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ÖSSZEFOGLALÁS
Célkitûzések. A vizsgálat célja volt a ziprasidon
kezelés hatékonyságának, tolerálhatóságának és
biztonságosságának kiértékelése szkizofréniában szenvedõ betegekben, akiket már elõzõleg
hagyományos vagy más atípusos antipszichotikumokkal kezeltek, de a nem megfelelõ terápiás
válasz vagy a szer rossz tolerálhatósága miatt terápiaváltásra volt szükségük.
Módszerek. A nyílt, multicentrikus, nem összehasonlító vizsgálatban a betegek kezelése orális
ziprasidonnal történt 12 héten keresztül. 106
DSM-IV szerinti szkizofrén beteget az elõzõ
antipszichotikumról kimosási fázis nélkül állítottuk át ziprasidonra. A vizsgálati szer alkalmazása fix dózisú elõírás szerint történt, napi 80 mg
az elsõ héten, majd napi 120 mg a következõ 3
héten. A következõ 8 héten a vizsgáló megítélése
szerint napi 80 mg vagy 120 mg vagy 160 mg dózisban lehetett a szert adni. A váltás elõtt és az
ezt követõ ellenõrzéseken a következõ skálákkal
mértük fel a tüneteket illetve az állapotváltozásokat: Pozitív és Negatív Szindróma Skála (PANSS),
Globális Klinikai Benyomás a Betegség Súlyossága Alskála (CGI-S) és a Globális Javulás Alskála (CGI-I), Calgary Depresszió Skála (CDS),
Hamilton Depresszió Skála (HAMD), Gyógyszer Attitûd Felmérés (DAI), Simpson-Angus
Extrapyramidális Tüneteket Becslõ Skála (SAS)
és a Barnes Akatízia Becslõ Skála (BARS). A
váltás utáni testsúlyváltozást szintén kiértékeltük.

Eredmények. A 12 hetes ziprasidon kezelés után
minden tünetbecslõ skála illetve alskála pontszám értékében szignifikáns javulást észleltünk.
A CGI-I alapján a 12. héten 56 (53,3%) beteg állapota sokat vagy nagyon sokat javult. Az SAS
pontszám átlagértéke szignifikáns csökkenést
mutatott a ziprasidon kezelés 12. hetén a kiindulásival összehasonlítva (p<0,001). A ziprasidonra váltás után a DAI néhány állításában pozitív
változás következett be, ami kedvezõbb gyógyszerszedési attitûdöt jelez. A 12 hetes ziprasidon
kezelés alatt a testsúly szignifikánsan csökkent
(átlag: 1,2 kg,, SD=3,79, p=0,002). 44 (38,7%)
betegben összesen 58 nemkívánatos esemény
fordult elõ, közülük 7 (6,6%) betegben 9 súlyos,
nemkívánatos eseményt észleltek. Az egyéb nem
kívánatos események többnyire enyhék vagy
mérsékeltek voltak. 15 (14,2%) betegben volt
szükség a vizsgálat tervezett befejezése elõtti
megszakításra nemkívánatos esemény miatt. 4
esetben a vizsgálat korai megszakításának oka a
nem megfelelõ terápiás válasz volt.
Következtetések. A betegek az elõzõ antipszichotikumról a ziprasidonra váltást általában jól tolerálták és 12 hét után a tünetek széles körében javulás jelentkezett. A nem kielégítõ terápiás válasz és a szer rossz tolerálhatósága miatt váltást
igénylõ betegeknek legalább az 50%-a ziprasidon kezelésre klinikailag is jelentõsen javult. A
ziprasidon kezelés kedvezõ biztonságossági profilja megegyezett az eddigi klinikai vizsgálatokban megfigyeltekkel.
KULCSSZAVAK: váltás, ziprasidon, szkizofrénia
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SWITCHING PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
TO ZIPRASIDONE FROM CONVENTIONAL OR
OTHER ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS
Objectives. The aim of the study was to assess
the efficacy, tolerability and safety of ziprasidone in patients with schizophrenia who were already treated with conventional or other atypical
antipsychotics that had to be switched due the
lack of efficacy or bad tolerance.
