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Тези: Актуальність: У пацієнтів з руховими флуктуаціями, що є ускладненнями хвороби Паркінсона 
(ХП), частою є затримка періоду «включення» при використанні леводопи. Це відкрите дослідження 
спрямоване на те, щоб оцінити вплив апоморфіну на час до «включення» у пацієнтів із ХП з ранко-
вою акінезією.

Методи: Популяція для оцінки безпеки складала 127 зарахованих пацієнтів, а популяція повного 
аналізу (ППА) складала 88 пацієнтів. Пацієнти завершили 7-денний початковий період лікування ле-
водопою, фіксуючи час до «включення» після кожної ранкової дози леводопи. Пацієнтам поступово 
підбирали дозу апоморфіну до оптимальної (2-6 мг) на фоні протиблювотної терапії триметобенза-
мідом. Апоморфін вводили щоранку протягом 7-денного періоду лікування, а час до «включення» 
фіксувався самостійно за допомогою щоденника. Первинна кінцева точка ефективності була пред-
ставлена часом до «включення» під час лікування апоморфіном порівняно з початковим періодом 
лікування леводопою. Вторинні оцінки включали шкали загальних оцінок. Безпеку та переносимість 
оцінювали методом оцінки небажаних явищ (НЯ).

Результати: Пацієнти, які отримували апоморфін, досягали середнього ± стандартне відхилення 
(СВ) часу до «включення» 23,72 ± 14,55 хвилини, що достовірно менше, ніж 60,86 ± 18,11 хвилини  
у тих, хто отримував леводопу (P <0,0001). Випадки відсутності відповіді на дозу (визначені як час до 
«включення» > 60 хвилин) частіше повідомлялися в групі леводопи порівняно з групою апоморфіну 
(46% проти 7% відповідно, згідно із записами у щоденниках).

Вторинні кінцеві результати підтверджували первинні результати ефективності, із значним поліп-
шенням під час періоду лікування апоморфіном порівняно з початковим періодом лікування лево-
допою (усі P <0,0001). Найпоширенішими НЯ були нудота й запаморочення. Більшість пацієнтів, які 
достроково завершили участь у дослідженні через НЯ, вибули на етапі титрування дози.

Висновки: Ін’єкції апоморфіну значно скорочували час до «включення» у пацієнтів із ХП, у яких 
спостерігалася затримка настання ефекту від ранкової дози леводопи, та добре переносилися біль-
шістю пацієнтів. Після лікування апоморфіном у пацієнтів з ранковою акінезією, в яких були рухові 
флуктуації, спостерігалося швидке та стабільне скорочення часу до настання періоду «включення».
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Розкриття відповідної інформації та конфлікт інтересів перераховані в кінці цієї статті.

Розвиток рухових флуктуацій є ключовим обме-
женням для тривалого лікування хвороби Паркін-
сона (ХП) за допомогою леводопи. Після розвитку 
рухових ускладнень деякі пацієнти можуть мати де-
кілька епізодів «виключення» на день, а при прогре-
суванні захворювання кумулятивний щоденний час 
епізодів «виключення» може становити ≤ 50% від 
часу неспання пацієнта.1–3 Тривалість від прийому 
леводопи до періоду «включення» часто може бути 
головною складовою загального добового часу пе-

ріоду «виключення».4–6 Затримки періоду «включен-
ня» відображають затримку абсорбції леводопи та 
подальшу затримку проходження гематоенцефа-
лічного бар’єра. Це може бути наслідком затримки 
спорожнення шлунка (гастропарезу), наявності ін-
тестинального пептиду, який конкурує з леводопою 
при абсорбції, надмірного розвитку мікрофлори та/
або фармакодинамічних ефектів.6–8 Тривала ранко-
ва акінезія, під час якої пацієнти залишаються в ста-
ні «виключення» перед терапевтичною  відповіддю 
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на першу ранкову дозу леводопи, є звичайним 
клінічним проявом у пацієнтів із затримкою періо-
ду «включення». Оскільки інтестинальний пептид 
зазвичай не присутній при пробудженні, цілком 
ймовірно, що тривала ранкова акінезія відображає 
затримку спорожнення шлунка або неправильно 
визначені фармакодинамічні фактори.

