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ÖSSZEFOGLALÁS
Ez a közlemény áttekinti a quetiapin új formulá-
jának, az egyszeri adagolású, lassú felszívódású
quetiapinnak (quetiapin XR) a szkizofrén bete-
gek kezelésére vonatkozó publikált, klinikai ada-
tait. A quetiapin XR fejlesztésének célja volt,
hogy a quetiapin gyors felszívódású formulájá-
nál (IR) elõírt dozírozási gyakoriság az új formu-
la egyszeri adagolásával csökkenthetõ legyen és
a kezelés bevezetése egyszerûbbé váljon.
A quetiapin XR – 400-800 mg-os napi adagban –
hatékony volt a placebóval szemben az akut szki-
zofrénia széles tüneti spektrumában és tolerálha-
tósága ugyanolyan jó volt, mint a gyors felszívó-
dású (IR) formuláé. A quetiapin XR gyors dózis-
titrálását (300 mg az elsõ napon, 600 mg a máso-
dik napon és 800 mg a harmadik napon) a bete-
gek jól tolerálták, a hatékony terápiás dózis így
már a második napon elérhetõ volt. A klinikailag
stabil állapotú quetiapin IR (400-800 mg/nap)
kezelésben részesülõ betegek azonos dózisú
(napi egyszeri 400-800 mg) quetiapin XR-re tör-
ténõ átállítása nem okozott romlást a klinikai tü-
netekben és nem kockáztatta a szer tolerabilitá-
sát.
Egy klinikai vizsgálat kimutatta, hogy a típusos
vagy más atípusos antipszichotikumokra nem
megfelelõen reagáló vagy azok mellékhatásait
nem toleráló szkizofrén betegek quetiapin XR-re
átállítása a hatékonyság és a klinikai hasznosság
javulását eredményezte.
A napi egyszeri adagolású quetiapin XR 400-800
mg-os dózisban hatékonynak bizonyult a place-
bóval szemben a visszaesések megelõzésében,
klinikailag stabil állapotú betegekben és a bete-
gek a kezelést hosszú távon is kedvezõen tolerál-
ták. Ebben a vizsgálatban a betegeket 4 nap alatt
állították át a korábban kapott antipszichotikum-
ról quetiapin XR-re a hatékonyság kockáztatása
nélkül, így a 600 mg/nap és a 800 mg/nap dózis a
második illetve harmadik napon elérhetõ volt.

A quetiapin napi egyszeri adagolású formulája új
és értékes lehetõséget nyújt a pszichiáterek és a
betegek számára a szkizofrénia rövid és hosszú
távú kezelésének megválasztásában.
KULCSSZAVAK: quetiapin, napi egyszeri adago-
lás, lassú felszívódás, szkizofrénia

ADMINISTRATION OF ONCE-DAILY
EXTENDED RELEASE QUETIAPINE IN
SCHIZOPHRENIC DISORDERS
This article reviews the published clinical data
on schizophrenic patients managed with the new
formulation of quetiapine, the once-daily ex-
tended release quetiapine fumarate (quetiapine
XR). Quetiapine XR has been developed to re-
duce the frequency of quetiapine dosing by intro-
ducing once-daily administration and to sim-
plify the treatment initiation schedule. Queti-
apine XR (400 to 800 mg/day) was effective ver-
sus placebo across a broad range of symptom do-
mains in acute schizophrenia and was as well tol-
erated as the immediate release (IR) formulation.
Rapid dose escalation of quetiapine XR (300 mg
on day 1, 600 mg on day 2, and 800mg on day 3)
was also well tolerated, with a therapeutically ef-
fective dose reached by day 2. Clinically stable
patients with schizophrenia receiving quetiapine
IR (400-800 mg/day) can be switched to an equi-
valent once-daily dose of quetiapine XR (400-
800 mg/day once-daily) without clinical deterio-
ration or compromise in tolerability. Evidence
from a clinical trial has shown that patients with
schizophrenia who had a history of unsatisfac-
tory treatment (tolerability or efficacy) on typical
or atypical antipsychotic experienced improved
efficacy and clinical benefit when switched to
quetiapine XR. Once-daily quetiapine XR (400-
800 mg/nap) was effective compared with pla-
cebo in preventing relapse in patients with clini-
cally stable schizophrenia, and was well toler-
ated during long-term use. Patients could be
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BEVEZETÉS