Methods. The study was a 12- week, open label,
multicenter, non comparative trial on oral ziprasidone. 106 patients with DSM-IV schizophrenia
were switched to ziprasidone from their previous
antipsychotic without a washout phase. The study
required fixed dosing with ziprasidone. For the
first week the patient received 80 mg of study
drug daily, followed for 3 weeks 120 mg/day.
Subsequently for 8 weeks either 80 mg, or 120
mg, or 160 mg total daily dose could be given at
the discretion of the investigator. Baseline and
outcome assessment included Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Clinical Global
Impression Severity of Illness Subscale (CGI-S)
and Global Improvement Subscale (CGI-I), Calgary Depression Scale (CAD), Hamilton Depression Scale (HAMD), Drug Attitude Inventory (DAI), Simpson Angus Extrapyramidal
Symptoms Rating Scale (SAS) and Barnes
Akathisia Rating Scale (BARS). Changes in
overall body weight were also evaluated.

Bevezetés
Az új második generációs (atípusos) antipszichotikumok bevezetése jelentõs számú szkizofrén beteg életébe hozott elõnyös változásokat, melyek
elsõsorban a klinikai tünetek javulásában és az
extrapyramidális mellékhatások csökkenésében
illetve megszûnésében jelentkeztek. Következményképpen javulás lépett fel a szociális funkciókban, az életminõségben és a társadalomba való
visszailleszkedés jobban sikerült számos beteg
számára.
A második generációs antipszichotikumok alkalmazásával új mellékhatások és problémák kerültek a figyelem elõterébe, melyek közül a legfontosabbak a szedáció, testsúlygyarapodás, illetve a metabolikus szindróma kialakulásának kockázata, szexuális diszfunkciók valamint a cardiovascularis eltérések. A fent említett mellékhatások kialakulása tekintetében az egyes szerek kü202

Results. After 12 weeks on ziprasidone therapy,
significant improvements were observed on all
major symptoms measures and subscales. 34
(51,5%) patients (ITT) were rated much or very
much improved on CGI-I at week 12. The mean
SAS score significantly reduced during the
ziprasidone treatment period (p<0,001). In the
DAI ziprasidone treatment was also favorable
rated. During treatment with ziprasidone for 12
weeks the body weight of the patients was significantly reduced (mean: 1,2 kg, SD=3,79, p=
0.002). 58 adverse events occured in 41 subjects
(38.7%), of whom 7 patients (6.6%) encountered
9 severe adverse events. The adverse events were
mainly mild and moderate. 15 patients (14.2%)
were discontinued from the study due to adverse
events. The reason for discontinuation in 4 cases
was mainly insufficient clinical response.
Conclusion. Switching patients from their previous antipsychotic to ziprasidone without a washout phase was generally well tolerated and was
associated with symptoms improvements 12
weeks later. At least 50% of patients who needed
to be switched because of unsatisfactory efficacy
or poor tolerance were significantly improved on
ziprasidone therapy. The favorable safety profile
of ziprasidone treatment was consistent with that
seen in other clinical trials.
KEYWORDS: switching, ziprasidone, schizophrenia

lönböznek egymástól. Szkizofrén pszichózisokban a terápiás válasz egyénileg jelentõsen eltérõ
lehet. Nyilvánvaló, hogy a beteg számára a megfelelõ antipszichotikum kiválasztása stratégiai jelentõségû, a kockázat/haszon tényezõk egyéni
mérlegelése alapján kiválasztott optimális terápia
döntõen befolyásolja a kórkép hosszú távú kimenetelét, melynek költséghatékonysági vonatkozásai is számottevõek.
Egyelõre nem áll rendelkezésünkre olyan biokémiai vagy genetikai teszt, amellyel valószínûsíteni lehetne, hogy a beteg melyik szerre reagál a
legjobban. Ezt csak az egyénre szabott klinikai
praxis döntheti el. Így nem meglepõ, hogy a mindennapi klinikai gyakorlatban az antipszichotikumok váltása a második generációs szerek esetében is igen gyakori. Számos beteg valamelyik új
antipszichotikum mellett stabil állapotba kerül, de
nem jut remisszióba. Egy másik antipszichoti-
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kumra váltás reményt és lehetõséget ad a teljes
remisszió eléréséhez, de ez nem lehet minden
esetben a váltás reális célja. Sokkal életszerûbb,
ha a váltás céljául a tünetek csökkentését, a szer
okozta mellékhatások megszüntetését és a betegek fenti okok miatti szenvedéseinek enyhítését
tûzzük ki. Mostanára a betegek körében az új
antipszichotikumok hatékonyságával kapcsolatos
elvárások jelentõsen megnõttek, összehasonlítva
azzal az idõszakkal, amikor még csak a konvencionális szerek álltak rendelkezésünkre (1,2).
