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ÖSSZEFOGLALÁS
A Fõvárosi Szent István Kórház Merényi Kórháza Pszichiátriai Osztályán és Ambulanciáján 35
beteg részesült quetiapin terápiában 15 hónap
alatt nyílt vizsgálatban. A 24 nõ és 11 férfi életkora 25 és 64 év között változott, átlagéletkoruk
44,6 év volt. A DSM-IV nozológiai kategóriák
szerint történt kórismék megoszlása: 31 schizophrenia (29 paranoid, 1 kataton, 1 hebephren), 2
schizoaffectiv pszichózis (1 kevert, 1 mániás tünetekkel), 1 PMD mániás tünetekkel, 1 alkoholos pszichózis. Az irodalmi adatokhoz képest a
napi terápiás dózis magasabb volt: 200-1600 mg/
nap. A fenntartó adag közel a felére csökkent. A
terápiás hatás Clinical Global Impression pontozóskálával mérve: 74,28% volt a tünetmentes és
a sokat javult állapot, a keveset javulttal együtt
94,28%-ra nõtt. A dózis emelésével a terápiás
hatás nõtt, a mellékhatások nem emelkedtek.
Extrapiramidalis mellékhatást nem észleltünk. A
quetiapin jól torelható, hatásos és biztonságos
szernek bizonyult nagy dózis (1600 mg) mellett
is.
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TREATMENT WITH QUETIAPINE IN HIGH-DOSE
During the last 15 months 35 patients were
treated with quetiapine in an open study. The diagnoses according the nosologic categories of
DSM-IV were: 31 schizophrenia (29 paranoid, 1
catatonic, 1 hebephrenic), 2 schizoaffective psychosis, 1 maniac psychosis, 1 alcoholic psychosis. The age of the 24 female and 11 male patients were between 25 and 64 years, the mean
age was 44,6 years. In contrast to doses found in
the literature these patients received higher dose
of quetiapine: 200-1600 mg/day. The maintenance dose was lower, about half of the initial
dose. The efficacy (measured by Clinical Global
Impression Scale): 74,8% of the patients improved much or become symptome free, and
94,28% of the patients improved, much improved or become symptome free.It was found
only few adverse effect. The author concludes
(notice of 35 patients and 15 months) that the excellent tolerability of quetiapine in high-dose
(1600 mg), its tendency not cause extrapiramidal
symptoms and its efficacy in psychosis and its
safety.
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