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Analiza zmiennych socjodemograficznych i klinicznych u pacjentów  

ze zdiagnozowaną schizofrenią i leczonych klozapiną 

 

Streszczenie 

Klozapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, skutecznym w leczeniu 

lekoopornej schizofrenii. Pomimo udokumentowanej skuteczności, przez pewien czas była 

całkowicie wyłączona z terapii, a obecnie wydaje się zbyt rzadko i zbyt późno stosowana.  

Celem pracy było określenie: 1) średniego czasu, jaki upłynął od zdiagnozowania 

schizofrenii do wdrożenia klozapiny; 2)  średniej liczby wdrożonych u pacjenta LPP przed 

wdrożeniem klozapiny; 3)  powodów braku kontynuacji leczenia klozapiną; 4) porównanie 

wybranych parametrów klinicznych u pacjentów kiedykolwiek leczonych klozapina i nigdy 

nieleczonych klozapiną (grupa porównawcza) 5) porównanie wybranych cech funkcjonowania 

społecznego i zawodowego pacjentów ze schizofrenią kiedykolwiek leczonych klozapiną i w 

grupie porównawczej. 

Materiał i metody:  Badanie miało charakter eksploracyjny, oparte było na analizie dostępnej 

dokumentacji medycznej pochodzącej z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w 

Ząbkach (MSW Drewnica) i innych szpitali psychiatrycznych w Polsce i dotyczyło pacjentów 

hospitalizowanych z rozpoznaniem schizofrenii, w MSW Drewnica w latach 2017-2019. 

Analiza objęła 106. pacjentów (K=44) ze schizofrenią kiedykolwiek leczonych klozapina i 

grupę porównawczą (n=106) pacjentów ze schizofrenią nigdy nieleczonych klozapiną. Grupy 

te nie różniły się istotnie statystycznie pod względem rozkładu płci, wieku, miejsca 

zamieszkania i poziomu edukacji. 

Wyniki: Wdrożenie klozapiny w dotychczasowym procesie leczenia odnotowano u 10,87% 

pacjentów, średnio po 12 latach od początku leczenia i średnio po leczeniu 6,7. lekami 

przeciwpsychotycznymi.  Odstawienie klozapiny odnotowano u 18,9% i w większości (16%) 

wynikało to z braku współpracy pacjenta w leczeniu. Pacjenci kiedykolwiek leczeni klozapiną 

mieli istotnie wcześniejszy początek choroby oraz istotnie częściej przebywali pod opieką 

Zespołu Leczenia Środowiskowego niż pacjenci grupy porównawczej. Pacjenci kiedykolwiek 

leczeni  klozapiną istotnie rzadziej mieszkali z rodziną prokreacyjną, rzadziej byli aktywni 

zawodowo, więcej otrzymywało rentę, częściej byli hospitalizowani psychiatrycznie niż 



pacjenci grupy porównawczej. Ponadto pacjenci kiedykolwiek leczeni klozapiną rzadziej 

spożywają alkohol niż używali go w przeszłości. 

Wnioski: Pacjenci ze schizofrenią objęci analizą to prawdopodobnie pacjenci o gorszym 

przebiegu choroby niż pacjenci grupy porównawczej. Z uwagi na poprzeczną obserwację, nie 

można wysnuć wniosku, czy wcześniejsze wdrożenie klozapiny mogłoby poprawić ich 

funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz, czy zmniejszyło używanie alkoholu. Zbyt późne, 

nadmiernie wyczerpujące definicję stwierdzenia lekooporności schizofrenii, wdrożenie 

klozapiny pokrywa się z wnioskami z innych badań. Główną przyczyną odstawiania już 

wdrożonej klozapiny była ograniczona współpraca pacjenta. Prawdopodobnie, obawy co do 

ograniczonej współpracy pacjenta i wdrożenia leku skutecznego, ale obarczonego poważnymi 

działaniami niepożądanymi mogą odraczać początek wdrożenia klozapiny u pacjentów ze 

schizofrenią. 

 

 

 

Abstract 

Clozapine is an atypical antipsychotic, effective for treatment-resistant schizophrenia. 

Despite its documented efficacy, it has been removed from therapy for some time and now is 

often used too rarely and late.  

The aim of the work was to determine: 1) the average time elapsed from the diagnosis of 

schizophrenia to the initiation of clozapine treatment; 2) the average number of antipsychotic 

drugs used in patients before the first clozapine treatment; 3) reasons for discontinuing 

clozapine treatment; 4) comparison of selected clinical parameters in patients who received 

clozapine and those who did not (comparison group) 5) comparison of selected features of 

social and professional functioning of patients with schizophrenia treated with clozapine and in 

a control group. 

Materials and methods: The study was exploratory in nature, based on the analysis of 

available medical records from Mazovian Provincial Hospital Drewnica in Ząbki (Mazowiecki 

Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach [MSW Drewnica]) and other psychiatric hospitals 

in Poland. It concerned patients hospitalised with schizophrenia, at the Mazovian District 

Hospital Drewnica between 2017-2019. The analysis covered 106 patients (K=44) with 



schizophrenia who have been treated with clozapine and a control group (n=106) of patients 

with schizophrenia not treated with clozapine. There were no significant statistical differences 

between these groups in terms of gender distribution, age, place of residence and level of 

education. 

Results: Introduction of clozapine in the current treatment regime was found in 10.87% of 

patients, on average after 12 years following the start of treatment and after treatment with a 

mean of 6.7 antipsychotic drugs. Clozapine withdrawal was recorded in 18.9% of patients and, 

for the most part (16%), was due to a lack of patient compliance. Patients who received 

clozapine had a significantly earlier disease onset and were significantly more often under the 

care of the Community Mental Health Service compared to the control group. Patients who had 

been treated with clozapine were significantly less likely to live in a procreative family and be 

professionally active, and more likely to receive a disability allowance and be hospitalised 

psychiatrically than patients in the control group. Patients who have been treated with clozapine 

consumed alcohol less frequently than they had previously. 

Conclusions: Schizophrenic patients included in this analysis are most likely patients with a 

more severe course of the disease than control patients. Due to the cross-sectional nature of the 

study, it cannot be concluded whether earlier initiation of clozapine could improve their social 

and professional functioning and whether it reduced their use of alcohol. Late initiation of 

clozapine, caused by excessive interpretation of the definition of treatment-resistant 

schizophrenia, is in line with other studies. The main reason for discontinuing treatment with 

clozapine was the poor patient compliance. It is likely that concerns about the limited patient 

cooperation and treatment with an effective but severely adverse drug may delay initiation of 

clozapine treatment in patients with schizophrenia. 

 

 

 


