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Teabematerjal tervishoiutöötajatele 
metaboolsete näitajate jälgimise, ekstrapüramidaalsete häirete, unisuse ja näidustusevälise (off-

label) kasutamise kohta 
 
Kvetiapiiniga seoses on oht kehakaalu tõusu, hüperglükeemia, triglütseriidide, LDL- ja 
üldkolesterooli taseme tõusu ning HDL-kolesterooli taseme languse tekkeks 
 
Kliiniline kogemus ja uuringutest saadud tulemused on näidanud, et ravi kvetiapiiniga on seotud 
metaboolsete muutuste riskiga. Et tagada kvetiapiini ohutu kasutamine, soovime rõhutada 
metaboolsete näitajate jälgimise tähtsust teie patsientidel. 
 
Kehakaal: 
Kvetiapiinravi saanud patsientidel on teatatud kehakaalu tõusust, seda tuleb jälgida ja sellega tegeleda 
vastavalt kasutatud antipsühhootikumide ravijuhistele*. 
 
Hüperglükeemia: 
Harva on teatatud hüperglükeemiast ja/või suhkurtõve avaldumisest või ägenemisest, mis aeg-ajalt 
võib olla seotud ketoatsidoosi või koomaga, sealhulgas üksikute surmlõppega juhtudega (vt lõik 4.8). 
Mõnedel juhtudel on eelnevalt tõusnud kehakaal, mis võib olla predisponeeriv tegur. Vastavalt 
kasutatud antipsühhootikumide ravijuhistele on soovitatav vastav kliiniline jälgimine. 
Antipsühhootikumidega (sealhulgas kvetiapiiniga) ravitud patsiente tuleb jälgida hüperglükeemia 
nähtude ja sümptomite suhtes (nagu polüdipsia, polüuuria, polüfaagia ja nõrkus) ning suhkurtõvega 
patsiente või patsiente, kellel on suhkurtõve riskitegurid, tuleb regulaarselt jälgida veresuhkru kontrolli 
halvenemise suhtes. Regulaarselt tuleb mõõta kehakaalu. 
 
Lipiidid: 
Kvetiapiini kliinilistes uuringutes on täheldatud triglütseriidide, LDL- ja üldkolesterooli taseme tõusu 
ja HDL-kolesterooli taseme langust. Lipiidide sisalduse muutusi tuleb vastavalt kliinilisele vajadusele 
piirata. 
 
Metaboolne risk: 
Võttes arvesse kliinilistes uuringutes täheldatud kehakaalu, vere glükoosisisalduse (vt 
hüperglükeemia) ja lipiidide sisalduse muutusi, on võimalik metaboolse riski profiili halvenemine, 
mida tuleb ohjata vastavalt kliinilisele vajadusele. 
 
Ekstrapüramidaalsümptomid ja unisus 
Platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes täiskasvanud patsientidel, kellel raviti bipolaarse häirega 
seotud depressiooni episoodi või depressiooni, kaasnes kvetiapiiniga ekstrapüramidaalsete sümptomite 
esinemissageduse suurenemine platseeboga võrreldes. Kvetiapiini kasutamist on seostatud akatiisia 
kujunemisega, millele on iseloomulikud subjektiivselt ebameeldiv või häiriv rahutus ja vajadus sageli 
liigutada koos võimetusega rahulikult paigal istuda või seista. See esineb kõige tõenäolisemalt 
esimestel ravinädalatel. Patsientidele, kellel tekivad need sümptomid, võib annuse suurendamine 
seisundit süvendada- 
Kvetiapiinravi on seostatud unisuse ja sellega seotud sümptomitega. Bipolaarse depressiooni ja 
depressiooniga patsientide ravi kliinilistes uuringutes tekkis patsientidel unisus tavaliselt ravi esimese 
kolme päeva jooksul ning oli tavaliselt kerge või keskmise raskusega. Patsiendid, kellel esineb tugev 
unisus, võivad vajada sagedasemat kontakti arstiga vähemalt 2 nädala jooksul alates unisuse 
tekkimisest või kuni sümptomid kaovad. Vajadusel võib kaaluda ajutist ravi katkestamist. 
 
Näidustuseväline kasutamine (off-label use) ja väärannustamine 
Psühhiaatrilised ravimid on ühed enim kasutatavad ravimid, mida kirjutatakse välja näidustuseväliselt. 
Erinevate haigusseisundite ravis on annustamisskeem erinev. Seetõttu tuleb veenduda, et patsient on 
õigesti aru saanud oma seisundile vastavast õigest annustamisest. 
 
Täielik teave - vt ravimi omaduste kokkuvõttest 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine  



2022-03-22 

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest 
kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
 
*Antipsühhootikumide kasutamise juhised: 
M. De Hert et al. Cardiovascular disease and diabetes in people with severe mental illness position 
statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the European Association 
for the Study of Diabetes (EASD) and the European Society of Cardiology (ESC). European 
Psychiatry 24 (2009); 412-424. 
 
Antipsühhootikume väljakirjutavatel arstidel soovitatakse regulaarselt tutvuda asjakohaste uuendatud 
juhistega. 
 


