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PROBLEME DE TERAPIE8

REZUMAT
Studiul se înscrie în cadrul preocup rilor actuale ale clinicienilor i cercet torilor de a prelungi perioada în care 
persoana suferind  reu e te s - i men in  autonomia,  s  func ioneze independent, contribuind astfel la reducerea 
suferin ei pacien ilor i a familiilor lor, precum i la reducerea costurilor directe i indirecte legate de diagnosticarea 
i îngrijirea persoanelor cu tulbur ri cognitive majore de tip Alzheimer.

Demen a Alzheimer reprezint  o problem  major  de s n tate public  i socio-economic . Potrivit datelor 
statistice recente, se estimeaz  c  7,3 milioane de persoane din Uniunea European  prezint  o anumit  form  de 
demen , demen a Alzheimer  ind cea mai frecvent  form  i reprezentând aproximativ 50-70% dintre cazurile cu 
acest tip de patologie. Odat  cu cre terea ponderii vârstnicilor în popula ia general , num rul persoanelor afectate 
va   din ce în ce mai mare, fenomenul îmb trânirii demogra  ce  ind caracteristic i României.
Costurile ridicate medicale i nemedicale, directe i indirecte, au conferit acestei patologii un rol prioritar în pro-
gramele de s n tate în majoritatea rilor europene. 
Studiul se înscrie în eforturile generale ale speciali tilor i cercet torilor pentru dezvoltarea de terapii care s  
aduc  îmbun t iri clinice semni  cative, s  scad  gradul de di  cultate al îngrijirii i s  îmbun t easc  astfel 
calitatea vie ii persoanelor suferinde, a îngrijitorilor i familiilor lor.
Studiul EVIDENCE-AD este un studiu multicentric, non-interven ional i observa ional care a urm rit evolu ia 
simptomatologiei pacien ilor suferinzi de Demen  Alzheimer anterior trata i cu inhibitori de acetilcolinesteraz  
administra i pe cale oral . 
S-a aplicat tratament cu Exelon plasture transdermic de 4,6 mg i respectiv 9,5 mg unui num r de 955 de pacien i 
trata i anterior cu diferite tipuri de antidemen iale: inhibitori de acetilcolinesteraz , antidemen iale nespeci  ce, 
inhibitori de NMDA, criteriile de selec ie  ind complian a nesatisf c toare i/sau e  cien  nesatisf c toare i/sau 
probleme de tolerabilitate.
Studiul s-a desf urat pe o perioad  de 6 luni, din mai 2011 pân  în februarie 2012 (3 luni de recrutare i 6 luni 
perioad  de observa ie). Au existat 3 vizite (V0 baseline, V1 la o lun  i V2 vizita  nal  la 6 luni). Evalu rile clinice 
i neuropsihologice au constat în aplicarea scalelor CGIC (Clinical Global Impressionof Change), MMSE (Mini 

Mental State Examination) i un chestionar de evaluare asupra preferin ei apar in torului pacientului privind 
u urin a aplic rii tratamentului cu plasture i satisfac ia fa  de acest tratament (elaborat de autori).
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ABSTRACT
This study is part of the current concerns of clinicians and researchers to extend the period of time of autonomy 
and independent function for the Alzheimer’s disease patients and thus reduced sufferance of the patients and 
their families as well as decreased direct and indirect costs related to the diagnosis and medical care of the people 
with major cognitive impairment of the Alzheimer type.
Alzheimer’s Dementia is a major public health and socio-economic problem. According to recent statistics, it is 
estimated that 7.3 million people in the European Union have some form of dementia, Alzheimer’s dementia being 
the most common form and accounting for approximately 50-70% of cases with this type of pathology. Considering 
the higher percentage of elderly in the general population the number of people affected will increase accordingly, 
the aging population phenomenon existing also in Romania.
The high medical and non-medical costs, direct and indirect, have given this pathology a major role in the health 
programs in the most European countries. 
The study is part of the overall efforts of the specialists and researchers to develop therapies that bring clinically 
signi  cant improvements, decrease the dif  culty of medical care and thus improve the quality of life of patients, 
carers and their families.
EVIDENCE-AD is a multicenter, non-interventional and observational study that followed the evolution of the Al-
zheimer patients symptoms previously treated with acetylcholinesterase inhibitors administered orally.
A total of 955 patients previously treated with different types of antidementia drugs: acetylcholinesterase inhibitors, 
nonspeci  c antidementia drugs, NMDA inhibitors, were treated with Exelon patch of 4.6 mg and 9.5 mg. The se-
lection criteria were unsatisfactory compliance and/or unsatisfactory ef  ciency and/or tolerability issues.
The study was conducted over a period of 6 months, from May 2011 to February 2012 (3 months – recruitment 
period and 6 months – observation period). The schedule included 3 visits (V0 baseline, V1 after one month and 
V2 the  nal visit at 6 months). 
Clinical and neuropsychological evaluations consisted in: CGIC (Clinical Global Impression of Change), MMSE 
(Mini Mental State Examination) and a questionnaire rating thepatient’ scarier preference regarding the easiness 
of patch treatment application and satisfaction with the treatment (developedbyauthors).