Weiden és munkatársai (3) 6 hetes nyílt, randomizált, párhuzamos csoportú vizsgálatban stabil állapotú, de perzisztáló tüneteket mutató szkizofréniában szenvedõ járóbetegeket állítottak át
olanzapinról, risperidonról vagy konvencionális
antipszichotikumról ziprasidonra. A váltás során
3 stratégiát alkalmaztak: az elõzõ antipszichotikum azonnali elhagyása a ziprasidon alkalmazása
elõtti napon; az elõzõ szer fokozatos leépítése
egyidejûleg a ziprasidon adásával; az elõzõ szer
adagjának késleltetett csökkentése, majd elhagyása a ziprasidon alkalmazásával egyidejûleg. Mindhárom váltási stratégiát a betegek jól tolerálták.
Mindhárom kezelési csoportban a ziprasidonra
váltás után 6 héttel szignifikáns javulást észleltek
a vezetõ pszichopatológiai tünetekben.
A ziprasidon a dopaminerg-szerotonerg hatásmechanizmusú antipszichotikumok csoportjába
tartozik, de azoktól eltérõen 5-HT1A agonista és
5-(HT)1D antagonista hatással is rendelkezik (4).
Az utóbbiak összecsengenek a szer kedvezõ anxiolitikus és antidepresszív hatásával. A ziprasidon per os adagolásban szkizofrén és szkizoaffektív kórképek akut exacerbációjában hatékonyan
csökkentette a pozitív és a negatív tüneteket és a
teljes pszichopatológiai kép súlyosságát (5-8). A
ziprasidon a szkizofrén betegek relapszus megelõzésében is hatékonynak bizonyult és a szer alkalmazása hosszú távon a negatív tünetek és a globális funkcióképesség javulásával járt (9).
A ziprasidon kezelés megkezdése után szedáció ritkán lépett fel, hasonlóképpen néhány betegben észleltek csak orthostatikus hipotenziót, antikolinerg mellékhatás viszont nem jelentkezett. A
ziprasidon kezelés során az extrapyramidális mellékhatások kialakulásának valószínûsége igen
csekély. A vizsgálatokban a prolaktinszint emelkedés más kezelési lehetõségekkel összehasonlítva csekély volt. Szexuális diszfunkció ziprasidon
kezelés során ritkán jelentkezett. Az összes második generációs antipszichotikum közül a ziprasi-
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don az egyik legkedvezõbb „metabolikus mellékhatás profillal” rendelkezõ szer: nem okoz testsúlygyarapodást, nincs hatása a glukóz hasznosításra, csökkenti a koleszterin és a trigliceridek
szérumszintjét (10,11).
A ziprasidon kezelés során a hagyományos szerekhez hasonlóan az EKG-n a QT intervallum
megnyúlását észlelték, amely azonban nem volt
olyan mértékû, mint a thioridazin okozta eltérés.
Nincs bizonyíték arra, hogy a ziprasidon fentiekben említett hatása torsade de point kialakulásához vagy hirtelen halálhoz vezetne (12).
A vizsgálat célja
Hazai vizsgálatunk célja az volt, hogy a ziprasidon hatékonyságára, tolerálhatóságára és biztonságosságára vonatkozó nemzetközi, multicentrikus klinikai vizsgálatok adatait a mindennapi klinikai gyakorlathoz közelebb álló betegek körében
igazoljuk. Így a vizsgálatba a legkülönbözõbb antipszichotikus kezelésben részesülõ betegeket kívántuk bevonni, akik az elõzõ szerre megfelelõen
nem reagáltak, ill. annak mellékhatásait nem tolerálták.
A vizsgálat elsõdleges célkitûzése volt a pszichopatológiai tünetek javulásának kiértékelése,
melyet a Pozitív és Negatív Szindróma Skála (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) (13)
összpontszámának a kiindulás és a váltás utáni 12.
hét között bekövetkezett változása jelez.
