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A szkizofrénia súlyos, a páciens életminõségét
több szempontból is károsító pszichiátriai beteg-
ség, amely pszichotikus epizódokkal, negatív tü-
netekkel és kognitív deficittel járhat. Elõfordulá-
si gyakorisága körülbelül 1%. Lefolyása külön-
bözõ, egyszeri pszichotikus epizód, reziduális
tünetekkel gyógyuló ismétlõdõ epizódok vagy
krónikus pszichotikus állapot is lehetséges. A
szkizofrénia etiológiájának, lefolyásának mé-
lyebb ismerete, és az új terápiás eredmények rá-
irányították a figyelmet a remisszió és a gyógyult
állapot konszenzuson alapuló meghatározására.
A remisszió kritériumrendszerének definiálása a
klinikusok számára komoly segítséget jelenthet.
A risperidon az elsõ atípusos antipszichotikum,
amely tartós hatású injekciós formában is elérhe-
tõ, klinikai vizsgálatok sora igazolta hatékonysá-
gát és tolerálhatóságát. Más antipszichotikumról
történt váltás után a páciensek állapotában szig-
nifikáns javulásról számoltak be. Különbözõ
speciális betegcsoportok (fiatal, elsõ epizódos,
szkizoaffektív) tüneteit is jelentõsen csökkenti.
Azok a betegek is javultak a tartós hatású risperi-
don kezelésre, akiknél a megelõzõ terápia mel-
lett mellékhatás, részleges compliance vagy csak
részleges hatás jelentkezett. A risperidon kezelés
javítja a compliance-t, az életminõséget és a re-
misszió elérésének esélyeit.
KULCSSZAVAK: szkizofrénia, remisszió, tartós
hatású atípusos antipszichotikum

MAINTENANCE PHARMACOTHERAPY OF

SCHIZOPHRENIA: FOCUSSING THE REMISSION

AND THE EFFICACY OF LONG-ACTING

RISPERIDON THERAPY

Schizophrenia is a severe and devasting psychi-
atric disorder affecting about 1 percent of the
world’s population, is characterized by psycho-
tic episodes, negative symptoms and cognitiv
deficits. New advances in the understanding of
schizophrenia etiology, course, treatment have
increased interest in the development of consen-
sus-defined standards for clinical status, improve-
ment, remission and recovery. The introduction
of standardized remission criteria may offer sig-
nificant opportunities for clinical practice and
clinical trials.
Risperidone is the first atypical antipsychotic
available in a long-acting injectable formulation.
Clinical studies have demonstrated that long-
acting risperidone is effective and well tolerated
in patient with schizophrenia. Significant clini-
cal improvement has been reported in patients
switched to long-acting risperidone from other
antipsychotic agents. Several patient groups
(young, first epizode, schizoaffective patients)
have been shown significant benefit from long-
actig risperidone. Special patient groups, includ-
ing, the insufficient efficacy, the partial compli-
ance, the suffering from side effect may benefit
from treatment with long-acting risperidone.
This treatment should improve the compliance
and archieve remission and functional recovery.
KEYWORDS: schizophrenia, remission, long-act-
ing atypical antipsychotic
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A szkizofrénia súlyos, a páciens életminõségét
több szempontból is károsító pszichiátriai beteg-
ség, amely pszichotikus epizódokkal, negatív tü-
netekkel és kognitív deficittel járhat. Elõfordulási
gyakorisága körülbelül 1% (1). Lefolyása külön-
bözõ, egyszeri pszichotikus epizód, reziduális tü-
netekkel gyógyuló ismétlõdõ epizódok vagy kró-
nikus pszichotikus állapot is lehetséges. A beteg-
ség kezdetén súlyos affektív és pozitív tünetek jel-
lemzõk, 2-5 évvel késõbb megjelennek a negatív
és a deficit tünetek is. A terápia fõ célja a pszicho-
tikus állapot kezelése, megszüntetése. A betegség
korai szakaszában érhetõ el a legjobb eredmény,
gyorsabb a tüneti remisszió, alacsonyabb a relap-
szus ráta, rövid a kórházi ápolási idõ. Az idõben
elkezdett, megfelelõ kezeléssel nagyobb arányban
biztosítható, hogy a páciens visszanyerje a funk-
cióképességét, kielégítõ életminõségét, valamint
meggátolható a stigmatizáció kialakulása. A fenti
célok a terápiás ajánlások szerint hosszú távú,
fenntartó terápiával érhetõk el, amelynek betartá-
sához elengedhetetlen a beteg és családja együtt-
mûködése és elégedettsége a terápiával (2).