A második generációs antipszichotikumok cso-
portjába tartozó quetiapin fumarat jól ismert és
széles körben bevált, többszörösen igazoltan haté-
kony és biztonságos szer szkizofrénia rövid és
hosszú távú kezelésében. Kiváló szubjektív elfo-
gadhatósága és a neurokognitív funkciózavarra
kifejtett kedvezõ hatása elõnyõs lehet a szkizofrén
betegek együttmûködési zavaraiban. A hazánk-
ban is hosszú évek óta forgalomban levõ gyors fel-
szívódású (IR) formula hátránya, hogy azt a gyors
farmakokinetika miatt naponta kétszer kell ada-
golni. A lassú, fokozatos dózistitrálás elõírása, pe-
dig a terápiás hatás kialakulását késleltetheti, és ez
az akut pszichotikus állapotok kezelését kedve-
zõtlenül befolyásolhatja (Meats 1997, Emsley és
mtsai 2000, Dev és Ranivalla 2000, Nasrallah és
mtsai 2002, Schulz és mtsai 2003, Arango és Bobes
2004, Cheer és Wagstaff 2004, Larmo és mtsai
2005, Brecher és mtsai 2007).

A megfelelõ terápiás együttmûködés (comp-
liance) biztosítása a szkizofrénia gyógyszeres ke-
zelésének egyik kulcskérdése. Becslések szerint a
szkizofrén betegek 40-60%-a nem vagy csak rész-
legesen követi a gyógyszerszedési utasításokat,
ami rövidtávon a tünetek kiújulásához illetve rosz-
szabbodásához és funkcióromláshoz vezet. Az an-
tipszichotikumok több hétig tartó kihagyása jelen-
tõsen megnöveli a relapszus kialakulásának rizi-
kóját. A visszaesések súlyos következményekkel
és szövõdményekkel járhatnak és rontják a beteg-
ség hosszú távú kimenetelét. A hiányos terápiás
együttmûködésnek számos oka lehet, így a beteg-
ségbelátás hiánya, a nem megfelelõ tüneti reduk-
ció, mellékhatások, a szociális támogatás hiánya.
A gyógyszerszedési séma egyszerûsége, könnyebb
megjegyezhetõsége, a beteg életviteléhez való ked-
vezõbb illeszkedése (például napi egyszeri adago-
lás) jelentõs mértékben javíthatja a compliance-t
és így növelheti a terápia eredményességét (Fleisch-
hacker és mtsai 2003, Keith és Kane 2003, Mon-
tress és mtsai 2005, Weiden és mtsai 2004, Ret-
tenbacher és mtsai 2004, Osterberg és mtsai 2005,
Ascher-Svanum és mtsai 2006).

Jelen közlemény célja, hogy ismertesse a queti-
apin XR fejlesztésének klinikai szempontjait és az
új formula farmakokinetikai paramétereit, majd a
quetiapin XR-rel végzett klinikai vizsgálatok pub-
likált adatait és ebbõl következtéseket vonjon le a
szer klinikai alkalmazására.

A QUETIAPIN XR FEJLESZTÉSÉNEK
KLINIKAI SZEMPONTJAI

A quetiapin XR fejlesztésének az volt a célja,
hogy az új formula napi egyszeri adagolásával
csökkenthetõvé váljon a gyors felszívódású queti-
apin (IR) formulánál elõírt dozírozási gyakoriság
és egyszerûsíteni lehessen a kezelés bevezetését.
A napi egyszeri adagolás kedvezõen befolyásol-
hatja a terápiás együttmûködést és a kezelés egy-
szerûbb indítása, pedig lehetõvé teszi, hogy hama-
rabb érjük el a hatékony dózist tolerabilitási aggá-
lyok nélkül.

A QUETIAPIN XR FARMAKOKINETIKÁJA

A farmakokinetikai vizsgálatok szerint quetiapin
XR esetében a maximális plazmakoncentráció el-
éréséhez szükséges idõ hosszabb, mint az IR for-
mula esetében (6 óra vs 1 óra). A steady state ki-
alakulásakor ugyanazon dózis napi egyszeri (XR)
illetve kétszeri (IR) adagolásakor a plazmakon-
centráció-idõgörbe alatti terület mindkét formula
esetében ugyanaz. Az IR és XR formula felezési
ideje is hasonló (data in file, AstraZeneca, Wil-
mington, Del).

