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Razagilino efektyvumas, saugumas ir toleravimas,
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Parkinsono liga
Pagal Tolosa E, Stern MB. Efficacy, safety and tolerability of rasagiline as adjunctive therapy in elderly patients with
Parkinson’s disease. European Journal of Neurology 2012; 19: 258–64.

Razagilinas yra naujos kartos, selektyvus, negráþtamo poveikio B tipo monoamino oksidazës (MAO-B) inhibitorius. Razagilino monoterapijos veiksmingumas ankstyvoje Parkinsono ligos (PL) stadijoje buvo tiriamas TEMPO ir
ADAGIO, o pridëtinëje terapijoje – paþengusiai PL –
PRESTO ir LARGO klinikiniuose tyrimuose. TEMPO tyrimu árodyta, kad ankstyvos PL gydymas razagilinu buvo
gerai toleruojamas, o motoriniø funkcijø lygis jau po ðeðiø
mënesiø razagilinà gaunanèiø pacientø grupëje buvo geresnis nei placebo grupëje. ADAGIO tyrimo rezultatai rodo, kad ankstyvos PL gydymas 1 mg razagilino per dienà
galimai turi ligos eigà modifikuojantá poveiká. PRESTO ir
LARGO tyrimø metu nustatyta, kad razagilinas, vartojamas kartu su levodopa ir kitais vaistais nuo PL, yra gerai toleruojamas ir veiksmingas vidutinio sunkumo ar vëlyvai
PL stadijai su motorinëmis fliuktuacijomis gydyti. Parkinsono ligos paplitimas Europoje tarp vyresniø nei 65 metø
amþiaus asmenø yra 1,8 %. Senyvo amþiaus pacientø populiacijoje daþnai pasitaikantys nepageidaujami ðalutiniai
vaistø poveikiai yra rimta problema.
Ðioje analizëje, vadovaujantis PRESTO ir LARGO
studijø duomenimis, buvo vertinamas razagilino 1 mg per
dienà veiksmingumas ir saugumas, skiriant já pridëtinëje
terapijoje prie levodopos ir kitø vaistø nuo PL, pacientams,
sergantiems vidutinio sunkumo ar vëlyva PL stadija su
motorinëmis fliuktuacijomis. Vertinant vaisto veiksmingumà, pirminis analizës tikslas buvo, kaip ir PRESTO bei
LARGO tyrimuose, – paros „iðjungimo“ laiko pokytis,
vertintas pagal pacientø dienynus. Antriniai analizës tikslai buvo ðie: 1) bendros klinikinës bûklës pagerëjimo
(angl. Clinical Global Improvement, CGI) skalës balai
„ájungimo“ metu, vertinti tyrëjo; 2) Unifikuotos Parkinsono ligos vertinimo skalës (angl. Unified Parkinson’s disease rating scale, UPDRS) motorinës poskalës pokytis
„ájungimo“ metu; 3) UPDRS kasdienës veiklos poskalës
balai „iðjungimo“ metu ir 4) paros suminis „ájungimo“ laiStraipsná parengë Lina Aleknaitë
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kas be reikðmingø diskinezijø ir su reikðmingomis diskinezijomis. Gydymo veiksmingumas buvo vertinamas lyginant senyvo ir jaunesnio amþiaus pacientø, gydomø razagilinu arba placebu, grupes ir lyginant tik razagilinu gydomø senyvo ir jaunesnio amþiaus pacientø grupes. Gydymo
nepageidaujami ðalutiniai poveikiai buvo lyginami abiejose amþiaus grupëse ir panaudoti gydymo toleravimui nustatyti, kai razagilinas buvo vartojamas kartu su levodopa
ir kitais vaistais nuo PL.
Á analizæ buvo átraukti 93 razagilinà ir 123 placebà vartojæ ³ 70 metø pacientai ið LARGO ir PRESTO studijø. Ðiø
grupiø pagrindinës charakteristikos buvo panaðios pagal
amþiø, ligos trukmæ, levodopos vartojimo trukmæ ir PL
sunkumà, vertinant pagal UPDRS. Jaunesnio nei 70 metø
amþiaus grupëse pacientai buvo vidutiniðkai 15 metø jaunesni (amþiaus vidurkis – 60,0 m.), jø vidutinë ligos trukmë ir levodopos vartojimo trukmë – trumpesnë, PL sunkumo lygis – maþesnis pagal vidutines UPDRS reikðmes ir
Hoehn ir Yahr stadijø skalæ. Senyvo amþiaus pacientø grupëje vidutinis suminis paros „iðjungimo“ laikas, gydant raza gilinu, su ma þë jo 1 va lan da, ly ginant su pla ce bu
(–1,41 val. ir –0,43 val. atitinkamai; p < 0,01). Jaunesniø
pacientø, gydytø razagilinu, grupëje suminis paros „iðjungimo“ laikas sutrumpëjo maþiau (0,84 val.), lyginant su
placebu (–1,54 val. ir –0,70 val.; p < 0,001). Vertinant antrinius tikslus, gydymas razagilinu, palyginus su placebu,
labai pagerino CGI skalës balus senyvo amþiaus pacientø
grupëje (–0,68 ir –0,18 atitinkamai; p = 0,001) ir UPDRS
motorinës poskalës balus (–1,86 ir 0,54; p < 0,05) „ájungimo“ metu. Senyvo amþiaus pacientai gerai toleravo gydymà razagilinu – nepageidaujami reiðkiniai buvo nustatyti
73,1 % pacientø, gydytø razagilinu, ir 67,5 % – gydytø placebu.
Ði dviejø klinikiniø tyrimø analizë parodë, kad senyvo
amþiaus pacientams, sergantiems vidutinio sunkumo arba
vëlyva PL stadija su motorinëmis fliuktuacijomis, gydymas razagilinu, derinant já su levodopa ir kitais vaistais nuo
PL, yra veiksmingas, saugus ir gerai toleruojamas. 1 mg ra-
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zagilino per dienà reikðmingai sumaþino suminá paros „iðjungimo“ laikà, pagerino kasdienës veiklos funkcijas, motorines funkcijas „ájungimo“ periodo metu, taip pat pailgino „ájungimo“ laikà be reikðmingø diskinezijø. Razagilino
veiksmingumo rodikliai buvo ðiek tiek geresni < 70 m. amþiaus pacientø grupëje, taèiau, ávertinus visø atskirø analizës tikslø grupes, nebuvo nustatyta në vienos patikimos
priklausomybës tarp amþiaus ir gydymo, todël teigiama,
kad razagilino poveikis nepriklausë nuo pacientø amþiaus.
Nuo amþiaus nepriklausë ir razagilino toleravimas. Lygi-

nant su placebu, bendrø ir dopaminerginiø nepageidaujamø reiðkiniø pobûdis ir daþnumas buvo panaðûs abiejose
amþiaus grupëse, tik kai kurie jø buvo daþnesni ³ 70 m.
amþiaus razagilinà vartojusiø pacientø grupëje nei to paties amþiaus placebo grupëje. Taip pat padaryta iðvada,
kad razagilino nepageidaujamø reiðkiniø daþnumas tarp
amþiaus grupiø nesiskyrë. Razagilino saugumà ir gerà toleravimà LARGO ir PRESTO studijø metu taip pat árodë
maþas vaisto nutraukimo dël nepageidaujamø reiðkiniø
daþnumas.
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