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ÖSSZEFOGLALÁS

Az

utóbbi

15

évben

nagyszámban

születtek

közlemények,

melyek

a

nagypotenciálú

benzodiazepinek, köztük az alprazolam szorongásoldó és antipánik hatásáról számolnak be.
Tanulmányunk célja, hogy összehasonlítsuk a generikus alprazolam ( EGIS ) és az anyavegyület (
Upjohn ) szorongásoldó hatását és megítéljük terápiás egyenértékuségüket a pánikbetegség
kezelésében.
Nyolc magyarországi centrumban 62, a DSM lV kritériumai szerint diagnosztizált pánikbeteg
került kezelésre, mely 26 héten át tartott. A vizsgálati periódus alatt 9 betegvizit történt, az
állapotváltozást primér ( Hamilton Szorongás Skála) és szekunder ( Bandelow pánik kérdoív )
hatékonysági mutatók, mellékhatás méro skálák segítségével mértük. A kezelés biztonságát a
vitális paraméterek és a nem várt mellékhatások rendszeres feljegyzésével követtük.
Az eredmények statisztikai értékelése azt mutatta, hogy a generikus alprazolam, a referencia
alprazolammal egyenértéku terápiás hatású, jó anxiolitikum, a pánikbetegségben hatékony szer,
hatáskezdete gyors, jelentos antipánik és antifóbiás tulajdonsága mellett kiemelendo még a
kezeléssel kapcsolatban mutatott nagyfokú biztonsága.

Kulcsszavak:: alprazolam, terápiás egyenértéküség, pánikbetegség
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SUMMARY

In the last 15 years several papers were published about the anti-anxiety and antipanic effects of
high potential benzodiazepines especially of alprazolam.
The main aim of our study was to compare the anxiolytic effect and the therapeutic equivalence of
the generic alprazolam ( EGIS ) to the original compound ( Upjohn ) in panic disorder. In eight
Hungarian centres 62 panic patients ( diagnosed DSM lV. acording to criteria ) were enrolled to the
26-week-study. There were nine visits performed during the treatment period. The primary efficacy
was assessed by Hamilton Anxiety Scale and the secondary efficacy was assessed by Bandelow
Panic Rating Scale, side-effects were also recorded. Safety was monitored by recording the vital
parameters and the adverse events. Statistical evaluation of the results showed that the generic
alprazolam had the same therapeutic effect as the original one, it was found to be a fast-acting,
reliable anxiolytic drug effective in panic disorder. In addition to its antipanic and antiphobic
properties its high safety profile should also be emphasised.