Az elsõ antipszichotikumok az 1950-es évektõl
állnak rendelkezésre. Ezek, az ún. per os konven-
cionális antipszichotikumok hatékonyan csökken-
tik a pozitív tüneteket, azonban kevésbé hatásosak
a negatív tünetek, a kognitív deficit és a depresszió
kezelésében, és mellékhatás-profiljuk is kedve-
zõtlenebb (3,4).

Az atípusos antipszichotikumok az 1990-es évek-
tõl vannak forgalomban, csökkentik a szkizofré-
nia pozitív, negatív tüneteit, és a relapszusok rizi-
kóját, mellékhatás-profiljuk is kedvezõbb. A má-
sodik generációs antipszichotikumok mellékhatá-
sai között a hízás, a szedáció és a metabolikus
szindróma említendõ meg (5). Az atípusos szerek
használatával sikeresebb a szkizofrén betegek ke-
zelése, javult a compliance, a részleges compli-
ance azonban továbbra is limitálja a terápia ered-
ményeit (6).

Részleges complaince, non-compliance

A szkizofrén betegeknél a terápiás együttmûködés
teljes vagy a részleges hiánya gyakran elõfordul,
80%-uknak részleges az együttmûködése, ez azon-
ban a tünetek ismételt fellángolásáig rejtve marad-
hat (7). A non-compliance következményei súlyo-
sak – relapszushoz, kórházi újrafelvételhez, a csa-
ládok széteséséhez, munkanélküliséghez, öngyil-
kossághoz vezethet. 2004-ben a szkizofrén bete-

gek 40%-át kellett visszavenni a kórházba egy
éven belül.

Az elsõ tartós hatású típusos antipszichotikum
injekciók az 1960-as években kerültek forgalom-
ba. Ez a kezelési forma kényelmes a páciensnek, a
családjának – szükségtelenné válik a gyógyszer-
szedés napi ellenõrzése –, rendszeres kapcsolatot
biztosított a beteg és a kezelõszemélyzet között, és
a non-compliance az injekció kihagyásakor azon-
nal kiderül. A kezelés korlátai a konvencionális
hatóanyag következményei – kevésbé javítja a ne-
gatív tüneteket és a kognitív deficitet, valamint
extrapyramidális mellékhatásokat okozhat.

Rehospitalizáció 2004-ben: hazai adatok

A szkizofrén betegek 40%-a 1 éven belül kórházi
újrafelvételre kerül.

1. tábla. Aktív fekvõbeteg ellátás, pszichiátriai
osztályok adatai (2004. évi OEP adatok,

készült 2005.07.06.)
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2004
Beteg 6438 2201 2159
Nap 165256 42441 49401
Átlag 25,67 19,28 22,88

Relapszus
12 hónapon
belül

Beteg 2631 344 818
Nap 93977 9486 25605
Átlag 35,72 27,58 31,30

A tartós hatású risperidon

Az elsõ tartós hatású atípusos antipszichotikum
injekció egyesíti magában az atípusos hatóanyag
és a tartós hatású injekció kedvezõ tulajdonságait.
Kedvezõ farmakokinetikai profiljának, stabil plaz-
maszintjének köszönhetõen a szkizofrénia kezelé-
sében hatékony, jól tolerálható szer. A tartós hatá-
sú risperidon vizes alapú injekció, felszívódása a
beadás után 3 héttel kezdõdik meg, legmagasabb
plazmakoncentrációt 4-5 hét után éri el, és – egy
injekció esetén – körülbelül 7 hétig mutatható ki a
szervezetben. Az elhúzódó felszívódás miatt az
elsõ 3 hétben az injekció mellett risperidon tablet-
ta szedése is javasolt. A legstabilabb plazmaszint
2 hetente ismételt injekcióval biztosítható. Kli-
nikai vizsgálatok eredményei szerint hatékonyan
csökkentette a betegség tüneteit, enyhültek az ex-
trapyramidális mellékhatások, a kezelés alatt a vi-
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tális- és a labor paraméterek jelentõs mértékben
nem változtak (8-11).

Kane és munkatársai egy 12 hetes randomizált,
placebo-kontrollált tartós hatású risperidon vizs-
gálatról számolnak be: a kezelt betegek PANSS
(Pozitív és Negativ Tünet Skála) összpontszáma
szignifikáns csökkenést mutatott a placebo-cso-
portéval összehasonlítva (11).