Звичайна пероральна допоміжна терапія до ле-
водопи, включаючи пероральні агоністи дофаміну, 
інгібітори моноаміноксидази (МАО) та інгібітори 
катехол-О-метилтрансферази (КОМТ), часто вико-
ристовується для зменшення симптомів «виснажен-
ня» після закінчення ефекту дози. Однак, хоча ці 
методи лікування скорочують загальний щоденний 
час періоду «виключення», в більшості пацієнтів пе-
ріод «виключення» залишається довготривалим, що 
може відображати затримку настання «включен-
ня», відсутність відповіді на дозу та субоптимальну 
відповідь «включення». Жодна з цих пероральних 
терапій не дає ефективного скорочення часу до 
появи ефекту леводопи.4,9 Агоніст дофаміну, апо-
морфін, може бути введений у вигляді швидкої під-
шкірної ін’єкції, й, таким чином, на початок його дії 
не впливає ні гастропарез, ні порушення кишкової 
абсорбції. Кілька рандомізованих контрольованих 
досліджень продемонстрували, що в більшості па-
цієнтів із руховими флуктуаціями підшкірна ін’єкція 
апоморфіну забезпечує швидкий та надійний ле-
водопаподібний ефект «включення» протягом 8–15 
хвилин.10–12

Метою цього дослідження було оцінити ефект 
підшкірної ін’єкції апоморфіну в пацієнтів з ХП із 
тривалою ранковою акінезією, пов’язаною із за-
тримкою або нестабільним початком дії після пер-
шої ранкової дози леводопи.

МЕТОДИ
Це багатоцентрове, відкрите дослідження фази 

IV підшкірних ін’єкцій апоморфіну в пацієнтів з ХП із 
ранковою акінезією, яка виникає внаслідок затрим-
ки або нестабільного початку дії після перорально-
го введення леводопи. Дослідження проводилось 
за підтримки US WorldMeds LLC у період з грудня 
2012 року по квітень 2014 року на базі 12 дослід-
ницьких центрів США. Воно проводилося відповід-
но до настанов належної клінічної практики; Зводу 
федеральних правил США (CFR), що стосуються 
захисту людських істот (Частина 50 CFR США 21); 
Нюрнберзького кодексу та Гельсінської декларації. 
Дослідження було схвалено усіма експертними ра-
дами установ-учасників, і всі пацієнти надали пись-
мову інформовану згоду на участь. Дослідження 
зареєстровано на ClinicalTrials.gov (NCT01770145).

Популяція дослідження
В це дослідження були включені дорослі па-

цієнти з ХП (> 18 років), які в даний час отриму-
ють терапію леводопою та в яких спостерігаєть-
ся ранкова акінезія. Пацієнти, які задовольняли 
критеріям, повинні були мати стадії від І до ІІІ за 
модифікованою шкалою Хен-Яра протягом періо-
ду «включення» та отримувати оптимізовану тера-
пію леводопою у постійній підтримуючій дозі про-
тягом принаймні 4 тижнів. Ранкова акінезія була 
визначена як мінімальний час до «включення», 
який повідомлявся учасником дослідження, про-
тягом 45 хвилин або більше після отримання зви-
чайної першої добової дози леводопи протягом 
мінімум 3 днів під час початкового 1-тижневого 
періоду згідно зі щоденником. Пацієнти, які задо-
вольняли критеріям, повинні були вміти адекват-
но диференціювати та описувати зміни в станах 
«включення» та «виключення». Ключові критерії 
виключення включали: використання антагоніс-
тів 5-HT3, використання лікарських засобів для 
лікування гастропарезу (еритроміцин, цизаприд, 
 метоклопрамід), історія поганого дотримання ре-
жиму лікування та/або подальшого спостережен-
ня, а також будь-які серйозні медичні чи психіа-
тричні стани, які, на думку дослідників, зроблять 
участь у дослідженні небезпечною або ускладнять 
дотримання режиму лікування.

Дизайн дослідження
Скринінгове вікно ≤5 днів було дозволено, щоб 

дослідники мали достатньо часу для визначення 
критеріїв включення (візит 1). Під час цього візи-
ту були оцінені рухові функції за Уніфікованою 
шкалою оцінки симптомів хвороби Паркінсона 
(UPDRS), коли пацієнти перебували в стані «най-
кращого включення». Після того як вони були 
включені в дослідження, пацієнти закінчили почат-
ковий 7-денний період, протягом якого, прийняв-
ши звичайну першу дозу леводопи, вони запису-
вали у щоденник, який було надано, інформацію 
щодо свого рухового стану (тобто «включення» або 
«виключення») кожні 5 хвилин, поки не було до-
сягнуто «включення» або поки не пройшов період  
60 хвилин (тобто мала місце відсутність відповіді 
на дозу). Цей запис про щоденний час до настання 
періоду «включення» після регулярного заплано-
ваного прийому ранкової дози леводопи був потім 
переглянутий, щоб визначити, чи були дотрима-
ні критерії включення для ранкової акінезії. Якщо 
так, то наприкінці початкового періоду всі пацієнти 
починали протиблювотну терапію триметобенза-
мідом (3 дні) та поверталися до клініки для титру-
вання дози апоморфіну до визначення оптималь-
ної дози (візит 2; протягом максимального періоду  
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в 11 днів). Під час титрування збільшення дози було 
дозволено під час наступного спостережуваного у 
суб’єкта періоду «виключення», але не раніше ніж 
через 2 години після попередньої дози апоморфі-
ну. Для оптимізації дози було дозволено максимум 
3 візити до клініки (протягом 11 днів). Оптимальні 
дози були визначені в протоколі як доза апоморфі-
ну, що досягає ≥90% від «найкращого включення» 
пацієнта (як було зафіксовано під час скринінго-
вого візиту) протягом 15 хвилин після підшкірної 
ін’єкції апоморфіну та без непереносимих побічних 
ефектів. У США апоморфін доступний лише в кон-
центрації 10 мг/мл і розводити його не можна. Тому 
дозу 2 мг завжди вводять в об’ємі 0,2 мл, 3 мг як 
0,3 мл тощо.

