Otázky a odpovědi
Informace pro pacienty léčené olanzapinem


Co je to Zyprexa (olanzapin)?

 Zyprexa je léčivý přípravek obsahující účinnou látku olanzapin. Je to nové, tak zvané „atypické antipsychotikum“. Olanzapin působí na chemické látky v mozku a ovlivňuje tak přenos nervových signálů.
	Zyprexa je dostupná jako tablety, rychle rozpustné tablety a jako i.m. léková forma
	Zyprexa je vyráběna společností Eli Lilly
Zyprexa byla poprvé registrována v EU v září 1996
	Zyprexa je obchodována ve všech zemích EU, v Norsku a Islandu, stejně tak jako v přistupujících zemích EU.


Na co se používá?

Zyprexa se používá hlavně na léčbu schizofrenie.
Schizofrenie je chronické, omezující onemocnění, které může být způsobeno zvýšeným množstvím některých chemikálií (neurotransmiterů) kontrolujících naše myšlenkové procesy a emoce, přítomných  v mozku.
Zyprexa tablety jsou také schváleny pro léčbu nebo zmírnění těžkých manických epizod, stejně tak jako pro prevenci recidiv bipolárních poruch.  Zyprexa  prášek pro přípravu injekčního roztoku je indikována pro rychlou kontrolu agitace a poruch chování u pacientů se schizofrenií nebo manickou epizodou, není-li vhodná perorální léčba. 
Zyprexa není schválena pro léčbu pacientů s demencí nebo přidruženými poruchami chování a její užívání v této skupině pacientů se nedoporučuje.

O jaký bezpečnostní problém s olanzapinem se jedná?

Evropská léková agentura (EMEA) a její vědecká komise CPMP byla upozorněna na důležitou novou bezpečnostní informaci týkající se používání olanzapinu na léčbu demence. Tato data pocházejí z klinických, placebem kontrolovaných studií (6-12 týdnů trvání) u starších pacientů (průměrný věk 78 let), a ukazují na zvýšené riziko mrtvice a úmrtí u starších pacientů s demencí, kteří užívali olanzapin. Zyprexa není registrována pro léčbu demence nebo s ní spojených poruch chování. Zároveň se její užívání v této skupině pacientů nedoporučuje.

Klinické studie u starších pacientů ( věk nad 65 let) s demencí ukázaly závažné vedlejší účinky olanzapinu v porovnání s placebem. Tyto účinky nebyly závislé na dávce olanzapinu nebo na délce trvání léčby, ale byly spojeny s rizikovými faktory, jako je věk  ( nad 65 let), sedace, obtíže s polykáním, problémy s dýcháním nebo současné užívání benzodiazepinů.

Pro tyto nežádoucí příhody CPMP rozhodla přidat nová varování pro lékaře a pacienty do informací o olanzapinu.




Co je to demence?

Demence nebo Alzheimerova choroba postihují myšlení nemocné osoby, způsobují ztrátu paměti, emoční plochost, desorientaci a změny osobnosti a chování. Pacient má potíže s učením, zapamatováváním si a s komunikací. Demence není běžná součást stárnutí. Pro osoby trpící demencí je vykonávání běžných denních aktivit vážně narušeno. Tito lidé například opakovaně kladou ty samé otázky, jsou dezorientovaní a ztrácejí se, zanedbávají bezpečnost, hygienu a jídlo.

Náhlé změny prostředí nebo frustrující situace, jako například neschopnost vykonat běžný úkon, může vyvolat agresivitu, křik a hyperaktivitu u dementních pacientů. U velkého množství pacientů s demencí dochází v pozdějších stádiích  onemocnění stoupá rozrušenost. U některých pacientů dochází rovněž k rozvoji psychózy manifestující se jako paranoia, přeludy nebo halucinace. Tyto psychotické reakce se mohou stát pro rodinu nemocného nezvladatelnými, a mohou tak vésk k potřebě ústavní péče.



Jaké jsou možnosti léčby

U některých zmatených a dezorientovaných pacientů může existovat příčina, kterou se můžeme pokusit léčit. Je to například  demence způsobená dehydratací, deficitem vitamínů, špatnou výživou nebo drobným poraněním hlavy. Další okolnosti, jako je  Alzheimerova choroba a demence způsobená oběhovými poruchami, se léčí hůře.

Léčba demence je zaměřena na kontrolu příznaků. Měla by se vyloučit všechna základní onemocnění. Může nastat potřeba pacienty hospitalizovat. Měla by se vyloučit a případně léčit onemocnění, která mohou způsobovat zmatenost, například  srdeční selhání, hypoxie, problémy se štítnou žlázou, anémie, poruchy výživy, infekce a psychiatrická onemocnění, jako například deprese. Lékař může rozhodnout o ukončení léčby léky, které samy o sobě zmatenost zhoršují.

Někdy je však přesto třeba použít léků ke zvládnutí poruch chování, jako je agrese, křik a hyperaktivita.