Fleischhacker és munkatársai 1 éves, multicent-
rikus, nyílt vizsgálatában szignifikáns javulás volt
észlelhetõ a risperidon injekció kezelés során a be-
tegek pozitív és negatív tüneteiben is (9).

Klinikai vizsgálatok és szubanalízisek sora bi-
zonyította, hogy a betegek biztonságosan, jól tole-
rálhatóan átállíthatók a tartós hatású risperidon in-
jekcióra, sõt a gyógyszerváltás után a reziduális
tünetek további csökkenése várható. Ezt igazolják
Fleischhacker és munkatársai 1 éves utánköveté-
sû, multicentrikus, nyílt vizsgálatukkal, amiben
per os vagy konvencionális depot antipszichoti-
kummal kezelt betegeket állítottak át 25, 50 vagy
75 mg tartós hatású risperidon injekcióra (9).

Möller és munkatársai nyílt, multicentrikus,
flexibilis dózisú vizsgálatába 1876 stabil, de nem
tünetmentes beteg került bevonásra és gyógyszer-
átállításra. A kezelés eredményességét a PANSS,
ESRES (Extrapyramidális Tünet Pontozóskála),
CGI (Klinikai Összbenyomás Skála), GAF (Mû-
ködõképesség Skála), SQL (Szkizofrénia Életmi-
nõség Skála) skálákkal követték. Beválasztáskor a
páciensek 11%-ának, 6 hónap risperidon tartós
hatású injekció-kezelés után pedig 28%-ának az
állapotát értékelték a CGI alapján „nem betegnek”
illetve „minimális tünetekkel rendelkezõnek” (12).

A tartós hatású risperidon alkalmazása szignifi-
kánsan csökkentette a relapszusok és a kórházi
felvételek számát. Chue és munkatársainak a be-
számolója szerint a kéthetente 25 vagy 50 mg
risperidon injekcióval kezelt betegek 28%-a ré-
szesült kórházi kezelésben a kezelés elsõ 3 hónap-
jában, ez a szám 18% volt a 4-6 hónap között, 14%
a 7-9 hónap és 12% a 10-12 hónap között (13).

Fleischhacker és munkatársai közleményében
az egy évig, kéthetente 25 vagy 50 mg risperidon
injekcióval kezeltek kórházi visszavételi aránya
16% volt (9).

A klinikai vizsgálatokban használatos pontozó-
skálák közül a PANSS gyakran nem ad megfelelõ
információt a beteg állapotáról, funkcióképessé-
gérõl, életminõségérõl. A 20%-os PANSS össz-
pontszám csökkenés, a kezelés elõtti értékhez ké-
pest szignifikáns csökkenés, de elképzelhetõ,

hogy a páciens ezzel az értékkel még munka- és
funkcióképtelen, a reziduális tünetei miatt.

A 22 éves férfibeteg relapszus miatt sürgõsség-
gel került ismételten kórházi felvételre. A csa-
lád elmondása szerint körülbelül 2 évvel elõbb
diagnosztizálták a páciens szkizofréniáját, de
betegsége már 7 éve kezdõdhetett- elõször vi-
selkedésproblémák, teljesítményromlás lépett
fel. Késõbb már családtagjaival szemben is ag-
resszívvá vált, marihuana- és alkoholabúzusok
jelentkeztek. Jelen felvétele hanghallások, ül-
döztetéses téveszmék, fenyegetõ magatartás
miatt vált szükségessé.
Az elõzõ kórházi kezelésére is hasonló állapot-
ban került sor, akkor per os atípusos antipszi-
chotikumot állítottak be, ami mellett a pszicho-
tikus tünetei csökkentek, jól irányíthatóvá,
együttmûködõvé vált, otthonába bocsátották. A
betegségbelátása azonban végig hiányos volt,
kontrollokra a családja hozta. Néhány hónapos
kezelés után a gyógyszerét elhagyta, és a tüne-
tei kiújultak.
Jelenleg 2 hetente 50 mg risperidon tartós hatá-
sú injekciót kap, ami mellett az agresszivitása,
pozitív tünetei megszûntek. 2 hetente kontrol-
lon rendszeresen megjelenik, képességeinek
megfelelõ iskolába jár.