Перед початковою ін’єкцією апоморфіну ре-
зультати обстеження рухових функцій за UPDRS 
реєстрували в стані «виключення». Під час титру-
вання доза апоморфіну поступово збільшувалася 
з кроком ≤2 мг від початкової дози 2 мг (0,2 мл), 
поки кожен окремий учасник не досяг оптималь-
ної дози, але не перевищувала 6 мг (0,6 мл). Піс-
ля визначення оптимальної дози пацієнти пере-
ходили до 7-денного періоду лікування, протягом 
якого їхня ранкова доза леводопи була замінена 
підшкірною ін’єкцією апоморфіну в той самий зви-
чайний час, з подальшим записом рухових станів 
«включення» та «виключення» у щоденник з інтер-
валами в 5 хвилин. Всі інші лікарські засоби для 
лікування ХП (засоби, дози та терміни) залишалися 
незмінними під час дослідження. Після закінчення 
дослідження (протягом 2 днів після періоду ліку-

вання апоморфіном) пацієнти поверталися в кліні-
ку для остаточних оцінок (візит 3).

Оцінки
Використовуючи щоденник, пацієнти самостійно 

записували час до настання періоду «включення», від-
значаючи «так» або «ні» кожні 5 хвилин до настання 
«включення» протягом перших 60 хвилин, після кож-
ної ранкової дози леводопи протягом 7 днів початкової 
фази лікування леводопою та наступних ін’єкцій апо-
морфіну у фазу лікування протягом 7 днів. «Включен-
ня» було визначено як момент, коли пацієнт вперше 
відчув, що лікарський засіб працює; всі пацієнти прохо-
дили навчання щодо ведення щоденника та інтерпрета-
ції ними станів «включення» і «виключення», погоджую-
чи дані з дослідником протягом періоду скринінгу.

Дослідники та суб’єкти давали загальну клініч-
ну оцінку тяжкості захворювання (CGI-S) і загаль-
ну оцінку тяжкості захворювання пацієнтом (PGI-S) 
відповідно та EuroQol (EQ-5D) (стосовно ранкової 
акінезії протягом попередніх 7 днів) перед отриман-
ням першої дози апоморфіну під час візиту 2 та під 
час візиту 3. Стадію за модифікованою шкалою Хен-
Яра та рухові функції за UPDRS версії 3.1 оцінювали 
під час візиту 1 у стані «найкращого включення», під 
час візиту 2 у стані «виключення» до першої ін’єкції 
апоморфіну та через 15 хвилин після кожної дози 
апоморфіну (для виявлення оптимальної дози стану 
«включення»). Безпеку та переносимість оцінювали 
методом звітування про небажані явища (НЯ), ви-
мірювання життєвих показників, неврологічних об-
стежень та фізикальних оглядів.

Зараховані та дійшли до етапу 
титрування дози АПО n=127

Досягли етапу лікування АПО: n=101

Завершили 
участь у дослід-

женні n=97

Включені  
до ППА n=88

Достроково завершили участь у дослідженні n=26
Небажані явища: n=20
Дали згоду на дострокове завершення: n=1
Втрачені для подальшого спостереження: n=1
Неможливо визначити оптимальну дозу: n=4

Достроково завершили участь у дослідженні n=4
Небажані явища: n=3 
Дали згоду на дострокове завершення: n=1

Рис. 1. Розподіл учасників клінічного дослідження. До ППА були включені всі пацієнти, які відповідали 
критеріям включення та заповнили щоденники протягом щонайменше 5 із 7 днів у період лікування апо-
морфіном.
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Статистичний аналіз
Аналізи ефективності проводили для популяції 

повного аналізу (ППА), визначеної як усі пацієнти, що 
були включені в дослідження, які зробили записи до 
щоденника протягом ≥5 із 7 днів періоду лікування 
апоморфіном. Результати початкового періоду та ре-
зультати безпеки оцінювали серед популяції для оцін-
ки безпеки, яка включала всіх пацієнтів, які приймали 
щонайменше 1 дозу досліджуваного препарату.

