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Rasagiline: niet voor elke nieuwe parkinsonpatiënt
DE aDaGIo-STuDIE

Teus van Laar, agnita J.W. Boon en Bastiaan R. Bloem* Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:a2570

periode voor beide studiearmen. De groep die eerst pla-
cebo krijgt, heeft dus een late start van het medicament 
ten opzichte van de groep die van meet af aan met het 
medicament wordt behandeld. Op deze wijze is het theo-
retisch mogelijk om een scheiding aan te brengen tussen 
het effect op de symptomen – het symptomatisch effect 
zou op het einde van de studie in beide behandelarmen 
gelijk moeten zijn – en een eventueel ziektemodificerend 
effect, hetgeen zich zou moeten vertalen in een betere 
uitkomst voor de vroeg behandelde groep op het einde 
van de studie. Deze vroeg behandelde groep heeft immers 
langer kunnen profiteren van het ziektemodificerende 
effect.

Opzet ADAGIO-stuDIe
De ADAGIO-studie was een prospectieve multicentri-
sche studie waaraan ruim 1100 patiënten met de ziekte 
van Parkinson deelnamen. Alleen mannen en vrouwen 
van 30-80 jaar met de ziekte van Parkinson en met een 
ziekteduur < 18 maanden konden meedoen. De primaire 
uitkomstmaat was de ernst van de ziekte, uitgedrukt als 
score op de ‘Unified Parkinson’s disease rating scale’ 
(UPDRS). Een hogere score geeft een grotere mate van 
ernst aan.
Zowel de placebogecontroleerde periode (waarin één 
groep placebo ontving en de andere groep rasagiline) als 
de actieve behandelperiode (waarin beide groepen  
rasagiline ontvingen) bedroegen 36 weken. De totale 
studieduur bedroeg dus 72 weken. Rasagiline werd in 2 
doseringen getest: 1 mg en 2 mg per dag. Voor beide 
doseringen was er een groep die direct met het middel 
begon (vroege start) en een groep die na 36 weken begon 
(late start), waardoor in totaal 4 groepen ontstonden.

WAArOm zOu rAsAGIlIne zIektemODIfIcerenD kunnen zIjn?
De aanwijzingen voor eventueel ziektemodificerend 
effect komen uit laboratoriumonderzoek, dat neuropro-
tectieve en neurorestoratieve effecten toonde van een 
metaboliet van rasagiline, het 1-(R)-aminoindaan. Deze 
metaboliet heeft invloed op de geprogrammeerde cel-
dood en beschermt dopaminerge zenuwcellen tegen de 
schadelijke invloed van diverse toxinen.2

Dit is geen klasse-effect van alle MAO-B-remmers, aan-
gezien bijvoorbeeld selegiline, een andere MAO-B- 

Er is momenteel veel aandacht voor de vraag of er meer 
mogelijk is dan zuiver symptomatische behandeling van 
patiënten met de ziekte van Parkinson. De huidige 
behandeling van deze progressieve ziekte is namelijk 
uitsluitend gericht op symptoombestrijding. Er is tot op 
heden geen bewijs dat farmacotherapeutische beïnvloe-
ding van de achteruitgang van de ziekte mogelijk is, zo 
concludeert de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Ziekte 
van Parkinson’.1 Kort na het gereedkomen van de richtlijn 
verschenen in The New England Journal of Medicine ech-
ter de resultaten van een grote studie, de ‘Attenuation of 
disease progression with azilect given once-dai-
ly’(ADAGIO)-trial, waarin onderzocht is of het genees-
middel rasagiline de natuurlijke progressie van de ziekte 
van Parkinson zou kunnen modificeren.2

nIeuWe OnDerzOeksOpzet: ‘DelAyeD stArt’
Tot dusverre waren alle studies met parkinsonmedicatie 
methodologisch niet in staat om een mogelijk ziektemo-
dificerend effect te onderscheiden van een gelijktijdig 
optredend effect op de symptomen.3-7 Daarom gebruikte 
men voor de ADAGIO-studie een geheel nieuwe, door de 
FDA goedgekeurde, onderzoeksopzet.
De figuur geeft de essentie weer van deze zogenoemde 
‘delayed-start’-studieopzet. Hierbij wordt een placeboge-
controleerde periode gevolgd door een actieve behandel-
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remmer, dit effect niet toonde. In rechtstreeks vergelij-
kend dierexperimenteel onderzoek met rasagiline en 
selegiline bleek rasagiline op diverse functionele, fysiolo-
gische en histochemische parameters de dopaminerge 
neuronen in de substantia nigra beter te beschermen 
tegen degeneratie dan selegiline.8 Vooral als het middel 
werd toegediend nadat de schade was ontstaan, liet  
rasagiline de neuronen beter herstellen dan selegiline.

