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Reaccions extrapiramidals
dels antipsicòtics atípics
El tractament amb antipsicòtics clàssics, com l’halo-
peridol, s’associa a una elevada incidència de símpto-
mes extrapiramidals aguts, com distonia, acatísia o
parkinsonisme. Aquest problema ha conduït al
desenvolupament dels anomenats antipsicòtics atípics,
dels quals s'ha suggerit que produeixen menys efectes
extrapiramidals (EEP) que els clàssics. En aquest
número en revisem les dades disponibles sobre
aquesta qüestió.

Els antipsicòtics atípics comercialitzats a Espanya són
amisulprida (Solian®), aripiprazol (Abilify®), clozapina
(Leponex®), olanzapina (Zyprexa®, Zyprexa Velotab®),
quetiapina (Seroquel®), risperidona (Arketin®, Atornil®,
Diaforin®, Risfarmal®, Risperdal®, Risperdal Consta®,
Risperdal Flas®, Risperidona Cantabria®, Risperidona
Dermogen®, Risperidona Farmalider® i especialitats
farmacèutiques genèriques [EFG]), i ziprasidona
(Geodon®, Zeldox®). Des de la introducció d'aquests
nous fàrmacs, de preu elevat, el seu ús ha augmentat
molt. D'altra banda, se'ls promou en altres indicacions
com el tractament dels símptomes psicològics i de

conducta de la demència, i dels episodis maníacs del
trastorn bipolar.

Els antipsicòtics atípics s'associen a altres efectes
adversos, com sedació, hipotensió ortostàtica,
allargament de l'interval QT, efectes anticolinèrgics,
i augment de pes i hiperglucèmia (sobretot amb
clozapina i olanzapina).1 En pacients d’edat avançada
amb demència s’ha descrit un augment del risc d’ictus
amb olanzapina o risperidona,2 i un augment de la
mortalitat associat a l’ús d’antipsicòtics atípics.3

Els EEP produïts pels antipsicòtics s'han atribuït al
bloqueig dels receptors D2 de la dopamina. S’ha
suggerit que la menor tendència a produir EEP seria
conseqüència d’una afinitat pels receptors 5-HT2a de
la serotonina superior a l’afinitat pels receptors
dopaminèrgics (en el cas de clozapina, olanzapina i
ziprasidona) o bé es deuria a una unió menys forta i
més transitòria als receptors D2 (en el cas de clozapina,
olanzapina, quetiapina i ziprasidona). L’activitat
agonista parcial sobre els receptors dopaminèrgics
D2 i serotoninèrgics de l’aripiprazol podria explicar el
risc baix d’EEP, tot i que s’uneix en més d’un 90% als
receptors D2. A més, els efectes anticolinèrgics d’alguns
d’aquests antipsicòtics nous (com clozapina i
olanzapina) també poden limitar el risc d’EEP.4
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La freqüència d’EEP varia segons el fàrmac, les dosis
i les síndromes neurològiques específiques. Els nous
antipsicòtics s’han associat a una menor incidència
de distonia aguda i parkinsonisme. En els assaigs
clínics, les majors diferències en el risc s’han observat
quan s’han comparat dosis moderades dels nous
antipsicòtics amb dosis altes dels antipsicòtics clàssics
de potència elevada (com haloperidol) sense un
anticolinèrgic.5-7 Quan s‘han comparat amb antipsi-
còtics de baixa potència (com clorpromazina) o amb
dosis baixes o moderades dels d’alta potència, o quan
els d’alta potència es combinen amb un anticolinèrgic
a dosis regulars,8 l’avantatge dels nous antipsicòtics
de menys EEP es redueix o desapareix. Els resultats
d’una metaanàlisi dels assaigs clínics en l’esquizofrènia
indiquen que, dels nous antipsicòtics (com amisul-
prida, clozapina, olanzapina, quetiapina i risperidona),
només la clozapina s’associa a una incidència
significativament menor d’EEP i és més eficaç que els
antipsicòtics clàssics de baixa potència (com la
clorpromazina). També conclou que les dosis òptimes
dels antipsicòtics convencionals de baixa potència
podrien no induir més efectes extrapiramidals que els
atípics.9 Un estudi de cohorts retrospectiu indica que
quan els antipsicòtics atípics s’utilitzen a dosis altes
el risc de parkinsonisme és similar a l’associat a l’ús
d’antipsicòtics clàssics d’alta potència.10

Tot i que la manca d’estudis ben dissenyats no permet
precisar la incidència d’EEP dels diferents antipsicòtics
atípics, la risperidona s'ha associat a una major
incidència, relacionada amb la dosi, d'EEP.

