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En molts casos, el nombre de plaquetes i les proves
de coagulació eren normals, mentre que el temps
de sagnia era normal o estava allargat,2,11 i l’estudi
de la funció plaquetària mostrava una alteració de
l’agregació compatible amb un defecte de
l’alliberació de serotonina.2,5,8 S’ha suggerit que es
tracta d’un efecte dependent de la dosi i que està
en relació amb les concentracions plasmàtiques
dels ISRS.

Recentment s’ha publicat un estudi de casos i
controls de base poblacional, amb 1.651 pacients
amb úlcera gastrointestinal sagnant i 248 amb
perforació, que varen ser comparats amb més de
10.000 controls sense aquestes patologies.14 Els
pacients tractats amb un ISRS van presentar un

Els antidepressius inhibidors selectius de la
recaptació de serotonina (ISRS) són àmpliament
emprats en el tractament de quadres depressius i
altres trastorns psiquiàtrics. Els seus efectes ad-
versos més freqüents són gastrointestinals (nàu-
sea, vòmits, dispèpsia, diarrea) i neuropsiquiàtrics
(ansietat, cefalea, insomni). Recentment s’han
publicat diversos casos d’alteracions hemorràgi-
ques (hematoma espontani, equimosis, petèquies,
púrpura, epistaxis, menorràgies i hemorràgies
digestives) en pacients tractats amb fluoxetina,
paroxetina, sertralina i fluvoxamina.1-12 També se
n’han descrit per venlafaxina.13 El Programa Inter-
nacional de Farmacovigilància de l’OMS, en el qual
participa la Targeta Groga, n’ha rebut més de mil
notificacions.
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Especialitats que contenen antidepressius inhibidors de la recaptació de serotonina:

Fluoxetina: Adofen
®
, Astrin

®
, Fluoxetina Bayvit

®
, Fluoxetina Cantabria

®
, Fluoxetina Lacer

®
, Fluoxetina Normon

®
,

Fluoxetina Pharmagenus
®
, Fluoxetina Qualix

®
, Fluoxetina Ratiopharm

®
, Nodepe

®
, Prozac

®
, Reneuron

®
.

Fluvoxamina: Dumirox
®
.

Paroxetina: Casbol
®
, Frosinor

®
, Motivan

®
, Seroxat

®
.

Sertralina: Aremis
®
, Besitran

®
.

Citalopram: Prisdal
®
, Seropram

®
.
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risc tres vegades més alt d’hemorràgia digestiva
que els no exposats. La magnitud del risc no es
modificava amb l’edat, el sexe, la dosi ni la durada
del tractament. Es va calcular una incidència
d’hemorràgia d’un cas per 8.000 prescripcions. No
es va observar que cap antidepressiu estés
associat amb un risc de perforació d’úlcera. L’ús
concomitant d’antiinflamatoris no esteroïdals
(AINE) augmentava el risc de sagnat a 15 vegades.
S’han suggerit dos mecanismes pels quals els
antidepressius ISRS podrien augmentar el risc
d’hemorràgia. Per una banda, inhibeixen la cap-
tació i emmagatzament de la serotonina per la
plaqueta. La serotonina es troba normalment en
uns grànuls intraplaquetaris, i quan es desenca-
dena l’hemostàsia és alliberada i estimula l’agre-
gació plaquetària. L’acció dels ISRS donaria lloc a
disfunció plaquetària.15 Per altra banda, s’ha
suggerit que els ISRS inhibeixen la sintetasa de
l’òxid nítric, el qual és essencial per a la síntesi de
GMP

c
 (nucleòtid implicat en la regulació de

l’agregació plaquetària).16 El risc d’hemorràgia
associat als AINE es deu al seu efecte inhibidor
de la síntesi de prostaglandines gàstriques i al seu
efecte antiagregant plaquetari. A més, cal tenir en
compte que la majoria d’AINE són substrats de
l’enzim CYP2C9,17 i alguns ISRS, sobretot
fluvoxamina, inhibeixen aquest enzim, de manera
que podrien afavorir l’acumulació de l’AINE i
augmentar-ne la toxicitat.18

S’han descrit nombrosos casos de trastorns
hemorràgics en pacients tractats amb inhibidors
selectius de la recaptació de serotonina (ISRS).
Alguns d’aquests pacients presentaven una alte-
ració de l’agregació plaquetària compatible amb
un defecte de l’alliberació de serotonina. Els ISRS
interfereixen l’agregació plaquetària. En un estudi
recent s’hi ha vist que els ISRS augmenten el risc
de sagnat digestiu en 2,6 vegades, i que en els
pacients tractats simultàniament amb ISRS i antiin-
flamatoris no esteroïdals (AINE) el risc és de 15
vegades. Per tant, cal ser especialment prudent
en la prescripció d’aquests fàrmacs a pacients amb

alt risc d’hemorràgia digestiva (els que tenen úlce-
ra, els que tenen antecedent d’hemorràgia diges-
tiva i la gent gran), o d’una altra localització, i també
als tractats amb AINE. Tot i que no hi ha informació
sobre el risc en pacients tractats amb antiagregants
plaquetaris, en principi cal aplicar-hi les mateixes
precaucions.
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Efectes indesitjats de l’antipsicòtic olanzapina

Entre un 50 i un 75% dels pacients tractats amb
antipsicòtics clàssics, com l’haloperidol, presenten
símptomes extrapiramidals, com distonia, acatísia,
parkinsonisme o, més rarament, discinèsia tardana
i síndrome neurolèptica maligna.1

Els anomenats antipsicòtics atípics produeixen
menys efectes extrapiramidals.2 Això s’ha atribuït
a què tenen més afinitat pels receptors 5-HT

2
 de

la serotonina que pels de la dopamina. Des de fa
temps es disposa de la clozapina (Leponex

