
maníacs del trastorn bipolar3  i el del dèficit cognitiu
de la gent gran.4

La clozapina s’ha mostrat eficaç en pacients
esquizofrènics resistents al tractament amb anti-
psicòtics clàssics i en el tractament de la psicosi
induïda per antiparkinsonians (vegeu Butll Groc
1999; 12: 17-8). En el tractament de l’esquizofrènia,
l’olanzapina és tan eficaç com l’haloperidol i la
risperidona, i produeix menys efectes extrapirami-
dals (vegeu Butll Groc 2000;13:3).5  La quetiapina
també s’ha mostrat eficaç en les psicosis induïdes
per antiparkinsonians.6  La risperidona està apro-
vada per al tractament de l’esquizofrènia i els
trastorns cognitius de la demència. Properament
es preveu la comercialització d’altres antipsicòtics
atípics, com l’amisulprida, l’aripiprazol, la zipra-
sidona i la zotepina.

Apart dels símptomes extrapiramidals, els antipsi-
còtics s’associen a altres efectes adversos, com
sedació, hipotensió ortostàtica, allargament de
l’interval QT a l’ECG, efectes anticolinèrgics, aug-

L’esquizofrènia és un trastorn mental crònic que
afecta prop d’un 1% de la població. La majoria de
pacients presenten episodis repetits amb afectació
de les funcions cognitives. Cursa amb símptomes
“positius” (al·lucinacions i deliris) i “negatius”
(apatia, pèrdua d’emocions, empobriment del
llenguatge i aïllament social).1  Tot i que els fàrmacs
milloren la qualitat de vida de molts pacients
esquizofrènics, en alguns casos la resistència al
tractament i els efectes indesitjats que obliguen a
suspendre’n l’ús continuen sent un problema.2  El
tractament a llarg termini amb antipsicòtics
clàssics, com l’haloperidol, s’associa a una elevada
incidència de símptomes extrapiramidals aguts.
Aquest problema ha conduït al desenvolupament
dels anomenats antipsicòtics atípics, com la
clozapina, l’olanzapina, la quetiapina, la risperidona
i el sertindol, dels quals s’ha suggerit que pro-
dueixen menys efectes extrapiramidals que els
antipsicòtics clàssics. Des de l’aparició d’aquests
nous fàrmacs, de preu elevat, el seu ús ha aug-
mentat molt. D’altra banda, se’ls està avaluant en
altres indicacions, com el tractament dels episodis

1
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ment de les transaminases, hiperprolactinèmia,
disfunció sexual i augment de pes. Alguns efectes
adversos dels antipsicòtics són resultat del
bloqueig dels receptors sobre els quals actuen.
Així, la clorpromazina i la tioridazina tenen més
efectes anticolinèrgics i sedants (a causa de la
major activitat sobre els receptors anticolinèrgics),
mentre que la flufenazina i l’haloperidol produeixen
més efectes extrapiramidals, perquè tenen més
activitat sobre els receptors dopaminèrgics. No
obstant, la interacció sobre els receptors és com-
plexa, perquè una elevada afinitat no sempre es
tradueix en un major efecte, i perquè alguns fàr-
macs poden tenir activitat agonista i antagonista
sobre diversos subtipus de receptors.

Els símptomes extrapiramidals produïts pels
antipsicòtics, com distonia, acatísia i parkin-
sonisme, s’han atribuït al bloqueig dels receptors
D2 de la dopamina. Els antipsicòtics atípics tenen
més afinitat pels receptors 5-HT2 de la serotonina
i això explicaria la seva tendència menor a produir
efectes extrapiramidals, comparats amb els
clàssics. No obstant, la majoria dels assaigs clínics
amb antipsicòtics atípics els han comparat amb
l’haloperidol, el qual produeix més efectes extrapi-
ramidals i, a més, s’han comparat dosis variables
del nou antipsicòtic amb dosis fixes i relativament
altes de l’haloperidol.7 ,8  Dels antipsicòtics atípics,
la risperidona, l’amisulprida i la zotepina s’han
associat a una major incidència d’efectes extrapira-
midals, els quals estan relacionats amb la dosi.9

La discinèsia tardana és molt invalidant i de mal
pronòstic. Els antipsicòtics clàssics s’associen a
una incidència acumulada de discinèsia tardana
d’un 5% anual.10  Alguns atípics s’han associat a
una incidència d’un 1% i algunes dades sugge-
reixen que fins i tot poden millorar-la. No obstant,
l’experiència d’ús a llarg termini permetrà establir-
ne de manera més precisa la seva incidència. La
síndrome neurolèptica maligna és una complica-
ció rara (0,5-1%), però greu del tractament amb
antipsicòtics. Es caracteritza per rigidesa muscu-
lar, hipertèrmia, trastorn del nivell de consciència,
disfunció autonòmica, leucocitosi i augment de les
CPK. Tot i que fins ara només se n’han descrit
alguns casos possiblement associats a diversos
antipsicòtics atípics, es recomana vigilar l’aparició
de qualsevol símptoma suggestiu del quadre en
els pacients tractats amb aquests fàrmacs.