Una revisió sistemàtica dels assaigs clínics amb
risperidona i amb olanzapina en el tractament dels
símptomes psicològics i del comportament en prop
de 1.500 pacients amb demència conclou que un
tractament de 6 a 12 setmanes s’associa a efectes
adversos freqüents (d’un 13 a un 23% dels pacients
tractats van presentar EEP).11

L’acatísia, que es caracteritza per agitació i inquietud,
s’ha relacionat amb tots els antipsicòtics, inclosa la
clozapina. Sovint és mal diagnosticada com una
agitació psicòtica, persisteix típicament a mesura que
el tractament antipsicòtic continua, i convida a mal-
tractar amb més antipsicòtics. La manca d’associació
amb la potència antidopaminèrgica suggereix que el
bloqueig del receptor D2 de la dopamina no explica
l’acatísia, mentre que els efectes beneficiosos dels
bloquejadors β-adrenèrgics d’acció central lipofílics
(com el propranolol) suggereixen una afectació
adrenèrgica.

La discinèsia tardana és molt invalidant i de mal
pronòstic. Els antipsicòtics clàssics s’han associat a

una incidència de discinèsia tardana d’un 5% anual
en adults. Els pacients d’edat avançada amb demència
tractats amb antipsicòtics tenen més risc.12 Una revisió
sistemàtica dels estudis d’almenys un any de durada
suggereixen que els antipsicòtics atípics s’associen a
un risc menor de discinèsia tardana (2,1%) que els
antipsicòtics clàssics (5,4%), tot i que les dosis
d’haloperidol emprades en els estudis comparatius
eren relativament elevades.13 No obstant, manquen
estudis de seguiment a llarg termini per establir-ne
de manera més precisa la seva incidència. D’altra
banda, la clozapina no sols té menys risc de discinèsia
tardana, sinó que pot alleujar-la.

Conclusió

Els nous antipsicòtics s'han associat a una menor
incidència d’efectes extrapiramidals que els clàssics.
No obstant, aquest possible avantatge es redueix quan
els atípics es comparen amb antipsicòtics clàssics de
baixa potència (clorpromazina) o amb dosis més
baixes d’antipsicòtics clàssics d’alta potència (halo-
peridol). D’altra banda, no n’estan desproveïts,
sobretot si es prescriuen a dosis altes. El risc de
símptomes extrapiramidals varia segons el fàrmac,
les dosis i les síndromes neurològiques específiques.
Cal valorar aquest possible avantatge en relació amb
altres efectes adversos importants, com l’augment
de pes o la diabetis, per seleccionar l’antipsicòtic més
adequat i informar el pacient sobre els seus beneficis
i riscos.
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Cardiotoxicitat per
citostàtics
L’etiologia més freqüent de la insuficiència cardíaca
és la cardiopatia isquèmica, la hipertensió arterial i
les valvulopaties. Això no obstant, els medicaments
també poden produir insuficiència cardíaca, bé per
una acció directa sobre el miocardi o bé de manera
indirecta a causa de canvis hemodinàmics que
ocasionen retenció de sodi i aigua.1 En aquest article
es revisa la insuficiència cardíaca associada a l’ús de
medicaments citostàtics que tenen un efecte
cardiotòxic directe.

Antraciclines

Les antraciclines comercialitzades a Espanya són
daunorubicina (Daunoblastina®), doxorubicina
(Doxorubicina Ferrer®, Doxorubicina Tedec®,
Farmiblastina®, Caelyx®, Myocet®), epirubicina
(Farmorubicina®), idarubicina (Zavedos®) i
mitoxantrona (Mitroxantona Ferrer®, Novantrone®,
Pralifan®).

S’han descrit quatre formes de cardiotoxicitat per
antraciclines. La primera és una reacció aguda molt
poc freqüent que apareix durant la infusió o en les
hores posteriors. Generalment és transitòria i es
caracteritza per alteracions electrocardiogràfiques
com canvis inespecífics en el segment ST, allargament
de l’interval QT, taquicàrdia i extrasistòlia, que
s’autolimiten.1-3

La segona forma també és rara. Es tracta d’una toxicitat
subaguda que apareix dies o setmanes després de
l’última dosi d’antraciclines. Les manifestacions més
freqüents són pericarditis i/o miocarditis.2,3

Els dos tipus restants de cardiotoxicitat per antraciclines
es caracteritzen pel desenvolupament de miocardiopatia
que en l’anatomia patològica apareix com alteracions
estructurals dels miòcits i, en els casos més greus, fibrosi
miocàrdica. Un d’aquests tipus correspon a una forma
de cardiotoxicitat crònicament progressiva de miocar-
diopatia que apareix generalment durant el primer any
després del tractament i que es manifesta clínicament
com una insuficiència cardíaca.1-3 L’altra és una forma
d’inici tardà, que pot aparèixer fins a 20 anys després
del tractament, i que es presenta amb arítmies i disfunció
ventricular que ocasiona insuficiència cardíaca.1-3 En
relació amb aquesta forma tardana, cal tenir present que
pot debutar com una insuficiència cardíaca greu (que
en els casos de pitjor evolució requereix trasplantament
cardíac) en adults joves que són supervivents de

neoplàsies tractades amb antraciclines durant la infantesa.
La cardiotoxicitat crònica i la tardana apareixen d’un 3
a un 25% dels pacients.1