®
), la

qual s’ha mostrat eficaç en pacients esquizofrènics
resistents als antipsicòtics clàssics. No obstant, pot
produir agranulocitosi en prop d’un 1% dels trac-
tats, la qual cosa obliga a fer un seguiment periòdic
dels pacients (vegeu Butll Groc 1999; 12: 17-8).
Altres antipsicòtics “atípics” són la risperidona
(Risperdal

®
) i l’olanzapina (Zyprexa

®
). L’olan-

zapina  és estructuralment similar a la clozapina,
però no produiria agranulocitosi. En el tractament
de l’esquizofrènia, la seva eficàcia a curt termini
és similar a la de l’haloperidol o la risperidona, i
produeix menys efectes extrapiramidals.3

En assaigs clínics comparatius, la incidència de
símptomes extrapiramidals aguts ha estat més
baixa en el grup tractat amb olanzapina (18%) que
en el tractat amb haloperidol (46,5%).4 Els antipsi-
còtics clàssics produeixen una incidència acumu-
lada anual de discinèsia tardana de 5%.5 Els anti-
psicòtics atípics s’associen a una incidència més
baixa, d’un 1%,6,7 i fins i tot s’ha suggerit que en
poden millorar els símptomes. Una anàlisi conjun-
ta de diversos assaigs clínics comparatius amb
haloperidol va mostrar una incidència de discinèsia
tardana de 4,6% en el grup tractat amb haloperidol,
comparat amb 1% en els tractats amb olanzapina.6,7

Fins ara només s’han descrit alguns casos de sín-
drome neurolèptica maligna possiblement asso-
ciats a olanzapina8 i un cas d’elevació de les CPK.9

No obstant, i com a precaució general, en els pa-
cients tractats amb olanzapina cal vigilar l’aparició
de qualsevol símptoma suggestiu del quadre.

Els efectes indesitjats més freqüents de l’olanzapi-
na són hipotensió ortostàtica, sedació, restrenyi-
ment, augment de pes, mareig, cefalea i agitació.
S’han descrit alguns casos d’augment de les
transaminases, convulsions,10,11 hiperglucèmia12,13

i diabetis.14  L’agranulocitosi, descrita en prop d’un
1% dels pacients tractats amb clozapina, no s’ha
observat en els assaigs clínics amb olanzapina.
Recentment s’han descrit un cas d’agranulocitosi15

i un de neutropènia atribuïts a olanzapina, aquest
darrer en un pacient que ja havia patit una neutro-
pènia prèvia per clozapina. Olanzapina, clozapina
i risperidona tenen activitat antiserotoninèrgica i

poden empitjorar un trastorn obsessiu-compulsiu
o precipitar-ne un de nou.17

L’olanzapina és un nou antipsicòtic que produeix
menys símptomes extrapiramidals aguts que els
antipsicòtics clàssics i les dades disponibles
suggereixen que la incidència de discinèsia tardana
també és més baixa. Produeix altres efectes
indesitjats, alguns propis dels antipsicòtics clàssics
(com hipotensió ortostàtica i augment de pes), i
d’altres no (hiperglucèmia, diabetis). Tot i que
manquen dades d’eficàcia i de seguretat a llarg
termini, es pot afirmar que la incidència de neutro-
pènia és més baixa que amb clozapina. Cal notifi-
car els episodis de neutropènia o agranulocitosi
en els pacients tractats amb un nou antipsicòtic.
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gastrointestinals i, més rarament, cefalea, astènia,
mareig, erupcions cutànies, hepatotoxicitat, miopatia i
trastorns del son (insomni i malsons).1 S’ha proposat
que l’insomni seria conseqüència de la inhibició de la
síntesi d’isoprèn, producte format en la biosíntesi de
colesterol i que intervé en el manteniment del son.2

Fins ara hem rebut 49 notificacions de sospites de
reaccions adverses a atorvastatina, entre les quals hi
ha dos casos d’insomni. També n’hem rebut 85 sobre
lovastatina (inclouen quatre casos d’insomni), 42
notificacions sobre simvastatina (una d’insomni), 14 so-
bre fluvastatina (una d’insomni) i 35 de pravastatina
(dues d’insomni). A la base de dades del SEFV hi ha
186 notificacions de sospita de reaccions adverses a
atorvastatina, 10 de les quals són d’insomni.

  1. Parfitt K. Martindale: The complete drug reference,
32th ed. Massachusetts: Pharmaceutical Press;
1999.

  2. Vgontzas AN, Kales A, Bixler EO, Manfredi RL,
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Des de gener fins a desembre de 1999 hem rebut
1.086 notificacions. Fins al 31 de desembre, el
nombre total de casos notificats a Catalunya era
d’11.648. Fins al 29 de novembre d’enguany, el
nombre de casos notificats al Sistema Espanyol
de Farmacovigilància era de 62.849. A la figura s’hi
pot veure el nombre mitjà de notificacions rebudes
per mes durant el període 1983-1998 i l’evolució
del nombre de notificacions durant l’any 1999.

Es tracta d’una pacient de 64 anys a qui es va prescriure
atorvastatina (10 mg al dia) per una dislipèmia. No rebia
cap més altre fàrmac. Tres dies després de començar-
la a prendre, va presentar insomni que va persistir fins
que es va suspendre el tractament, una setmana després
d’haver-lo iniciat.

L’atorvastatina és un inhibidor de la hidroximetilglutaril-
coenzim A (HMG-CoA) reductasa, enzim que catalitza
un pas limitant en la síntesi hepàtica de colesterol. Les
reaccions adverses més freqüents són les alteracions
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Un cas notificat:
Insomni per atorvastatina

Nombre mensual de notificacions rebudes des de 1983.
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