Key words: Alzheimer’s Dementia (DA), patch

OBIECTIVE

Obiective primare: evaluarea propor iei pacien-
ilor cu Demen  Alzheimer la care s-au observat o 

îm bu n t ire clinic ; evaluarea a fost efectuat  de 
c tre clinicieni dup  6 luni de tratament cu Exelon 
Patch, prin intermediul scalei CGIC (Clinical 
Global Im pression of Change).

Obiective secundare: evaluarea îngrijitorilor i 
satisfac ia acestora dup  tratamentul cu Exelon 
Patch; eva luarea func iilor cognitive (MMSE) i 
complian a pacien ilor cu Demen  Alzheimer care 
urmeaz  tratament transdermic cu Exelon Plasture.

MOTIVA IA STUDIULUI

Familiile care îngrijesc persoane cu Demen  
Alzheimer au un rol cheie în îngrijirea acestora, iar 
administrarea medicamenta iei reprezint  în marea 
majoritate a cazurilor responsabilitatea îngrijitori-
lor. Implementarea sistemului terapeutic transder-
mic (patch) pentru pacien i i îngrijitori i, nu în 
ultimul rând, pentru profesioni ti este înc  limitat 
în România. 

De i preferin ele generale ale îngrijitorilor pen-
tru terapia cu plasture versus terapia oral  a fost 
eva luat  anterior de Windbland et al., am considerat 
important s  cunoa tem modalitatea de adminis-
trare, istoricul medica iei i opinia îngrijitorilor/fa-
miliilor, acestea putând contribuind la decizia cli-

nicienilor de a recomanda Exelon Patch în Demen a 
Alzheimer.

METODOLOGIE

Acesta este un studiu multicentric, deschis, 
pros pectiv, observa ional, al pacien ilor cu Demen  
Alzheimer, c rora li s-a administrat anterior me-
dica menta ie oral  cu inhibitori de acetilcolineste-
raz  i care în prezent urmeaz  tratament cu Exelon 
plasture transdermic.

Calcularea dimensiunii lotului s-a bazat pe o abor-
dare precis , prin estimarea propor iei de pa cien i cu 
DA, cu îmbun t ire clinic , evaluat  la CGIC. Pentru 
a g si num rul de pacien i necesari pentru acest studiu 
clinic s-a g sit urm roarea for mul :

Unde: 
N = num rul de pacien i pentru acest studiu clinic
Zp = valoarea Z apropiat  nivelului de încredere
p = procentul de pacien i cu o îmbun t ire clinic  
în urma CGIC
w = jum tate din nivelul de încredere pentru in ter-
valul p

În acest studiu clinic:
• Nivelul de încredere este stabilit la 95%
• Valoarea Z corespunz toare nivelului de în-

cre   dere de 95% este 1,96

N = 
Z2 x p x (1 – p)

w2
p
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• Valoarea w este stabilit  la ± 3,5% (0,035)
• Procentul pacien ilor cu o îmbun t ire cli-

nic  în baza scalei CGIC se presupune a   de 
50% (0,5), din ra iuni conservatoare (pentru 
egalitate de anse).