Key-words: alprazolam, therapeutic equivalence, panic disorder
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Irodalmi adatok szerint a szorongásos betegségek a népesség 3-5 %-át érintik. A viszonylagosan jól
kidolgozott diagnosztika ellenére gyakran nem kapnak mégsem adequat kezelést a páciensek, mivel
tüneteiknek – rossz közérzet, szívtáji, gyomor-bél vagy idegrendszeri panaszok, légszomj,
megfeleloen elso lépésben általában a háziorvost, kardiológust gasztroenterológust, neurológust
keresik meg panaszaikkal. Sok esetben a szorongásos betegség diagnózisa csak az egyéb kórisme
kizárása után kerül kimondásra. Az ellentmondásokat jelzi, hogy a szorongásoldók ugyanakkor a
legtöbbször rendelt gyógyszerek közé tartoznak, közöttük is a benzodiazepinek a leggyakrabban
felírt szerek közé tartoznak, a 60-as évektol receptszámuk folyamatosan emelkedik. A szorongás
oldására korábban alkalmazott szereket ( opiátok, barbiturátok, belladonna,meprobamat stb. )
kedvezotlen mellékhatásai miatt csaknem teljesen kiszorították a mindennapi orvosi gyakorlatból.
A benzodiazepinek kevésbé toxikus, nagyobb terápiás szélességu, jól tolerálható, szorongásoldó,
altató, izomrelaxáns és görcsgátló hatású vegyületek, melyek szorongásoldó képességük mellett az
említett tulajdonságaiknak köszönhetoen számos egyéb indikációs területen kerülnek alkalmazásra
a klinikumban. 1., 2. Az utóbbi másfél évtizedben az ún. szelektiv, nagypotenciálú benzodiazepinek
használata terjedt el, igen jó szorongásoldó és antipánik hatásukat hosszú távon megtartják,
toleranciajelenség az anxiolitikus hatásra nem, csak a szedatív és antikonvulzív tulajdonságukra
alakul ki. Függoséggel elsosorban azoknál a pácienseknél kell számolni, akiknek az anamnézisében
más szerekkel való abúzus, dependencia vagy személyiségzavar szerepel.
A nagypotenciálú, anxioszelektivebb szerek közé tartozik az alprazolam is, mely szerkezetileg
triazolobenzodiazepin,. Az elmúlt kb. tizenöt évben tanulmányok sora igazolta az alprazolam
antipánik hatását, és az elso benzodiazepin volt, amit pánik betegség kezelésére törzskönyveztek .
80 %-ban kötodik a plazmafehérjékhez, felezési ideje 12-15 óra, a májban metabolizálódik, fo
metabolitja az alfaOH-alprazolam, melynek plazmaszintje igen alacsony, biológiai aktivitása kb.
fele az anyavegyületének, emellett még egy inaktiv benzofenon származék is keletkezik. 3.
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Az elso placeboval kontrollált, multicentrikus, alprazolámmal végzett vizsgálatról Ballenger és
munkatársai számoltak be 1988-ban. Tanulmányuk szerint az 5,7 mg/nap átlagdózissal kezelt
pánikbetegek 55%-a vált rohammentessé a 8 hetes kezelés végére. Liebowitz és munkatársai 30
pánik beteg közül 22-ben találták hatásosnak az alprazolámot.4. Beszámolójuk szerint gyorsan
csökkentette az anticipatoros szorongást, az elkerülo magatartást és meggátolta a pánik rohamok
kialakulását. Lydiard és munkacsoportja placebóval hasonlította össze az alprazolam hatását pánik
betegség kezelésekor és szignifikáns javulást írtak le az alprazolammal kezeltek csoportjában.

5.

Marks és munkatársai 154 agorafóbiával szövodött pánik betegben vizsgálták a szert, és átlagosan
napi 5mg dózis mellett számoltak be a páciensek fóbiás panaszaik enyhülésérol.

6.

Schweizer és

munkatársai 194 pánikbeteget vontak be egy nyolc hetes, placebo kontrollált, duplavak vizsgálatba,
melynek során 4,7mg/nap átlagdózisban az alprazolám kezelés 6. hetére teljesen meggátolta a
pánikrohamok és a fóbiás elkerülo magatartás kialakulását.7. Sanderson munkacsoportja tíz pánik
beteget kezelt napi 1 mg alprazolammal és placebóval, és az tapasztalták, hogy a placebó
csoportban a széndioxiddal provokált pánik rohamok elofordulási gyakorisága 70 % volt szemben
az alprazolam csoportban észlelt 10%-os rohamgyakorisággal..

8.

Noyes és munkatársai 241

betegen végzett összehasonlító tanulmányukban arról számoltak be, hogy az alprazolam
ugyanolyan jól csökkenti a pánik betegség tüneteit, mint a diazepam és mindkét szer szignifikánsan
hatékonyabb a placebónál.

9.

Sheikh idos pánik betegen az ajánlott adag felét alkalmazva

megfigyelte, hogy az alprazolam jól csökkenti a betegség tüneteit és emellett jól tolerálható volt. 10.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy összehasonlítsuk egy generikus alprazolam ( Frontin, EGIS ) és a
referencia alprazolam ( Xanax, Upjohn ) hatásos dózisának és mellékhatásainak terápiás
egyenértékuségét a pánikbetegség kezelése során, figyelemmel a kezelés biztonságára valamint a
tolerancia és a dependencia jelenségekre is.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálat, nyílt, multicentrikus, randomizált, ön és csoportkontrollos felépítésu volt és nyolc
magyarországi centrumban zajlott. A protokoll szerint részt vehettek benne úgy a fekvobeteg, mind
a járó beteg ellátás keretében kezelt páciensek. A vizsgálat dokumentációját elozetesen az Országos
Gyógyszerészeti Intézet ( OGYI ) és a helyi Etikai Bizottságok jóváhagyták. A résztvevok a
betegtájékoztatás után egyetérto és beleegyezo nyilatkozatukat adták. 18 és 65 év közötti nok, és
férfiak kerülhettek be a vizsgálatba. Beválasztási kritérium volt a DSM lV ajánlásai szerint
diagnosztizált pánikbetegség ( agorafóbiával vagy anélkül ) fennállása a Hamilton Szorongás
Skálán ( HAS ) elért 18-nál nagyobb pontszámmal. Kizártuk a vizsgálatból azokat a pácienseket,
akiknek a 17 kérdésbol álló Hamilton Depresszió Skálán ( HAMD ) 12-nél több volt az
összpontszáma,

