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RASAGILINA
Nº. 5 - ano 2006

❚ Tratamento da enfermidade idiopática de Párkinson (EP) en monoterapia ou en terapia coadxuvante (con levodo-
pa) en pacientes con flutuacións na resposta motora de final de dose.

2  INDICACIÓNS AUTORIZADAS

Rasagilina (RA) é un novo
antiparkinsoniano que inhibe de
maneira selectiva e irreversible á
MAO-B (principal responsable do
metabolismo da dopamina no
cerebro), podendo incrementar os
niveis extracelulares de dopamina
no corpo estriado. Este aumento na
concentración de dopamina co
subseguinte incremento da
actividade dopaminérxica podería

retrasar a necesidade de terapia con
levodopa ou permitir o uso de doses
máis baixas na enfermidade
avanzada. 
Rasagilina, trala súa administración
oral, absórbese con rapidez, alcan-
zando unha concentración plasmá-
tica máxima ás 0,5 horas, a
absorción non se ve afectada subs-
tancialmente polos alimentos. A súa
biodispoñibilidade é do 36% cando

se administra en dose única, unín-
dose a proteínas plasmáticas nun
60-70%. Ten unha vida media
de  0,6- 2 horas, metabolízase
case por completo no fígado, espe-
cialmente pola isoenzima CYP1A2
do citocromo P450. Excrétase a tra-
vés dos riles  (62%) e por vía fecal
(22%). Menos do 1% da Rasagilina
elimínase inalterada.

1  DESCRICIÓN

Avaliación ..........................................................................................................................................Experiencia clínica insuficiente
A bibliografía dispoñible sobre a novidade terapéutica é insuficiente, ou pouco concluínte, ou mostra
unha experiencia insuficiente, que non permite establecer conclusións significativas.
Data de avaliación.................................................................................................................................................................. Outubro 2006

❚ Rasagilina administrarase por vía oral, a unha dose de 1 mg cada día, con ou sen levodopa. Pode tomarse con ou sen alimentos.

3  POSOLOXÍA E FORMA DE ADMINISTRACIÓN
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A eficacia clínica da Rasagilina está baseada en tres ensaios
clínicos; un deles (estudo TEMPO) en monoterapia en fase
temperá da EP e dous (estudos PRESTO e LARGO) como
terapia coadxuvante da levodopa en pacientes con EP
avanzado e complicado con  flutuacións motoras. 
❚ Estudo TEMPO : multicéntrico, aleatorio, dobre cego,
con dúas fases de 26 semanas de duración, a primeira  con-
trolada con placebo e a segunda con Rasagilina 2 mg.
Foron incluídos no estudo pacientes con EP en fases iniciais
que presentaban cando menos dous signos cardinais da EP
(tremor en repouso, bradicinesia ou rixidez) e un índice de
severidade na escala modificada de Hoehn e Yarh non
maior a 3 (estadía 0: non hai signos da enfermidade, ata  5:
paciente permanece en cadeira de rodas ou encamado se
non ten axuda). Outros tratamentos para a EP non foron
permitidos excepto anticolinérxicos. Na primeira fase alea-
torizáronse 404 pacientes para recibir inicialmente rasagi-
lina (1 ou 2 mg) ou placebo cunha distribución 1:1:1. Na
segunda fase, os pacientes que tomaban placebo iniciaron
tratamento con Rasagilina 2 mg/día ata final de estudo. A
variable principal de medida foi a variación na escala
UPDRS (Unified Parkinson´s Disease Rating Scale) (escala
conformada de varias subescalas que no seu conxunto
puntúan dende 0 ata 176 puntos -a maior puntuación peor
estado-) ata final da primeira fase (26 semana). Entre as
variables secundarias estudadas: porcentaxe de responde-
dores (definido como un empeoramento inferior a 3 puntos
na escala UPDRS), cambios nas subescalas UPDRS, tempo
que transcorre ata que o paciente necesita terapia con
levodopa, pacientes que necesitaron levodopa durante o
estudo e variacións na escala de calidade de vida na enfer-
midade  de Párkinson (PDQUALIF). Completaron a fase con-
trolada con placebo aproximadamente un 80%, sen que
houbese diferenzas significativas entre grupos. Na segunda
fase do estudo a medida de eficacia estudada foi o cambio
na escala UPDRS, comparando Rasagilina 1 e 2 mg/día con
Placebo + Rasagilina 2 mg dende inicio ata final de estudo
(52 semanas). 
❚ RESULTADOS PRIMEIRA FASE ( 26 SEMANAS): os
cambios na escala UPDRS dos pacientes con tratamento
activo fronte a placebo foron significativas: Rasagilina 1 mg
vs. Placebo -4,20 [-5,66, -2,73](P<0,001); Rasagilina 2 mg
vs. Placebo -3,56 [-5,04,-2,08] (P<0,001), tamén houbo
diferenzas significativas no porcentaxe de respondedores:
66%, 67% e 49 % para  Rasagilina 1 mg, Rasagilina 2 mg