În baza acestor ipoteze, m rimea necesar  a 
e an tionului pentru acest studiu este de 764 de pa-
cien i. Presupunând faptul c  rata de întrerupere a 
terapiei va   de 20%, 955 de pacien i vor participa 
la studiu, pentru a putea avea 764 de pacien i dispo-
nibili.

Popula ia
Pacien ii cu demen  de tip Alzheimer în stadiul 

u or spre moderat-sever.

Criterii de includere
• Decizia medicului în ceea ce prive te reco-

mandarea plasturelui transdermic de Exelon 
este independent  de acest studiu observa-
ional i se bazeaz  pe rezumatul caracteris-

ticilor produsului aprobat local (RCP).
• B rba i i femei care s  nu aib  poten ial de 

reproducere (sterilitate chirurgical  sau cel 
pu in 1 an post-menopauz ), cu limita de 
vârst  minim  de 50 de ani

• Pacien i din ambulatoriu, suferind de de men-
 Alzheimer probabil  conform criteriilor de 

diagnostic NINCDS-ADRDA i DSM-IV
• MMSE între 10 i 26
• Semnarea de c tre pacient a consim mântu-

lui informat
• Condi ia ca îngrijitorul s  locuiasc  cu pa-

cientul pe timpul studiului sau s   e în con-
tact zilnic cu acesta.

Criterii de excludere
• Contraindica ii de prescriere conform infor-

ma iilor cuprinse în RCP aprobat
• Folosirea simultan  de inhibitori de coli nes-

teraz
• Participarea la alte studii simultane
• Diagnostic actual de leziune cutanat  activ , 

care ar împiedica evaluarea cu acurate e a 
capacit ii de adeziune a plasturelui i a gra-
dului de irita ie cutanat

• Pacien ii cu bradicardie sub 50 de b t i/mi-
nut i pacien ii cu tulbur ri cardiace de con-
ducere semni  cative vor   exclu i din studiu 
ca o m sur  de precau ie, la aprecierea clini-
cianului

• Pacien ii cu greutate corporal  mai mic  de 
40 de kg

• Pacien ii cu hipersensibilitate la inhibitori de 
colinesteraz

Produsul medicamentos investigat: plasture 
trans  dermal Exelon de 4,6 i 9,5 mg (este un studiu 
observa ional). 

Criterii de evaluare
• Principalul parametru CGIC la V3 (dup  6 

luni de tratament) – evaluarea de c tre in ves-
tigator a CGIC

• Parametri secundari:  
 – chestionarul apar in torilor referitor la 

eva  luarea i satisfac ia privind tratamentul 
cu plasture;

 – MMSE la baseline i dup  6 luni de trata-
ment (V1 i V3);

 – men inerea pacientului pe tratament cu 
plasture transdermic (propor ia pacien ilor 
care au terminat studiul).

• Statisticile descriptive pentru MMSE i 
CGIC s-au f cut strati  cat dup  vârst , sex, 
tra tamentul urmat anterior pentru boala Alzhei-
mer i motivul schimb rii tratamentului.

• A fost estimat  men inerea pacien ilor pe tra-
tament i a fost evaluat  tolerabilitatea trata-
men tului cu Exelon plasture.

REZULTATE

Prelucrarea statistic  a datelor s-a realizat cu 
ajutorul softului IBM SPSS 20.0. S-a realizat o 
analiz  în inten ia de tratament (intention-to-treat-
analysis), cu un prag de semni  ca ie statistic  ales 
p  0,05, utilizând testul chi-p trat, binomial i 
Wilcoxon pentru testarea semni  ca iei statistice a 
diferen elor dintre propor ii i, respectiv, dintre medii. 

Un num r total de 951 pacien i diagnostica i cu 
boal  Alzheimer au fost înrola i în studiu. Dintre 
ace tia 6 au fost exclu i deoarece nu îndeplineau 
criteriul de vârst  (vârsta de cel pu in 50 de ani).

1. Caracteristicile demogra  ce i de la înro-
lare

1.1. Vârsta pacien ilor inclu i în studiu a variat 
între 50 ani (valoarea minim ) i 93 ani (valoarea 
maxim ), înregistrând o valoare medie de 73,77 ± 
81,88 ani, valoarea cea mai frecvent consemnat  
 ind cea de 78 ani (mod = 78).