Gyógyszerváltás egyéb antipszichotikumról
tartós hatású risperidonra

Klinikai vizsgálatok és szub-analízisek sora iga-
zolja, hogy a tartós-hatású risperidon injekcióra
való váltás tovább javíthatja a betegek állapotát.
Az eredmények hátterében részben az a hipotézis
áll, hogy a per os vagy depot konvencionális anti-
pszichotikumról atípusos szerre történõ váltás
csökkenti a páciens tüneteit. Meg kell jegyeznünk,
hogy ez a hipotézis a többi atípusos antipszicho-
tikumra is igaz. Ugyanakkor, a tartós hatású rispe-
ridonnal végzett klinikai vizsgálatok eredményei
igazolták a hosszú távon biztos gyógyszerbevitel
és a részleges compliance kiküszöbölésének ked-
vezõ hatásait. Lasser és munkatársai egyéves után-
követésû, és Turner és munkatársai 12 hetes vizs-
gálatukkal igazolták, hogy a konvencionális depot
antiszichotikumról risperidon injekcióra történõ
váltás után a PANSS pontszámok szignifikáns
csökkenést mutatnak. A naturalisztikus vizsgála-
tok hasonló eredményt hoztak. Egy nyílt vizsgálat
szub-analízise szerint a kéthetente 25-75 mg ris-
peridon injekcióval kezelt páciensek állapota
szignifikáns javulást mutatott a megelõzõ per os
konvencionális antipszichotikum kezeléssel ösz-
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szehasonlítva, a PANSS és CGI skálák szerint
(14).

12 hetes multicentrikus, nyílt vizsgálatban típu-
sos antipszichotikumról (haloperidol) vagy atípu-
sos antipszichotikumról (olanzapin, quetiapin) ál-
lították át a szkizofrén betegeket risperidon injek-
cióra. A kezelés végére a PANSS összpontszám
szignifikánsan csökkent (-3,9; p<0,001) (10).

Egy éves vizsgálat eredményeinek értékelése
szerint a risperidon tablettáról risperidon injekció-
ra átállított stabil állapotú páciensek PANSS össz-
pontszáma és CGI értéke is további szignifikáns
csökkenést mutatott (13).

Chue és munkatársai a risperidon tabletta és az
injekció hatékonyságát hasonlították össze, a ran-
domizált, kontrollált, kettõs-vak vizsgálatukban.
640 beteget vontak be a kezelésbe, akik 8 hét álla-
potstabilizálás után vagy az aktív tabletta és place-
bo injekció vagy az aktív injekció és placebo tab-
letta karra kerültek. Mindkét csoportban a PANSS
összpontszám szignifikánsan csökkent, valamint
a negatív és pozitív tünetek, dezorganizált gondo-
latok, szorongás és depressziós hangulat mutattak
szignifikáns javulást a kezelés végére. Az eredmé-
nyek szub-analízise kimutatta, hogy a risperidon
injekcióval kezeltek PANSS, CGI-S és a SQLS
értékei többet javultak, mint a tablettával kezelt
csoporté (13).

Risperidon injekció hatékonysága speciális
populációkban

Klinikai vizsgálatok igazolták a tartós hatású ris-
peridon injekció hatékonyságát fiatal szkizofrén
és szkizoaffektív betegek és az idõs betegek keze-
lésében is. Saleem 119 fiatal szkizofrén és egyéb
pszichózisban szenvedõ páciens kéthetenkénti 25,
50 vagy 75 mg risperidon injekciós kezelésérõl
számol be. A kezelés során a betegek állapota
szignifikánsan javult, a legkifejezettebben a szo-
rongásos, depressziós tünetek, valamint a hosz-
tilitás és nyugtalanság csökkent (14).

Parellada 382 elsõ vagy második epizódos pá-
ciens risperidon injekciós kezelését közli. A szki-
zofrénia a betegek 84%-ban 1 éve került diagnosz-
tizálásra. A gyógyszerváltás leggyakoribb oka a
nem megfelelõ együttmûködés (42%) és a kezelés
hatástalansága (31%) volt. A kezelés végére a
PANSS összpontszán és a pozitív és negatív al-
skálák pontszáma is szignifikánsan csökkent, a
páciensek 40%-nál a PANSS összpontszám csök-
kenés meghaladta a 20%-ot (15).

Lasser számol be egy 1 éves utánkövetésû vizs-
gálatról, amiben 70 éves átlagéletkorú szkizofrén
betegeket kezeltek risperidon injekcióval. A PANSS
összpontszám szignifikáns mértékben csökkent a
kezelés végére (p< 0,001) (14).