Az elsõdleges célkitûzések közé sorolták a mellékhatások incidenciájának és súlyosságának felmérését, különös tekintettel az extrapyramidális
tünetekre és az akatíziára a 12 hetes ziprasidon kezelés során.
A másodlagos célkitûzések közé tartozott a klinikai kép súlyosságának vizsgáló szerinti megítélése a kiindulástól a ziprasidonra váltást követõ
12. hétig a Globális Klinikai Impresszió a Betegség Súlyossága Alskálán (Clinical Global Impression Severity of Illness Subscale, CGI-S) (14); a
globális klinikai változás vizsgáló szerinti megítélése a Globális Javulás Alskálán (Global Improvement Subscale, CGI-I) (14) a kiindulástól a
ziprasidonra váltás 4. ill. 12. hetéig; a ziprasidon
kezelés depressziós tünetekre vonatkozó hatásosságának kiértékelése a Hamilton Depresszió Skála
(Hamilton Depression Scale, HAMD) (14) és a
Calgary Depresszió Skála (Calgary Depression
Scale, CAD) (16) használatával; a beteg gyógyszerszedési attitûd-változásának felmérése ziprasidon kezelés mellett a Gyógyszer Attitûd Felmé-
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rés (Drug Attitude Inventory, DAI) (15) alkalmazásával; a testsúlyváltozás kiértékelése a ziprasidonra váltás után.
Módszerek
A vizsgálati terv egy IV. fázisú, 12 hetes, multicentrikus, nyílt, nem-komparatív, per os ziprasidon alkalmazásával történõ klinikai vizsgálatot
tartalmazott, melyet az ETT KFEB jóváhagyásával az OGYI engedélyezett.
A vizsgálatba bevonás és kizárás fõ
kritériumai
A vizsgálatba olyan 18. életévüket betöltött nõket
és férfiakat választottunk be, akiknél a szkizofrénia diagnózisa a DSM-IV szerint igazolt volt. A
betegeket már a vizsgálat megkezdése elõtt is kezelték valamelyik elsõ vagy második generációs
antipszichotikummal, de a nem megfelelõ terápiás
válasz vagy a szer rossz tolerálhatósága miatt a
vizsgáló véleménye szerint a beteg más antipszichotikumra történõ átállítása szükségessé vált.
Azokat a betegeket, akiknek a családjában syncope vagy hirtelen kardiális halál fordult elõ, illetve azokat, akik súlyos cardiovascularis betegségben szenvedtek vagy elõzményeikben klinikailag
is jelentõs EKG rendellenességek (különösképpen
a QT szakasz megnyúlása) szerepeltek vagy egyidejûleg olyan gyógyszeres kezelést igényeltek,
melyekrõl ismert, hogy a QT idõt megnyújtják, kizártuk a vizsgálatból.
A betegek megfelelõ tájékoztatás után a vizsgálatba írásbeli beleegyezésüket adták.
Kezelés, adagolás
A vizsgálat elõtt szedett antipszichotikum elhagyása legkésõbb a 1. vizit napján (0. nap) történt.
Kimosási periódus nem volt. Az elsõ héten (1-2.
vizit) a betegek 2x40 mg ziprasidont kaptak. A következõ három héten (2-3. vizit) a ziprasidon
adagját 2x60 mg-ra emelték. A vizsgálat következõ nyolc hetében (3-4. vizit) a 3. viziten a klinikai
állapottól függõen a vizsgáló megítélése szerint
választott napi dózisú (2x40 mg vagy 2x60 mg
vagy 2x80 mg) ziprasidon kezelést alkalmazták.
Benzodiazepinek szükség szerinti szedése,
antikolinerg szerek és propranolol alkalmazása a
ziprasidon kezelés mellett engedélyezett volt. A
betegek nem kaphattak olyan szereket, melyekrõl
ismert, hogy a QT idõt megnyújtják.
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A vizsgálat értékelésének fõ kritériumai
Elsõdleges hatékonysági kritérium volt a PANSS
összpontszám a kiindulás és a 12. hét között bekövetkezett változása. Ehhez kapcsolódóan azon betegek arányának meghatározása, akiknél a PANSS
Pozitív, Negatív és Általános Pszichopatológiai
Alskálák pontszámaiban a kezelés 12. hetén a kiindulási értékhez képest legalább 20%-os csökkenést találtak.