1.2. Reparti ia pe sexe a lotului de studiu a înre-
gistrat o preponderen  feminin , cu un raport: F:M 
= 1,17 [53,7% feminin vs. 45,9% masculin, 2 = 
5,633, p = 0,017]. În 4 cazuri (reprezentând 0,4% din 
total), sexul pacien ilor nu a fost consemnat în CRF. 
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1.3. Tratamentul curent al bolii Alzheimer la 
înrolarea în studiu: Majoritatea pacien ilor înrola i 
în studiu se a  au în tratament [85,5% cu tratament 
vs. 14,5% f r  tratament; 2 = 47,446, p < 0,0001]. 
234 pacien i (24,76)% se a  au în tratament cu ri-
vastigmin  terapie oral : 17,14% în monoterapie i, 
respectiv, 7,62% în terapie asociat .

1.4. Patologii asociate: Majoritatea pacien ilor 
inclu i în studiu (61,69%) asociau bolii Alzheimer 
diabet zaharat (DZ), ateroscleroz  (ATS), hiper ten-
siune arterial  (HTA), boal  Parkinson sau alte 
afec  iuni, iar în 80,45% dintre cazuri ace tia pri-
meau i tratament concomitent al comorbidit ilor 
asociate. În 4 cazuri (reprezentând 0,42% din total) 
prezen a/absen a patologiei asociate nu a fost con-
semnat  în CRF.

2. Ini ierea terapiei cu Exelon plasture trans-
dermic s-a realizat în majoritatea cazurilor utilizând 
plasturele de 4,6 mg/24h [78,97% – 4,6 mg/24h vs. 
21,03% – 9,5 mg/24h; 2 = 312.876, p < 0,0001]. În 

14 cazuri (reprezentând 1,4% din total) doza de 
Exelon plasture transdermic la ini ierea terapiei nu 
a fost consemnat  în CRF.

Principalul motiv pentru care s-a ini iat trata-
mentul cu Exelon la pacien ii lotului de studiu a 
fost reprezentat de e  cien a nesatisf c toare a trata-
mentului anterior (în 541 dintre cazuri – 57,25%), 
ur mat, în ordinea descresc toare a frecven ei, de 
pro  blemele de tolerabilitate i, respectiv, de com-
pli an a nesatisf c toare ale medica iei anterioare 
(în 412 cazuri – 43,59% i, respectiv, în 288 de ca-
zuri – 30,48% dintre cazuri) [ 2 = 193.192, p < 
0,0001]. La 100 de pacien i – reprezentând 10,58% 
din total, ini ierea tratamentului pentru Alzheimer 
s-a realizat cu Exelon plasture transdermic, ace ti 
pacien i  ind f r  alt  terapie pentru boala Alzhei-
mer în ante ce dente.

În 40 de cazuri (reprezentând 4,23% din total) 
mo tivul ini ierii terapiei nu a fost consemnat în 
CRF.

N
Valid 945

Missing 0

Mean 73.77

Std. Error of Mean 0.266

Median 74.00

Mode 78

Std. Devia  on 8.188

Minimum 50

Maximum 93

vârsta (ani)
N

r. 
su

bi
ec

i

Motiva ia ini ierii tratamentului cu EXELON Patch
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2. E  cacitatea tratamentului cu Exelon plas-
ture transdermic

2.1. Evolu ia scorurilor ADCS-CGIC
2.1.1 Status cognitiv/mental
Fa  de baseline, dup  24 de s pt mâni de trata-

ment cu EXELON plasture transdermic, la majo-
ritatea pacien ilor (64,02% din total) s-a înregistrat 
o îmbun t ire a statusului cognitiv/mental, îm-
bun  t ire care de cele mai multe ori s-a tradus prin 
cre terea performan ei în mai mult de o arie cog-
nitiv  (îmbun t ire moderat  – 26,03%), propor ia 
acestor pacien i  ind statistic semni  cativ mai 
mare decât cea a pacien ilor la care nu s-au con-
semnat modi  c ri ale statusului cognitiv/mental 
sau a celor la care s-a consemnat un declin în acest 
do meniu (propor ia acestora nu a dep it 10% din 
total) [îmbun t ire marcat  – 16,6% vs. îmbun -
t ire moderat  – 27,8% vs. îmbun t ire minim  – 
24% vs. f r  modi  c ri – 23,6% vs. înr ut ire mi-
nim  – 4,9% vs. înr ut ire moderat  – 2,5% vs. 
în r ut ire marcat  – 0,7%; 2 = 484.303, p < 0,0001].