Biztonságosság, tolerálhatóság

Kane és Fleischhacker vizsgálataira alapozva ki-
jelenthetjük, hogy a kéthetente alkalmazott 25, 50
vagy 75 mg risperidon tartós-hatású injekció jól
tolerálható (9,11). Kane vizsgálatában a mellék-
hatások elõfordulási gyakorisága a risperidon és a
placebo csoportban azonos volt, a placebo-cso-
portban több súlyos mellékhatás fordult elõ. Extra-
pyramidális tünet a placebo-csoportban 13%-ban,
a 25 mg-os csoportban 10%-ban, az 50 mg-osban
24%-ban, a 75 mg-os csoportban 29%-ban fordult
elõ. A kezelés végére dózisfüggõ és mérsékelt
súlygyarapodás volt észlelhetõ, QT idõ megnyú-
lást vagy egyéb szív-érrendszeri mellékhatást nem
jelentettek. A placebo-csoportból a kezeltek 12, az
aktív csoportból 11-14%-a hagyta abba a kezelést
mellékhatás miatt. A páciensek többsége az injek-
ció helyén nem jelzett fájdalmat (11).

Fleischacker vizsgálatában a páciensek 65%-a
fejezte be az egy éves kezelést, ezen idõszak alatt
85%-uk említett valamilyen mellékhatást. A leg-
gyakoribb észlelt nemkívánatos esemény szoron-
gás 24%, alvászavar 21%, pszichózis 17%, és de-
presszió 15% volt. A kezelés elsõ 3 hónapjában a
páciensek 68%-a, az utolsó három hónapban
azonban már csak 43%-uk jelzett mellékhatást. A
mellékhatások jól tolerálhatóak voltak, ezt jelzi az
a kiemelkedõ eredmény, hogy a kezelést mellék-
hatás miatt a betegek kevesebb, mint 5%-a hagyta
abba. Extrapyramidális tünet a betegek 25%-ában,
tardív diszkinézia 0,7%-ukban lépett fel, a tünetek
enyhék voltak és a kezelés 12 hónapja alatt csök-
kenõ tendenciát mutattak. Az egyéves utánköve-
tés alatt kardiovaszkuláris mellékhatás nem for-
dult elõ. A páciensek mérsékelt súlygyarapodásról
számoltak be. A betegek az injekció helyén enyhe
fájdalmat jeleztek, amely a kezelés ideje alatt fo-
lyamatosan csökkent (9).

A 27 éves nõbeteg 4 éve áll kezelés alatt para-
noid szkizofrénia diagnózissal, eddig három re-
lapszusa volt, a tüneti képre rendszerbe foglalt
bizarr paranoid doxasmák, agitáltság, a környe-
zetével-családjával szembeni ellenségesség
volt jellemzõ, kétszer öngyilkosságot kísérelt
meg.
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Per oralisan adagolt atípusos antipszichotikum
és antidepresszívum mellett az állapota stabili-
zálódott, de a kezelés idején jelentõs hízás lé-
pett fel, ezért a gyógyszereit elhagyta, és ismé-
telten relapszusba került. Ezután típusos depot
antipszichotikumot kapott, ekkor extrapyrami-
dális tünetek, depressziós hangulat, teljesít-
ményromlás jelentkezett, ismételten öngyilkos-
ságot kísérelt meg.
Jelenleg kéthetente 37,5 mg tartós hatású rispe-
ridon injekciót kap, 1 éve, azóta relapszus nem
volt észlelhetõ, a pozitív és negatív tünetei is
megszûntek. Fõiskolára jár, barátja van.

Életminõség

A szkizofrénia rontja az életminõséget, ebbõl a
ténybõl következik, hogy a sikeres kezelésnek a
tünetek csökkentésén túl a betegek életminõségét
is javítani kell.

Nasrallah a Kane (11) vizsgálatába bevont pá-
ciensek életminõségét mérte a Short Form-36
(SF-36) skála segítségével. A 25 és 50 mg risperi-
don injekcióval kezelt betegek életminõsége a 12.
hétre, a placébó csoporthoz viszonyítva, szignifi-
káns mértékben javult. Nem volt szignifikáns kü-
lönbség a 25 mg risperidon injekciót kapó csoport
és az Egyesült Államok lakosságának az átlag-
eredményei között. A placebo csoport életminõsé-
ge viszont az átlag populáció életminõségénél lé-
nyegesen rosszabbnak bizonyult (16).