QUETIAPIN XR AZ AKUT SZKIZOFRÉN
EPIZÓD KEZELÉSÉRE

Kahn és mtsai (2007) egy 6 hetes multicentrikus
vizsgálatba összesen 588 akut szkizofrén (DSM-IV)
beteget randomizáltak egyenlõ arányban négy fix
dózisú terápiás csoportba: quetiapin XR 400-
600-800 mg/ nap (napi egyszeri adagolás), queti-
apin IR 400 mg/nap (napi kétszeri adagolás), pla-
cebo. A vizsgálatba kizárólag akut és közepes
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switched from their ongoing antipsychotic to que-
tiapine XR within 4 days without compromising
efficacy, enabling a dose of 600 mg/day and 800
mg/day to be reached by Day 2 and Day 3 re-
spectively. This new, once-daily formulation of

quetiapine offers psychiatrists and patients valu-
able new treatment options for the short and
long-term treatment of schizophrenia.
KEYWORDS:quetiapine, once-daily, extended re-
lease, schizophrenia



mértékû pszichotikus tüneteket mutató betegeket
vontak be. A terápiarezisztencia a kizáró kritériu-
mok között szerepelt. A quetiapin XR céldózisát a
második (400 és 600 mg) illetve a harmadik (800
mg) napon érték el. A quetiapin IR adagolása az
elõírásoknak megfelelõen óvatos titrálással tör-
tént (1. táblázat).

Az elsõdleges végpont a PANSS (Positive and
Negative Syndrome Scale) skála összpontszám
változása volt a kiindulástól a 6. hét végéig. A má-
sodlagos hatásmérõ változók között szerepeltek: a
PANSS alskálák pontszám változásai, a reszpon-
der (PANNS skála összpontszám-csökkenés mér-
téke legalább 30%) betegek aránya, CGI (Clinical
Global Impressions-Improvement) alapján javult-
nak tekintett betegek aránya.

Az aktív kezelést kapó betegek javulása szigni-
fikánsan felülmúlta a placebo-csoportét (1. ábra).
Hasonló eredményre jutottak a másodlagos hatás-
mérõ változókkal történt kiértékelés során is. A
quetiapin XR valamennyi dózisa mellett szignifi-
kánsan nagyobb javulást észleltek a PANNS pozi-
tív és általános pszichopatológiai tünetek és az ag-
resszió–ellenségesség alskálán, valamint napi 600--
800 mg quetiapin XR dózis mellett a negatív és af-
fektív tünetek alskálán, mint a placebóval kezel-
teknél (2. ábra).

Napi 600 és 800 mg quetiapin XR kezelés haté-
konyabbnak bizonyult a napi 400mg dózisnál. A 6
hetes kezelést a betegek 74-81%-a fejezte be a
protokoll szerint. A leggyakoribb mellékhatás –
valamennyi quetiapin csoportban- a szomnolencia
és a szédülés volt, az extrapiramidális tünetek
incidenciája hasonló volt a placebó csoportéhoz.
A várttól eltérõ karakterû mellékhatás(oka)t nem
észleltek. Mellékhatások miatt csak 2 beteg eseté-
ben kellett a vizsgálatot megszakítani. A quetiapin
XR gyors dózistitrálását a betegek jól tolerálták,
és ez idõ alatt terápia megszakítás nem történt.

Tehát a quetiapin XR napi 400-800 mg dózis-
ban adva a placebóval szemben hatékonyabbnak
bizonyult a szkizofrénia tüneti dimenzióinak ke-
zelésében. A nagyobb (napi 600 és 800 mg) dózi-
sok hatékonyabbak, mint a napi 400 mg. A keze-
lést és a gyors dózistitrálást (a 2. naptól teljes terá-
piás adag!) a betegek jól tolerálták.

