
En els darrers 10 anys a Espanya el consum
d’antidepressius a càrrec de la Seguretat Social
s’ha triplicat.1 El subgrup que ha contribuït més a
aquest increment és el dels inhibidors selectius de
la recaptació de serotonina (ISRS), bé que el
consum d’antidepressius tricíclics i d’IMAO també
ha augmentat. La popularitat dels ISRS s’atribueix
a què la freqüència d’efectes adversos cardio-
vasculars i anticolinèrgics, així com la letalitat en
cas de sobredosi, són menys freqüents que amb
els tricíclics.

Les reaccions adverses més freqüents dels ISRS
són les nàusees, que acostumen a ser lleus i transi-
tòries, i es relacionen amb la dosi. També poden
produir ansietat, cefalea, insomni i trastorns sexuals
en alguns pacients.2 S’han descrit alguns casos
d’hepatotoxicitat, sobretot d’augments dels enzims
hepàtics3,4 (vegeu Butlletí Groc 1996;9:8) i, re-
centment, s’han publicat casos aïllats de síncope.5,6

Tot i que els ISRS comparteixen un perfil de
reaccions adverses similar, s’han descrit algunes
diferències entre ells. En un estudi que va incloure
més de 10.000 pacients, es van comparar quatre
ISRS: fluvoxamina, fluoxetina, sertralina i
paroxetina.7 Les nàusees i vòmits van ser els
efectes adversos observats amb més freqüència
per a tots ells. La fluvoxamina es va associar amb
una incidència més alta de reaccions adverses que
els altres tres fàrmacs. Els símptomes d’absti-
nència després de suspendre l’administració van
ser rars, però relativament més freqüents en els
pacients tractats amb paroxetina. Les alteracions

sexuals també van ser més freqüents amb la
paroxetina.

Fins a 1993 el Comitè de Seguretat dels Medi-
caments (CSM) britànic havia rebut 78 notificacions
de símptomes d’abstinència després de la
suspensió de l’administració de paroxetina, i va
recomanar que la retirada del tractament amb
aquest fàrmac es fes de manera gradual.8 Des
d’aleshores s’han publicat descripcions de casos
aïllats i a altres països s’hi han notificat altres ca-
sos de símptomes d’abstinència per ISRS i,
sobretot, per paroxetina.9

La síndrome d’abstinència pot aparèixer 1-10 dies
després de suspendre l’administració d’un ISRS,
sobretot si el fàrmac s’ha deixat de manera brus-
ca. Es caracteritza per vertigen, parestèsies,
nàusees, tremolor, ansietat, palpitacions, trastorns
del son (somnolència o insomni), agitació, irrita-
bilitat i cefalea.10,11 Alguns símptomes, com els
trastorns gastrointestinals o del son, recorden els
que apareixen amb els antidepressius tricíclics.
Altres, com les alteracions sensorials, conductuals
i el vertigen, semblen característics dels ISRS. El
quadre no acostuma a ser greu i es resol espon-
tàniament en dues setmanes o en reintroduir el
fàrmac. Tot i que no se’n coneix del tot el meca-
nisme, s’ha suggerit que seria conseqüència del
descens sobtat de les concentracions de seroto-
nina a l’espai sinàptic.12

Una anàlisi de les reaccions adverses als ISRS
notificades al Regne Unit, va mostrar que els
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símptomes d’abstinència es van comunicar amb
més freqüència amb paroxetina (0,3 casos per
1.000 prescripcions), que amb sertralina i fluvo-
xamina (0,03 per a cadascuna) i encara menys
amb fluoxetina (0,002).13 Una avaluació de les
reaccions adverses notificades a 16 països va con-
firmar que la incidència dels símptomes d’absti-
nència era més elevada amb paroxetina que amb
altres ISRS.14 Els resultats d’un estudi de segui-
ment de 171 pacients que van suspendre el trac-
tament amb un ISRS o amb clomipramina van
mostrar que els símptomes de retirada eren més
freqüents amb clomipramina (30,8%), paroxetina
(20%) i fluvoxamina (14%), en comparació amb
sertralina o fluoxetina (1,5%).15