Первинним кінцевим результатом для ефектив-
ності була зміна від початкового рівня в середньо-
му добовому часі до настання періоду «включення» 
для леводопи відповідно до щоденника учасника. 
Для цілей аналізу відсутність відповіді на дозу була 
практично визначена як ненастання періоду «вклю-
чення» протягом 60 хвилин відповідно до домаш-
нього щоденника, а ці дані для відсутності відпові-
ді на дозу були замінені на 100 хвилин. Ключовими 
вторинними результатами для ефективності були 
зміни, порівняно з початковими, показників CGI-S, 
PGI-S, EQ-5D-3L та візуальної аналогової шкали  
EQ-5D-3L (VAS). Зміни стадії за модифікованою 
шкалою Хен-Яра та показників рухових функцій за 
UPDRS між станом «виключення» перед прийняттям 
апоморфіну та станом «включення» після прийняття 
апоморфіну (лише для оптимальної дози апоморфі-
ну) також аналізували як вторинні змінні. Всі ефекти 
лікування були проаналізовані за допомогою t-кри-
терію Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ

 Розподіл учасників клінічного  
дослідження
До популяції для оцінки безпеки входили 127 за-

рахованих пацієнтів, і 97 пацієнтів завершили дослі-
дження (рис. 1). ППА налічувала 88 (69%) пацієнтів; 
3 пацієнти не заповнили у щоденнику 5 із 7 необхід-
них днів протягом початкової фази лікування лево-
допою або апоморфіном, а 6 пацієнтів пізніше були 
вилучені з аналізу, оскільки вони не відповідали 
початковим критеріям включення щодо часу до на-
стання періоду «включення» > 45 хвилин протягом  
3 із 7 днів періоду лікування леводопою.

 Початкові характеристики та опти-
мальні рівні дозування апоморфіну
Демографічна характеристика суб’єктів та по-

чаткові характеристики популяції для оцінки без-
пеки представлені в таблиці 1. Популяція ППА 
складалася переважно з осіб європеоїдної раси, з 
середнім (± стандартне відхилення (СВ)) віком 65,20 
± 9,72 року. Майже у половини (45,6%) пацієнтів ХП 
була діагностована протягом <10 років, середня ± 
СВ добова доза леводопи становила 965 ± 990 мг, 
і більшість пацієнтів отримували пероральні допо-
міжні лікарські засоби (агоністи дофаміну, інгібіто-
ри КОМТ та МАО-Б) (табл. 1). Оптимальний рівень 
дози апоморфіну був визначений як 2 мг у 25 паці-
єнтів (28,4% ППА), 3 мг у 12 пацієнтів (13,6%), 4 мг 
у 35 пацієнтів (39,8%), 5 мг у 12 пацієнтів (13,6%)  

Таблиця 1. Вихідні характеристики

Вихідні характеристики ППА (N = 88) Безпека (N=127)

Чоловіки; n (%) 56(63,6%) 84(66,1%)

Вік (роки); середнє значення ± СВ 65,63 ± 10,14 65,20 ± 9,72

Тривалість ХП (роки); середнє значення ± СВ 11,63 ± 5,95 10,38 ± 5,74

Тривалість ранкової акінезії (роки); середнє значення ± СВ 4,53 ± 3,27 4,23 ± 2,71

Показник рухової активності за UPDRS (ON); середнє значення ± СВ 20,36 ± 9,71 20,05 ± 0,97

Тривалість лікування леводопою (місяці); середнє значення ± СВ 57,49 ± 85,49 52,09 ± 85,66

Добове дозування леводопи (мг); середнє значення ± СВ 841 ± 512 965 ± 990

Застосування додаткових препаратів; n (%)

    Агоністи дофамінових рецепторів 67(76,1%) 83(65,4%)

    Інгібітори МАО-Б 45(51,1%) 59(46,5%)

    Інгібітори КОМТ 42(47,7%) 51(40,2%)

    Амантадин 22(25,0%) 28(22,0%)

СВ – стандартне відхилення; ХП – хвороба Паркінсона; UPDRS – уніфікована шкала оцінки симптомів хвороби Паркінсона;  
МАО-Б – моноаміноксидаза Б; КОМТ – катехол-O-метилтрансфераза.
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та 6 мг у 4 пацієнтів (4,5%). Середня доза апомор-
фіну у ППА становила 3,5 мг.

Оцінки ефективності
Пацієнти з ранковою акінезією, пов’язаною із за-

тримкою початку дії пероральної терапії леводопи, 
мали швидке настання періоду «включення» після 
введення апоморфіну. Середнє значення часу до 
настання періоду «включення» ± СВ зменшилось 
з 60,86 ± 18,11 хвилини на початковому етапі при 
терапії леводопою до 23,72 ± 14,55 хвилини напри-
кінці періоду лікування апоморфіном (зменшення 
на 37,14 ± 20,51 хвилини; P < 0,0001 порівняно з 
початковим рівнем) (Рис. 2).