VÁLTÁS A QUETIAPIN IR FORMULÁRÓL AZ
XR FORMULÁRA

Möller és mtsai (2007) multicentrikus, randomi-
zált, párhuzamos csoportos, kettõs- vak vizsgála-
tukban azt kívánták igazolni, hogy a quetiapin IR
formuláról az XR formulára való váltás stabilizált
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1. táblázat. A quetiapin IR és a quetiapin XR dozírozása egy randomizált, placebo-kontrollált
vizsgálatban akut szkizofrén epizódban (Kahn és mtsai 2007)

Nap 1 2 3 4 5 6-42
Quetiapin XR 400 mg 300 400
Quetiapin XR 600 mg 300 600
Quetiapin XR 800 mg 300 600 800
Quetiapin IR 400 mg 50 100 200 300 400

céldózis

1. ábra. PANSS összpontszám változás az alapértéktõl a 6. hét végéig
a quetiapin IR, quetiapin XR és placebo csoportokban (Kahn SR és mtsai 2007 nyomán)

* p<.05 vs placebo; ** p<.01 vs placebo; *** p<.001 vs placebo. LSM – legkisebb négyzetek átlaga

* javulás

**

***

***

*



állapotú szkizofrén betegekben problémamentes
és a hatás az új formulára való áttérés után is fenn-
marad. Az összesen 6 hetes vizsgálatban 4 hetes
fix dózisú (400, 600, 800 mg/nap) quetiapin IR
kezelés után a stabil állapotú (n=497) betegek egy
csoportját (n=331) azonos adagú XR formulára ál-
lították át, míg a többi beteg (n=166) az elõzõek-
ben alkalmazott kezelést (IR formula) folytatta. A
hatásmérõ változó a PANNS pontszámban leg-
alább 20%-os vagy annál nagyobb rosszabbodást
mutató vagy hatástalanság miatt kiesõ betegek
aránya volt.

A vizsgálatot a protokoll szerint befejezõ bete-
gek (n=393) kiesési aránya XR formula esetében
5,3%, IR formula folytatólagos alkalmazása ese-
tében 6. 2% volt. A statisztikai elemzés szerint a
két formula egyenértékûnek bizonyult. A teljes
ITT populációban azonban a non-inferioritás sta-
tisztikai kritériuma nem teljesült. A PANNS pont-
számok valamennyi kezelési csoportban tovább
csökkentek és a két formulával történt kezelés kö-
zött nem volt különbség (3. ábra). Mindkét cso-
portban alacsonyak és hasonlóak voltak a kiesési

arányok. A mellékhatások szempontjá-
ból sem volt különbség a két kezelési
csoport között.

Tehát a klinikailag stabilizált állapo-
tú szkizofrén betegeket a hatékonyság
és a biztonságosság kockáztatása nélkül
lehet átállítani a quetiapin IR formuláról
az azonos dózisú, napi egyszeri adago-
lású XR formulára, mely további terápi-
ás elõnnyel (javuló compliance) járhat.

VÁLTÁS MÁS
ANTIPSZICHOTIKUMOKRÓL
QUETIAPIN XR FORMULÁRA

Egy 12 hetes, multicentrikus, nyílt vizs-
gálatban, olyan szkizofrén (DSM-IV)
betegeket állítottak át quetiapin XR tab-
lettára, akik a korábban alkalmazott kon-
vencionális vagy atípusos antipszichoti-
kumra nem reagáltak kielégítõen vagy
azok mellékhatásait nem tolerálták. A
vizsgálat célja az volt, hogy a quetiapin
XR-re 4 nap alatt történõ átállítás klini-
kai hasznosságát kiértékeljék. Az elõzõ
szer fokozatos elhagyásával egyidejûleg
az elsõ napon 300 mg, a második napon
600 mg quetiapin XR dózist alkalmaz-
tak, majd flexibilis adagolással a klini-

kai állapotnak megfelelõen folytatták a kezelést
napi 400-800 mg közötti dózissal. Az átlagos que-
tiapin XR adag a kezelés során 520-540 mg/nap
között mozgott.

A 477 átállított beteg közül 370 fejezte be a ke-
zelést. A klinikai hasznosság (CGI pontszámok-
ból képzett) index a kezelés végére szignifikánsan
javult. Az átlagos javulási pontszámot (2.8) jelen-
tõsnek minõsítették. A PANNS összpontszámban
szignifikáns csökkenést mutattak ki, és az alskálák
pontszámai is csökkentek (4. ábra). A klinikai ja-
vulás és korábban alkalmazott antipszichotikum
hatóanyaga között nem volt összefüggés. A vál-
tást a betegek jól tolerálták, mellékhatás miatt a
betegek 8%-a szakította meg a kezelést (Ganesan
és mtsai 2007).

