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Trastorns del moviment 
induïts per antibiòtics 
Els trastorns del moviment es poden classificar se-
gons la forma de presentació, poden cursar amb 
atàxia, parkinsonisme, tremolor, mioclònia o distonia, 
entre d’altres, i hi ha nombrosos fàrmacs que hi po-
den estar implicats.1 En aquest número revisem els 
principals trastorns del moviment causats per l’ús 
d’antibiòtics. 

 Atàxia

L’atàxia és la pèrdua de la coordinació motora du-
rant el desenvolupament de moviments complexos. 
L’atàxia es classifica en cerebel·losa, sensorial, espinal, 
vestibular i ocular. Segons quina en sigui causa, pot 
ser hereditària o adquirida. Diversos antibiòtics poden 
produir atàxia, i alguns en poden induir més d’un tipus 
a través de diferents mecanismes d’acció.2

 L’atàxia cerebel·losa es caracteritza per una ines-
tabilitat en la marxa i en la bipedestació, la qual 
condueix a un augment compensatori de la 
base de sustentació. Els fàrmacs implicats ten-
deixen a actuar i modular els receptors de l’àcid 
γ-aminobutíric (GABA), neurotransmissor emprat 
per les neurones inhibitòries cerebel·loses (neuro-
nes de Purkinje).

El metronidazole, un 5-nitroimidazole, pot produir to-
xicitat neurològica que pot cursar amb atàxia, encefa-
lopatia i neuropatia perifèrica, tot i que no és freqüent. 
S’han descrit casos d’atàxia en pacients tractats amb 

metronidazole, la majoria dels quals van millorar o van 
quedar asimptomàtics després de retirar el fàrmac. 
En una revisió sistemàtica sobre la neurotoxicitat pel 
metronidazole es va observar que, dels 64 pacients 
afectats, un 77% presentaven un quadre cerebel·lós, 
un 26% dels pacients havien iniciat el tractament feia 
menys d’una setmana i un 11% menys de 72 hores, i 
posava en dubte que la toxicitat depengués de la dosi.3 
A la ressonància magnètica s’observaven lesions si-
mètriques en tots dos hemisferis cerebel·losos, amb 
captació de gadolini o sense. S’ha indicat que aques-
tes alteracions podrien ser degudes a una disfunció 
mitocondrial, que produiria edema vasogènic. També 
s’ha relacionat amb una alteració de la modulació de 
GABA, tot i que no se sap per què afectaria selectiva-
ment el cerebel. En un 83% dels pacients es va obser-
var una resolució completa de les imatges.

La isoniazida, emprada per a la profilaxi i el tracta-
ment de la tuberculosi, pot produir neurotoxicitat cen-
tral atribuïda a una alteració en la síntesi de GABA, 
per a la qual es requereix l’enzim descarboxilasa de 
l’àcid glutàmic (GAD) i necessita la forma activa de 
la piridoxina com a coenzim. La isoniazida augmen-
ta l’excreció urinària de piridoxina i redueix, per tant, 
l’activitat del GAD i la síntesi de GABA. Per això, en 
pacients més propensos a presentar dèficit de pirido-
xina se’n recomanen suplements. No obstant això, un 
5% dels pacients tractats amb suplements de pirido-
xina (dosis de 15-50 mg) poden presentar efectes ad-
versos (centrals o perifèrics), i quan les dosis no són 
suficients aquest percentatge pot ser d’un 20%. S’han 
notificat casos d’atàxia cerebel·losa en infants i adults 
tractats amb isoniazida.4 Com succeeix amb el me-
tronidazole, les lesions observades a la ressonància 
magnètica acostumen a ser simètriques i es resolen 
amb la retirada del fàrmac.
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D’altra banda, la isoniazida pot causar neuropatia pe-
rifèrica també deguda al dèficit de piridoxina, essen-
cial per a la funció del nervi perifèric. Té una incidència 
del 0,2 al 2% en la població general i augmenta si el 
pacient presenta diabetis mellitus, insuficiència renal, 
carència nutricional, alcoholisme, gestació o infecció 
pel VIH. Es presenta amb parestèsia o dolor neuro-
pàtic, però pot progressar i afectar no tan sols la fibra 
fina, sinó també pot arribar a produir dèficits sensitius 
com propiocepció, atàxia sensitiva i debilitat.