În 60 de cazuri (reprezentând 6,35% din total), 
ni velul de performan  al statusului cognitiv fa  de 
baseline nu a fost consemnat în CRF.

2.1.2 Comportament
Fa  de baseline, dup  24 de s pt mâni de tra-

tament cu EXELON plasture transdermic, la ma-
joritatea pacien ilor (70,05% din total) s-a înre gis-
trat o îmbun t ire a comportamenului, îmbun t ire 
care, de cele mai multe ori, s-a tradus prin cre terea 
performan ei în cel pu in o arie comportamental  
(îmbun t ire minim  i moderat  – 50,8%), pro-
por ia acestor pacien i  ind statistic semni  cativ 
mai mare decât cea a pacien ilor la care nu s-au 
con semnat modi  c ri ale comportamentului sau a 
celor la care s-a consemnat un declin în acest do-
meniu (propor ia acestora nu a dep it 10% din 
total). [îmbun t ire marcat  – 20,5% vs. îmbu-
n t ire moderat  – 27,1% vs. îmbun t ire minim  
– 27,1% vs. f r  modi  c ri – 18,8% vs. înr ut ire 
minim  – 3,2% vs. înr ut ire moderat  – 2,4% vs. 
înr ut ire marcat  – 0,9%; 2 = 516.386, p < 0,0001]

În 59 cazuri (reprezentând 6,24% din total) 
nivelul de performan  al comportamentului fa  de 
baseline nu a fost consemnat în CRF.

2.1.3 Func ionarea global
Fa  de baseline, dup  24 de s pt mâni de tra-

tament cu EXELON plasture transdermic, la ma jo-
ritatea pacien ilor (71,32% din total) s-a înregistrat 
o îmbun t ire a func ion rii globale, îmbun t ire 

Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

îmbun t ire marcat 147 15.6 16.6

îmbun t ire moderat 246 26.0 27.8

îmbun t ire minim 212 22.4 24.0

f r  modi  c ri 209 22.1 23.6

înr ut ire minim 43 4.6 4.9

înr ut ire moderat 22 2.3 2.5

înr ut ire marcat 6 0.6 0.7

Total 885 93.7 100.0

Missing System 60 6.3

Total 945 100.0

Nivelul de performan  al statusului cognitiv/mental 
fa  de baseline

Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

îmbun t ire marcat 150 15.9 16.9
îmbun t ire moderat 261 27.6 29.5
îmbun t ire minim 263 27.8 29.7
f r  modi  c ri 154 16.3 17.4
înr ut ire minim 34 3.6 3.8
înr ut ire moderat 20 2.1 2.3
înr ut ire marcat 4 0.4 0.5
Total 886 93.8 100.0

Missing System 59 6.2
Total 945 100.0

Nivelul de performan  al func ion rii globale fa  
de baseline
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care de cele mai multe ori s-a tradus prin cre terea 
performan ei într-o singur  arie a acestui domeniu 
(îmbun t ire minim  – 27,8%), propor ia acestor 
pacien i  ind statistic semni  cativ mai mare decât 
cea a pacien ilor la care nu s-au consemnat modi-
 c ri ale func ion rii globale sau a celor la care s-a 

consemnat un declin în acest domeniu (propor ia 
acestora nu a dep it 10% din total). [îmbun t ire 
marcat  – 15,9% vs. îmbun t ire moderat  – 
29,5% vs. îmbun t ire minim  – 29,7% vs. f r  
modi  c ri – 17,4% vs. înr ut ire minim  – 3,8% 
vs. înr ut ire moderat  – 2,3% vs. înr ut ire mar-
cat  – 0,5%; 2 = 276.242, p < 0,0001].

În 59 de cazuri (reprezentând 6,24% din total) 
ni velul de performan  al comportamentului fa  de 
baseline nu a fost consemnat în CRF.

