Klinikiniø moksliniø studijø apþvalga
Razagilinas pagerina Parkinsono ligos motorinius
simptomus, nesukeldamas kognityviniø ir elgesio
simptomø pablogëjimo
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Nors Parkinsono ligos (PL) motoriniø simptomø gydymas
ilgalaike levodopos terapija ir ávairiais naujais vaistais
daþnai yra efektyvus daugumai pacientø, vaistø sukelti nepageidaujami kognityviniai ir elgesio reiðkiniai, tokie kaip
haliucinacijos, sumiðimas, depresija, mieguistumas ir kiti
miego sutrikimai, neretai riboja motoriniø PL simptomø
gydymà. Razagilino mesilatas yra modernus, antros kartos, stipraus negráþtamo poveikio, selektyvus monoamino
oksidazës B tipo inhibitorius, sustiprinantis teigiamà levodopos poveiká ir sumaþinantis motorines fluktuacijas.
Studijoje buvo tiriamas kognityviniø ir elgesio nepageidaujamø reiðkiniø daþnis ir subjektyvûs kognityviniai
ir elgesio pokyèiai, naudojant Unifikuotos Parkinsono ligos vertinimo skalës (UPDRS) I dalá, vertinanèià paciento
intelekto ir minèiø sutrikimus, depresijà ir motyvacijà (iniciatyvumà). Duomenys buvo surinkti dviejø dideliø daugiacentriø placebo kontroliuojamø razagilino studijø metu – TEMPO, kurioje buvo tiriama razagilino monoterapija, gydant ankstyvàjà PL, ir PRESTO, kurioje buvo tiriamas papildomai skiriamo razagilino poveikis gydant vidutinæ-sunkià PL su motorinëmis fluktuacijomis, esant optimaliam gydymo reþimui.
Pacientø grupës studijos pradþioje statistiðkai patikimai nesiskyrë savo demografiniais ir klinikiniais rodikliais. TEMPO studijoje pirminiai ir antriniai efektyvumo
rodikliai, bendro UPDRS, ðios skalës motorikos ir kasdienës veiklos poskaliø pokyèiai parodë, kad 1 mg razagilino
per pa rà bu vo pa tiki mai efek ty ves nis nei pla ce bo.
PRESTO studijoje 1 mg razagilino per parà parodë statistiðkai reikðmingà pirminio efektyvumo rodiklio – vidutinio bendro kasdienio „OFF“ laiko pokytá, lyginant su placebo grupe. Taip pat razagilino grupëje buvo nedidelis nepageidaujamø kognityviniø ir elgesio reiðkiniø daþnis.
TEMPO studijoje gydymo razagilinu grupëje miego sutrikimø ar nemigos ir mieguistumo daþnis buvo maþesnis, lyginant su placebo grupe, o haliucinacijos ir sumiðimas pa-
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sitaikë vienodu daþniu abiejose grupëse. Razagilino grupëje depresija buvo nustatyta 3 % daugiau nei placebo.
PRESTO studijoje kognityviniai ir elgsenos nepageidaujami reiðkiniai buvo nustatyti maþiau nei 10 % pacientø. Razagilinu gydyti tiriamieji kognityviniø ir elgsenos nepageidaujamø reiðkiniø nurodë tik 1,6 % daugiau nei placebo. TEMPO studijos UPDRS I dalies (màstymas, elgsena,
nuotaika) rezultatuose neigiamø pokyèiø nepastebëta; nebuvo nustatyta reikðmingo skirtumo tarp placebo ir razagilino grupiø.
Ankstyvos ir paþengusios PL gydymas daþnai yra
komplikuotas dël kognityviniø ir psichiatriniø nepageidaujamø reiðkiniø. Studijose, tirianèiose dopamino agonistus, mieguistumas, haliucinacijos, sumiðimas, nemiga
yra daþniausi nurodomi kognityviniai ir elgsenos nepageidaujami reiðkiniai. Katechol-o-metiltransferazës inhibitoriø, entakaponës studijose taip pat apraðyti ðie nepageidaujami reiðkiniai, tik paprastai pasitaiko reèiau, nei vartojant
dopamino agonistus, ir daþnai reikðmingai nesiskiria nuo
placebo. Nors monoamino oksidazës B tipo inhibitoriø
saugumas niekada tiesiogiai nebuvo lygintas su dopamino
agonistais, nustatyta, kad jie sukelia maþiau kognityviniø
ir elgsenos nepageidaujamø reiðkiniø. Daugelyje ilgalaikiø selegilino studijø buvo árodytas geras vaisto toleravimas – kognityviniø ir elgsenos nepageidaujamø reiðkiniø
daþnis buvo panaðus á placebo.
Maþas razagilino sukeltas kognityviniø ir elgsenos nepageidaujamø reiðkiniø daþnis labiau atitinka selegilino ir
entakaponës nei dopamino agonistø duomenis, nors pripaþástama, kad ðie palyginimai yra tik bendriniai. Tam, kad
bûtø iðtyrinëta skirtingø antiparkinsoniniø vaistø absoliuti
ir santykinë rizika kognityviniams ir elgsenos nepageidaujamiems reiðkiniams, reikalinga atskira prospektyvinë randomizuota ðiø vaistø studija. Realybëje tokià studijà bûtø
itin sunku atlikti, kadangi visi ðie vaistai yra plaèiai ir ávairiomis kombinacijomis vartojami gydant PL. Todël, remiantis jau turimais duomenimis, tyrëjø padaryta iðvada
apie didelá razagilino saugumà, vertinant kognityvinius ir
elgesio nepageidaujamus reiðkinius, gali bûti naudinga gydytojams, renkantis razagilinà PL gydyti.
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