A tartós hatású risperidon egy éves nyílt vizsgá-
latban a fenti kedvezõ eredmények megerõsítésre
kerültek (21) (1. ábra). Egy éves, randomizált, ket-
tõs-vak vizsgálat eredményei szerint a 25 vagy 50
mg risperidonnal kezelt szkizofrén és szkizoaffek-
tív betegek szociális kapcsolatainak a gyakorisá-
ga, a kapcsolat minõsége szignifikáns mértékben

javult a kezelés végére a Personal and Social Per-
formance Scale (PSP) alapján (17).

A 38 éves családos nõbeteg paranoid szkizofré-
niáját 6 éve diagnosztizálták, eddig három re-
lapszusa volt. A betegség aktív állapotában
akusztikus és cönesztéziás hallucinációk, a kör-
nyezete ellen irányuló mérgeztetéses doxasmak
észlelhetõk. A betegsége miatt életvitele hul-
lámzó, idõszakosan sem munkáját, sem gyere-
keit nem képes ellátni.
Elõször atípusos antipszichotikumot kapott, de
ez tüneteit csak részben csökkentette, ezért tí-
pusos depot készítménnyel kombinálták a terá-
piát. Ekkor a pszichózis tünetei megszûntek, de
extrapyramidális mellékhatások jelentkeztek,
antiparkinzon szereket is szedett.
Jelenleg kéthetente 37,5 mg risperidon tartós
hatású injekciót kap monoterápiában, fél éve. A
pszichotikus tünetek és az extrapyramidális
mellékhatások is megszûntek. Dolgozik, gyere-
keit ellátja, elégedett.

Remisszió

A szkizofrénia etiológiájának, lefolyásának a mé-
lyebb ismerete, valamint az új terápiás eredmé-
nyek ráirányították a betegek, családtagok, jogi
képviselõk és a szakemberek figyelmét a remisz-
szió és a gyógyult állapot definícióira. A Remisz-
szió a Szkizofréniában Munkacsoport 2003 áprili-
sában kezdte meg tevékenységét, azzal a céllal,
hogy megalkossa a remisszió szkizofréniában al-
kalmazható konszenzuson alapuló definícióját. A
munkacsoport a remisszió kritériumainak megha-
tározásához, modellként, az elmúlt évtizedben a
hangulat- és szorongásos betegségekre alkalma-
zott standardokat használta. A remisszió kritériu-
mai a pszichiátriai és nem pszichiátriai betegsé-
gekben meghatározottak. A nem pszichiátriai be-
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1. ábra
Remisszió a beteg szempontjából: életminõség (21)



tegségekben a remisszió a tünetek enyhülését je-
lenti. Amikor a kezelés célja a teljes gyógyulás, a
remisszió a tünetek teljes hiányával írható le, a
gyógyíthatatlan betegségekben azonban a terápia
célja a „remisszió-gyógyulás” amikor reziduális
tünetek még észlelhetõk. A hangulatzavar remisz-
sziója nem a szorongásos és depressziós tünetek
teljes hiányát jelenti, hanem azt, hogy enyhe funk-
cióromlást okozó tünetek fellelhetõk, de ezek ösz-
szeegyeztethetõek az egészséges élettel. Ez a tétel,
azonban a szkizofrénia néhány tünetére csak bizo-
nyos korlátok mellett mondható ki. Egyes pszi-
chotikus tünetek a javult állapotban is fennállhat-
nak, és a negatív tünetek kontinuumot alkotnak az
egészséges állapottal. A szkizofrénia esetében a
felépülés a közösség részeként való mûködést és a
legalább részleges tünetmentességet jelenti.