Les polimixines (polimixina B, colistina) poden pro-
duir neurotoxicitat, la qual depèn de la dosi, de ma-
nera que els efectes poden millorar en reduir-ne la 
dosi, i no és necessari retirar el fàrmac de manera 
sistemàtica. Cursa sovint amb parestèsia, i en alguns 
pacients amb fibrosi quística tractats amb colistina 
per via intravenosa s’ha descrit atàxia.5 Altres estudis 
en pacients sense fibrosi quística han descrit menys 
neurotoxicitat.2 No es coneix el mecanisme pel qual 
podrien produir una atàxia. 

Els β-lactàmics, com les cefalosporines, poden cau-
sar neurotoxicitat. Una pacient en hemodiàlisi va 
presentar un quadre d’atàxia i disàrtria als dos dies 
d’iniciar tractament amb cefepima, que es va resol-
dre en retirar-la, però després d’iniciar tractament 
amb piperacil·lina-tazobactam va tornar a presentar 
símptomes neurològics.6 També s’han descrit alguns 
casos d’atàxia o d’alteració de la marxa en pacients 
tractats amb ertapenem atribuïda a una inhibició del 
receptor de GABA.2

La cloroquina s’ha relacionat amb algun cas d’atàxia 
cerebel·losa.7 Les fluoroquinolones poden causar 
atàxies, tot i que la majoria són degudes a l’efecte que 
tenen sobre el sistema extrapiramidal (vegeu més en-
davant). S’ha publicat un cas d’atàxia en un pacient 
tractat amb gatifloxacina (no comercialitzada a Es-
panya).8 

 Alguns antibiòtics poden alterar la marxa a causa 
de l’efecte que tenen sobre el sistema extrapirami-
dal. Són fàrmacs que, com que poden produir movi-
ments distònics o coreics, donarien lloc a una atàxia.

Les fluoroquinolones poden causar efectes adversos 
neurològics, com crisi, psicosi, tremolor o confu-
sió, atribuïts a l’efecte inhibidor que tenen de GABA. 
D’altra banda, s’han descrit casos de corea, distonia 
del peu, coreoatetosi, discinèsies orofacials, tremolor 
palatí i símptomes similars a la síndrome de Gilles de 
la Tourette induïts per ciprofloxacina. S’ha indicat que 
les fluoroquinolones bloquejarien el receptor GABA als 
ganglis basals i es produirien aquests moviments anor-
mals. Per tant, les fluoroquinolones, en cas de produir 
un trastorn extrapiramidal (sobretot la corea i les pos-
tures distòniques del peu), podrien causar també una 
atàxia associada. 

Dels macròlids, l’azitromicina pot causar alteracions 
de la marxa a causa de trastorns del moviment. S’ha 
descrit un cas d’una acatísia9 i un altre d’agitació i mo-
viments coreoatetòtics d’extremitats superiors associat 
a l’ús d’azitromicina.10

 Alguns antibiòtics poden ser ototòxics o vestibulo-
tòxics, i provocar una atàxia vestibular, la qual es 
caracteritza per una marxa atàctica amb inestabili-
tat i lateralització marcades, associada generalment 
a símptomes vertiginosos del sistema vestibular o 
lesió del sistema auditiu.

Els aminoglicòsids poden causar toxicitat coclear i ves-
tibular, que es pot manifestar en forma d’inestabilitat 
de la marxa i marxa atàctica en cas d’afectació bilate-
ral. L’estreptomicina i la gentamicina afecten sobretot 
l’aparell vestibular, mentre que l’amikacina, la neomici-
na i la dihidrostreptomicina afecten sobretot la còclea. 
No s’ha observat correlació entre la dosi i l’aparició 
d’ototoxicitat.

L’ús de macròlids s’ha relacionat amb ototoxicitat. Tot i 
que no acostumen a afectar el sistema vestibular, s’ha 
descrit un cas d’inestabilitat de la marxa secundària al 
tractament amb azitromicina.11

Les tetraciclines poden causar toxicitat vestibular, que 
pot cursar amb alteració de l’equilibri, atàxia, vertigen 
i acúfens. S’han descrit alguns casos de toxicitat vesti-
bular en pacients tractats amb minociclina, que es van 
produir durant les primeres 72 hores d’iniciar el trac-
tament i que es van resoldre 48 hores després de la 
retirada.12

 Alguns antibiòtics poden causar atàxia sensitiva per 
una polineuropatia. Tot i que no és freqüent l’atàxia, 
quan s’afecta les fibres encarregades de la propio-
cepció poden causar una atàxia sensitiva. Es caracte-
ritza per una marxa en taló, amb un lleu augment de 
la base de sustentació, la mirada del pacient acostu-
ma a anar dirigida al terra i empitjora amb la foscor.

