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Post-injection delirium/sedation 
syndrome 



Τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα (SDA)

• Τα κύρια χαρακτηριστικά, τόσο από
φαρμακολογικής, όσο και από κλινικής άποψης
των άτυπων αντιψυχωσικών φαρμάκων (SDA)
είναι τα εξής:

• Τα άτυπα αντιψυχωσικά έχουν την φαρμακολογική
ιδιότητα ανταγωνισμού ως προς τους
υποδοχείς 2 Α της σεροτονίνης και ως προς
τους υποδοχείς D-2 της ντοπαμίνης, ενώ τα
τυπικά αντιψυχωσικά αποτελούν ανταγωνιστές
αποκλειστικά και μόνον των D-2 υποδοχέων της
ντοπαμίνης.

• Τα άτυπα αντιψυχωσικά προκαλούν σπανίως
εξωπυραμιδικά συμπτώματα σε σχέση με τα
τυπικά αντιψυχωσικά.

• Τα άτυπα αντιψυχωσικά βελτιώνουν τα θετικά
συμπτώματα έχοντας ανάλογη
αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα
κλασσικά αντιψυχωσικά.



Olanzapine
•Ένα από τα πιο αποδοτικά άτυπα
αντιψυχωσικά φάρμακα σε μορφή per
os/i.m./depot.

•Σύνθετο φάρμακο στη χημική του δομή.
Επιδρά επί της συναισθηματικής συνιστώσας
και έχει, παράλληλα με την αντιψυχωσική
δράση, ρόλο σταθεροποιητή της διάθεσης.

•Προκαλεί μεταβολικό σύνδρομο.

•Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην
περίπτωση κατά την οποία ο ασθενής πάσχει
από Σακχαρώδη Διαβήτη.



Ασθενής 
Γυναίκα 57 ετών

1 & μοναδική έως τώρα νοσηλεία
• Αιτία εισόδου: Ακούσια εισαγωγή λόγω εισαγγελικής παραγγελιάς, εξαιτίας ευερεθιστότητας και

αποδιοργάνωσης συμπεριφοράς.

• Παρούσα νόσος: H ασθενής είναι κοινωνικά απομονωμένη, έχει πτωχή βλεμματική επαφή και βραδύ
λόγo. Δ/χη συγκέντρωσης /προσοχής, διάθεση καταθλιπτική και ευερέθιστη. Συναίσθημα δονούμενο
σύντονο. Αναφέρεται αϋπνία και μειωμένη όρεξη. Σοβαρή έκπτωση λειτουργικότητας. Εναισθησία (-).

• H ασθενής ετέθη σε:
1. 1/2 amp seropram 40mg σε 250 cc N/S 0,9m
2. Οlanzapine 10mg 0-0-1

• Μετά από άρνηση λήψης αγωγής per os η αγωγή μετετράπη σε:
1. 1/2 amp seropram 40mg σε 250 cc N/S 0,9
2. Amp aloperidin 5mg 2-0-2 im
3. Amp akineton 1-0-0 im
4. Amp zypadhera 405mg /ανά μήνα
• Εξέρχεται με βελτιωμένη κλινική εικόνα, χωρίς έτερο/αυτοκαταστροφικό ιδεασμό.

• Διάγνωση: Ψυχωσική συνδρομή

• Οδηγίες εξόδου:
• Amp. Zypadhera 405mg /ανά μήνα
• Εφ’ όσον δεν προσέλθει θα ενημερωθούν οι θεράποντες ώστε να ενεργοποιηθεί εισαγγελική

παραγγελία.



Η περίπτωση του depot Risperdal Consta

• Στην περίπτωση της depot Risperidone
(Risperdal Consta) (microsphere
formulation), για παράδειγμα, έχουν
καταγραφεί σπάνιες περιπτώσεις μιας
αντίδρασης η οποία παραπέμπει σε
τυπολογία εμβολής. Έχουν υπάρξει ενδείξεις
βάσει των οποίων ένας ασθενής με ωοειδές
τρήμα, ο οποίος υπεβλήθη σε im depot
αγωγή με Risperdal Consta (ατυχώς η
χορήγηση της δραστικής ουσίας έγινε
ενδοαγγειακά) υπέστη απόφραξη της
αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς, με
αποτέλεσμα να εκδηλώνεται μόνιμα θάμπος
οράσεως και έλλειμμα στο ανώτερο τμήμα
του οπτικού πεδίου στον δεξιό οφθαλμό.
Βάσει της υπόθεσης ερμηνείας (Tang and
Weiter, 2007) τα μικροσφαιρίδια
παρατεταμένης αποδέσμευσης εμβόλισαν
από το σημείο χορήγησης διαμέσου του
ωοειδούς τρήματος τον βυθό του οφθαλμού.