S’ha suggerit que les variacions d’incidència
d’aquesta síndrome estarien relacionades amb les
característiques farmacocinètiques de cada ISRS.
En concret, la semivida d’eliminació relativament
curta de la paroxetina (21 h) juntament amb el fet
que no dóna lloc a metabòlits actius, afavoriria
l’aparició d’aquests símptomes, a diferència del que
succeeix amb fluoxetina, que té una semivida més
llarga (2-3 dies) i un metabòlit actiu amb una
semivida de 6-9 dies.

En conseqüència, cal estar atent al possible risc
d’aparició de símptomes d’abstinència quan
s’interromp de manera brusca un tractament amb
un ISRS. Per tant, a l’hora de retirar-lo, és preferi-
ble disminuir-ne la dosi d’una manera gradual per
tal d’evitar-ne l’aparició, sobretot amb els antide-
pressius amb una semivida d’eliminació més cur-
ta, com la paroxetina.

Quan se suspèn l’administració d’un inhibidor
selectiu de la recaptació de serotonina (ISRS) pot
aparèixer una síndrome d’abstinència que es pot
manifestar amb vertigen, parestèsies, tremolor,
nàusea, ansietat, palpitacions, trastorns del son,
irritabilitat, agitació i cefalea. Tant els estudis de
cohorts com l’anàlisi de notificacions de reaccions
adverses suggereixen que la incidència d’aquestes
manifestacions seria més alta amb la paroxetina

que amb els altres ISRS. La causa podria ser que
la semivida d’eliminació de la paroxetina és més
curta que la dels altres ISRS. Per tal de reduir-ne
la incidència o evitar-ne l’aparició, i a l’hora de re-
tirar el fàrmac es recomana disminuir la dosi de
manera gradual, sobretot amb la paroxetina.
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L’al·lopurinol és àmpliament emprat en el trac-
tament de la hiperuricèmia primària i secundària.
Per bé que es considera un fàrmac relativament
segur, s’ha associat a reaccions d’hipersensibilitat
potencialment greus.

L’al·lopurinol inhibeix la síntesi de l’àcid úric, el qual
es forma a partir de l’oxidació de la hipoxantina i la
xantina, una reacció catalitzada per l’enzim
xantinaoxidasa. Es tracta d’un anàleg de la
hipoxantina que, juntament amb el seu metabòlit
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principal, l’oxipurinol, inhibeix l’acció d’aquest
enzim i així dóna lloc a una disminució de la
concentració d’àcid úric.1

Els efectes indesitjats més freqüents són les
reaccions cutànies. Sovint es tracta d’erupcions
maculopapulars pruriginoses que apareixen en un
10% dels malalts tractats. També s’han descrit
neuritis perifèrica, alopècia, hipertensió arterial,
alteracions del gust, nàusees, vòmits, dolor abdo-
minal, diarrea, cefalea, mareig i vertigen, així com
efectes greus menys freqüents, com ara insufi-
ciència renal aguda, agranulocitosi i anèmia
aplàstica.2,3 Cal fer esment especial de la síndro-
me d’hipersensibilitat, la qual, bé que rara, té una
letalitat superior al 20%.2,4

Aquest quadre apareix 2-6 setmanes després
d’haver iniciat el tractament amb al·lopurinol, en-
cara que el període d’inducció pot ser més llarg.5

Les manifestacions més habituals són febre,
eosinofília, leucocitosi i exantema cutani desca-
matiu –que també es pot presentar com a eritema
multiforme, síndrome de Stevens-Johnson o
necròlisi epidèrmica–.2,5 En un 45% dels casos
s’acompanya d’insuficiència renal, oligúria i dismi-
nució de l’aclariment de creatinina degudes a la
vasculitis concomitant i, en un 40%, d’hepato-
toxicitat. L’hepatotoxicitat associada a nefrotoxicitat
ocorre en un 25% dels malalts afectats.2

