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SAMENVATTING 
Olanow en collega’s beoordelen in deze dubbelblinde, place-
bogecontroleerde fase III-studie het effect en de veiligheid 
van apomorfine sublinguaal voor de behandeling van on-
voorspelbare en invaliderende off-periodes bij de ziekte van 
Parkinson. 141 patiënten met de ziekte van Parkinson wer-
den geïncludeerd. Inclusievoorwaarden waren meer dan 2 
uur off-tijd per dag met voorspelbare off-tijd in de ochtend, 
responsief zijn op behandeling met levodopa en op een sta-
biele dosis van antiparkinsonmedicatie zitten. In eerste in-
stantie werd open-label getitreerd van 10 mg tot maximaal 
35 mg apomorfine sublinguaal tot een getolereerde maxima-
le respons werd bereikt (≤3 weken). 32 patiënten stopten in 
deze fase met de studie vanwege bijwerkingen (12), geen 
respons (11), terugtrekken van ‘informed consent’ (8) of 
‘lost to follow-up’ (1). Vervolgens werden 109 patiënten dub-
belblind gerandomiseerd voor sublinguaal apomorfine 
(n=54) dan wel placebo (n=55) gedurende 12 weken. 
Patiënten konden thuis tot 5 keer per dag de studiemedica-
tie innemen tijdens off-periodes. De innames en de bijbeho-
rende respons op de studiemedicatie werden door de 
patiënten zelf bijgehouden in een dagboek. Daarnaast wer-
den patiënten elke 4 weken in het ziekenhuis geëvalueerd 
tijdens een praktisch gedefinieerde off-periode (na staken 
van antiparkinsonmedicatie over de nacht gedurende onge-
veer 12 uur). Als primaire uitkomstmaat werd het motorge-
deelte van de ‘movement disorder society unified Parkin-
son’s disease rating scale (MDS-UPDRS) gebruikt. Hierbij 
werd de score 30 minuten na inname van apomorfine dan 

wel placebo vergeleken met de uitgangspositie voorafgaand 
aan inname op tijdstip 12 weken van de (intention-to-treat) 
behandeling. De belangrijkste secundaire uitkomstmaat 
was het percentage patiënten met een zelfgerapporteerde 
volledige respons 30 minuten na inname in de thuissituatie. 

De gemiddelde MDS-UPDRS-score op baseline was 43,1 
(SD 14,7). Dertig minuten na inname van de studiemedica-
tie was er een afname van de MDS-UPDRS-score van 11,1 
punten (95%-BI -14,0 tot -8,2) in de apomorfinegroep en 
van 3,5 punten (95%-BI -6,1 tot -0,9) in de placebogroep 
(p=0,0002). Het verschil in de zelfgerapporteerde respons 
na 30 minuten tussen de apomorfinegroep (35% volledige 
respons; 95%-BI 21-53%) en de placebogroep (16% volledi-
ge respons; 95%-BI 8-30%), was eveneens significant 
(p=0,043).
Ten aanzien van de veiligheid en verdraagbaarheid werden 
voornamelijk lichte tot matige orofaryngeale klachten ge-
noemd (31% in de apomorfinegroep en 7% in de placebo-
groep), zoals slijmvlieserytheem, een droge mond, glossody-
nie, lipoedeem/-zwelling, orofaryngeale zwelling en irritatie 
van de keel. Andere gemelde bijwerkingen waren voorbij-
gaande misselijkheid (28%), slaperigheid (13%), duizelig-
heid (9%) en vermoeidheid (5%). Bekende bijwerkingen van 
apomorfine zoals orthostatische hypotensie, hallucinaties, 
dyskinesieën en impulscontrolestoornissen kwamen zelden 
(≤2%) of niet voor. Bij 3 patiënten werden ten tijde van de 
studie ernstige ongewenste voorvallen gemeld. In de apo-
morfinegroep betrof dat 1 patiënt met een fataal hartinfarct 
bij bekende cardiale belasting en 1 patiënt met voorbijgaand 
hartfalen bij hypokaliëmie. In de placebogroep betrof het 1 
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patiënt met een voorbijgaande encefalopathie en nierfalen. 
Vanwege bijwerkingen zijn 15 van de 54 (28%) patiënten uit 
de apomorfinegroep gestopt met de behandeling en 5 van de 
55 (9%) patiënten uit de placebogroep. Het moment waarop 
de bijwerkingen optraden werd niet benoemd.