A munkacsoport döntése szerint a remisszió
egy olyan állapot, amikor a beteg tünetei olyan
mértékben csökkennek, hogy azok nem befolyá-
solják a viselkedését, és a diagnózis kimondásá-
hoz szükséges szint alatt maradnak (amennyiben
az anamnézist ilyenkor nem vesszük figyelembe).
A remisszió kritériumainak a meghatározásához a
munkacsoport áttekintette a szkizofréniához kap-
csolódó elképzeléseket és az ezekhez kötõdõ fak-
toranalízis vizsgálatokat. A kategorikus és a di-
menzionális megközelítés között lényeges eltéré-
sek vannak, az elõbbi a betegeket csoportosítja,
míg a dimenzionális a tüneteket osztályozza. Gya-
kori probléma, hogy a betegek nem tartoznak tel-
jesen egyik csoportba sem, a dimenzionális meg-
közelítésben azonban elfogadható a tünetek átfe-
dése is. A munkacsoport egyetértett abban, hogy a
tüneti remisszió meghatározásának a leíró pszi-
chopatológia innovatívabb, dimenzionális meg-
közelítésére kell épülnie. Faktoranalízissel három
fõ pszichopatológiai dimenzió került azonosítás-
ra: 1. negatív tünetek (szegényes pszichomoto-
rium, mimika, gesztikuláció, beszédzavar, érzel-
mi visszahúzódás, egysíkú hangszín); 2. dezorga-
nizáció (nem megfelelõ érzelmek, a beszéd kisik-
lásai, figyelemzavar); 3. pszichotikus dimenzió
(torzult valóság, hallucinációk, téveszmék). A fak-
toranalízis a negatív tünetek fontosságára és a po-
zitív tünetek felosztására (pszichózis és dezorga-
nizáció) hívja fel a figyelmet. A fenti dimenziók
megalapozottságát a neuropszichológiai és képal-
kotó vizsgálatokkal való kapcsolatukat igazoló
kutatások támasztják alá (18).

A munkacsoport a remisszió definiálásához há-
rom tünetskálát vett alapul: 1. Pozitív Tünetek

Skálája (SAPS), Negatív Tünetek Skálája (SANS),
2. Pozitív és Negatív Tünet Skála (PANSS), 3. Rö-
vid Pszichiátriai Értékelõ Skála (BPRS). Szem-
pontjaik megválasztásakor figyelembe vették,
hogy azok a szkizofrénia faktoranalízissel azonosí-
tott három dimenzióját és a DSM-IV szerinti öt al-
csoportját is lefedjék. Az idõtartam és súlyosság te-
kintetében arra a konszenzusra jutottak, hogy mini-
málisan hat hónapig a szempontok mindegyikénél
enyhe fokozat szükséges ahhoz, hogy a remisszió
definiálható legyen (19).

1. táblázat. A szkizofrénia diagnosztikai és a
remisszió pontozási kritériumai (20)

Diagnosztikai
kritériumok Remisszió kritériumai

DSM-IV PANSS pontszám3

Téveszmék P1 Téveszmék
G9 Gyanakvás, szokat-

lan gondolatok

Hallucinációk P3 Hallucinációk

Dezorganizált beszéd P2 Fogalmi
dezorganizáció

Erõsen dezorganizált
vagy kataton viselkedés

G5 Modorosság

Negatív tünetek N1 Érzelmi
elsivárosodás

N4 Passzív/apatikus
viselkedés, szociális
visszahúzódás

N6 Spontán és folyama-
tos beszéd zavara

Lasser és munkatársai 578 szkizofrén és szkizo-
affektív beteg 50 hetes tartós hatású risperidon in-
jekciós kezelésérõl számolnak be. A terápia hatá-
sát a PANSS, a CGI és a 36 kérdéses önkitöltõs
Egészségfelmérõ Kérdõív (36-ISHS) segítségével
mérték. A páciensek 68,2%-nak állapota a kezelés
elõtt stabil volt, de nem felelt meg a remisszió kri-
tériumainak. A risperidon kezelés után a betegek
20,8%-a remisszióba került. PANSS és 36-ISHS
pontszámaik szignifikáns mértékben csökkentek.
A kezelés kezdetekor a CGI alapján a betegek
39%-a „nem beteg” vagy „enyhén beteg” minõsí-
tést kapott, ez az arány a kezelés végére 88%-ra
nõtt (21).

Kissling 715 stabil állapotú pszichotikus beteg
egy évig tartó risperidon injekciós kezelésérõl
számolt be. A betegség súlyosságát a PANSS és a
remisszió definíció segítségével követte. A terápi-
át 508 páciens fejezte be. A kezelés elõtt a betegek
29%-a és a végén 60%-uk felelt meg a remisszió
definíciójának, és 45%-uknál ez az állapot a keze-
lés után 6 hónappal is fennállt. A PANSS össz-
pontszám már egy hónapos risperidon kezelés
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után szignifikáns mértékben csökkent és ez a ten-
dencia a kezelés végéig megmaradt. A 12 hónapos
kezelés igazolta, hogy a risperidon injekció haté-
konyan csökkenti a szkizofrénia tüneteit és segít a
remisszió fenntartásában is (22).