Час до настання періоду «включення» був ви-
сокостабільним у фазі ін’єкції апоморфіну. Майже 
всі учасники (84 із 88; 95,5%) відмічали зменшення 
часу до настання періоду «включення». Хоча по-
відомлялося про випадки відсутності відповіді на 
дозу (прагматично визначену як час до настання 
періоду «включення» > 60 хвилин) для 144 із 310 
(46%) записів у щоденниках протягом початкового 
тижня лікування леводопою, вони набагато рідше 
спостерігалися при ін’єкціях апоморфіну (20 із 307 
[7%] записів у щоденниках протягом тижня ліку-
вання апоморфіном).
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Рис. 2. Час до «включення» та відсоток відсутності 
відповіді на дозу під час початкового періоду лі-
кування леводопою та періоду лікування апомор-
фіном (ППА; n = 88). Пацієнти записували свій час 
до «включення» після прийому дози леводопи або 
апоморфіну в щоденнику кожні 5 хвилин, відзна-
чаючи або «так», або «ні» до початку «включення» 
≤60 хвилин. Значення 100 було присвоєно часу до 
«включення» тих пацієнтів, які не повідомили про 
«включення» протягом 60 хвилин.

Таблиця 2. Вторинні змінні ефективності (ППА)

Змінні ефективності ППА (n = 88)

Загальна клінічна оцінка тяжкості захворювання

Показник початкового періоду 
лікування леводопою

4,26 ± 0,92

Показник періоду лікування 
апоморфіном

3,73 ± 0,93

Лікувальний ефект 0,53 ± 0,92

Значення Р P < 0,0001

Загальна оцінка тяжкості захворювання 
пацієнтом

Показник початкового періоду 
лікування леводопою

4,34 ± 0,99

Показник періоду лікування 
апоморфіном

3,37 ± 1,30

Лікувальний ефект 0,98 ±1,53

Значення Р P < 0,0001

EQ-5D візуальна аналогова шкала (VAS)

Показник початкового періоду 
лікування леводопою

50,38 ± 21,28

Показник періоду лікування 
апоморфіном

65,67 ± 20,86

Лікувальний ефект 15,28 ± 22,11

Значення Р P < 0,0001

Оцінка індексу EQ-5D-3L

Показник початкового періоду 
лікування леводопою

3,430 ±1,51

Показник періоду лікування 
апоморфіном

2,18 ± 1,60

Лікувальний ефект 1,11 ± 1,72

Значення Р P < 0,0001

Стадії за Хен-Яром

Показник до введення апоморфіну 
(період «виключення»)

2,79 ± 0,66

Показник через 15 хвилин після 
введення апоморфіну (період 
«включення»)

2,31 ± 0,54

Лікувальний ефект 0,48 ± 0,58

Значення Р P < 0,0001

Показник рухової активності за UPDRS

Показник до введення апоморфіну 
(період «виключення»)

35,53 ± 9,79

Показник через 15 хвилин після 
введення апоморфіну (період 
«включення»)

17,32 ± 8,81

Лікувальний ефект 18,22 ± 8,80

Значення Р P < 0,0001

АПО – апоморфін; ППА – популяція для повного аналізу; 
CGI-S – загальна клінічна оцінка тяжкості захворювання; 
PGI-S – загальна оцінка тяжкості захворювання пацієнтом; 
UPDRS – уніфікована шкала оцінки симптомів хвороби Паркінсона.
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Вторинні кінцеві результати, що оцінюють показ-
ники якості життя та показники за шкалами загаль-
них оцінок (показники CGI-S, PGI-S, оцінки індексу 
EQ-5D-3L та показники EQ-5D VAS), підтверджували 
первинні результати ефективності з послідовними та 
статистично значущими змінами від початкового пе-
ріоду лікування леводопою до періоду лікування апо-
морфіном (табл. 2). Об’єктивні оцінки рухової функції 
підтвердили, що підшкірні ін’єкції апоморфіну значно 
покращують рухову функцію, виходячи зі зменшення 
стадії за модифікованою шкалою Хен-Яра та покра-
щення показників рухових функцій за UPDRS.