Az elsõdleges biztonságossági kritériumok
közé tartozott a Simpson-Angus Extrapyramidális
Tüneteket Becslõ Skála (Simpson-Angus Extrapyramidal Rating Scale, SAS) (17) és a Barnes
Akatízia Becslõ Skála (Barnes Akathisia Rating
Scale, BARS) (18) kiindulástól a kezelés 12. hetéig bekövetkezett pontszámváltozása.
A másodlagos hatékonysági kritériumok közé
tartoztak: a CGI-S kiindulás és a kezelés 12. hete
között bekövetkezett pontszámváltozása; a CGI-I
alapján a klinikai javulás, a kezelés 4. és 12. hetén
a kiinduláshoz képest; a HAMD és a CAD kiindulás és a kezelés 12. hete között bekövetkezett
pontszámváltozása, a gyógyszerszedési attitûd
változása a DAI-n a ziprasidonra váltás utáni 12.
héten a kiinduláshoz képest; a testsúly változása a
ziprasidonra váltás utáni 12.héten a kiindulással
összehasonlítva.
A mellékhatások incidenciáját és súlyosságát a
kiindulástól a ziprasidon kezelés 12. hetéig (4 vizit) ICH standard szerint mértük fel.
Statisztikai módszerek
A statisztikai elemzést két betegpopulációban végeztük el: az összes bevont betegben, akik a vizsgálati szer legalább egy adagját megkapták és ezt
követõen legalább egy PANSS és CGI becslés történt (Intention to Treat, ITT) valamint az érvényes
elsõ (0. nap) és 4. heti PANSS pontszámmal rendelkezõ betegekben (Per Protocol, PP).
A PANSS összpontszám a kiindulás és a 12. hét
között bekövetkezett változásának statisztikai
szignifikanciáját a párosított t-próbával vizsgáltuk.
A SAS összpontszámban bekövetkezett változás statisztikai szignifikanciáját a párosított t-próbával vizsgáltuk. A BARS skála összpontszámában bekövetkezett változás statisztikai szignifikanciáját az általánosított becslési egyenletek
(GEE) arányos kockázati modelljével vizsgáltuk.
Pont és intervallumbecslést végeztünk az egyes
pontszámok kockázatára és valószínûségére a ki-
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indulási viziten és a 12. héten az igazított GEE
modell segítségével.
A CGI-S alskála pontszámának a kiindulás és a
12. hét között bekövetkezett változásának statisztikai szignifikanciáját az általánosított becslési
egyenletek (GEE) arányos kockázati modelljével
és a Wilcoxon-féle rangösszeg próbával vizsgáltuk. Pont és intervallumbecslést végeztünk az
egyes pontszámok kockázatára és valószínûségére a kezelés elõtt és után az igazított GEE modell
segítségével. A CGI-I alskála szerinti javulás értékeléseket vizitenként tabuláltuk.
A CDS pontszámának a kiindulás és a 12. hét
között bekövetkezett változásának statisztikai
szignifikanciáját a Wilcoxon-féle rangösszeg próbával vizsgálták. A HAMD összpontszám a kiindulás és a 12. hét között bekövetkezett változásának statisztikai szignifikanciáját a párosított t-próbával vizsgáltuk.
A DAI pontszámának (az „Igaz” válaszok öszszességének) a vizitek között bekövetkezett változásának statisztikai szignifikanciáját a McNemarpróbával vizsgáltuk.
A testsúlyban bekövetkezett változás statisztikai szignifikanciáját a párosított t-próbával vizsgáltuk.
Eredmények
A betegek jellemzõi
A vizsgálatba a tervezett 150 beteg helyett 106-ot
(45 férfi és 61 nõ) beteget vontunk be, 13 hazai
centrumból. A férfiak átlag életkora 35,1±9,6 év, a
nõké 42,3±10,2 év volt. A betegek diagnosztikai
alcsoportok (DSM-IV) szerinti megoszlása a következõ volt: 82 paranoid, 10 simplex, 8 dezorganizált, 1 katatón, 1 reziduális, 1 nem meghatározott. A szkizofrénia diagnózisának felállítása óta a
vizsgálat megkezdéséig átlagosan 9.5 év (tartomány 0,1-43,9 év) telt el. A férfiak átlagos testsúlya az 1. viziten 87,2±17,9 kg, a nõké 72±16,2 kg
volt.
