Pokalbis su Natan M. Bornstein apie CASTA tyrimà

Per 2010 m. pasaulio insulto kongresà Seule buvo paskelbti placebu kontroliuojamo, dvigubai aklo, atsitiktinës atrankos, didelio masto ûmaus iðeminio insulto klinikinio tyrimo, vadinamojo CASTA, iðankstiniai rezultatai.
Tyrime dalyvavo 1 069 pacientai, bendri ið tyrimo populiacijos gauti rezultatai neatskleidë akivaizdaus tiriamojo preparato cerebrolizino pranaðumo. Á tyrimà átrauktoje
populiacijoje vyravo nesunkios insulto formos (NIHSS
mediana = 9). Tokio tipo, nesunkiø pakenkimø patyræ pacientai daþnai pasveiksta savaime, net negydomi jokiais
vaistais.
Taèiau iðankstinis neutralus tyrimo rezultatas turi bûti
vertinamas atsiþvelgiant á tyrimo struktûros trûkumo – á tyrimà átrauktà nesunkø insultà patyrusià populiacijà – sukeltà didþiausio poveikio fenomenà.
Pogrupyje, kuriame buvo pacientai, patyræ sunkesniø
paþeidimø (NIHSS > 12, 246 pacientai), buvo stebima tvirta cerebrolizino pranaðumà atskleidþianti tendencija. Medicinos bendruomenë suprato ðiuos skatinanèius rezultatus
kaip signalà, kad galiausiai iðeminiu insultu sergantys pacientai gali pasinaudoti naudingu neuroprotekcinio vaisto,
pasiþyminèio multimodaliniu veikimo mechanizmu, gydomuoju poveikiu.
Pateikiame prof. Natan M. Bornstein, Pasaulio insulto
organizacijos viceprezidento ir CASTA Valdymo komiteto nario, interviu apie CASTA tyrimà.
K.: Profesoriau Bornðteinai, neseniai Jûs dalyvavote Seule rengtame Pasauliniame insulto suvaþiavime,
kuriame turëjote keletà pareigø. Kokie yra svarbiausi
insulto tyrimo ir gydymo laimëjimai?
B.: Ðiais metais ypaè reikðmingø klinikiniø tyrimø (pavyzdþiui, „ECASS III“ 2008 m. Vienoje) nevyko, taèiau
buvo praneðta apie kelis svarbius klinikinius tyrimus. Kalbu apie „SENTIS“ tyrimà, kuriame vertintas smegenø
kraujotakos padidëjimo, sergant ûminiu iðeminiu insultu,
ma ta vi mas „Neu ro-Flo“ ka te te riu ir apie kli ni ki ná
„CASTA“ tyrimà, kuriame vertintas ûminio iðeminio insulto gydymas cerebrolizinu. Be to, tikrai svarbûs ávykiai
buvo dr. Koheno (Cohen) ir dr. Dirnaglio (Dirnagl) meistriðkumo paskaitos apie vilèiø teikianèius ikiklinikinius insulto modeliø tyrimus.
K.: Profesoriau Bornðteinai, Jûs pats dalyvavote
klinikiniame „CASTA“ tyrime; kaip galëtumëte paaiðkinti apibendrintus ðio tyrimo rezultatus?
B.: Taip, esate teisus, að buvau valdymo komiteto narys, todël esu ið dalies atsakingas uþ klinikinio tyrimo

struktûrà. Manau, kad, bendrai paëmus, tyrimas buvo vykdomas gerai; á tyrimà buvo átraukta 1060 pacientø ir daugiau kaip 900 pacientø dalyvavo iki tyrimo pabaigos. Nors,
apibendrinus pagrindinius veiksmingumo parametrø rezultatus, aiðkaus atsakymo negauta, mes manome, kad taip
atsitiko dël to, kad tiriamieji sirgo nesunkiu insultu
(NIHSS balø skaièiaus mediana – tik 9), t. y. á klinikiná tyrimà buvo átraukta per daug lengvo insulto atvejø, todël galëjo atsirasti stiprus „lubø“ efektas.
K.: Prof. Heisas (Heiss), kuris, kaip þinoma, yra
ryþtingas árodymais grástos medicinos ðalininkas,
„CASTA“ tyrimà apibûdino optimistiðkai ir pozityviai. Kuo paremtas toks poþiûris?
B.: Manau, kad, pateikiant duomenis, buvo teisingai atkreiptas dëmesys á „lubø“ efektà, kuriuo galima paaiðkinti
neutralius rezultatus. Antra vertus, nustatytas stiprus teigiamas cerebrolizino poveikis, preparatà skiriant pacientø,
kuriø pradinis NIHSS balø skaièius buvo didesnis nei 12,
pogrupiui; toks poveikis buvo stebimas ir pacientams, kuriø NIHSS buvo dar didesnis (daugiau kaip 17). Ateityje
gydytojai turëtø atsiþvelgti á ðá poveiká, nes akivaizdu, kad
klinikiniuose insulto tyrimuose pirmà kartà nustatytas toks
svarbus klinikinis neuroprotekcinio preparato poveikis.