uItkOmsten vAn De ADAGIO-stuDIe
Bij de dosering rasagiline van 1 mg per dag vertoonde de 
groep die vroeg was begonnen minder klinische ziekte-
progressie na 72 weken dan de groep die eerst 36 weken 
placebo had gekregen. Op alle primaire uitkomstmaten 
vond men een significant effect (zie ook de bijdrage ‘In 
het kort’ elders in dit tijdschrift).9 Tot ieders verrassing 
had de dosering van 2 mg echter geen ziektemodificerend 
effect. Aan het eind van de follow-up bestond voor de 2 
mg-dosering geen verschil tussen de vroege-startgroep 
en de late-startgroep.
Met een niet vooraf geplande post-hocanalyse op sub-
groepen (gestratificeerd op basis van de ziekte-ernst bij 
aanvang van de studie) werd nagegaan of een sterker 
symptomatisch effect van de dosis van 2 mg de effecten 

op de ziekteprogressie mogelijk heeft kunnen maskeren 
bij patiënten met zeer geringe symptomen. Dit bleek 
inderdaad het geval te zijn. In de subgroep met de 25% 
hoogste UPDRS-scores werd namelijk wél een verschil 
gevonden na 72 weken follow-up, in het voordeel van de 
vroege-startgroep.
De ADAGIO-studie bevestigde daarnaast dat rasagiline 
een duidelijk effect op de symptomen heeft. Dit was reeds 
gevonden in eerdere studies, maar een nieuwe bevinding 
hier was dat het symptomatisch effect werd aangetoond 
bij patiënten met zeer geringe symptomen en een kort 
ziektebeloop.

zIjn Deze uItkOmsten klInIsch relevAnt?
Het grote probleem van deze studie betreft de verschillen 
tussen de 1 mg- en de 2 mg-arm. Eerdere pogingen om 
met selegiline een mogelijke ziektemodificatie aan te 
tonen, faalden,3,4 maar daarbij werd niet de ‘delayed-
start’-studieopzet gebruikt. De zogenoemde ‘PROUD’-
studie, met de dopamineagonist pramipexol als actieve 
interventie, gebruikte wel ‘delayed start’-opzet als de 
ADAGIO-studie, maar de voorlopige resultaten toonden 
geen enkel verschil tussen vroege en late starters. Er lijkt 
dus geen sprake te zijn van een aspecifiek ziektemodifice-

 

fIGuur  Principe van de ’delayed-start’-studieopzet. Fase 1 is de 

placebogecontroleerde fase (in dit voorbeeld week 1-36), fase 2 is de actieve 

behandelingfase voor beide armen (week 37-72). De interventiegroep ( ) 

begint direct met de behandeling (‘vroege start’), de controlegroep pas in week 

37 ( ; ‘late start’).  Er zijn drie uitkomstmaten, toegelicht met 

tekstbalonnen in de figuur: (1) verschil in hellingshoek in fase 1 (na de 

symptomatische fase); (2) geen verschil in de hellingshoek in fase 2 (non-

inferioriteit); (3): verschil in verandering op de meetschaal aan het eind van de 

onderzoeksperiode. Een effect op het ziektebeloop is aangetoond als er verschil 

in effect is tussen interventie en placebo, als de progressie in fase 2 in beide 

onderzoeksgroepen gelijk is en als er aan het eind van de studie een verschil in 

uitkomst is tussen de groep die direct startte met de interventie en de groep die 

daar pas later mee begon. uPDRS = unified Parkinson’s disease rating scale.
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rend effect, gekoppeld aan het vroeg starten met de 
behandeling bij licht aangedane patiënten en onafhanke-
lijk van het type medicatie.
Aan het eind van de studie bedroeg het verschil in de 
UPDRS-scores 1,68 punten. Dit lijkt klinisch niet erg 
relevant, voor een schaal die loopt van 0-176. Het gaat 
hier echter om een effect bovenop het symptomatische 
effect. De placebogroep ging tijdens de studie 3 punten 
achteruit. Als het ziekteproces compleet stilgezet zou 
zijn door rasagiline, zou het maximaal te behalen verschil 
dus ook 3 punten zijn geweest. Zo bezien gaf de vroege 
start met 1 mg meer dan 50% van het maximaal te beha-
len effect. Bovendien is dit mogelijke ziektemodificerende 
effect, zelfs al is het relatief gering, belangrijk als ‘proof of 
concept’ bij deze anderszins onvermijdelijk progressieve 
hersenziekte.
Een ander punt van kritiek op de ADAGIO-studie is de 
relatief korte follow-up van de patiënten, in totaal 18 
maanden. Het blijft onduidelijk of een eventueel ziekte-
modificerend effect van rasagiline persisteert na deze 
periode. En wat betekenen de huidige bevindingen voor 
bijvoorbeeld de mate van handicap over 10 jaar, aangeno-
men dat patiënten het medicijn chronisch blijven gebrui-
ken?
Verder is een probleem van dit soort onderzoek dat ziek-
temodificatie niet met zekerheid kan worden aangetoond 
als alleen klinische uitkomstmaten worden beoordeeld. 
Momenteel ontbreekt het echter aan betrouwbare bio-
markers voor de mate van ziekteprogressie. Daarom zal 
het definitieve bewijs van ziektemodificatie waarschijn-
lijk op zich laten wachten tot dergelijke markers beschik-
baar komen.

rAsAGIlIne vOOr elke nIeuWe pAtIënt met pArkInsOn?
Er is op dit moment onvoldoende reden om alle nieuwe 
patiënten met de ziekte van Parkinson rasagiline voor te 
schrijven. De ADAGIO-studie heeft immers geen consis-
tent resultaat opgeleverd, ondanks het feit dat deze studie 
qua design en uitkomsten een mijlpaal is in de ontwikke-
ling van nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Par-
kinson.
De ADAGIO-studie heeft wel bevestigd dat rasagiline 
een duidelijk effect op de symptomen heeft, ook bij zeer 
licht aangedane patiënten met een kort ziektebeloop. Als 
men aan deze patiënten rasagiline 1 mg dd voorschrijft 
ter bestrijding van de symptomen, kan men uitleggen dat 
de ADAGIO-studie aanwijzingen gaf voor een mogelijke 
ziektemodificatie bij deze dosering, maar dat dit nog niet 
wetenschappelijk bewezen is.
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