a

pánikrosszullétet

valamilyen

organikus

ok

is

magyarázhatta

(

pl.

pajzsmirigybetegség ), kóros vese- és májfunkció, terhesség, szoptatás, és a kezeloorvos által
kontra indikációnak minosített egyéb állapotok ( pl. súlyos belszervi betegség, suicid veszély ).
Nem vontuk be a kezelése azokat a betegeket, akik más szorongásoldót, hangulatjavítót és βblokkolót- szorongásoldóként- szedtek és ezeknek gyógyszerek elhagyása nem volt lehetséges.
A páciensek állapotát a HAS, HAMD, a Bandelow féle pánik kérdoív, „Szubjektív tünet”, a
„Szubjektív tünet és mellékhatás” és a 10 fokozatú „Hatásosság” skálák kitöltésével követtük. Az
említetteken kívül a terápia során a páciensek betegnaplót vezettek.
A kezelés biztonságát, a testsúlyt, a vérnyomást, a kíséro gyógyszereket, a nem várt
mellékhatásokat rendszeresen monitoroztuk. A kezelés elott és a befejezésekor belszervi és
neurológiai vizsgálat, EKG és labor vizsgálatok történtek. Labor vizsgálatok közül –
vörösvérsejtszám, fehérvérsejtszám, hemoglobin, hematokrit, süllyedés, szérum kreatinin,
karbamid, vércukor, szérum bilirubin, gamma GT, SGOT, SGPT és pajzsmirigyfunkció mérést
végeztünk. A 26 héten át tartó kezelés betegvizitjeire - összesen 9 volt - a beválasztáskor, a kezelés
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1., 3., 6., 9., 12., 18., és 26. hetében került sor. Törekedtünk arra, hogy minden vizitet lehetoleg
ugyanaz a vizsgáló orvos, ugyanabban a napszakban, ugyanazokkal a vizsgáló módszerekkel
végezze.
A keze lést 3 x 0,25, súlyosabb esetekben 3x0,5 mg Frontinnal vagy ugyanilyen dózisú referencia
Alprazolammal kezdtük el per os. A dózist a kezeloorvos bármikor módosíthatta. Egyéni
mérlegelés és a klinikai kép súlyosságától függoen a maximális napi dózis 5-6 mg volt. Primer
hatékonysági paraméternek a HAS pontszámainak változását tekintettük, secunder hatékonysági
paraméterként a „Bandelow féle kérdoív, a HAMD, „ Szubjektiv Tünet és Mellékhatás, a
Hatásosság skálák értékeinek változásait vettük figyelembe.
Az egyes vizitek közötti szignifikancia vizsgálatnál, ha a két szomszédos viziten mért értékek
között nem volt szignifikáns különbség, a következo vizitet vettük figyelembe.
A szorongásos tünetek összehasonlításakor az ún. nem-parametrikus Friedmann-Kendall féle
próbát használtuk. Leíró statisztikai módszerek alkalmazásával kerültek kiértékelésre a „Szubjektív
tünet skála” a betegnapló értékei, és a belgyógyászati valamint neurológiai és labor vizsgálati
paraméterek.