2.1.4 Modi  care global  fa  de baseline
Dup  24 de s pt mâni de tratament cu EXELON 

plasture transdermic, modi  carea fa  de baseline a 
majorit ii pacien ilor (71,64% din total) s-a tradus 
printr-o îmbun t ire global , îmbun t ire care de 
cele mai multe ori s-a tradus prin cre terea per for-
man ei în mai mult de o arie cognitiv  sau de com-
portament (îmbun t ire moderat  – 27,8%), pro-
por ia acestor pacien i  ind statistic sem ni  cativ 
mai mare decât cea a pacien ilor la care nu s-au 
con semnat modi  c ri sau a celor la care s-a con-

Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

îmbun t ire marcat 153 16.2 17.4
îmbun t ire moderat 263 27.8 29.9
îmbun t ire minim 261 27.6 29.6
f r  modi  c ri 148 15.7 16.8
înr ut ire minim 30 3.2 3.4
înr ut ire moderat 21 2.2 2.4
înr ut ire marcat 5 0.5 0.6
Total 881 93.2 100.0

Missing System 64 6.8
Total 945 100.0

Modi  carea global  fa  de baseline

semnat un declin global (propor ia aces tora nu a 
dep it 10% din totalul celor evalua i la V3). 
[îmbun t ire marcat  – 17,4% vs. îmbun  t ire 
moderat  – 29,9% vs. îmbun t ire minim  – 29,6% 
vs. f r  modi  c ri – 16,8% vs. înr ut ire minim  
– 3,4% vs. înr ut ire moderat  – 2,4% vs. înr ut ire 
marcat  – 0,6%; 2 = 1138.440, p < 0,0001].

 În 64 de cazuri (reprezentând 6,77% din total) 
mo di  carea global  fa  de baseline nu a fost con-
semnat  în CRF.

2.2. Evolu ia scorurilor MMSE
Scorurile MMSE (Mini Mental State Exami-

nation) consemnate la pacien ii înrola i în studiu la 
prima vizit  (V1) au variat între 2 puncte (valoarea 
minim ) i 28 de puncte (valoarea maxim ), având 
o valoare median  de 17 puncte, valoarea cea mai 
frecvent consemnat   ind de 18 puncte (mod = 18). 

14 pacien i (reprezentând 1,48% din total) au 
avut un scor MMSE la baseline < 10 puncte sau 
> 26 puncte.

La ultima vizit  a studiului (V3), scorurile 
MMSE au variat între 2 puncte (valoarea minim ) 
i 30 puncte (valoarea maxim ), având o valoare 

median  de 19 puncte, valoarea cea mai frecvent 
consemnat   ind de 20 puncte (mod = 20). În 14 
cazuri valoarea acestui parametru nu a fost con-
semnat  în CRF. Comparativ cu momentul înrol rii 
în studiu (V1), la ultima vizit  a studiului (V3), 
efec tuat  dup  24 de s pt mâni de la ini ierea tra-
tamentului cu EXELON patch, scorurile MMSE 

MMSE la V1 MMSE la V3

N Valid 945 931
Missing 0 14

Mean 17.32 18.97
Median 17.00 19.00
Mode 18 20
Std. Devia  on 3.849 4.429
Minimum 2 2
Maximum 28 30

N Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

MMSE la V3 
- MMSE la 
V1

Nega  ve Ranks 96a 285.13 27372.50
Posi  ve Ranks 585b 350.17 204848.50
Ties 250c

Total 931

Ranks

aMMSE la V3 < MMSE la V1
bMMSE la V3 > MMSE la V1
cMMSE la V3 = MMSE la V1

MMSE la V3 - MMSE la V1
Z -17.436a

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000
aBased on negative ranks.
b Wilcoxon Signed Ranks Test

Test Statisticsb
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Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

