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Numient® (IPX066), de nieuwe oplos-
sing  voor parkinsonpatiënten?

Bron: Dhall R, Kreitzman DL. Advances in levodopa 
therapy for Parkinson disease: Review of RYTARY 
(carbidopa and levodopa) clinical efficacy and safety. 
Neurology 2016;86(Suppl 1):S13-S24.

Door: M.J. Overdijk, aios neurologie, MCH, Den 
Haag, en V.J.J Odekerken, neuroloog, AMC, Amster
dam.

Samenvatting: Levodopa heeft een relatief korte 
halfwaardetijd (1,5 uur) en wordt snel gemetaboliseerd. 
Dit draagt bij aan motorische responsfluctuaties: wea
ringoff en dyskinesieën leiden tot inconsistente symp
toomverlichting bij patiënten met de ziekte van 
Parkinson. Reeds bestaande preparaten met gecontro
leerde afgifte leveren weliswaar een stabielere plasma
spiegel, maar worden in de praktijk voornamelijk voor 
de nacht gebruikt, omdat het piekdosiseffect minder 
goed is en overdag het nuttigen van maaltijden de 
resorptie onvoorspelbaarder maakt. 
Het middel Rytary® (IPX066), in Europa bekend als 
Numient®, is een nieuw oraal preparaat dat bestaat uit 
levodopacarbidopa microbolletjes die zijn ontworpen 
om op te lossen met verschillende intervallen. Hierdoor 
is een snelle absorptie mogelijk met daarnaast afgifte 
van levodopa over een langere periode. Dit resulteert 
theoretisch (in tegenstelling tot de huidige preparaten 
voor gereguleerde afgifte) zowel in directe als vertraagde 
afgifte. Deze review bevat een overzicht van de IPX066
studies bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Een fase 1studie bij 24 gezonde vrijwilligers beoor
deelde de farmacokinetiek met behulp van een geran
domiseerde, singledose, openlabel, crossover 
ontwerp.1 De gemiddelde plasmaconcentratie van zowel 
levodopa als carbidopa was groter en van langere duur 

dan bij reguliere preparaten. Een aanhoudende concen
tratie >50% van de maximale plasmaconcentratie 
(Cmax) werd gedurende 1,92,5 uur langer bereikt. 
Deze studie suggereert daarmee dat er constantere con
centraties in het centraal zenuwstelsel kunnen worden 
bereikt met IPX066. 
De effecten van een vette en calorierijke maaltijd werden 
onderzocht in een tweede fase 1studie bij 28 gezonde 
vrijwilligers; deze studie had een gerandomiseerd, single
dose, openlabel, 3serie, 3behandeling, crossover ont
werp.2 Na de vette, calorierijke maaltijd werd er geen 
‘dose dumping’ gezien, wat suggereert dat er geen grote 
invloed van de maaltijd is.  
Een fase 2studie onderzocht de effecten bij 27 patiën
ten met gevorderde Parkinson met veel motorische fluc
tuaties, en met voorspelbare wearingoff waarvan ten 
minste 3 uur offtijd per dag.3 In deze gerandomiseerde, 
openlabel, crossover studie kregen patiënten IPX066 
gevolgd door reguliere preparaten of vice versa. De plas
maconcentraties bereikten in dezelfde tijd 50% van de 
Cmax; 0,78 uur bij IPX066 en 0,76 uur bij reguliere 
preparaten (p=0,90). Wel bleef de plasmaconcentratie 
van IPX066 gedurende 4 uur boven 50% van de Cmax, 
in tegenstelling tot 1,4 uur bij reguliere preparaten (p< 
0,0001).3

Vijf fase 3studies (1 in het beginstadium, 3 bij gevor
derde Parkinson, en 1 openlabel studie bij de vroege en 
gevorderde ziekte) onderzochten de veiligheid en de 
werkzaamheid van IPX066.2 Bij patiënten met gevor
derde ziekte zorgde IPX066 voor gelijkwaardige verbe
teringen in motoriek als de reguliere preparaten. Wel 
was er een significant grotere afname van de offtijd van 
ongeveer een uur per dag, zonder dat meer hinderlijke 
dyskinesie optrad.4,5 De RCT van Hauser et al. (n=471) 
toonde met IPX066, gegeven 36 keer per dag, dage
lijks een afname van 1,17 uur offtijd, in vergelijking 
met reguliere preparaten die gemiddeld 5 keer per dag 
werden toegediend.4 Dosisaanpassing van alle prepara
ten is vóór randomisatie gedaan in een openlabel 
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methode. Hierdoor was de hoeveelheid levodopa die 
werd toegediend in de IPX066groep, na correctie voor 
de biologische beschikbaarheid, 3040% hoger dan in 
de andere groep. Stocchi et al. randomiseerden 84 
patiënten voor een 6weekse conversie van reguliere 
preparaten naar IPX066, gevolgd door twee 2weekse, 
dubbelblinde crossover behandelingsperioden in wil
lekeurige volgorde, of IPX066 (en placebo), of de regu
liere preparaten (en placebo).5 Met een 22% hogere 
blootstelling aan levodopa, naast een gereduceerde 
doseringsfrequentie, daalde met IPX066 de offtijd met 
34% in vergelijking met 10% tijdens reguliere behan
deling. De meest voorkomende bijwerkingen van 
IPX066 waren misselijkheid, duizeligheid, dyskinesie, 
vallen, hoofdpijn en slapeloosheid, zoals bekend bij 
levodopa/carbidopa.4,5