A ziprasidonra váltás 66 (62%) betegben az
elõzõ szerre adott nem megfelelõ terápiás válasz,
25 (24%) betegben a szer rossz tolerálhatósága és
15 (14%) betegben mindkettõ ok miatt történt. A
ziprasidonra váltás elõtt a klinikai kép súlyosságát
a vizsgáló megítélése szerint a CGI-S alskálán az
1. ábra mutatja.
A betegek diszpozíciója
A vizsgálatba bevont összesen 106 beteg közül 77
fejezte be a vizsgálatot, azaz 29 beteg morzsoló-
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dott le. 15 beteg nemkívánatos esemény miatt a
tervezett befejezés elõtt megszakította a vizsgálatot.
A hatásosság kiértékelését az összes bevont
személynél (LOCF) és a PP populációban (66 beteg) is elvégeztük, a biztonságosság kiértékelése
az összes bevont személynél megtörtént.
Elsõdleges kritériumok
A kiindulástól a ziprasidonra váltás utáni 12. hétig
bekövetkezett PANSS összpontszám változást
(ITT) a 2. ábra mutatja. A PP populációban a fenti
összpontszám csökkenés hasonlóan szignifikáns
volt (p<0,001).
Az ITT populációban a betegek 62,8%-a legalább 20%-os javulást ért el a PANSS Pozitív és
Negatív és Általános Pszichopatológiai Alskálák
pontszámaiban a kiindulás és a ziprasidon kezelés
12. hete között. Hasonló eredmények voltak a PP
populációban is.
Mind az ITT, mind a PP populációban a SAS
összpontszámban a ziprasidonra váltás utáni 12.
héten a kiinduláshoz képest szignifikáns csökkenést észleltünk (3. ábra).
80 beteg BARS összpontszámában nem volt
változás a ziprasidonra váltás utáni 12. héten, 18
beteg pontszáma javult, 5 betegé pedig rosszabbodott (p=0.011).
Másodlagos kritériumok
A CGI-S alskálán a klinikai kép súlyosságának a
vizsgáló szerinti megítélését a ziprasidonra váltás
elõtt illetve a váltás utáni 12. héten az 1. ábra mutatja. A CGI-S alskála átlagos értéke a 4,7±0,89rõl 3,5±1,37-re csökkent a kiindulástól a kezelés
12. hetéig (p=0,001). A klinikai kép változását a
ziprasidonra váltás utáni 4. és 12. héten a vizsgáló
megítélése szerint a CGI-I alskálán a 4. ábra mutatja. A CGI-n értékelt változás mind az ITT (p=
0,041), mind a PP populációban (p<0.001) szignifikáns volt. Az ITT populációban a betegek
53,3%-a, a PP populációban a betegek 69,7%-a
sokat illetve nagyon sokat javult.
Mind az ITT, mind a PP populációban a
HAMD összpontszáma és a CDS összpontszáma
szignifikánsan (p>0.01) csökkenést mutatott a
ziprasidonra váltás utáni 12. héten az alapértékkel
összahasonlítva (6. ábra).
A gyógyszerszedési attitûd változása a DAI-n a
kiindulás és a váltás utáni 12. hét között a 6. ábrán
látható. A PP populációban a DAI négy állításában szignifikáns pozitív változás jelentkezett. Az
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1. ábra
A klinikai kép súlyossága a ziprasidonra váltás elõtt és a váltás utáni 12. héten,
a vizsgáló megítélése szerint a CGI Betegség Súlyossága Alskálán (CGI-S, ITT)

2. ábra
A PANSS összpontszám átlagos értéke (±SD) a ziprasidonra ITT populációban a DAI 3 állításában
váltás elõtt és a váltás utáni 12. héten (ITT) volt szignifikáns változás.

A ziprasidonra váltás utáni 12. hétre
a testsúly 1,2±3,7 kg-mal csökkent az
alapértékhez képest (p=0.002).