EREDMÉNYEK

A bevont 62 beteg - átlagéletkoruk 35,6 év -21 férfi ( 33,9 %) és 41 ( 66,1% ) közül 40 ( 64,5 % )
került a generikum csoportba és 22 ( 35,5 % ) kapott referencia alprazolamot. A két csoport között
nem volt szignifikáns különbség a nem és kor szerinti megoszlásban. Mindkét alprazolam
csoportban a primer hatékonysági mutatónak használt HAS összpontszám szignifikáns csökkenést
mutatott ( p<0,001 ). A generikum csoportban a HAS összpontszáma a 27,1-es kiindulási értékrol
5,5-re csökkent, a referencia alprazolammal kezelt betegcsoport HAS pontszáma a kezdeti 26,9
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pontos átlagértékrol 3,3 pontra mérséklodött ( 1. ábra ). A HAS egyes tünet-clusterek közül a
szorongás (2.ábra ), félelem ( 3.ábra ), koncentráció-figyelem ( 4.ábra ) alskáláinak pontjai a 26 hét
során szintén fokozatosan és szignifikánsan csökkentek, úgyszintén a kardiovaskuláris tünetek
alakulását méro alskála pontrétékei ( 5.ábra ), jelezve a szindróma különbözo tüneteiben
bekövetkezo kedvezo változásokat. A szekunder hatékonysági paraméternek használt Bandelow
féle pánik-agorafóbia kérdoív eredményeit elemezve azt találtuk, hogy a kétféle alprazolammal
kezelt pácienseknek szignifikánsan csökkent a pánikroham gyakorisága ( 6.ábra ), a rohamok
súlyossága ( 7. ábra ). Mindkét csoport betegei az elkerülo viselkedés szignifikáns javulásáról és
fóbiás szorongásélmény csökkenésérol számoltak be ( 8. ábra ), és a rohamok között állandósult
félelem érzésének is jelentos mérséklodésérol számoltak be (9. ábra ).
A Hamilton Depresszió Skálán kezelés elott és után mért összpontszámokban is szignifikáns
csökkenés figyelheto meg mindkét betegcsoportnál. A generikumot szedoknél 11,6- ról 4,7-re, a
referencia alprazolamot szedoknél pedig 10,6 pontról 4,7 pontra mérséklodött az összpontszám (
10. ábra ).
A „Szubjektív Tünet Skálán” regisztrált panaszok közül a fejfájás, fáradtság, izomgyengeség
mindkét csoportban kezelés elotti és utáni pontszámokban szignifikáns csökkenés tapasztalható,
gasztrointesztinalis panaszokra is mindkét kezelés pozitívan hatott. ( 11. ábra )
A vizsgáló orvosok a második vizittol egy 10 fokozatú „Hatásosság” skála segítségével értékelték a
páciensek általános állapotát. A generikum kezelés egy hete után 6,1 pontos ( kissé javult ) érték a
kezelés végére 8,81 ( jelentosen javult ) értékre változott, a referencia alprazolam kezelésre a 6,14
pontos érték a kezelés végére 9,18 (jelentos javulás ) pontra változott. A javulás mértéke mindkét
betegcsoportban szignifikáns volt. ( 12. ábra )
A páciensek 26,7 %-ának volt társuló szív – és érrendszeri, 13,8 %-ának emésztoszervi, 8,6 %-ának
anyagcsere, 9,5 %-ának mozgásszervi és 9,5 %-ának allergiás betegsége az anamnézis szerint. A
14,7 %-uk dohányzott. 29 %- uk szedett más gyógyszert is a kezelés során.
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A kezelés elott és végén elvégzett belgyógyászati, neurológiai és labor vizsgálatok nem mutattak
klinikailag szignifikáns eltérést. A betegek vérnyomását a vizsgálat ideje alatt folyamatosan
monitoroztuk.
A bevont 62 paciens közül 49 ( 79 % ) fejezte be a kezelést a protokoll szerint. A generikumot
szedok közül 7 ( 17 % ), a referencia alprazolam csoportból 6 ( 30 % ) fejezte be a 26. hét elott a
kezelést. ( 1 és 2. táblázat ).