La sedació és un efecte advers conegut dels
antipsicòtics clàssics, sobretot de les fenotiazines
alifàtiques (clorpromazina) i piperidíniques (tiori-
dazina). Tots els atípics en poden produir, sobretot
la clozapina.

La hiperprolactinèmia, que pot ser asimptomàtica
o cursar amb símptomes com galactorrea, irregu-
laritats del cicle menstrual i disfunció sexual, és un
efecte advers conegut dels antipsicòtics clàssics.
Les dades disponibles suggereixen que els atípics
en produeixen menys, tot i que també s’ha descrit
amb l’amisulprida, la risperidona, el sertindol i la
ziprasidona. L’olanzapina en produeix menys que
l’haloperidol o la risperidona; amb clozapina i amb
quetiapina no ha estat descrita.

Els efectes anticolinèrgics, com sequedat de
boca, visió borrosa, restrenyiment, retenció urinària
i trastorns cognitius, són resultat del bloqueig
dels receptors muscarínics. Alguns antipsicòtics
clàssics, com la clorpromazina i la tioridazina,
produeixen més efectes anticolinèrgics i sedants
que l’haloperidol, a causa de l’elevada activitat
sobre aquests receptors. Dels antipsicòtics atípics,
la clozapina s’associa a una elevada incidència
d’efectes anticolinèrgics, similar a la de la clorpro-
mazina, tot i que també s’ha descrit hipersalivació
en alguns pacients.11  Les dades disponibles sugge-
reixen que amb la resta dels antipsicòtics atípics
la incidència no és superior a l’observada amb
l’haloperidol.

La hipotensió ortostàtica, la qual s’ha relacionat
amb el bloqueig dels receptors α-adrenèrgics, pot
donar lloc a caigudes i fractures en la gent gran.
Tots els antipsicòtics atípics en poden produir, tot i
que la seva incidència amb quetiapina i ziprasidona
sembla més baixa. Alguns antipsicòtics clàssics,
com la tioridazina, l’haloperidol, el droperidol i la
pimozida, poden allargar l’interval QT i produir
arítmies cardíaques (vegeu Butll Groc 2001;14:7-
8). El sertindol, un dels primers antipsicòtics atípics
que es va introduir en terapèutica, es va retirar del
mercat el novembre de 1998 a causa del risc
d’arítmies greus (vegeu Butll Groc 1999;12:6), però
ha estat recentment reintroduït al mercat, perquè
s’ha considerat que les proves del risc no són
concloents. També s’ha descrit allargament de
l’interval QT amb risperidona,12  quetiapina i zipra-
sidona.13  La clozapina s’ha relacionat amb un risc
de miocarditis i miocardiopatia.14  Les dades dels
assaigs clínics suggereixen que la incidència
d’esdeveniments cardiovasculars amb els nous
antipsicòtics no sembla inferior a l’enregistrada amb
els clàssics i, per tant, no suposen un avantatge
en aquest sentit.12

Tot i que tots els antipsicòtics poden produir
augment de pes, alguns atípics com la clozapina
i l’olanzapina en produeixen més.15  S’ha suggerit
que la ziprasidona en produiria menys, però man-
quen dades per confirmar-ho.16  No està clar el
mecanisme d’aquest efecte advers, però s’ha

Efectes adversos neurològics

Altres efectes adversos



clàssics i la incidència d’hiperprolactinèmia també
sembla més baixa. No obstant, atès que la majoria
d’assaigs han estat comparatius amb haloperidol i
amb dosis relativament altes d’aquest, hi ha dubtes
sobre aquest possible avantatge. A més, altres
efectes apareixen amb una freqüència similar o
superior. Els efectes anticolinèrgics, sedants,
hipotensors i l’augment de pes són freqüents amb
tots els antipsicòtics atípics, i el risc d’hiperglucèmia
sembla ser superior, sobretot amb clozapina i
olanzapina.

Entre els diferents antipsicòtics atípics, la freqüèn-
cia d’alguns efectes adversos podria ser diferent,
però la manca d’estudis de comparació directa
entre ells no permet treure conclusions.