További klinikai szempontok

A tartós hatású antipszichotikumok nagy elõrelé-
pést jelentettek a szkizofrénia és az egyéb pszi-
chotikus állapotok kezelésében. A risperidon az
elsõ atípusos tartós hatású injekciós antipszicho-
tikum. Klinikai vizsgálatok sora igazolta, hogy a
25, 37,5 vagy 50 mg risperidon injekció 2 heten-

ként ismételve hatékony és jól tolerálható a szki-
zofrénia és a szkizoaffektív zavar kezelésében.
Továbbá a vizsgálatok azt is igazolták, hogy a be-
tegek többsége minden ártalmas mellékhatás nél-
kül és egyszerûen átállíthatók más antipszichoti-
kumról a risperidon injekcióra. Összefoglalónk-
ban számos, különbözõképpen felépített, klinikai
vizsgálat eredményeit ismertetjük, és ebbõl adó-
dóan talán nehézséget okozhat az olvasónak a kü-
lönféle eredmények az összevetése.

Annak ellenére, hogy a tartós hatású risperidon
a szkizofrénia kezelésében hatékonynak mutatko-
zik, néhány klinikus idegenkedik az injekciótól. A
kifogásaik között szerepel, hogy az injekciós ke-
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2. ábra. A stabil állapotú betegek tovább javulnak a kezelés mellett (22)

A betegek (N=715) 29%-a kezdetkor tüneti remisszióban volt. A kezdetkor „stabil” betegek közel fele Risperdal
Consta kezeléssel tartós remisszióba jutott.

3. ábra
A betegek véleménye az antipszichotikumokról

A tartós hatású injekciós kezelést kapó betegek több elõnyt említenek, mint hátrányt, a per os gyógyszert szedõk-
höz képest.

Szignifikánsan több elõnyt említenek



zelés bonyolult, fájdalmas, büntetõ jellegû, stig-
matizáló. Ezzel szemben a risperidon injekció al-
kalmazása egyszerû és mivel vizes alapú, a klini-
kai vizsgálatok tanulsága szerint kevésbé fájdal-
mas és a beadás helyén kevesebb mellékhatást
okoz, mint a konvencionális depot injekciók. A
betegeket általában zavarja a mindennapi gyógy-
szerszedés, és többségük preferálja a csak ritkán,
néhány hetente adandó, injekciós terápiát (3. ábra)
(23).

Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb figyelem
irányult az atípusos antipszichotikumok metaboli-
kus mellékhatásaira – több irodalmi adat bizonyít-
ja, hogy az atípusos antipszichotikumok fokozhat-
ják a cukorbetegség és a szív-érrendszeri megbe-
tegedések rizikóját, elhízást és a cukor- és zsír-
anyagcsere zavarát idézhetnek elõ. Az Amerikai
Pszichiátriai Társaság és az Amerikai Diabeto-
lógiai Társaság konszenzusa leszögezi, hogy az
atípusos antipszichotikumok diabetogén hatása
különbözõ. A risperidon mérsékelt súlygyarapo-
dást okozhat, ugyanakkor ellentmondó adatok van-
nak arra, hogy növeli-e a cukorbetegség és zsír-
anyagcsere rizikóját (24). A testsúlynövekedés és a

metabolikus eltérések követésére, hosszabb távon a
szövõdmények megelõzésére a hosszútávú anti-
pszichotikus terápiák esetén a kezelõorvosnak fo-
kozottan kell figyelnie.

A tartós hatású risperidon injekció egyesíti ma-
gában az atípusos antipszichotikumok (hatékony-
ság és tolerálhatóság) és a tartós hatású injekciós
készítmények elõnyeit (biztos bevitel, biológiai
hasznosulás, felszívódás). Minimumra csökkenti
a relapszusok kockázatát, javítja a terápia kimene-
telét, a páciensek életminõségét, csökkenti a keze-
lés elsõdleges és másodlagos egészségügyi költsé-
geit, hatékony segítség a remisszió elérésében és
fenntartásában.

Saját tapasztalataink és az irodalmi adatok
alapján kimondhatjuk, hogy a risperidon injekció
a szkizofrénia kezelésének új, hatékony és jól to-
lerálható eszköze.

Levelezési cím:

Sárosi Andrea dr.

SOTE KUT Klinikai Pszichiátriai Csoport

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
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