Commentaar: Het middel Rytary® (IPX066) is in 
januari 2015 door de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) goedgekeurd voor de behande
ling van de ziekte van Parkinson. In Europa heeft 
Numient® in september 2015 een handelsvergunning 
gekregen van de European Medicines Agency (EMA). 
De harde capsules met gereguleerde afgifte bestaan in 
doseringen van 95 mg/23,75 mg, 145 mg/36,25 mg, 
195 mg/48,75 mg en 245 mg/61,25 mg. Er wordt aan
bevolen elke 6 uur te doseren. Dosering meer dan 5 
keer per dag wordt afgeraden. 
De review van Dhall en Kreitzman stelt dat er is aange
toond dat de klinische effecten van IPX066 hetzelfde 
zijn als die van de directeafgiftepreparaten met 
levodopa/carbidopa. De werkingsduur is verlengd, met 
plasmaspiegels in een therapeutische range tot 6 uur. Er 
wordt beschreven dat studies die zijn opgenomen in de 
review het gebruik van IPX066 zowel als initiële thera
piekeuze als bij gevorderde ziekte van Parkinson onder
steunen; de offtijd neemt significant af, zonder toename 
van hinderlijke dyskinesie.46

Hier zijn echter een aantal belangrijke kanttekeningen 
bij te plaatsen. Het aantal fase 3studies dat daadwerke
lijk deze klinische effecten met gestandaardiseerde uit
komstmaten heeft onderzocht is mager. De grote RCT 
van Hauser et al. is goed van opzet, maar de dosisaan
passing middels openlabel methode vóór randomisa
tie, zorgde voor een  3040% hogere dagdosis levodopa 
bij IPX066 in vergelijking met de reguliereafgifte
groep.4 Dit zou goed de verschillen in uitkomst tussen 
de 2 groepen kunnen verklaren. Desalniettemin heeft 
deze hogere dosis levodopa/carbidopa niet tot meer hin
derlijke dyskinesieën geleid. Stocchi et al. bereikten ook 

een 22% hogere blootstelling aan levodopa, naast de 
gereduceerde doseringsfrequentie, doordat er geen aan
passing van de regimes mogelijk was in de studie.5 
Gezien de lange offtijd bij aanvang, is het mogelijk dat 
een hogere blootstelling aan levodopa eigenlijk noodza
kelijk was. Als aanpassing van het regime wel was toe
gestaan, zal het verschil in behandelingsresultaten 
mogelijk kleiner zijn geweest. Daarnaast waren de dub
belblinde behandelingsperioden slechts 2 weken, te 
kort om behandelingsverschillen optimaal te kunnen 
identificeren.
Naast deze belangrijke beperkingen in de genoemde stu
dies hebben de beide auteurs van de review een zeer uit
gebreide lijst met belangenverstrengeling (onder andere 
Impax Laboratories, producent van Numient®). Het
zelfde geldt voor de auteurs van de geciteerde studies.

Misschien is de belangrijkste beperking nog wel de 
onderzoeksvraag van de studies die tot op heden zijn 
verricht. In de dagelijkse praktijk willen we vooral 
weten of transitie van preparaten met reguliere afgifte 
naar IPX066 beter werkt tegen motorische responsfluc
tuaties dan de huidige behandelstrategieën voor dit 
probleem: toevoeging van een COMTremmer, MAO
Bremmer, of amantadine. Helaas is hier bijna geen 
onderzoek naar gedaan.7,8

Voordat er bij de behandeling van de ziekte van Parkin
son gekozen kan worden voor behandeling met IPX066, 
is er nog een lange weg te gaan. Gezien de potentieel 
langere werkingsduur met vermindering van motori
sche fluctuaties en de offtijd, waarbij gelijkwaardige 
verbeteringen in motoriek en gelijkwaardige bijwerkin
gen, valt bij een specifieke populatie deze nieuwe thera
pie te overwegen. Het middel is echter nog niet 
beschikbaar op de Nederlandse markt. Na contact met 
apothekers van het Zorginstituut Nederland blijkt dat 
import uit Duitsland of Engeland wellicht tot de moge
lijkheden behoort. Bij bijvoorbeeld het Britse National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) is 
hierover echter nog geen duidelijke informatie te ach
terhalen.  
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