La clozapina s’associa a una elevada incidència
d’efectes anticolinèrgics i sedants, i pot produir con-
vulsions i agranulocitosi. La clozapina i l’olanzapina
produeixen més augment de pes i hiperglucèmia,
la risperidona té més efectes extrapiramidals i
produeix més augment de prolactina i potser
allargament del QT, i la quetiapina i el sertindol
podrien allargar més l’interval QT. Les dades
disponibles fins ara no són suficients per poder fer
recomanacions sobre el fàrmac més indicat segons
les característiques clíniques de cada pacient (en
termes d’edat, malalties concomitants, medicació
concomitant, expressivitat clínica de la malaltia
psiquiàtrica, etc.).
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relacionat amb el bloqueig dels receptors histami-
nèrgics i serotoninèrgics.17

Algunes dades suggereixen que els pacients amb
esquizofrènia presenten una prevalença de
diabetis superior a la de la població general, però
no se’n coneix bé la causa. Recentment s’han des-
crit casos d’hiperglucèmia i de diabetis associats
a l’ús d’antipsicòtics atípics, sobretot amb clozapina
i olanzapina.18  En els pacients inclosos als assaigs
clínics amb olanzapina, la seva incidència s’ha
situat entre un 0,1 i un 1%, però en estudis obser-
vacionals s’hi ha registrat una incidència molt
més alta. En un número anterior (vegeu Butll Groc
2000;13:3) citàvem alguns casos aïllats d’hiper-
glucèmia i de diabetis en pacients tractats amb
olanzapina. Recentment s’han descrit nous casos
d’inici o descompensació de diabetis, de coma
cetoacidòtic, i algun cas aïllat de coma hiperos-
molar. La majoria són diabetis de tipus 2 en
pacients amb antecedents familiars, edat avançada
i amb algun factor de risc, com obesitat. Alguns
van requerir ingrés hospitalari i tractament amb
insulina. S’han proposat diversos mecanismes de
producció d’hiperglucèmia per clozapina i olan-
zapina: resistència a la insulina per l’augment de
pes que produeixen, una lesió directa dels illots
pancreàtics o una alteració del sistema simpàtic
que afectaria la regulació de la glucosa i l’alliberació
d’insulina. Altres factors de risc, com l’obesitat, la
intolerància a la glucosa, o la presa simultània
d’altres medicacions poden afavorir l’aparició del
quadre. En principi, l’aparició de símptomes d’hi-
perglucèmia en un pacient tractat amb un d’aquests
antipsicòtics ha de fer sospitar que la causa podria
ser el fàrmac (bé que probablement no obligui a
suspendre el tractament) i, si aquest es considera
imprescindible, caldrà vigilar-ne la glucèmia amb
mesures adequades. Cal tenir precaució quan es
prescrigui un antipsicòtic a un pacient amb diabetis,
intolerància a la glucosa o algun altre factor de risc.

Tots els antipsicòtics atípics poden produir aug-
ment de transaminases i rarament hepatitis. Les
convulsions s’han descrit amb tots els atípics
(amb una freqüència inferior a l’1%); el risc de con-
vulsions associat a l’ús de clozapina és superior
(d’un 1 a un 4%) i està relacionat amb la dosi.
Alguns antipsicòtics clàssics, com la clotiapina i la
tioridazina, poden produir agranulocitosi. Aquest
efecte s’ha descrit en un 1% dels pacients tractats
amb clozapina, generalment durant els primers tres
mesos de tractament (vegeu Butll Groc 1999;12:
17-8). També s’ha descrit algun cas per olanzapina.

Els antipsicòtics atípics s’han associat a una menor
incidència de trastorns extrapiramidals que els
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El Butlletí Groc és membre de la International
Society of Drug Bulletins (ISDB), una xarxa de
butlletins i revistes independents sobre fàrmacs i
terapèutica de tot el món. La ISDB va ser fundada
l’any 1986, amb el suport de l’Oficina Regional de
l’OMS a Europa. Promou la publicació d’informació
independent i de qualitat sobre fàrmacs i tera-
pèutica per als professionals de la salut i el públic
a tots els països.

Recentment, un grup de treball de la ISDB, format
per més de 20 editors implicats en l’avaluació de
nous fàrmacs, ha elaborat una Declaració en la
qual s’intenta definir el que és un «veritable avenç

terapèutic». Aquesta declaració és especialment
interessant davant de la contínua comercialització
de nous fàrmacs, que no sempre ofereixen millors
possibilitats per als pacients en termes d’eficàcia,
de seguretat o de conveniència, en comparació
dels fàrmacs ja existents. Així, es considera que
s’hauria d’avaluar l’eficàcia d’un nou fàrmac en
termes de morbimortalitat i la seva seguretat a llarg
termini, per tal de determinar si suposa algun tipus
de superioritat real, en relació amb els seus
predecessors. En podeu consultar el document
original (en anglès) al web de la Fundació
(www.icf.uab.es).

Novetats al web: Declaració de la ISDB sobre
avenç en l’ús de medicaments