El cloramfenicol pot produir una polineuropatia sensiti-
va pura. La isoniazida, l’etambutol, l’estreptomicina, el 
metronidazole, la cloroquina i la nitrofurantoïna poden 
causar una polineuropatia sensitivomotora. S’han des-
crit altres casos amb dapsona, linezolid i voriconazole.2 
Les tetraciclines també s’han relacionat amb alguns 
casos de neuronopatia sensitiva.13 Els antiretrovirals 
inhibidors de la transcriptasa inversa anàlegs de nu-
cleòsids (zalcitabina, didanosina, lamivudina) poden 
produir neuropatia perifèrica,14 i també s’han descrit 
casos d’atàxia en pacients tractats amb efavirenz (un 
inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nu-
cleòsid),15 fins i tot anys després d’iniciar el tractament 
i que es va resoldre en retirar-lo.16 

 Tremolor i parkinsonisme

Els tremolors són moviments involuntaris, rítmics i 
oscil·latoris, que poden ser conseqüència d’una res-
posta fisiològica o d’un símptoma de patologia neuro-
lògica. El tremolor pot ser de repòs (quan els músculs 
estan relaxats) o d’acció (durant una contracció mus-
cular), i alguns fàrmacs poden causar diferents tipus de 
tremolor. El tremolor d’origen farmacològic acostuma a 
ser reversible en retirar el fàrmac o disminuir-ne la dosi. 
Amb alguns fàrmacs, com la levotiroxina, l’aparició de 
tremolor pot ser un signe de sobredosi. Amb altres, el 
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tremolor apareix quan es retira el fàrmac de manera 
sobtada. Alguns factors poden augmentar-ne el risc, 
com l’edat del pacient, el consum crònic d’alcohol o 
la presència d’un trastorn neurològic que causa tre-
molor, així com la dosi administrada del fàrmac. Hi ha 
nombrosos medicaments que poden causar o agreujar 
un parkinsonisme, del qual el tremolor de repòs és un 
dels signes clínics, atribuït a un desequilibri entre els 
sistemes dopaminèrgic i colinèrgic al cervell i l’activitat 
colinèrgica esdevé predominant.17 

Els principals fàrmacs causants de parkinsonisme i tre-
molor són els neurolèptics emprats com a antipsicòtics, 
com a antiemètics o com a antihistamínics H

1
. Els anti-

depressius, el liti, l’àcid valproic i els anticolinesteràsics 
poden causar tremolors. Els simpaticomimètics, com 
els broncodilatadors β

2
 estimulants, exacerben els tre-

molors fisiològics en interferir amb diverses substàn-
cies que alteren l’activitat del sistema simpàtic. Altres 
fàrmacs, com els immunosupressors, poden produir 
tremolor a causa de la neurotoxicitat que tenen.17

Alguns antibiòtics s’han implicat en quadres de tremo-
lor. Dels antituberculosos, la cicloserina (no autoritza-
da a Espanya) i el delamanid (autoritzat però no comer-
cialitzat) poden produir tremolor. També s’ha descrit 
tremolor amb aciclovir, ertapenem, fluoroquinolones, 
mefloquina, foscarnet, voriconazole, trimetoprim-sulfa-
metoxazole i amfotericina B.17

 Altres trastorns del moviment

Les mioclònies són contraccions musculars clòniques 
i asincròniques, que es repeteixen a intervals varia-
bles, causades per un augment de l’excitabilitat de les 
motoneurones. Diversos antibiòtics poden produir 
o exacerbar mioclònies, com les cefalosporines, les 
penicil·lines, les fluoroquinolones, l’imipenem i la me-
floquina.18 La cefepima s’ha relacionat amb un cas de 
miocímia o mioclònia fibril·lar, una síndrome consis-
tent en contraccions musculars semblants a la mioclò-
nia però que difereixen pel caràcter ondulant que tenen 
i perquè van acompanyades de trastorns sensitius.19 Es 
tractava d’una pacient amb estat mental alterat i mio-
címia orofacial en el context d’un estat epilèptic que va 
millorar a les 24 hores de retirar el fàrmac.