La patologia subjacent en la majoria dels casos
descrits és una vasculitis difusa deguda a una
reacció d’hipersensibilitat no al·lèrgica o al·lèrgica
de tipus III a l’oxipurinol; aquesta hipòtesi es
fonamenta en el fet que s’ha observat una
correlació entre la concentració plasmàtica
d’oxipurinol i el risc de desenvolupar la síndrome.
De fet, en més d’un 80% dels casos publicats, el
malalt tenia una alteració del funcionalisme renal
abans d’iniciar el tractament amb al·lopurinol, i la
majoria rebia la dosi estàndard de 300 mg.5

També s’ha descrit que el tractament simultani amb
diürètics tiazídics n’incrementa el risc ja que, a
causa d’una interacció farmacocinètica entre
ambdós fàrmacs, l’eliminació de l’oxipurinol resul-
ta reduïda.6

Les possibles complicacions de la síndrome
d’hipersensibilitat són infecció cutània disseminada
per estafilococs, hemorràgia gastrointestinal,
coagulació intravascular disseminada i síndrome
de destret respiratori.2

Per tractar la síndrome es recomana retirar el
fàrmac i prescriure corticoides sistèmics durant uns

quants mesos, a més d’instaurar el tractament
adequat de les complicacions.

Al Centre de Farmacovigilància de Catalunya s’hi
han rebut 76 notificacions de sospites de reaccions
adverses a al·lopurinol. D’aquestes, 43 són
notificacions espontànies i descriuen 82 reaccions
(entre les quals destaquen 36 reaccions cutànies,
14 de generals, 8 d’hematològiques i 6 d’hepà-
tiques). Hi ha sis notificacions d’erupció cutània i
febre (en una d’elles el malalt també presentava
conjuntivitis i, en una altra, eosinofília, limfade-
nopatia, alteració de la funció renal i augment de
les fosfatases alcalines), tres de síndrome de
Stevens-Johnson (en una el malalt tenia eosi-
nofília), una de vasculitis i una altra de nefritis
intersticial, augment de GPT i erupció cutània.

També hi ha dues notificacions (procedents del
programa de farmacovigilància de l’Hospital Vall
d’Hebron) de reaccions cutànies greus (una de
necròlisi epidèrmica i una altra de síndrome de
Stevens-Johnson), un cas de dermatitis exfoliativa
amb eosinofília i febre, i quatre d’erupció cutània
(tres amb alteracions hepàtiques i el quart amb
alteració de la funció renal, leucopènia i anèmia).

Per bé que l’al·lopurinol és un fàrmac relativament
segur, pot produir una síndrome d’hipersensibilitat
potencialment greu que és més freqüent en malalts
que ja tenen una alteració del funcionalisme renal
en començar el tractament. Per aquest motiu, es
recomana prescriure’l només quan hi hagi indicis
clars del seu benefici terapèutic, cal ajustar les
dosis en cas d’alteració de la funció renal, evitar
l’administració concomitant amb diürètics, i retirar-
lo immediatament en cas que aparegui alguna
reacció cutània, encara que sigui lleu.
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Errates i correccions

Hem rebut observacions de laboratoris farmacèutics que han identificat un error en el número 1 de 1998,
pàg. 3: dels antibiòtics macròlids esmentats, la claritromicina i la roxitromicina tenen 14 àtoms de carboni,
l’azitromicina en té 15 i la miocamicina en té 16.

Si no teniu targetes a mà

Si no teniu temps per a omplir-les

Si no teniu una bústia a prop...

Ara també podeu notificar per telèfon

També podeu notificar les sospites de reaccions adverses que diagnostiqueu
trucant al telèfon 93 427 4646. També podeu adreçar-vos-hi si voleu fer qualsevol
consulta relacionada amb qüestions de terapèutica.
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