e Placebo respectivamente e nas variacións da escala
PDQUALIF: Rasagilina 1 mg vs. Placebo -2,91( -5,19,-0,64),
Rasagilina 2 mg vs. Placebo -2,74 (-5,02, -0,45)]. No caso
do tempo que transcorre ata que o paciente necesita levo-
dopa non houbo diferenzas significativas entre os grupos, e
a proporción de pacientes que necesitaron tratamento con
levodopa foi similar.
Unha vez rematadas as dúas fases do estudo (52
semanas) observouse que os pacientes tratados con
Rasagilina dende o inicio, presentaban menos varia-
ción (menor  empeoramento da enfermidade) na
escala UPDRS que os tratados inicialmente con pla-
cebo: Rasagilina 1mg vs. Placebo+ Rasagilina 2mg  -
1,82 (p=0,05) e Rasagilina 2mg vs. Placebo+
Rasagilina 2mg -2,29 (p=0,01).
❚ Estudo PRESTO: multicéntrico, aleatorio, dobre cego,
de 26 semanas de duración controlado con placebo. Foron
incluídos pacientes con EP avanzado, que presentaban
polo menos dous signos cardinais da enfermidade, un
índice na escala modificada de Hoenh e Yart <5 no
período “off” (baixa ou nula actividade motora), con flu-
tuacións motoras (fenómenos “on/off”)  durante polo
menos 2,5 horas diarias, e tratamento crónico con levo-
dopa. No estudo de 26 semanas de duración avaliouse RA
(0,5 e 1 mg) fronte a placebo en 472 pacientes distribuí-
dos (1:1:1). Outros tratamentos para EP foron permitidos.
Durante as primeiras 6 semanas do ensaio permitiuse
axustar a dose da levodopa. A variable principal foi a
variación da duración media diaria do períodos “off” ata
final de estudo (medido cada 30 minutos). Outras varia-
bles secundarias foron estudadas: cambios na  subescala
UPDRS ADL en período “off”, UPDR motriz no estado “on”,
cambios na escala PDQUALIF e avaliación da mellora clí-
nica global do paciente feita polo investigador (escala de
7 puntos: a máis puntos peor estado da EP). Completaron
o estudo aproximadamente un 87% dos pacientes sen
que houbese diferenzas significativas entre os grupos.
Nos pacientes tratados con RA observouse unha redución
significativa na duración do período “off”: -0,49 h (RA 0,5
mg vs. Placebo, p=0,02) e -0,94 h (RA 1 mg vs. Placebo,
p<0,001), aínda que nos pacientes tratados con RA 1 mg
parte de tempo gañado do período “on” asociouse a apa-
ricións de discinesias. Análise das variables secundarias
comparadas con placebo amosan unha mellora significa-
tiva nos pacientes a tratamento con RA excepto na

PDQUALIF; así temos, UPDRS ADL en “off”: -1,20 (RA 0,5
mg vs. Placebo; p=0,008) e -1,34 (RA 1 mg vs. Placebo;
p=0,004); UPDRS  motriz en “on”:  -2,91 (RA 0,5 mg vs.
Placebo; p<0,001) e -2,87 (RA 1 mg vs. Placebo; p=0,001);
avaliación da mellora clínica global: -0,39 (RA 0,5 mg vs.
Placebo; p=0,003) e -0,68 (RA 1 mg vs. Placebo; p<0,001)
e PDQUALIF: -2,18 (RA 0,5 mg vs. Placebo; p=0,07) e -
1,48 (RA 1 mg vs. Placebo; p=0,22).
❚ Estudo LARGO: multicéntrico, aleatorio, dobre cego,
dobre enmascaramento, de 18 semanas de duración
controlado con placebo e tratamento activo, entaca-
pona , aínda que o estudo non foi deseñado para facer
comparación directa entre eles. Foron incluídos
pacientes que presentaban polo menos dous signos
cardinais da enfermidade, un índice na escala modifi-
cada de Hoenh e Yart <5 no  período “off”, flutua-
cións motoras durante polo menos 1 hora diaria no
período “off” e tratamento crónico con levodopa,
sendo permitidos outros medicamentos para EP (excep-
to selegelina, tolcapona ou entacapona). Aleatorizáron-
se 687 pacientes con distribución 1-1-1 para recibir RA
1mg/día, entacapona 200mg/día ou placebo durante 18
semanas (podendo axustarse as doses nas primeiras 6
semanas). A variable principal foi a mesma que no estu-
do PRESTO,  tres variables secundarias foron estudadas:
mellora global medida polo investigador, subescala
UPDR ADL durante a fase “off” e subescala UPDR
motriz durante a fase “on”. Completaron o estudo apro-
ximadamente un 87% dos pacientes sen que houbese
diferenzas significativas entre os grupos.
Nos pacientes con tratamento activo observouse unha
redución significativa na duración do período “off” con
respecto ao placebo : -0,78 h (RA  vs. Placebo,
p=0,0001) e -0,80 h (entacapona vs. Placebo,
p<0,00001), a redución do período off foi acompañado
dun incremento da fase “on” sen  problemas de disci-
nesia. Con respecto ás variables secundarias: A mello-
ra clínica global foi superior nos dous tratamentos
activos[ RA vs. Placebo: 0,49 unidades (p<0,0001),
entacapona vs. Placebo: 0,36 (p=0,0002)], o mesmo
ocorreu coas subescalas que se mediron no ensaio:
UPRS motriz [ RA vs. Placebo: -2,94 (P<0,0001) e enta-
capona vs. Placebo -2,73 (p<0,001)] e UPRS ADL [RA
vs. Placebo: -1,71(p<0,0001)  e entacapona  vs. Place-
bo : -1,38 (p=0,0006)].
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4  DATOS DE EFICACIA NOS ENSAIOS CLÍNICOS REALIZADOS