Foarte u oar 497 52.6 53.4

U oar 425 45.0 45.7

Di  cil 8 0.8 0.9

Total 930 98.4 100.0

Missing System 15 1.6

Total 945 100.0

Deschiderea pachetului

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Foarte 
u oar

396 41.9 42.7

U oar 478 50.6 51.6
Di  cil 50 5.3 5.4
Foarte 
di  cil

3 0.3 0.3

Total 927 98.1 100.0
Missing System 18 1.9
Total 945 100.0

Convingerea pacientului

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Foarte u oar 477 50.5 51.1
U oar 441 46.7 47.3
Di  cil 14 1.5 1.5
Foarte di  cil 1 0.1 0.1
Total 933 98.7 100.0

Missing System 12 1.3

Total 945 100.0

Aplicarea plasturelui

consemnate au înregistrat o cre tere statistic sem-
ni  cativ  în medie cu aproximativ 9,53% [17,32 
puncte la V1 vs. 18,97 puncte la V3; Z = -17.436; p 
< 0,0001].

2.3. Evaluarea preferin ei apar in torului pa-
cien tului cu boala Alzheimer

Apar in torii pacien ilor cu boal  Alzheimer au 
apreciat în majoritatea cazurilor c : utilizarea 
plasturelui cu EXELON este u oar  [foarte u oar  
– 46,2% vs. u oar  – 52,5% vs. di  cil  – 1,3% vs. 
foarte di  cil  – 0%; 2 = 434.136, p < 0,0001], 
deschiderea pachetului i aplicarea plasturelui este 
foarte u oar  [deschiderea pachetului: foarte u oar  
– 53,4% vs. u oar  – 45,7% vs. di  cil  – 0,9% vs. 
foarte di  cil  – 0%; 2 = 449.671, p < 0,0001; 
aplicarea plasturelui: foarte u oar  – 51,1% vs. 
u oar  – 47,3% vs. di  cil  – 1,5% vs. foarte di  cil  
– ,10%; 2 = 887.105, p < 0,000], iar îndep rtarea 
plasturelui se face cu u urin  [foarte u oar  – 
46,5% vs. u oar  – 50,6% vs. di  cil  – 2,9% vs. 
foarte di  cil  – 0%; 2 = 389.981, p < 0,0001], 
permi ând cu u urin  respectarea schemei tera-
peutice i a intervalelor orare de administrare [foarte 
u oar  – 45,8% vs. u oar  – 52,4% vs. di  cil  – 
1,8% vs. foarte di  cil  – 0%; 2 = 434.136, p < 
0,0001], tratamentul cu EXELON plasture trans-
dermic rareori interferând cu activitatea zilnic  [în-
totdeauna – 0,1% vs. în majoritatea timpului – 1,6% 

vs. câteodat – 14,4% vs. rar – 42,6% vs. niciodat  
– 41,3%; 2 = 806,283, p < 0,0001] i reu ind cu 
u urin  s  conving  rudele (pacien ii) s -l folo-
seasc  [foarte u oar  – 42,7% vs. u oar  – 51,6% 
vs. di  cil  – 5,4% vs. foarte di  cil  – 0,3%; 2 = 
746.394, p < 0,0001] i declarându-se satisf cu i de 
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Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

Foarte u oar 432 45.7 46.5

U oar 471 49.8 50.6

Di  cil 27 2.9 2.9

Total 930 98.4 100.0

Missing System 15 1.6

Total 945 100.0

Înl turarea plasturelui

Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

Foarte u oar 423 44.8 45.8

U oar 484 51.2 52.4

Di  cil 17 1.8 1.8

Total 924 97.8 100.0

Missing System 21 2.2

Total 945 100.0

U urin a respect rii schemei terapeutice

Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

Foarte u oar 429 45.4 46.2

U oar 487 51.5 52.5

Di  cil 12 1.3 1.3

Total 928 98.2 100.0

Missing System 17 1.8

Total 945 100.0

U urin a utiliz rii plasturelui

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Întotdeauna 1 0.1 0.1

Majoritatea
 mpului

15 1.6 1.6

Câteodat 134 14.2 14.4

Rar 397 42.0 42.6

Niciodat 385 40.7 41.3

Total 932 98.6 100.0

Missing System 13 1.4

Total 945 100.0

Interferen a cu activitatea zilnic

tratamentul cu EXELON plasture transdermic 
[foarte satisf cut – 46,1% vs. satisf cut – 51,6% vs. 
numul umit – 2,4% vs. foarte nemul umit – 0%; 2 
= 407.016, p < 0,0001].
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3. Tolerabilitatea tratamentului cu Exelon plas-
ture transdermic

Întreruperea tratamentului cu EXELON pe par-
cursul studiului a fost consemnat  în 33 de cazuri. 
În 19 de cazuri continuarea/întreruperea tratamen-
tului cu EXELON plasture transdermic nu a fost 
consemnat  în CRF-uri. Astfel, la  nalul studiului, 
din totalul celor 945 de pacien i înrola i, vor con-
tinua tratamentul cu EXELON patch numai 893.