COMMENTAAR
Bij het voortschrijden van de ziekte van Parkinson worden 
fluctuaties in functioneren gedurende de dag een steeds gro-
ter probleem. Off-periodes, bestaande uit parkinsonisme en 
niet-motorische verschijnselen zoals pijn, angst en depres-
sie, beïnvloeden de kwaliteit van leven van patiënten sterk.1,2 
De huidige orale dopaminerge behandeling kent enkele na-
delen: noodzaak tot herhaalde toedieningen, verminderde 
effectiviteit door vertraagde maaglediging en intestinale 
competitie met eiwitten, en een wisselende tolerantie voor 
het ophogen van de dosering.3 Alternatieve (ad hoc) medica-
tie voor invaliderende off-periodes is derhalve zeer gewenst.

Apomorfine is een potente dopamineagonist met een werk-
zaamheid die vergelijkbaar is met levodopa. Op dit moment 
is apomorfine in Nederland alleen in injectievorm beschik-
baar voor subcutaan gebruik. Hierdoor wordt het ‘first-
pass’- metabolisme van het gastro-intestinale kanaal om-
zeild en kan de dopamineagonist veel sneller systemisch 
worden opgenomen. Deze subcutane toedieningsvorm 
heeft echter ook nadelen, onder andere de toediening van 
een injectie, de klinische titratie die initieel nodig is, en het 
ontstaan van huidnoduli.4 De sublinguale toedieningsvorm 
zou een mooi alternatief zijn, waarmee een snelle systemi-
sche beschikbaarheid via het slijmvlies in de mondholte 
mogelijk is. 

Olanow en collega’s tonen een verschil in effect aan op 
off-periodes tussen behandeling met apomorfine sublin-
guaal en placebo 30 minuten na inname, zowel gemeten met 
de MDS-UPDRS als in zelfrapportages. De onderzoekers be-
schrijven tevens dat de meeste patiënten al vrij snel, binnen 
10-20 minuten, een klinisch effect bemerkten van de 
 apomorfine, en dat dit effect tot minstens 90 minuten aan-
hield (een langere periode werd in deze studie niet onder-
zocht).
Door het frequent optreden van voornamelijk orofaryngeale 
bijwerkingen vielen veel deelnemers aan de studie uit. Hier-

door was het aantal patiënten in de apomorfinegroep dat de 
studie volbracht klein (n=34). Mede daardoor werd waar-
schijnlijk geen verschil gevonden op vragenlijsten over de 
kwaliteit van leven, die ook waren afgenomen, maar dat is 
speculeren.
Bekende bijwerkingen van dopamineagonisten werden niet 
tot nauwelijks gemeld, maar voor patiënten die tijdens eer-
dere blootstelling aan orale dopamineagonisten hier al ge-
voelig voor zijn gebleken, zal deze behandeloptie toch min-
der geschikt zijn. 

Een kritische noot ten aanzien van de methodiek, die de 
auteurs ook zelf benoemen, is dat een van de inclusiecrite-
ria voor de randomisatiefase van de studie een volledige 
respons op apomorfine gedurende de titratiefase was. Hier-
door ontstaat mogelijk een overschatting van het effect. Tot 
slot zijn er vraagtekens te plaatsen bij de kwaliteit van de 
blindering van de patiënten, gezien de randomisatiefase 
plaatsvond nadat alle patiënten gedurende de titratiefase 
reeds apomorfine hadden gehad en de daarbij behorende 
respons en eventuele bijwerkingen hebben kunnen ervaren. 
Dit kan wederom hebben geleid tot een mogelijke over-
schatting van het effect, maar wellicht ook tot een over-
schatting van de gemelde bijwerkingen. De status van blin-
dering bij afronden van de studie wordt door de auteurs 
helaas niet vermeld.
Al met al bieden de resultaten van deze studie hoop op een 
nieuwe, patiëntvriendelijke en snelwerkende therapeutische 
optie voor off-periodes bij parkinsonpatiënten. Het frequent 
optreden van voornamelijk orofaryngeale bijwerkingen zou 
echter een beperkende factor kunnen zijn. Deze zullen in 
ieder geval gedurende langere tijd moeten worden gemoni-
tord. 
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