K.: Gal galëtumëte plaèiau paaiðkinti ðá teigiamà
poveiká?
B.: Á „CASTA“ tyrimà buvo átrauktas 246 pacientø, kuriø NIHSS balø skaièius buvo didesnis nei 12, pogrupis;
lyginant su kontroline grupe, pacientams, kuriems skirtas
veiksmingas preparatas, po 90 dienø NIHSS balø skaièius
sumaþëjo maþdaug 5 balais, o kontrolinëje grupëje ðis
skaièius sumaþëjo maþiau kaip 2 balais. Ðis 3 balø skirtumas, rodantis cerebrolizino pranaðumà, gydytiems pacientams yra labai naudingas kliniðkai. Be to, poveikis buvo
nustatomas jau 10 dienà, tuo metu, kai gydytojai sprendþia, jei pacientas yra biologiðkai stabilus, dël neurologinës reabilitacijos intensyvumo padidinimo. Toks sumaþëjimas daugeliui pacientø gali lemti nuolatiná bûklës gerëjimà (dël to, kad anksti pradedama reabilitacija); kitais atvejais pacientà gali tekti ilgà laikà slaugyti.
K.: Ar yra skirtumø, kai pacientas serga deðiniojo
arba kairiojo pusrutulio insultu?
B.: Kiek man þinoma, skirtumø, gydant deðiniojo ir
kairiojo pusrutulio insultus, nustatyta nebuvo, tai taip pat
viltá teikiantis rezultatas, rodantis pagerëjimà, nepriklausantá nuo pakenkimo vietos. Taèiau reikia laukti galutinio
praneðimo apie klinikinio tyrimo rezultatus; jis turëtø bûti
paskelbtas gruodþio pabaigoje. Tada iðsamiau suþinosime,
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kuriems pacientø pogrupiams gydymas cerebrolizinu buvo naudingiausias.
K.: Praðome paaiðkinti, ar galima tikëtis teigiamo
poveikio nesunkiu insultu sergantiems pacientams, nes
„CASTA“ tyrime, vertinant ðià pacientø grupæ, aiðkiø
árodymø nebuvo gauta.
B.: Teigiamà poveiká pacientams, sergantiems nesunkia insulto forma, galima bûtø nustatyti, taèiau, siekiant
árodyti koká nors teigiamà poveiká ðiai pacientø su maþa
NIHSS balø mediana grupei, reikia tirti daug daugiau pacientø. Ásivaizduokite du nesunkiu insultu serganèius pacientus – vienà ið placebo ir vienà ið cerebrolizino grupës.
Abiejø NIHSS balø skaièius yra 8. Labai gerai þinote, kad
pacientai, sergantys ðia lengva forma, daþniausiai po
90 dienø pagerëja taip, kad neurologiniai pakenkimai bûna
labai nedideli ir galima atkurti pacientø kognityvinæ ir motorinæ funkcijas. Todël reikðmingà gydymo poveiká ðiai
grupei árodyti yra sunku.
Anksèiau atliktuose klinikiniuose tyrimuose árodyta,
kad gydymas cerebrolizinu tokiems pacientams padeda
greièiau iðgyti, todël pagerëja pacientø ir juos priþiûrinèiø
asmenø gyvensenos kokybë. Be to, galime manyti, kad greièiau po insulto sveikstantiems pacientams neiðsivysto depresija, kuri daþnai bûna susijusi su ilgalaikiu pakenkimu.
K.: Kita svarbi insulto tyrimø pusë yra saugumo
duomenys. Kokie yra „CASTA“ tyrimo rezultatai?
B.: Saugumas visada buvo vienas svarbiausiø cerebrolizino privalumø. Tai dar kartà buvo árodyta „CASTA“ tyrime, kuriame dalyvavo daugiau kaip 1000 pacientø. Cerebrolizino grupëje nustatyta mirðtamumo sumaþëjimo
tendencija (mirðtamumas sumaþëjo 1,3%), tai yra svarbus
skirtumas. Tikiuosi, kad galutiniame praneðime bus árodyti dar didesni cerebrolizino privalumai, preparatà skiriant
sunkiau sergantiems pacientams. Taèiau ðiuo metu tai tik
hipotezë.
K.: Taigi, Jûs manote, kad, gydant iðeminá insultà,
galiausiai bus gauta akivaizdþiø reikðmingo teigiamo
neuroprotekcinio poveikio árodymø?
B.: Taip, esu optimistas. Taèiau turime suprasti, kad
daugelá metø neurologai visame pasaulyje labai tikëjosi,
jog neuroprotekcija, papildanti gydymà rekombinantiniu
audiniø plazminogeno aktyvatoriumi, bus áteisinta gydant
ûminá insultà. Taèiau keli nepavykæ klinikiniai tyrimai ðias
viltis sumaþino.
K.: Apie kokius klinikinius tyrimus Jûs kalbate?