Tehát a quetiapin XR-re váltás olyan betegek-
nél is hatékony illetve klinikailag hasznos lehet,
akik a korábbi antipszichotikumra nem reagáltak
megfelelõen illetve azt nem tolerálták. A gyors, 4
nap alatt történõ kereszttitrálási periódus és az át-
állítás további szakasza zavartalan és jól tolerálha-
tó volt.
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2. ábra. A PANSS alskálákon mért pontszámváltozások
(LSM) az alapértéktõl a 6. hét végéig

LSM: legkisebb négyzetek átlaga
# A placebótól való szeparáció 95% konfidencia intervallumon alapul
Kahn SR és mtsai (2007) nyomán



QUETIAPIN XR A RELAPSZUS
PREVENCIÓBAN

Egy multicentrikus, randomizált, pár-
huzamos csoportos, kettõs vak, place-
bo-kontrollált vizsgálatban a quetiapin
XR relapszus megelõzõ hatását értékel-
ték ki. A vizsgálatba stabil állapotú,
legalább 2 éve diagnosztizált szkizo-
frén (DSM-IV) betegeket vontak be,
akiket legalább 4 hete változatlan anti-
pszichotikus dózissal kezeltek. Minden
beteget elõször gyors dózistitrálással
quetiapin XR-re állítottak át, majd ezt a
kezelést 16 héten át flexibilis adagolás-
sal folytatták. Ezután a betegeket két
csoportba randomizálták, az elsõ cso-
port változatlan dózisú quetiapin XR-t,
a második csoport placebót kapott (5.
ábra).

Az elsõdleges hatásmérõ változó a
relapszusig eltelt idõ volt. A relapszus
kritériuma volt: tünetromlás miatti hos-
pitalizáció vagy 30%-os PANSS össz-
pontszám növekedés vagy a CGI pont-
szám állapot rosszabbodást jelez vagy
más antipszichotikumra váltás szüksé-
ges. Másodlagos hatásmérõ változók
közé tartozott a PANSS pontszám, CGI
pontszám, valamint a visszaesések ará-
nya 6 hónap után. A vizsgálatot egy
éves idõtartamra tervezték, elõzetes
terv szerint a randomizált kezelést 45
relapszus után felülvizsgálták. A két
csoport között már ekkor erõsen szigni-
fikáns különbség mutatkozott, így a
vizsgálatot a tervezettnél elõbb leállí-
tották.

A relapszusok számát a két beteg-
csoportban és a relatív hazárdot a 2.
táblázat mutatja. A betegek 90%-ában
a relapszus-mentesen eltelt idõ queti-
apin XR esetében 2.9 hónap, placebó
mellett 0.7 hónap volt, mely statiszti-
kailag szignifikáns különbséget jelez
(6. ábra). A hat hónapon belüli várható
relapszus ráta placebó mellett 68.2%,
quetiapin XR mellett 14.3% volt. A
másodlagos hatásmérõ változók is a que-
tiapin XR elõnyét igazolták. A queti-
apin XR átlagdózisa 670 mg/nap volt, a
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3. ábra. PANSS összpontszám csökkenés az alapértéktõl a
42. napig a quetiapin IR-rõl XR formulára átállított betegek-

ben és a quetiapin IR kezelést folytató betegek csoportjában

* legkisebb négyzetek átlaga
Möller AJ és mtsai (2007) nyomán

4. ábra. PANSS pontszámváltozások az alapértéktõl
a 12. hét végéig más antipszichotikumról quetiapin XR-re

váltás után

Ganesan S és mtsai (2007) nyomán

Stabilizációs periódus
-16. héttõl az 1. napig

Randomizációs periódus
1. naptól a 12. hónapig

Átállítás
quetiapin XR-re

quetiapin XR
(flexibilis dózírozás:

400, 600 vagy 800 mg/nap)

randomizáció

placebo

5. ábra. A quetiapin XR randomizált, placebo kontrollált
vizsgálata relapszus prevencióban

PANSS
összpontszám

Valamennyi csoportban: n=471



betegek többsége 600 vagy 800 mg napi dózist ka-
pott. A mellékhatások aránya a két csoportban ha-
sonló volt, a quetiapin ismert mellékhatás profiljá-
tól eltérõ adverz esemény nem történt, a quetiapin
XR csoportban a kiesési arány a kezelés során ala-
csony volt, a biztonságossági paraméterek kocká-
zatot nem jeleztek (Peusken és mtsai 2007).

