nuo Parkinsono ligos diagnozës
nustatymo bei suminë levodopos ekvivalento dozë), selegilino vartojimas (p = 0,02) ir suminë levodopos ekvivalento dozë (p = 0,04) buvo reikðmingai susijæ su ankstesne
motoriniø fluktuacijø pradþia. Amþius ligos pradþioje –
65 metai ir daugiau (p = 0,01), 2 metai ir daugiau nuo Parkinsono ligos diagnozës nustatymo (p = 0,02) bei gydymas
pramipeksoliu (p = 0,04) buvo reikðmingai susijæ su ilgesniu laiku iki motoriniø fluktuacijø atsiradimo.

Motoriniø komplikacijø ir diskinezijø atsiradimo
tvarka
Gydymas pramipeksoliu buvo reikðmingai susijæs su
ankstesniu fluktuacijø, o ne diskinezijø pasireiðkimu
(p = 0,005). Jei nuo Parkinsono ligos diagnozës nustatymo buvo praëjæ 2 metai ir daugiau, tai buvo reikðmingai
susijæ su ankstesniu diskinezijø atsiradimu (p = 0,003).
Kiti tyrinëti veiksniai statistiðkai reikðmingos átakos motoriniø fluktuacijø ir diskinezijø atsiradimo eiliðkumui neturëjo.
Laikas iki pirmø diskinezijø atsiradimo
Su ankstyvesniu diskinezijø atsiradimu reikðmingai buvo susijæ: selegilino vartojimas (p = 0,02), bendras
UPDRS balas didesnis nei 30 (p = 0,02), 2 ir didesnë ligos stadija pagal Hoehn ir Yahr (p = 0,02), suminë levodopos dozë (p < 0,001), suminë levodopos ekvivalento
dozë (p < 0,001) ir motoriniø fluktuacijø atsiradimas
(p < 0,001). Gydymas pramipeksoliu buvo reikðmingai
susijæs su vëlesniu diskinezijø atsiradimu (p < 0,001).
Pagal daugialypæ regresijos analizæ (kurioje buvo vertinama lytis, selegilino ir amantadino vartojimas, 2 ir didesnë ligos stadija pagal Hoehn ir Yahr, tyrimo gydymas bei motoriniø fluktuacijø buvimas) 2 ir didesnë ligos stadija pagal Hoehn ir Yahr bei motoriniø fluktuacijø atsiradimas buvo reikðmingai susijæ su ankstesniu
diskinezijø atsiradimu, o gydymas pramipeksoliu reikðmingai susijæs su ilgesniu laiko tarpiu iki diskinezijø atsiradimo.
140

IÐVADOS
Ðio tyrimo rezultatai dël motoriniø komplikacijø atsiradimo eiliðkumo skiriasi nuo vienintelio ankstesnio tyrimo.
Ankstesniame tyrime buvo perþiûrëti 116 pacientø, sirgusiø ilgiau nei 7 metus ir gydytø levodopa ilgiau nei 5 metus,
uþraðai nuo 1965 m. iki 1992 m. 54 pacientams (47%) pasireiðkë tiek motorinës fluktuacijos, tiek diskinezijos. Ið jø
49 pacientams (91%) diskinezijos pasireiðkë anksèiau uþ
fluktuacijas ir tik 5 (9%) fluktuacijos buvo ankstyvesnës.
Aptariamame tyrime ið 301 asmens 95 (31,6%) pasireiðkë
tiek moto rinës fluktu acijos, tiek diskinezijos. Ið jø
33 (34,7%) diskinezijos pasireiðkë prieð motorines fluktua cijas, 48 (50,5%) fluk tu a cijos bu vo anks tes nës, o
14 (14,7%) abi komplikacijos pasireiðkë vienu metu. Ðie
skirtumai ið dalies galëtø bûti paaiðkinti tyrimo populiacijos skirtumais: ankstyvesniame tyrime pacientai buvo gydomi vien tik levodopa, o aptariamame tyrime pusei tiriamøjø buvo paskirtas pramipeksolis. Tai galëtø paaiðkinti
pastebëjimà, kad gydymas pramipeksoliu susijæs su ankstyvesniu motoriniø fluktuacijø, o ne diskinezijø, pasireiðkimu. Bet ðiame tyrime net ir levodopos grupëje buvo nustatyta, kad motorinës fluktuacijos atsirado anksèiau nei
diskinezijos (30; 46,2%). Tokie skirtumai tarp tyrimø galëtø bûti susijæ su iðvada, kad ilgesnis laikotarpis nuo diagnozës nustatymo iki gydymo paskyrimo yra susijæs su ankstyvesniu diskinezijø, o ne fluktuacijø, atsiradimu. Aptariamame tyrime vidutinis laikas nuo diagnozës iki gydymo
buvo 1,4 metø pramipeksolio grupëje, 1,8 metø levodopos
grupëje. Ankstesniame tyrime laikas iki gydymo pradþios
buvo 6,2 metø.
Ávertinæ kontroliuojamus veiksnius, tyrëjai nustatë,
kad pradinis gydymas pramipeksoliu yra susijæs su ilgesniu laikotarpiu tiek iki fluktuacijø, tiek iki diskinezijø atsiradimo. Didesnës suminës levodopos dozës ir didesnës
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suminës levodopos ekvivalento (levodopos bei pramipeksolio) dozës buvo susijusios su ankstesniu motoriniø
komplikacijø pasireiðkimu. Tai galëtø patvirtinti, kad
reikëtø vengti skirti didesnes, negu reikia Parkinsono ligos simptomams kontroliuoti, dopaminerginiø vaistø
dozes. Bet prieþastinis ryðys nëra árodytas, todël pacientai, kuriø ligos eiga yra sunkesnë, gali turëti didesnæ rizikà motorinëms komplikacijoms ir jiems gali reikëti daugiau dopaminerginiø preparatø. Be to, motorinës komplikacijos nebûtinai sukelia reikðmingà funkcijos sutrikimà, jos gali bûti gydomos medikamentais ar operaciniu
bûdu.
Motoriniø fluktuacijø atsiradimas buvo susijæs su
ankstesne diskinezijø pradþia, o diskinezijø atsiradimas –
su ankstesne motoriniø fluktuacijø pradþia. Ðis pastebëji-

mas pabrëþia ryðá tarp ðiø motoriniø komplikacijø ir galimà panaðø ar susijusá atsiradimo mechanizmà.
Apibendrinant pastebëta, kad asmenims, kuriems atsiranda motoriniø komplikacijø, daþniausiai fluktuacijos pasireiðkia anksèiau nei diskinezijos. Veiksniai, reikðmingai
susijæ su ankstesniu diskinezijø atsiradimu: ligos stadija
pagal Hoehn ir Yahr 2 ir didesnë, suminë levodopos dozë,
suminë levodopos ekvivalento (levodopos bei pramipeksolio) dozë ir motoriniø fluktuacijø atsiradimas. Gydymas
pramipeksoliu susijæs su vëlesniu diskinezijø atsiradimu.
Veiksniai, reikðmingai susijæ su ankstesniu fluktuacijø atsiradimu: suminë levodopos dozë, suminë levodopos ekvivalento dozë ir diskinezijø atsiradimas. Veiksniai, susijæ su
vëlesniu motoriniø fluktuacijø atsiradimu, yra simptomø
pradþia 65 m. ir vëliau bei gydymas pramipeksoliu.
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