– rata de remanen  pe tratament  = 94,49%

4. Siguran a tratamentului cu Exelon Patch
Pe parcursul întregului studiu au  fost consemnate 

în total 19 evenimente adverse (EA) la 17 pacien i 
(1,79% din total), toate  ind evenimente adverse 
non-grave. Cele mai frecvente reac ii adverse non-
grave au fost de tip reac ie cutanat  la locul aplic rii 
plasturelui transdermic (7 cazuri).

Analizând frecven a de apari ie a evenimentelor 
adverse, s-a constatat c  acestea au fost consemnate 
în propor ii statistic similare la cele dou  vizite 
[0,95% V2 vs 1,06% V3, p = 0,234; test binomial].

În doar 4 cazuri (reprezentând 23,53% din to-
talul pacien ilor cu EA), reac iile adverse non-gra-
ve au constituit motivul întreruperii tratamentului 
cu EXELON plasture transdermic (toate cazurile 
au fost consemnate la vizita V3 i toate au constat 
în reac ii cutanate la locul aplic rii plasturelui).

Propor ia în care evenimentele adverse sem-
nalate au fost etichetate ca având leg tur  cu me-
dica ia de studiu a fost statistic similar  celei în 

care s-a considerat c  între apari ia evenimentului 
advers i medica ia de studiu nu exist  nici o le g -
tur  [26,3% f r  leg tur  vs. 42,1% are leg tur  vs. 
31,6% leg tur  posilil ; 2 = 0,737; p = 0,692]

CONCLUZII

În propor ii cu semni  ca ie statistic  mare, tra-
tamentul transdermic cu rivastigmin  a demonstrat 
îmbun t irea cognitiv , comportamental  i func-
io nal , cu modi  care global  fa  de baseline, în 

condi iile tolerabilit ii bune i a unui nivel ridicat 
de siguran .

Calea transdermic  de administrare a înregistrat 
aprecieri favorabile din partea membrilor de familie 
implica i în îngrijre,  ind preferat  de peste 90% 
dintre îngrijitori.

Frequency Percent Valid 
Percent

Valid

Foarte sa  sf cut 430 45.5 46.1
Sa  sf cut 481 50.9 51.6
Nemul umit 22 2.3 2.4
Total 933 98.7 100.0

Missing System 12 1.3
Total 945 100.0

Satisfac ia tratamentului cu plasture

Frequency Percent Valid Percent

Valid
nu con  nu 33 3.5 3.6
con  nu 893 94.5 96.4
Total 926 98.0 100.0

Missing System 19 2.0
Total 945 100.0

Convingerea tratamentului cu Exelon

Frequency Percent

Valid

Abandon 1 3.0
Acomodare di  cil  cu 
administrarea plasturelui

1 3.0

Decedat (V3) 2 6.1
Eveniment advers la V3 4 12.1
Înr ut irea marcat  a bolii 1 3.0
Lipsa e  cien ei 1 3.0
Neprecizat 9 27.3
Nemul umirea familiei i 
ine  cien a tratamentului

1 3.0

Pacienta refuz  tratamentul 1 3.0
Pacientul refuz 1 3.0
Pierdut din eviden  la V2 2 6.1
Pierdut din eviden  la V3 8 24.2
U  lizare i aplicare di  cil 1 3.0
Total 33 100.0

Motivul renun rii la tratament
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EXELON plasture se dovede te a   un tratament 
de elec ie în situa ia complian ei i e  cacit ii ne-
satisf c toare a medica iei cu inhibitori de acetil-
colinesteraz  sau a tolerabilit ii sc zute a acestora.
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