Безпека та переносимість 
Під час проведення дослідження апоморфіну 

нові проблеми безпеки не спостерігалися. НЯ, які 
виникали на рівні ≥ 5% в популяції для оцінки без-
пеки, були нудота (26,8%), запаморочення (16,5%), 
позіхання (10,2%), сонливість (7,9%), гіпотензія 
(7,9%) і блювання (7,1%). Нудота, блювання та гі-
потензія були також найбільш поширеними НЯ, 

які призвели до припинення лікування (таблиця 3).  
Більшість (20 із 23) пацієнтів, які припинили лі-
кування через НЯ, зробили це у фазі титрування 
дози. Більшість НЯ були легкого або помірного сту-
пеня тяжкості. Одинадцять випадків НЯ важкого 
ступеня тяжкості були зареєстровані у 6 пацієнтів: 
блювання (n = 2), гіпотензія (n = 2), запаморочення, 
холодний піт, біль у вухах, біль у щелепі, зниження 
рухливості, втрата свідомості та синкопе (всі n = 1).  
Тільки один пацієнт з-поміж них повідомив про 
«втрату свідомості» та «синкопе»; у цього ж паці-
єнта були блювання, запаморочення та гіпотензія, 
вказані як важкі (але не серйозні) НЯ. Повідомля-
лося, що ці НЯ з’являються через 15-20 хвилин 
після введення початкової дози 2 мг апоморфіну у 
фазі титрування, також цей пацієнт не продовжив 
участі в дослідженні.

ОБГОВОРЕННЯ
Результати цього відкритого дослідження демон-

струють, що ін’єкція апоморфіну значно скорочува-
ла час до «включення» в пацієнтів з пізніми стадіями 
ХП, які мають ранкову акінезію в результаті відстро-
ченого початку ефекту або відсутності ефекту від 
ранкової дози леводопи, а також що апоморфін 
добре переносився більшістю пацієнтів. У цих па-
цієнтів спостерігався тривалий час до «включення» 
після ранкової дози леводопи — в середньому годи-
на. Скорочення часу до «включення» (в середньому 
на 37,14 хвилини) було клінічно значущим, про що 
свідчать істотні підвищення зроблених пацієнтами 
оцінок якості життя та загальних оцінок стану.

Ранкова акінезія часто згадується як одне з пер-
ших ускладнень леводопи, яке пацієнт відчуває при 
пробудженні.13 Обсерваційне дослідження, прове-
дене в Європі, показало, що при опитуванні паці-
єнтів із ХП щодо їхньої ранкової активності ≤ 60% 
пацієнтів повідомили про періоди «виключення» 
рано вранці.14 Однак, незважаючи на таку високу 
поширеність ранкової акінезії, результати цього до-
слідження показують, що вона часто залишається 
погано розпізнаною та недостатньо лікованою, не-
зважаючи на часте застосування пероральних до-
поміжних препаратів. Пацієнти відчували ранкову 
акінезію в середньому протягом 4 років, хоча фахів-
ці з розладів руху лікували всіх пацієнтів, і більшість 
отримувала допоміжну терапію агоністами дофамі-
нових рецепторів, інгібіторами КОМТ і/або інгібіто-
рами МАО-Б.

Після прийому першої ранкової дози леводо-
пи протягом 7-денного початкового періоду > 40% 
пацієнтів повідомляли про щонайменше одну від-
сутність відповіді на дозу, яка на практиці визна-
чалася як нездатність до «включення» протягом 60 
хвилин після введення дози. Це, ймовірно, відобра-
жає затримку спорожнення шлунка та надходження 

Таблиця 3. НЯ, які призвели до припинення лікування  
(Популяція для оцінки безпеки)

НЯ*
Частота; n (%) 

(N = 127)

Всі 23 (18,1)

Гіпотензія 8 (6,3)

Нудота 7 (5,5)

Блювання/позиви до блювання 7 (5,5)

Запаморочення 7 (5,5)

Позіхання 3 (2,4)

Ортостатична гіпотензія 3 (2,4)

Синкопе** 2(1,6%)

Гіпергідроз 2(1,6%)

Припливи 1(0,8%)

Сплутаність свідомості 1(0,8%)

Сонливість 1(0,8%)

Втрата свідомості** 1(0,8%)

Дискінезія 1(0,8%)

Падіння 1(0,8%)

Стомлюваність 1(0,8%)

Нечіткість зору 1(0,8%)

*Для пацієнтів, які не змогли перенести дозу 2 мг під час титру-
вання, могло бути більше однієї причини припинення лікування. 
**Один пацієнт, який отримав одну дозу 2 мг апоморфіну, пові-
домив про «втрату свідомості» та «синкопе»; у цього ж пацієнта 
також спостерігалися блювання, запаморочення та гіпотензія, 
зазначені як важкі НЯ, що призвели до припинення лікування. 
НЯ — небажані явища
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 леводопи до проксимального відділу кишечнику, де 
леводопа абсорбується (при пробудженні в кишеч-
нику низька ймовірність присутності інтестинально-
го пептиду). Також існує інформація, що при більш 
повільному спорожненні шлунка більша кількість 
леводопи може метаболізуватися в дофамін шля-
хом амінокислотного декарбоксилювання в слизо-
вій оболонці шлунка.7