B.: Ið neseniai atliktø tyrimø reikëtø paminëti „SAINT“
(jame buvo vertinamas preparatas NXY-059) ir „EAST“
antioksidanto edavarono tyrimus; abiejø tyrimø rezultatai
buvo neigiami. Be to, mes prisimename tà plaèià vaistø,
kuriuos neuroprotekcijos tikslais buvo bandoma skirti, apþvalgà, paraðytà 2004 m. Dþeimso Groto (James Grotta) –
beveik visi ðie bandymai taip pat buvo nesëkmingi.
K.: Ar Jûsø poþiûris á cerebrolizinà yra optimistiðkesnis?
B.: Man yra akivaizdu, kad, vertinant cerebrolizino poveiká ûminiø iðeminiø insultø metu, reikia atlikti daugiau
klinikiniø tyrinëjimø, taèiau stiprios teigiamos tendencijos, nustatytos „CASTA“ tyrimo pogrupiuose, turëtø teikti
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vilèiø ir kompanijai, ir medicininei bendruomenei. Kaip þinote, tiriant vaistus, patikimumo lygmuo, grindþiamas akivaizdþiais árodymais, per vienà etapà pasiekiamas labai retai. Bet pirmas þingsnis visada bûna didþiausias ir ðis þingsnis, þengtas cerebrolizino klinikiniame tyrime, bendrovei
ir mums, insulto specialistams, teikia labai daug vilèiø.
K.: Cerebrolizinas yra biologinis vaistas, kurio veikimas yra sudëtingas ir daugialypis. Ar galvojate, kad
toks sudëtingumas gali ið dalies atsakyti, kodël cerebrolizinas galëtø bûti tinkamas, nustatant akivaizdþius
árodymus?
B.: Jûs klausiate ádomaus dalyko. Vertindami klinikiniø
tyrinëjimø duomenis, mes taip pat privalome daugiau suþinoti apie cerebrolizino poveikio mechanizmà ûminio insulto metu. Taèiau ikiklinikiniø tyrimø duomenys átikinamai
rodo, kad cerebrolizinà galima taikyti kompleksiðkai gydant insultà: jis yra veiksmingas ir ûminës neuroprotekcijos, ir ilgalaikës neuroregeneracijos poþiûriais. Be to, jis sugeba veikti ávairiø lygmenø iðemijos grandinës grandis
(toks poveikis vadinamas pleotropiniu), todël ðis preparatas yra tinkamiausias neuroprotekcijai ûminio insulto metu.
Jeigu atsimenate, paskaitoje, perskaitytoje Pasauliniame insulto suvaþiavime Seule, Stivenas Deivis (Stephen
Davis) nurodë, kad cerebrolizino „koncepcijos pagrindimas“ yra nustatytas; trûksta tik randomizuotø klinikiniø
tyrimø duomenø. Taigi, jau þinome, kad cerebrolizino veikimo mechanizmas veikia pleotropiðkai ir jo pobûdis yra
daugialypis. Ðiuo poþiûriu turime pastebëti, kad jau
2006 m. Markas Fiðeris (Marc Fisher) paskelbë nuomonæ,
kad geriausi kandidatai, galintys galiausiai bûti veiksmingi
dideliuose klinikiniuose tyrimuose, yra preparatai, kuriø
veikimo mechanizmas yra daugialypis (áskaitant neurotrofinius faktorius).
Tikriausiai, dël savo daugialypiø savybiø cerebrolizinas yra netgi geresnis kandidatas uþ paprastus neurotrofinius faktorius. Be to, jo poveikis yra panaðus á neurotrofiniø faktoriø poveiká ir aktyvûs preparato peptidai yra pakankamai maþi, kad áveiktø hematoencefaliná barjerà.
K.: Baigiant leiskite paklausti, kaip Jûs matote ateitá. Kas, Jûsø nuomone, turëtø ávykti?
B.: Prieð kelias savaites su daugeliu kolegø kalbëjausi
apie „CASTA“ tyrimà ir jo rezultatus. Gavau labai aiðkià
þinià: tikëtina, kad uþsakovas labai greitai pradës papildomà klinikiná tyrimà, kuriame bus padaryti svarbûs struktûros pakeitimai, leidþiantys didþiausià dëmesá skirti pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo arba sunkiu insultu;
galbût jame bus skiriamos didesnës preparato dozës ir gydymo trukmë bus ilgesnë.
Privalome iðmokti svarbias „CASTA“ tyrimo pamokas
ir, jeigu pogrupio duomenø analizë bus tinkama, labai tikëtina, kad bûsimame tyrime bus gautas reikðmingas teigiamas rezultatas; toks rezultatas mums bûtø nuostabiu insulto gydymo laimëjimu.
K.: Profesoriau Bornðteinai, labai dëkoju Jums uþ
tai, kad pasidalijote informacija apie svarbø Seule vykusá suvaþiavimà, ypaè uþ tai, kad papasakojote apie
„CASTA“ klinikiná tyrimà.
B.: Labai aèiû ir Jums, tai að Jums turëèiau padëkoti.

