
24

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Η απόφαση έγκρισης έρχεται μετά τη θετική 
γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Φαρμακευτικών προϊόντων για χρήση στον άνθρωπο 
(CHMP) στις 21 Φεβρουαρίου 2008. 

Η υποβολή στη CHMP βασίζεται σε δεδομένα από 
οκτώ τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που διεξήχθη-
σαν σε περισσότερους από 2400 ανθρώπους, οι οποί-
ες επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα, την ασφά-
λεια και την ανοχή του ABILIFY στη θεραπεία των ήπι-
ων έως σοβαρών μανιακών επεισοδίων στη Διπολική 
Διαταραχή Ι και στην πρόληψη νέων μανιακών επεισο-
δίων σε ασθενείς που εμφάνισαν κυρίως μανιακά επει-
σόδια και των οποίων τα μανιακά επεισόδια ανταποκρί-
θηκαν στη θεραπεία με ABILIFY2-9.

Το αBILIFY® έλαβε την πρώτη του έγκριση στην ΕΕ για 
τη θεραπεία της σχιζοφρένειας το 2004.

Η εμπορική κυκλοφορία του ABILIFY στη Διπολική 
Διαταραχή Ι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμέ-
νεται να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2008.

Διπολική Διαταραχή Ι

Η Διπολική Διαταραχή Ι χαρακτηρίζεται από την εμ-
φάνιση ενός ή περισσοτέρων Μανιακών ή Μεικτών 
Επεισοδίων. Ένα Μανιακό Επεισόδιο ορίζεται από μια 
διακριτή περίοδο κατά την οποία παρατηρείται ανώ-
μαλη και διατηρούμενη, μεγαλομανιακή ή ευερέθιστη 
διάθεση. Η διαταραχή της διάθεσης πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον 1 εβδομάδα (εκτός αν απαιτείται εισαγωγή 
στο νοσοκομείο). Ένα Μεικτό επεισόδιο χαρακτηρίζε-
ται από μία χρονική περίοδο (που διαρκεί τουλάχιστον 
1 εβδομάδα) κατά την οποία πληρούνται τόσο τα κρι-
τήρια του Μανιακού Επεισοδίου όσο και του Μείζονος 
καταθλιπτικού Επεισοδίου10. Τα μη αντιμετωπιζόμενα 
μανιακά επεισόδια γενικά διαρκούν τρεις έως έξι μήνες 
και τα καταθλιπτικά επεισόδια γενικά διαρκούν έξι έως 
12 μήνες χωρίς θεραπεία11.

Σχετικά με τη Bristol-Myers Squibb και 
την Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd

Η Bristol-Myers Squibb Company και η Otsuka 

Pharmaceutical Co., Ltd. είναι συνεργαζόμενοι συνε-
ταίροι για την ανάπτυξη και την κυκλοφορία αBILIFY® 
στην αγορά. Το αBILIFY® ανακαλύφθηκε από την Otsuka 
Pharmaceutical Co., Ltd. Η Otsuka Pharmaceutical Co., 
Ltd., η οποία ιδρύθηκε το 1964 και είναι μια εταιρεία 
προϊόντων φροντίδας της υγείας με δήλωση αποστο-
λής: «Otsuka - άνθρωποι που δημιουργούν νέα προ-
ϊόντα για την καλυτέρευση της υγείας παγκοσμίως». Η 
Otsuka ερευνά, αναπτύσσει, κατασκευάζει και κυκλο-
φορεί στην αγορά καινοτόμα, πρωτότυπα προϊόντα, ε-
πικεντρώνοντας την κύρια επιχειρηματική της δραστη-
ριότητα σε φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπι-
ση νοσημάτων, καθώς και σε καταναλωτικά προϊόντα 
για τη διατήρηση της καθημερινής υγείας. Η Otsuka 
Pharmaceutical Group περιλαμβάνει 99 εταιρείες και α-
πασχολεί περίπου 31.000 άτομα σε 18 χώρες και περι-
οχές παγκοσμίως. Η Bristol-Myers Squibb είναι μια πα-
γκόσμια εταιρεία βιοφαρμακευτικών προϊόντων, η απο-
στολή της οποίας είναι η παράταση και η βελτίωση της 
ανθρώπινης ζωής. για περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να επισκέπτεσθε το www.bms.com.

Σχετικά με το ABILIFY® 
(αριπιπραζόλη) στη σχιζοφρένεια

Το αBILIFY® (αριπιπραζόλη) παρασκευάζεται με τη 
μορφή δισκίων των 5 mg, 10 mg, 15 mg και 30 mg, 
διασπειρόμενων στο στόμα δισκίων των 10 mg και 15 
mg, καθώς από του στόματος χορηγούμενου διαλύ-
ματος 1mg /ml. Επί του παρόντος, το αBILIFY® ενδεί-
κνυται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας, ενώ η τρέ-
χουσα συνιστώμενη δοσολογία του ABILIFY για τη σχι-
ζοφρένεια είναι μία φορά την ημέρα. Η συνιστώμενη 
αρχική δόση είναι 10 mg ή 15 mg, με δόση συντήρη-
σης τα 15 mg.

Σχετικά με το ABILIFY® (αριπιπραζόλη) 
στη Διπολική Διαταραχή Ι

Μανιακά επεισόδια:
Η συνιστώμενη αρχική δόση του ABILIFY είναι 15 mg 

Η Bristol-Myers Squibb και η Otsuka λαμβάνουν την ευρωπαϊκή 
άδεια κυκλοφορίας του ABILIFY® για τη θεραπεία και πρόληψη 
των ήπιων έως σοβαρών μανιακών επεισοδίων στη διπολική διαταραχή
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Παρίσι, Γαλλία και Uxbridge, Λονδίνο - 8 Απρι λίου 2008: Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας για το ABILIFY® (αριπιπραζόλη) 
για τη θεραπεία των ήπιων έως σοβαρών μανιακών επεισοδίων στη 
Διπολική Διαταραχή Ι και την πρόληψη νέων μανιακών επεισοδίων σε 
ασθενείς που εμφάνισαν κυρίως μανιακά επεισόδια και των οποίων τα 
μανιακά επεισόδια ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με ABILIFY1. 
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χορηγούμενα σε δοσολογικό σχήμα μία φορά την η-
μέρα, ανεξάρτητα από τα γεύματα, ως μονοθεραπεία 
ή συνδυασμένη θεραπεία (ανατρέξτε στο SmPC πα-
ράγραφος 5.1). 

Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν από υψη-
λότερες δόσεις. Η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 30 mg.

Πρόληψη της υποτροπής των μανιακών 
επεισοδίων στη Διπολική Διαταραχή Ι:

για την πρόληψη της υποτροπής των μανιακών επεισο-
δίων σε ασθενείς που λαμβάνουν ABILIFY, η θεραπεία 
πρέπει να συνεχίζεται στις ίδιες δόσεις. Τροποποιήσεις 
της ημερήσιας δόσης, συμπεριλαμβανομένης της ελάτ-
τωσης της δόσης, πρέπει να εξετάζονται με βάση την 
κλινική κατάσταση.

Η αίτηση της Άδειας κυκλοφορίας για το ABILIFY 
στην Ευρώπη υποστηρίζεται από 8 κλινικές μελέτες 
Φάσης ΙΙΙ.
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