Поширеність відсутності відповіді на дозу була 
несподівано високою, тому подальше вивчення 
частоти відсутності відповіді на дозу леводопи в 
пацієнтів із руховими флуктуаціями є виправданим. 
Випадки відсутності відповіді на дозу траплялися 
набагато рідше при лікуванні апоморфіном, а се-
редній час до «включення» після підшкірної ін’єк-
ції апоморфіну становив близько 24 хвилин, що 
вказує на те, що в основі відсутності відповіді на 
дозу може бути шлунково-кишкова дисфункція. 
Майже всі пацієнти (95,5%) показали скорочення 
часу до «включення», що відображає частоту від-
повідей 95% в попередніх дослідженнях.10 Також 
була встановлена надійність впливу апоморфіну 
на рухову активність зі значним покращенням за 
шкалою Хен-Яра та показників рухової активнос-
ті за UPDRS, паралельно дії леводопи. Хоча це й 
не оцінювалося безпосередньо, поліпшення ран-
кової акінезії, мабуть, має клінічне значення для 
пацієнтів і дозволяє їм, наприклад, більш безпечно 
вставати з ліжка, виконувати свої звичайні ранко-
ві заняття та продовжувати свій день. Дійсно, ці-
каво те, що пацієнти послідовно оцінювали вихід-
ний ступінь тяжкості захворювання як «гірший» та 
ступінь поліпшення їхнього стану під час лікування 
як «значніший» у порівнянні із загальною оцінкою 
тяжкості захворювання, виконаною дослідником. 
Це свідчить про те, що пацієнти вважають ранко-
ву акінезію більш серйозною проблемою, ніж може 
бути визнано на даний час в клінічній практиці.

Не було зареєстровано жодних нових НЯ під 
час фази титрування дози апоморфіну або на ін-
шому етапі дослідження. Слід зазначити, що 7 із 20 
пацієнтів, які припинили лікування через НЯ у фазі 
титрування, не могли переносити дозу 2 мг. Більш 
того, половина пацієнтів (n = 10), які припинили лі-
кування через НЯ, зробили це тільки через один 
побічний ефект, що вказує на значущість побічно-
го ефекту з точки зору НЯ. Побічні ефекти не були 
очевидні у звітах про ефективність; результати в 
популяції для оцінки безпеки були аналогічні тим, 
які спостерігалися в популяції для повного аналі-
зу (значущість всіх результатів була на рівні 5%). 
Як і слід було очікувати, найчастішими причина-
ми припинення лікування були нудота, блювання 
та гіпотензія. Дослідження триметобензаміду для 
контролю нудоти та блювання під час початку та 
при продовженні лікування апоморфіном шляхом 

підшкірного введення показало, що в 16% пацієн-
тів, які отримували триметобензамід, попередньо 
спостерігалися нудота та/або блювання в період 
титрування дози апоморфіну.15

Обмеження цього дослідження включають в 
себе відкритий дизайн і прагматичне визначення 
відсутності відповіді на дозу, за яким всім паці-
єнтам, у яких не відбулося «включення» протя-
гом 60 хвилин, присвоювалося значення часу до 
«включення» 100 хвилин. Це було довільно обране 
значення, і можливо, що цей метод підстановки 
міг призвести до переоцінки середнього часу до 
«включення» леводопи (якщо в пацієнтів відбува-
лося «включення» протягом 60-100 хвилин) або, 
навпаки, до недооцінки (якщо в пацієнтів відбу-
валося «включення» через > 100 хвилин). Дослі-
дження було розроблено для оцінки часу настан-
ня відповіді на апоморфін у пацієнтів з ранковою 
акінезією та не повністю відображає клінічну 
практику, в якій переривчасті підшкірні ін’єкції 
апоморфіну можуть бути додані до перорально-
го лікування ХП протягом дня.16 Дійсно, пацієнти 
з ранковою акінезією можуть отримувати користь 
від комбінації підшкірної ін’єкції апоморфіну (для 
швидкого полегшення) з пероральним прийомом 
леводопи (для тривалішого ефекту). Нарешті, до-
слідження проводилося в умовах маркування в 
США і тому може не повністю відображати клініч-
ну ситуацію в інших країнах. Наприклад, в Європі 
ліцензовані вищі дози ≤ 10 мг апоморфіну, а дом-
перидон вважається кращим засобом профілак-
тики блювання для одночасного застосування з 
апоморфіном, але він недоступний у Сполучених 
Штатах.16 Альтернативні системи доставки лево-
допи або апоморфіну можуть також зменшити 
період до «включення» під час таких випадків, як 
ранкова акінезія, але вони не зареєстровані для 
використання в Сполучених Штатах.