5  DATOS DE SEGURIDADE
REACCIÓNS ADVERSAS EN ENSAIOS CLÍNICOS:
Estas reaccións citadas no recadro están referidas a pacientes a tratamento con RA 1 mg en monoterapia.

MOI FRECUENTES FRECUENTES POUCO FRECUENTES
(>10%) (1- 10%) (0,1-1%)

Cefalea Síndrome gripal, malestar xeral,
dor no pescozo, reacción alérxica, febre

Anxina de peito ACV, IAM
Dispepsia, anorexia
Depresión, mareo

Rinite

Dermatite de contacto, rash vesiculobulloso, carcinoma pel
Leucopenia

Altralxia, artrite
Urxencia miccional

Conxuntivite

Cando a Rasagilina se asocia a levodopa aparecen outras reaccións adversas claramente dopaminérxicas: discinesias, hipotensión postural,
estrinximento, vómitos, perdida de peso, alucinacións, alteración de sono, boca seca, lesións accidentais.

En Xeral

Sistema cardiovascular

Sistema dixestivo 

Sistema nervioso
Sistema respiratorio

Pel e anexos
Sistema hemático

Sistema osteomuscular
Sistema xenitourinario

Sentidos
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CONTRAINDICACIÓNS: 

❚ Hipersensibilidade ao principio
activo ou a algún dos excipientes.

❚ Paciente con insuficiencia hepática
grave.

❚ Tratamento conxunto con outros
IMAOs ou petidina. Deberán trans-
correr polo menos 14 días dende a
interrupción de Rasagilina e o ini-
cio de tratamento con IMAOs ou
petidina. 

ADVERTENCIAS E
PRECAUCIÓNS ESPECIAIS DE
EMPREGO:

❚ Paciente con insuficiencia renal:
non é necesario cambiar a dose.     

❚ Nenos e adolescentes (< 18 anos):
non se estableceu eficacia e
seguridade.

❚ Debe evitarse a súa administración
na  insuficiencia hepática modera-
da e na leve recoméndase ter pre-
caución. No caso de progresar de
leve a moderada, o tratamento con
rasagilina debe interromperse .

❚ Anciáns: non é necesario cambiar a
dose en pacientes con idade
avanzada.

❚ Embarazo e lactación: deben extre-
marse as precaucións no embarazo
xa que non hai datos clínicos en
humanos. Descoñécese se é excre-
tado no leite materna polo que
tamén se debe ter precaución
durante a lactación.

INTERACCIÓNS
FARMACOLÓXICAS:

❚ Non se debe administrar xunto con
outros IMAOs

❚ Tendo en conta que os IMAOs
poden inducir síndrome serotoni-
nérxico cando se administran con
axentes que aumentan os niveis de
serotonina, antidepresivos ISRRs,
tricíclicos, tetracíclicos e dada a
actividade IMAO da Rasagilina,
débese ter precaución na adminis-
tración conxunta. No caso de fluo-
xetina e fluvoxamida non se deben
administrar conxuntamente coa
Rasagilina.

❚ Os IMAOs combinados cos opioides
dextrometorfán e petidina tamén
producen síndrome serotoninérxi-
ca. No caso de petidina está con-
traindicado o uso conxunto e con
dextrometorfan desaconséllase súa
asociación.

❚ Tamén polo efecto IMAO da Rasa-
gilina desaconséllase o uso conco-
mitante con simpaticomiméticos,
desconxestivos nasais e orais ou
anticararrais con efedrina ou pseu-
doefredina.