Olanzapine υπό τη μορφή Zypadhera

Η ολανζαπίνη υπό τη μορφή της
Zypadhera αντιστοιχεί σε έναν
συνδυασμό της Olanzapine +
pamoic acid υπό τη μορφή
κρυσταλλικού άλατος, το οποίο
είναι μη διαλυτό στο νερό, όμως,
έχει ήπια διαλυτότητα στο
εσωτερικό του μυός.
Όταν το φάρμακο ως άλας
χορηγείται ενδομυϊκά στον
γλουτιαίο μυ, διαχωρίζεται αργά
στο σημείο έγχυσης και
απελευθερώνεται σταθερά στην
κυκλοφορία του αίματος, με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η
χορήγηση κάθε δύο ή κάθε τέσσερις
εβδομάδες.



Αντιστοιχία per os και depot olanzapine



Post-injection Delirium/Sedation Syndrome ή
PDSS

•Την περίοδο κλινικής μελέτης του
φαρμάκου και πριν από την κυκλοφορία του,
προέκυψε ένας μη αναμενόμενος αριθμός
περιπτώσεων εκδηλώσεως delirium ή/και
καταστολής σε έναν μικρό αριθμό ασθενών
με σχιζοφρένεια πολύ σύντομα μετά από τη
χορήγηση του φαρμάκου.
Το φαινόμενο επονομάστηκε Post-
injection Delirium/Sedation Syndrome ή
PDSS.
•Ένας αριθμός μεγαλύτερος των 2000
ασθενών έλαβαν περίπου 50.000 χορηγήσεις
(im) Zypadhera.
•Από αυτές εις το 0.07% προεκλήθει μια
παροδική επικράτηση του PDSS.
•1 PDSS/σε κάθε 1400 χορηγήσεις. Δηλαδή σε
μία κλινική με 60 ασθενείς, με χορήγηση 1
amp. Zypadhera κάθε δύο εβδομάδες, θα
πρέπει να θεωρούμε πιθανή την εκδήλωση 1
PDSS/ανά έτος.



PDSS

• Η εκδηλωσή του συσχετίζεται με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις της ολανζαπίνης στο
πλάσμα του αίματος. Πολλά από τα συμπτώματα του συνδρόμου ταυτίζονται με εκείνα
της per os υπερδοσολογίας της ολανζαπίνης. Παρά το ότι ο ακριβής μηχανισμός
πρόκλησης του PDSS δεν είναι γνωστός, η ολανζαπίνη υπό τη μορφή της
zypadhera είναι πιο διαλυτή στο αίμα σε σύγκριση με τον μυ. Η επαφή με το αίμα
μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία διάλυση (εφόσον η ολανζαπίνη διαχωρίζεται από το
pamoic acid), με αποτέλεσμα η συγκέντρωση του φαρμάκου να ανυψώνεται σε
επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με τα αναμενόμενα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσω των
οποίων η επαφή μπορεί να συμβεί, όπως είναι η άμεση ή μερική έγχυση εντός του
αγγειακού συστήματος.

• Συμπτώματα PDSS (καταστολή ή delirium):

• Μέτρια ή σοβαρή καταστολή. Σε μία περίπτωση εκδηλώθηκε κώμα το οποίο διήρκησε
περίπου 12 ώρες.

• Συμπτώματα που σχετίζονται με το delirium: Σύγχυση, αποπροσανατολισμός, ψυχοκινητική
ανησυχία, άγχος, έκπτωση γνωσιακών λειτουργιών, εξωπυραμυδικά συμπτώματα,
δυσαρθρία, αταξία, επιθετικότητα, αδυναμία, υπέρταση, ζάλη.
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Post-injection delirium/sedation 
syndrome 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