Таким чином, було виявлено, що підшкірні ін’єкції 
апоморфіну забезпечують швидке та надійне «вклю-
чення» для пацієнтів з ранковою акінезією, мабуть, 
в результаті уникнення шлунково-кишкової достав-
ки та абсорбції. На додаток до запобігання епізодів 
«виключення» ін’єкції апоморфіну мають клінічне 
значення для зменшення перших проявів ранкової 
акінезії, забезпечуючи швидке та надійне «включен-
ня» при застосуванні під час пробудження.
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Я  
«ВКЛЮЧЕНИЙ»

ДЛЯ ПІДШКІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Дацептон®, розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл. Склад: 1 мл розчину містить 10 мг апоморфіну гідрохлориду гемігідрату; допоміжні речовини: натрію метабісульфіт (E 223), кислота хлористоводнева, натрію гід-
роксид, вода для ін’єкцій. Показання. Лікування моторних флуктуацій (феномен «включення-виключення») у пацієнтів із хворобою Паркінсона, стан яких недостатньо контролюється пероральними протипар-
кінсонічними препаратами. Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Пригнічення функції дихання, деменція, психотичні захворювання або печінкова 
недостатність. Апоморфіну гідрохлорид гемігідрат не можна застосовувати пацієнтам, які мають відповідь «включення» на леводопу з тяжкою дискінезією або дистонією. Супутнє застосування з ондансетро-
ном. Препарат Дацептон®, розчин для ін’єкцій 10 мг/мл, протипоказаний дітям та підліткам віком до 18 років. Побічні реакції. З боку крові та лімфатичної системи. Нечасто: повідомляли про розвиток гемолі-
тичної анемії і тромбоцитопенії у пацієнтів, які отримували апоморфін. Рідко: еозинофілія рідко спостерігалася під час лікування апоморфіну гідрохлоридом гемігідратом. З боку імунної системи. Рідко: оскільки 
препарат містить натрію метабісульфіт, можливі алергічні реакції (зокрема анафілаксія і бронхоспазм). Психічні розлади. Дуже часто: галюцинації. Часто: нейропсихічні розлади (зокрема легка транзиторна 
сплутаність свідомості та зорові галюцинації) спостерігалися під час лікування апоморфіну гідрохлоридом гемігідратом. Частота невідома: розлади контролю імпульсивної поведінки (патологічна пристрасть до 
азартних ігор, підвищене лібідо, гіперсексуальність, непереборний потяг до покупок або витрачання грошей, булімія та компульсивне переїдання) можуть спостерігатися у пацієнтів під час лікування агоністами 
допаміну, включаючи апоморфін; агресія, тривожне збудження. З боку нервової системи. Часто: транзиторний седативний ефект при введенні кожної дози апоморфіну гідрохлориду гемігідрату може спосте-
рігатися на початку лікування; зазвичай цей ефект минає через кілька тижнів після початку лікування; застосування апоморфіну супроводжується сонливістю; також повідомляли про випадки запаморочення. 
Нечасто: апоморфін може індукувати дискінезії під час періоду «включення», які в деяких випадках можуть бути тяжкими і призвести до відміни терапії у певної кількості пацієнтів; застосування апоморфіну 
супроводжувалося епізодами раптового засинання. Частота невідома: непритомність; головний біль. З боку судин. Нечасто: ортостатична гіпотензія спостерігається нечасто та зазвичай є транзиторною. 
Респіраторні, торакальні та медіастинальні розлади. Часто: позіхання спостерігалося під час лікування апоморфіном. Нечасто: повідомляли про утруднене дихання. З боку шлунково-кишкового тракту. Часто: 
нудота і блювання, особливо у початковий період лікування апоморфіном, зазвичай при відсутності застосування домперидону. З боку шкіри та підшкірної клітковини. Нечасто: повідомлялося про локальні 
та генералізовані висипання. Системні розлади та ускладнення у місці введення. Дуже часто: у більшості пацієнтів спостерігаються реакції у місці ін’єкції, особливо при безперервному застосуванні, зокрема 
підшкірні вузлики, ущільнення, еритема, болючість і панікуліт; можливі інші місцеві реакції (зокрема подразнення, свербіж, синці та біль). 
Нечасто: повідомляли про некроз і виразки у місці ін’єкції. Частота невідома: повідомляли про периферичний набряк. Результати лабо-
раторних досліджень. Нечасто: повідомляли про позитивні проби Кумбса при лікуванні пацієнтів апоморфіном. Більше інформації можна 
знайти в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Категорія відпуску: за рецептом. Дата останнього перегляду: 
березень 2020. Заявник: ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ, Обербургау 3, 4866 Унтерах-на-Аттерзеє, Австрія. Дацептон® 

Апоморфіну гідрохлорид

Дацептон® – швидкодіючий агоніст 
дофамінових рецепторів,  
який достовірно скорочує час  
до «включення» на пізній стадії 
хвороби Паркінсона.

Шприц-ручка D-mine® Pen дозволяє 
пацієнту контролювати «включення»  
та покращує якість життя.