Antipsychotika jsou příkladem léků používaných k léčbě psychotických symptomů, jako je rozrušenost u pacientů s demencí. Olanzapin však není pro tuto léčbu registrován. Různá antipsychotika mají různé vedlejší účinky, což musí být vzato v úvahu.

Starší pacienti jsou všeobecně citlivější na vedlejší účinky léčivých přípravků a mohou zároveň užívat několik léků současně, což vede ke kumulaci nežádoucích účinků.

Závažné vedlejší účinky olanzapinu se častěji vyskytují u starších pacientů.

Užívám v současnosti Zyprexu. Mám ji přestat užívat?

Jste-li léčeni pro schizofrenii nebo manickou epizodu a nejste starší člověk, nemusíte si dělat starosti s těmito informacemi. Jste-li však jimi znepokojeni, měli byste si o tom promluvit se svým ošetřujícím lékařem. V každém případě byste měli konzultovat další možnosti léčby Vašeho současného onemocnění s Vaším lékařem při pravidelné kontrole.
Jste-li vy nebo Váš příbuzný léčen pro psychózu a/nebo poruchy chování  způsobené demencí, měl byste konzultovat možnosti další léčby onemocnění s ošetřujícím lékařem.


Jaké jsou alternativy Zyprexy?

Zyprexa není určena k léčbě dementních pacientů s psychózou a/nebo s poruchami chování. Lékaři používají různé léky k léčbě těchto symptomů, vždy záleží na individuálním posouzení zdravotního stavu pacienta a závažnosti léčeného onemocnění. Kromě léků na zlepšení paměťových funkcí, látek stimulujících  mozkový metabolismus atd., se používají léky zmírňující příznaky agresivity, poruch chování, spánku a podobně. Jsou to například některá atypická neuroleptika (tiaprid, melperon) a další neuroleptika jako je například haloperidol.  Záleží především na druhu příznaků onemocnění a celkovém stavu pacienta.

Je Zyprexa registrována pro léčbu demence?

Zyprexa není určena k léčbě dementních pacientů s psychózou a/nebo s poruchami chování. Váš lékař má nejvíce informací k tomu, aby Vám předepsal nejvhodnější léčbu.

V minulosti jsem měl/a mrtvici. Musím přerušit užívání Zyprexy?

Měl/a byste navštívit svého lékaře, který s Vámi probere možnosti další léčby Vaší současné nemoci. Váš lékař má nejvíce informací k tomu, aby Vám předepsal nejvhodnější léčbu.
.

Je olanzapin/Zyprexa porovnatelný s jinou podobnou léčbou?

Neobjevil se žádný zvláštní problém pokud se týká použití olanzapinu při léčbě schizofrenie a manických epizod. Olanzapin není registrován ani  doporučován pro terapii demence.

Jak mohu získat více informací o olanzapinu/Zyprexe?


Více informací o olanzapinu/Zyprexe můžete získat na webové stránce EMEA nebo se můžete zeptat svého lékaře. Pacienti, jejich příbuzní a ošetřovatelé mohou informace získat také v příbalové informaci, která je součástí každého balení léčivého přípravku.

Můj manžel trpí demencí a je pro demenci léčen. Znamená to, že s větší pravděpodobností bude mít mrtvici?

Nevíme, jestli riziko vzniku mrtvice u pacientů s demencí  je obdobné u olanzapinu a ostatních léků. Takové riziko nemůže být vyloučeno. Váš lékař je nejkompetentnější Vám poradit více.
Všechny komplikace demence závisejí na její příčině. Mohou ale zahrnovat i ztrátu schopnosti pacienta pečovat sám o sebe, komunikovat s ostatními, dále zvýšený výskyt infekcí a vedlejší účinky léků užívaných k léčbě onemocnění.


Slyšel jsem, že ostatní podobné léky mají také takové účinky.

Používání neuroleptik je nadále široce rozšířeno u pacientů s demencí, kteří vykazují psychotické symptomy a poruchy chování. Přesto nejsou k dispozici dostatečná data potvrzující jakýkoliv rozdíl v riziku úmrtnosti nebo vzniku mrtvice mezi novějšími neuroletiky (včetně olanzapinu), nebo mezi atypickými a konvenčními neuroleptiky.

Lékaři by si však měli být vědomi toho, že riziko prokázané u olanzapinu nemůže být vyloučeno pro další novější nebo konvenční neuroleptika.

Plánují se stejné akce pro další léky používané k léčbě psychózy a/nebo poruch chování u demence?

EMEA (Evropská léková agentura) a její vědecká komise CPMP s bezpečnostní pracovní skupinou hodnotí možnosti posouzení dalších léků z tohoto hlediska.
SÚKL zahajuje ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci aktivní sledování některých léků této skupiny v ČR  a bude-li třeba, přijme příslušná bezpečnostní opatření.