GENERIKUM

A KEZELÉS

A KEZELÉS KORAI

ALPRAZOLAM

BEFEJEZÉSÉNEK AZ

BEFEJEZÉSÉNEK AZ OKA

IDOPONTJA
3.hét

1 beteg- elköltözött
2 beteg- hatástalan kezelés
1 beteg- állapotrosszabbodás

9. hét

1 beteg- hatástalan kezelés
1 beteg- mellékhatás

12. hét

1 beteg- nem jelentkezett

1. táblázat A Frontin csoportból a kezelés befejezése elott kilépett betegek

REFERENCIA
ALPRAZOLAM

A KEZELÉS

A KEZELÉS KORAI

BEFEJEZÉSÉNEK AZ

BEFEJEZÉSÉNEK AZ OKA

IDOPONTJA
3.hét

1 beteg- elköltözött

6. hét

2 beteg- mellékhatás
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9. hét

1 beteg- nem jelentkezett

12. hét

1 beteg- nem jelentkezett

18. hét

1 beteg- nem jelentkezett

2. táblázat A referencia alprazolam csoportból a kezelés befejezése elott kilépett betegek

A kezelés alatt súlyos nem várt esemény nem lépett fel. A betegek által vezetett betegnapló szerint
mindkét

csoportban

szignifikáns

csökkenés

észlelheto

a

fejfájás,

fáradtság,

szédülés,

izomgyengeség tekintetében ( p < 0,001 ). Értékelésük szerint alvásminoségük mindkét kezelés
hatására átlagosan 30 %-kal javult.