3. ábra
A Simpson-Angus Skála (SAS) összpontszám
átlagos értéke (±SD) a ziprasidonra váltás elõtt
és a váltás utáni 12. héten (ITT))

Biztonságosság és tolerálhatóság
A 106 bevont beteg közül 41 (38,7%)
betegben 58 nemkívánatos esemény történt. 7 (6,6%) betegben 9 súlyos nemkívánatos eseményt figyeltek meg. Súlyos nemkívánatos esemény 6 (8,7%)
betegben fordult elõ. 15 (14,2%) beteg
mellékhatások miatt szakította meg a
kezelést. 12 (11,3%) betegben a vizsgálati szer adagjának csökkentésére vagy
a szer adásának átmeneti felfüggesztésére volt szükség nemkívánatos események miatt. Haláleset nem fordult elõ a
vizsgálat alatt.
A leggyakrabban elõforduló nemkívánatos események az idegrendszer zavaraival voltak összefüggésben. 32
(30,2%) betegben jelentkeztek idegrendszerrel kapcsolatos nemkívánatos
események: 9 (8,5%) szkizofrén reakció; 4-4 (3,8%) agitáció, akatízia, szorongás és 5 (4,7%) inszomnia Az 58
nemkívánatos esemény közül 32 enyhe, 17 mérsékelt és 9 súlyos volt.
A nemkívánatos események
incidenciája (7.ábra)
21 (19,8%) betegben idegrendszeri zavart észleltünk, melyek közül 11 enyhének minõsült, a leginkább említést
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4.ábra
A klinikai kép változása a ziprasidonra váltás utáni 4. és 12. héten,
a vizsgáló megítélése szerint a CGI Globális Javulás Alskálán (CGI-I) (ITT)

5.ábra. A Calgary Depresszió Skála (CDS) összpontszám
átlagos értéke (±SD) a ziprasidonra váltás fokú volt. A 15 beteg közül ötben a
elõtt illetve a váltás utáni 12. héten nemkívánatos események súlyosak vol-

érdemlõ nemkívánatos esemény az agitáció és az
akatízia volt. 8 (7,5%) betegben jelentkezett mérsékelt fokú idegrendszeri zavar, melyek közül a
leggyakoribb a szomnolencia és a szkizofrén reakció volt. 2 súlyos idegrendszeri nemkíván3. ábra.
A Simpson-Angus Skála (SAS) összpontszám átlagos értéke (±SD) a ziprasidonra váltás elõtt és
váltás utáni 12. héten (ITT)atos eseményrõl számoltak be, az egyik a szorongás, a másik szkizofrén reakció volt.
A kezelés korai megszakítása nemkívánatos
események miatt
15 beteg kezelését kellett a tervezett befejezés
elõtt megszakítani nemkívánatos események miatt. Közülük 8 esetben állapítottak meg a vizsgálati szerrel összefüggést. A 8 kezeléssel kapcsolatos
esemény közül 3 enyhe, 3 mérsékelt és 2 súlyos

tak.
Dóziscsökkentés vagy a kezelés átmeneti felfüggesztése nemkívánatos
események miatt
13 esetben került sor nemkívánatos
események miatt a vizsgálati szer dóziscsökkentésére illetve 1 esetben a szer
adásának átmeneti felfüggesztésére.
Csak 1 súlyos nemkívánatos eseményt
jelentettek, amely mögött enyhe
extrapyramidális szindróma állt.
Súlyos nemkívánatos események
A 6 súlyos nemkívánatos esemény
oka 1 esetben a betegség kiújulása, 3
esetben szuicid kísérlet (a vizsgáló
megítélése szerint az alapbetegségbõl
kõvetkezõen), 1 esetben nem megfelelõ
együttmûködés és 1 esetben extrapyramidális tünetek miatti hospitalizáció volt.