Tehát a vizsgálat meggyõzõen igazolta a queti-
apin napi 600-800 mg-os dózisának hatékonysá-
gát a visszaesések megelõzésében. Kiemelendõ,
hogy quetiapin XR a relapszus rizikót a placebó-
hoz képest kb. egyötödére csökkentette. Tolerabi-
litási probléma a quetiapin XR hosszú távú alkal-
mazása során sem merült fel. A betegek korábbi
antipszichotikumukról 4 napon belül, gyors dózis-
titrálással átállíthatók quetiapin XR-re a terápia
hatékonyságának kockáztatása nélkül.

KÖVETKEZTETÉSEK

A quetiapin XR napi 400-800 mg dózisban adva
hatékonyabb a placebóval szemben az akut szki-
zofrénia széles tünetspektrumának kezelésében. A
nagyobb (napi 600-800 mg) dózisok hatékonyab-
bak, mint a napi 400 mg. A quetiapin XR terápiás

hatékonysága megegyezik a gyors felszívódású
IR formuláéval az akut epizód kezelésében. A
napi kétszeri adagolású, gyors felszívódású (IR)
quetiapin egyszerûen átváltható a napi egyszeri
adagolású, lassú felszívódású XR formulára a ha-
tékonyság és a tolerabilitás kockáztatása nélkül. A
quetiapin XR-re váltás olyan betegeknél is haté-
kony illetve klinikailag hasznos lehet, akik a ko-
rábbi antipszichotikumra nem reagáltak megfele-
lõen illetve azt nem tolerálták. A lassú felszívódá-
sú XR formula gyors dózistitrálást (5 nap helyett 2
nap) tesz lehetõvé, tolerabilitási problémák nél-
kül. Így a biztosan hatékony dózis korábban érhe-
tõ el és a terápiás hatás is elõbb jelentkezhet, mint
az IR formulánál.

A quetiapin XR a relapszus rizikót a placebóval
szemben egyötödére csökkentette.

A relapszus-mentesen eltelt idõ szignifikánsan
hosszabb volt a quetiapin XR-rel kezelt betegek-
ben, mint a placebo-csoportban. A vizsgálat a que-
tiapin XR napi 600-800 mg dózisának hatékony-
ságát a visszaesések megelõzésében meggyõzõen
igazolta. A quetiapin XR tolerabilitása rövid és
hosszabb távon hasonló volt, mint a már jól is-
mert, gyors felszívódású formuláé.
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2. táblázat. A relapszusok száma és a relatív hazárd a quetiapin XR
randomizált, placebó kontrollált, relapszus prevenciós vizsgálatában

Interim ITT Teljes ITT
Placebo
(n=87)

Seroquel XR
(n=84)

Placebo
(n=103)

Seroquel XR
(n=94)

Relapszusok száma 36 9 50 11
A kezelési csoportok összehasonlítása
Relatív hazárd 0.6 0,13
95% konfidencia intervallum 0.08, 0.34 0.07, 0.26
p-érték <0.001 <0.001

ITT-intent to treat (duplavak fázisba randomizált betegek, akik vizsgálati szert kaptak) ( (Peusken J és mtsai 2007)

6.ábra. A relapszus-mentesen eltelt idõ
placebo és quetiapin XR kezelés mellett (ITT)

ITT-intent to treat (duplavak fázisba randomizált betegek, akik vizsgálati szert kaptak)
Peusken és mtsai 2007, nyomán



A quetiapin XR-el elérhetõ gyors dózistitrálás
lehetõvé teszi, hogy az antipszichotikus válasz a
gyors felszívódású (IR) formuláénál korábban je-
lentkezzen, ami jelentõs terápiás elõnyt jelenthet a
súlyos, agitációval járó, de per os kezelhetõ akut
szkizofrén kórképek terápiájában. A quetiapin
XR napi egyszeri adagolásával kényelmes, egy-
szerû és megbízható gyógyszerbevitel érhetõ el.
Mindez párosulva a hatóanyag jó tolerabilitásával

és kiváló szubjektív elfogadhatóságával az új szer
kedvezõen befolyásolhatja a terápiás együttmûkö-
dést, következményképpen csökkentheti a vissza-
esések rizikóját.

Levelezési cím:
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