MEGBESZÉLÉS

Az elso hazai alprazolam generikum ( Frontin ) anxiolitikus hatását és terápiás egyenértékuségét
hasonlítottuk össze anyavegyületével ( Xanax ), multicentrikus, nyílt, összehasonlító vizsgálat
keretében. 62 beteg került kezelésre, közülük 40 a generikus alparzolamot és 22 a referencia
alprazolamot szedte. A eredmények egyértelmuen igazolták mindkét szer szorongásoldó, antipánik
és antifóbiás hatását pánikbetegségben. Az összes hatékonysági mutató – primér és szekundér – a
kezelés kezdeti értékeihez képest szignifikáns csökkenést mutatott már az elso héttol fogva a
kezelés végének számító 26. hétig. A generikummal kezeltek csoportjában - összehasonlítva az
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anyavegyülettel kezeltekéhez - az állapotjavulás mértéke minden esetben az elvárt mértékben
következett be.
A primér hatékonysági mutatóként használt HAS összpontszámainak alakulása mindkét csoportban
azt jelezte, hogy a betegek szorongása szignifikáns módon gyorsan és jelentosen javult. A HAS ún.
pszichés szorongás fofaktorán belül a legkifejezettebb változások a következo alskálákban voltak:
az aggodalmaskodást, irritabilitást és rossz eloérzetet méro ún. „Szorongás” alfaktorban, az
egyedülléttol, idegenektol, állatoktól, sötétségtol, tömegtol való félelmet jelento „Félelem”
alfaktorban és a gyengült memória, figyelmetlenség, összpontosítás hiányának érzését jelento
„Koncentráció és Figyelemzavar ” alfaktorban. A HAS ún. szomatikus szorongás fofaktorán belül a
legkedvezobb tünetjavulást a pánikrohamot kíséro szívdobogás, mellkasi fájdalom, ájulásérzés,
erek lüktetése, ritmuszavar élményét rögzíto „ Kardiovaszkuláris tünetek” alfaktorában lehetett
regisztrálni.
A szekunder hatékonysági mutatók közül a Bandelow féle pánik és agorafóbia skála faktorait
tekintve mindkét csoportban a kezelés hatására szignifikánsan csökkent a spontán pánikroham
gyakorisága és súlyossága. Mindkét szer hatásosan csökkentette az elorelátható félelemkelto (
fóbiás jellegu ) helyzetek okozta rohamok számát és intenzitását, javult a bizonyos szituációkat - pl.
közlekedési eszközök, társaság, sorbanállás, étterem stb.- elkerülo magatartás következtében
létrejött rossz közérzet. Javult a betegség miatt korábban korlátozott szabadido eltöltésének esélye,
a páciensek társasági élete, partnerkapcsolata és nem utolsósorban a munkateljesítménye. Az
anticipátoros szorongást leginkább képviselo „félelem a félelemtol” érzése is szignifikánsan
mérséklodött már a kezelés elso heteiben.
Az egyéb hatékonysági mutatók szerint mindkét szerrel történo kezelés közérzeti- hangulati
változást is eloidézett. A vizsgálatba bevont pánikbetegek nem voltak depressziósok, ez kizáró
kritérium volt, a HAMD értéke nem haladhatta meg a 12 pontot. A Hamilton Depressziós Skála
kezdeti 11.6 vs. 10,6 átlagértékei a kezelés végére mindkét csoportban 4,7 pontra csökkentek, mely
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azt jelzi, hogy a generikum és anyavegyület egyaránt hangulatilag pozitív hatású. Javult a
páciensek alvása, agitáltsága és szomatik usan foleg a gasztrointesztinális tünetcsoport. Ezek persze
nem jelentik azt, hogy antidepresszívumként önmagában alkalmazható az alprazolam.
A kezelést szubjektíve is kedvezonek, eredményesnek ítélték a páciensek. A „Szubjektív Tünet
Skála” hét fo tünetcsoportjának elemzése azt mutatta, hogy egyformán a gasztrointesztinális
tüneteket javította mindkét kezelés, vegetatív tüneteket valamivel jobban mérséklete a generikus
alprazolam, míg az urogenitális tünetekre az anyavegyület hatott jobban.
A vizsgálók által kitöltött 10 fokozatú, a „nagyon rossz”-tól a „gyógyultig” terjedo skálán a 3.
héttol kezdve folyamatos állapotjavulást figyelhettünk meg. Mindkét csoportban a változás
szignifikáns volt és a javulás mértékében, gyorsaságában sem volt eltérés.
Mindkét szert jól tolerálták a betegek, sem a fizikális paraméterekben, sem a laboratóriumi
leletekben nem találtunk eltérést. A kezelés során, súlyos nem várt esemény nem fordult elo, olyan
mellékhatás, mely a páciens állapotát kedvezotlen irányba befolyásolta volna nem lépett fel.
Néhány esetben enyhe álmosságérzésrol, fáradtságérzésrol, felejtésrol, homályos látásról számoltak
be a betegek, ezek a tünetek a dózis csökkentésével párhuzamosan enyhültek, vagy elmúltak.
Gyógyszer interakciókra, vagy abúzusra utaló tüneteket a kezelés során nem észleltünk. Az
irodalom szerint is kivételesen biztonságos kezelési formáról van szó, mely túladagoláskor is a
legritkább esetben okoz komolyabb toxikológiai problémát, feltéve, ha a mérgezés a szerrel
önmagában történik.
Vizsgálatunknak nem volt célja az alprazolam kezelést követo megvonási tünetek tanulmányozása,
mégis figyelmet érdemel az irodalomban és a klinikai gyakorlatban ismert jelenség, mely szerint a
benzodiazepinek akár fokozatos, akár hirtelen elhagyását követo 2.-7. napban tüneti relapsus vagy
enyhe- mérsékelten súlyos megvonási tünetcsoport alakul ki az esetek nagy részében.12. Irodalmi
tény az is ugyanakkor, hogy azoknak a pácienseknek, akik ezt követoen képesek
gyógyszermentesek maradni szorongás indexük alacsonyabb marad a gyógyszerelhagyást
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megelozo értékhez képest.

13.

A statisztikák szerint a páciensek csupán 1/3-a nem képes

gyógyszermentes maradni. Ellentétben a köz és néhány kutató véleményével a valódi dependencia
és addikció rizikója valójában kicsi, ahho z képest mennyire széles körben használják a
nagypotenciálú benzodiazepineket.14.
Tanulmányunk alapján megfogalmazható az a következtetés, hogy a szelektiv, nagypotenciálú
benzodiazepin alprazolam generikus változata hatékony antipánik, antifóbiás és általános
szorongást csökkento szer, mely terápiásan egyenértéku tulajdonságú az anyavegyülettel. A
terápiás hatáshoz nem alakult ki tolerancia a 26 hetes követés során. Kevés mellékhatást okozó,
nagy klinikai biztonsággal adható készítmény, mely a többi ismert antipánik szerrel ellentétben már
a betegség korai szakaszában is kifejezetten hatásos, szignifikánsan enyhíti a pánikszorongás
okozta tünetek túlnyomó többségét.
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