❚ Estudos in vitro indican que a prin-
cipal vía de metabolización da
Rasagilina é a isoenzima CYP1A2
do citrocromo P450. Súa adminis-
tración conxunta con medicamen-
tos inhibidores desta isoenzima
poden alterar as concentracións
plasmáticas de Rasagilina [ex.
Ciprofloxacino -inhibidor potente
de CYP1A2- incrementou a ABC
(area baixo a curva) de Rasagilina
un 83 %]. Por contra, indutores da
enzima (tabaco) poden diminuír os
seus niveis.

❚ A Rasagilina non inhibe as  dife-
rentes  isoenzimas do citocromo
P450 (incluíndo a CYP1A2) non
considerándose probable que a
concentracións terapéuticas pro-
voque interaccións relevantes
sobre substratos destas isoenzimas.

❚ A administración concomitante
con entacapona incrementou un
28% o aclaramento de Rasagilina.

6  CUSTO TRATAMENTO COMPARATIVO

0

Análise comparativo custo tratamento / mes

20 40 60 80 100 120 140 160

Selegelina (10 mg/ dia) 20,64 €

Rasagilina (1 mg/dia) 148,10 €
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❚ Rasagilina amosou eficacia e tolerabilidade
no tratamento da enfermidade de Parkin-
son na fase temperá (monoterapia) e aso-
ciado a levodopa en enfermidade de
Parkinson avanzado con flutuacións moto-
ras asociadas ao final de dose, pero non se
atopan datos da súa eficacia no caso de
pacientes con flutuacións motoras que non
dependan da dose ou enfermidade  de Par-
kinson avanzada sen flutuacións. 

❚ Entre os ensaios utilizados para súa auto-
rización e comercialización, no  único
estudo onde se incluíu un comparador

activo –entacapone- (aínda que non foi
deseñado para comparar os dous trata-
mentos) observouse unha eficacia e
seguridade semellante entre eles. É de
subliñar que non se comparou con sele-
gelina, que é o fármaco máis próximo á
Rasagilina e da que se dispón de ampla
experiencia de utilización, e que ten un
custo tratamento/mes inferior.

❚ A eficacia e seguridade da Rasagilina non
se comparou coas demais alternativas
terapéuticas dispoñibles no mercado e

que amosaron eficacia e seguridade para
o tratamento desta enfermidade.

❚ Non se avaliou súa eficacia e seguridade a
longo prazo e polo de agora non existe evi-
dencia de que teña efecto neuroprotector.

❚ Mentres non se teñan resultados compa-
rativos de RA con outras moléculas anti-
parkinsonianas en monoterapia e como
coadxuvantes da levodopa así  como
estudos a máis longo prazo de eficacia e
seguridade é moi prematuro saber o lugar
da RA na terapéutica do Parkinson. 

<4>
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7 AVALIACIÓN TERAPÉUTICA

EXPERIENCIA CLINICA INSUFICIENTE

NOVIDADE TERAPÉUTICA EXCEPCIONAL
O novo medicamento supón un tratamento eficaz para unha enfermidade que non podía ser tratada ou controlada con algún
medicamento existente.
IMPORTANTE MELLORA TERAPÉUTICA
A novidade supón unha mellora evidente na eficacia ou seguridade do tratamento ou control dunha enfermidade  que xa dispoñía
de tratamento. 
MODESTA MELLORA TERAPÉUTICA
O medicamento constitúe un avance modesto, pero real, sobre outros medicamentos dispoñibles. 
POUCA OU NULA MELLORA TERAPÉUTICA
O novo medicamento non achega ningunha vantaxe significativa respecto a outras alternativas para a enfermidade na que esta
indicado. 
EXPERIENCIA CLÍNICA INSUFICIENTE
A bibliografía dispoñible sobre a novidade terapéutica é insuficiente, ou pouco concluínte, ou mostra unha experiencia insuficiente,
que non permite establecer conclusións significativas. 

A información contida neste boletín é froito da revisión da evidencia científica dispoñible ata o momento,
polo tanto é susceptible de modificacións en función dos avances científicos futuros que se produzan.

Santaló Ríos J., Represa Veiga S., Rey Barbosa C.
CENTRO DE INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA - SUBDIRECCIÓN XERAL DE FARMACIA E PRODUTOS SANITARIOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Ed. Administrativo San Lázaro s/n. Santiago de Compostela 15703 (A Coruña)

Tfs: 981 540 257 / 981 540 286  Fax: 981 541 804  e-mail: infomega@sergas.esIS
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CONSELLERÍA DE SANIDADE

Débese prescribir de maneira moi rigorosa a pacientes que cumpran coa indicación autorizada. CLASIFICACIÓN
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