Es consideren factors de risc de la miocardiopatia per
antraciclines la dosi acumulada alta (per exemple,
dosi total de doxorubicina > 500 mg/m2), l’edat
(menors de 15 anys o majors de 65 anys), l’antecedent
de radioteràpia prèvia, l’administració concomitant
d’altres quimioteràpics cardiotòxics i l’existència d’una
cardiopatia prèvia.2,3

Quant als mecanismes de producció de la cardio-
toxicitat per antraciclines, les hipòtesis etiopato-
gèniques suggereixen la participació de fenòmens
d’estrès oxidatiu1 i d’alteracions en el transport del
calci2 que afectarien el miocardi i conduirien a apoptosi,
lesió tissular i alteracions en la contractilitat.2 També
s’ha proposat que l’estrès oxidatiu facilitaria el
desencadenament d’una reacció immunològica contra
les cèl·lules miocàrdiques.2

El pronòstic és variable. El tractament d’aquests
pacients és el de la insuficiència cardíaca de qualsevol
etiologia. No obstant això, en alguns casos molt greus
el trasplantament cardíac és l’única opció possible.1

Ciclofosfamida

Les dosis altes de ciclofosfamida (Genoxal®) s’han
relacionat amb l’aparició d’insuficiència cardíaca
congestiva greu i d’inici relativament ràpid, durant les
dues primeres setmanes després de la primera
administració.1 La incidència estimada és de 2-10%.2

Les troballes anatomopatològiques inclouen necrosi
miocàrdica hemorràgica, engruiximent de la paret
ventricular i pericarditis fibrinosa. En el mecanisme
de producció es creu que intervé un efecte tòxic directe
d’alguns metabòlits actius de la ciclofosfamida.
L’exposició conjunta a d’altres citostàtics cardiotòxics
i l’edat avançada són factors de risc per a l’aparició
d’aquesta reacció adversa.1

5-fluorouracil i capecitabina

La cardiotoxicitat per 5-fluorouracil (Fluoro Uracil®,
Fluorouracilo Ferrer Farma®) pot aparèixer en 1-18%
de pacients tractats.4 Apareix durant la infusió o poc
després. Les possibles manifestacions clíniques
inclouen arítmies, insuficiència cardíaca congestiva,
isquèmia silent i mort sobtada.2,4 Sembla que es tracta
d’una toxicitat independent de la dosi i el seu
mecanisme de producció no és ben conegut,4 tot i
que es creu que la coronariopatia prèvia i la radioteràpia
són factors de risc.2



© 2006. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Director Rafael Manzanera López.  Subdirector Joan Serra Manetas.

Comitè editorial Maria Teresa Alay, Montserrat Bosch, Dolors Capellà, Núria Casamitjana, Joan Costa, Eduard Diogène, Ma José
Gaspar, Lluïsa Ibáñez, Consuelo Pedrós, Neus Rams.

Subscripcions: Fundació Institut Català de Farmacologia. Hospitals Vall d’Hebron, P Vall d’Hebron 119-129, 08035 Barcelona.
Tel. 93 427 46 46. Fax 93 489 41 09. www.icf.uab.es, o bé a l’adreça de correu electrònic farmacovigilancia@ics.scs.es

ISSN 1696-4136 - Dipòsit Legal B-6420-2003

Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya • pàg.16

www.gencat.net/salut

També s’han descrit efectes cardiotòxics aguts per
capecitabina (Xeloda®), profàrmac del 5-fluorouracil
d’administració oral.4

Trastuzumab

El trastuzumab (Herceptin®) és un anticòs monoclonal
dirigit contra el receptor 2 del factor de creixement
epidèrmic humà (HER2) que s’expressa en alguns
càncers de mama. El seu ús s’associa a insuficiència
cardíaca de moderada a greu,4,5 el mecanisme de
producció de la qual es desconeix.4

La incidència descrita en els assaigs clínics de trastu-
zumab en monoteràpia arriba al 8,5%4,5 i s’incrementa
quan s’utilitza en combinació amb antraciclines o
paclitaxel.1,2,4 D’altres factors de risc són l’edat superior
a 50 anys i la insuficiència cardíaca prèvia.4

Conclusió

La cardiotoxicitat per citostàtics és una reacció adversa
greu, però que no posa en qüestió la relació benefici-

risc de l’ús d’aquests medicaments en el tractament
antineoplàstic. No obstant això, cal preveure la seva
possible aparició, tenir en compte els factors de risc
i, en els casos en què aparegui, instaurar tractament
simptomàtic de forma precoç i avaluar la conveniència
d’introduir canvis en les dosis o en els fàrmacs
utilitzats.

En qualsevol cas, davant la sospita de cardiotoxicitat
per citostàtics o per altres fàrmacs cal fer la notificació
al Centre de Farmacovigilància.
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