Megbeszélés
Az eddigi nemzetközi, multicentrikus klinikai
vizsgálatok meggyõzõen igazolták a ziprasidon
hatásosságát, tolerálhatóságát és biztonságosságát
a szkizofrénia kezelésében. Hazai multicentrikus
vizsgálatunkat a mindennapi klinikai gyakorlathoz közelebb álló betegek körében végeztük el. A
vizsgálatba olyan betegeket vontunk be, akiket
elõzõleg konvencionális vagy más atípusos antipszichotikummal kezeltek, de a nem kielégítõ terápiás válasz illetve a szer rossz tolerálhatósága
miatt váltást igényeltek. A betegek a kimosási idõszak nélküli ziprazidonra váltást jól tolerálták. A
ziprasidon kezelés 12. hetében a pszichopatológi-
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6. ábra
A betegek gyógyszerszedési attitûdjének változásai a Gyógyszer Attitûd Felmérés (DAI)
alapján a ziprasidonra váltás után (PP): változás az alapértéktõl a 12. hétig
Számomra a gyógyszerrel kapcsolatban a jó dolgok vannak túlsúlyban a rosszal szemben p=0,508
Gyógyszer szedésekor furcsa „fejbekólintott” érzésem van
p=0,013
Szabad elhatározásom alapján szedem a vizsgálati gyógyszert
p>0,99
A gyógyszer hatására lazábbnak érzem magam p=0,3534
A gyógyszerelés hatására fáradtnak, lomhának érzem magam
p=0,011
Csak akkor szedek gyógyszert, ha beteg vagyok p=0,021
A gyógyszerelés hatására egészségesebbnek érzem magam
p=0,109
Természetesnek tartom, hogy gyógyszerek szabályozzák testi
és szellemi mûködésemet p>0,99
A gyógyszerelés hatására a gondolkodásom tisztábbá vált
p=0,022
A folyamatos gyógyszerszedéssel a visszaesésem megelõzhetõ p=0,727

7. ábra
A nemkívánatos események incidenciája a 12 hetes ságát az alapértékhez viszonyítva és az
ziprasidon kezelés során (ITT) akatízia tüneteiben számos betegben ja-

ai tünetek súlyosságában szignifikáns csökkenést
találtunk és ez a javulás a pozitív, negatív és az általános pszichopatológiai tünetekben is megnyilvánult.
A vizsgálók megítélése szerint a kezelés 12. hetében a kiindulási állapottal összehasonlítva a betegek több mint 50%-a sokat illetve nagyon sokat
javult. A depresszió tünetei is szignifikánsan javultak a kiindulástól a váltás utáni 12. hétig. A
gyógyszerszedési attitûdben a ziprasidon kezelés
mellett kedvezõ változások jelentkeztek. A ziprasidon kezelés szignifikánsan csökkentette az
extrapyramidális tünetek incidenciáját és súlyos208

vulás következett be. A ziprasidon testsúly-semleges hatását vizsgálatunk
eredményei is igazolták. A ziprasidon
hatásosságára és biztonságosságára vonatkozó eredményeink összecsengenek
Weiden és munkatársai hasonló, ziprasidonra váltás vizsgálatának adataival
(3). A vizsgálat alatt elõforduló nemkívánatos események többnyire enyhék és
mérsékeltek voltak. A 106 beteg közül
19 esetében fordult elõ a kezelés korai
megszakítása. Ebbõl 15 esetben ez a
vizsgálati szerrel kapcsolatos nemkívánatos esemény miatt történt és 4 esetben
a nem megfelelõ klinikai válasz okozta
a vizsgálat tervezettnél korábbi befejezését. A terápia korai megszakításának
oka ezekben az esetekben a szkizofrénia tüneteinek rosszabbodása volt. A szigorú dozírozási stratégia néhány esetben hozzájárulhatott a vizsgálat
korai befejezéséhez. A jelenlegi dozírozási utasítások szerint a ziprasidon napi 160 mg-os adagolása szükség esetén már a 3. naptól elérhetõ. Kardiovaszkuláris nemkívánatos esemény (palpitáció) 1
betegben fordult elõ, ami a terápia korai megszakításhoz vezetett.
Vizsgálatunk – mint minden antipszichotikum
váltás vizsgálat – korlátai közé tartozik, hogy nem
ad lehetõséget a vizsgálati szer és az elõzõleg sze-
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dett antipszichotikumok hatásosságának összehasonlításra.
Összefoglalva a ziprasidonra váltás után a konvencionális vagy más különbözõ atípusos antipszichotikumokra nem megfelelõen reagáló vagy
ezeket a szereket nem toleráló betegekben a klinikai tünetek széles spektrumában javulás következett be. A betegek legalább 50%-a számára ez klinikailag is jelentõs, kedvezõ állapotváltozást jelentett. A hazai vizsgálatunk is igazolta, hogy a
ziprasidon hatékonyságának, tolerálhatóságának
és biztonságosságának köszönhetõen kedvezõ alternatívát jelent a szkizofréniában szenvedõ betegek kezelésében.
A vizsgálatot a Pfizer Kft. szponzorálta.
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