La distonia és una alteració del to muscular caracte-
ritzat per l’execució de contraccions musculars sos-
tingudes, tòniques i lentes entre músculs oponents 
que provoquen moviments repetitius i estereotipats o 
postures anòmales de les extremitats o del tronc. Els 
antipsicòtics i els antiemètics en són els principals fàr-
macs implicats. S’ha descrit algun cas de distonia rela-
cionada amb el tractament amb albendazole, que es va 
resoldre amb la retirada del fàrmac.20, 21

La síndrome serotoninèrgica, conseqüència d’un incre-
ment de les concentracions de serotonina en el siste-
ma nerviós central, es manifesta amb hiperirritabilitat 
muscular predominant a les extremitats inferiors (amb 
mioclònia i hiperreflèxia, tremolor de les extremitats, 
i de vegades rigidesa en casos greus), estimulació 
neurovegetativa (hipotensió o hipertensió arterial, ta-

quicàrdia, calfreds, hipertèrmia, sudoració), trastorns 
psiquiàtrics (agitació, confusió), i digestius (diarrea). 
En la majoria dels casos la síndrome es produeix en el 
context d’una interacció farmacològica, per la combi-
nació de dos fàrmacs serotoninèrgics o més (com els 
antidepressius ISRS, IMAO i altres, opiacis, liti, entre 
d’altres). L’antibiòtic d’ús hospitalari linezolid també hi 
pot estar implicat.22 

 Conclusió

Diversos trastorns del moviment poden ser causats per 
antibiòtics. Davant de l’aparició o l’agreujament d’un 
quadre d’aquest tipus, cal pensar en el fàrmac entre les 
possibles causes i reavaluar-ne la relació benefici-risc 
a fi de considerar substituir el tractament o de reduir-
ne la dosi. La retirada, si és acceptable, permet sovint 
resoldre el trastorn. 
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Principals antibiòtics implicats en trastorns del mo-
viment

Atàxia 
   Atàxia cerebel·losa 

  Metronidazole, isoniazida, polimixines (polimixina B, co-
listina), β-lactàmics (cefepima, piperacil·lina-tazobactam, 
ertapenem), cloroquina, fluoroquinolones (gatifloxacina).

  Alteració del sitema extrapiramidal 
  Fluoroquinolones (ciprofloxacina), macròlids (azitromici-

na).
  Atàxia vestibular 

  Aminoglicòsids (estreptomicina, gentamicina), macròlids 
(azitromicina), tetraciclines (minociclina).

  Atàxia sensitiva per polineuropatia 
  Isoniazida, etambutol, cloramfenicol, estreptomicina, me-

tronidazole, cloroquina, nitrofurantoïna, dapsona, linezolid, 
voriconazole, tetraciclines, antiretrovirals (efavirenz)  

Tremolor i parkinsonisme 
  Antituberculosos (cicloserina, delamanid), aciclovir, ertape-

nem, fluoroquinolones, mefloquina, foscarnet, voriconazo-
le, trietoprim-sulfametoxazole, amfotericina B.  

Mioclònia 
  Cefalosporines (cefepima), penicil·lines, fluoroquinolones, 

imipenem, mefloquina.  
Distonia
  Albendazole.  
Síndrome serotoninèrgica
  Linezolid.
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Comunicacions de riscos a 
medicaments notificades 
per l’AEMPS 
Podeu trobar els textos complets d’aquestes comuni-
cacions a:
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/
seguretat/alertes/seguretat/

 Clozapina: canvi del programa de 
seguiment dels pacients

El passat mes d’octubre l’AEMPS va informar de la 
reducció de la càrrega burocràtica del programa de 
seguiment dels pacients tractats amb clozapina amb 
la supressió de la necessitat d’enviar a l’AEMPS els 
resultats dels controls hematològics periòdics. Cal, 
però, que es continuïn fent aquests controls, tal com 
indiquen les fitxes tècniques dels medicaments amb 
clozapina. L’AEMPS també recorda que no s’han mo-
dificat les condicions de prescripció i dispensació 
d’aquests medicaments d’especial control mèdic. 

Més informació
Alerta seguretat amb la referència 2017086

 ▼Gilenya® (fingolimod): noves 
contraindicacions i recomanacions

El mes de novembre passat, l’AEMPS va informar que 
un nombre destacat de pacients tractats amb fingoli-
mod havien patit arrítmies ventriculars polimòrfiques. 

Es van produir casos de fibril·lació ventricular i de mort 
sobtada, i els pacients que havien tingut un desenllaç 
mortal patien algun tipus de malaltia cardíaca de base. 
A fi de minimitzar-ne el risc, se n’ha contraindicat l’ús 
en pacients amb malalties cardíaques prèvies.

També es recorda que l’efecte immunosupressor del 
fingolimod predisposa a patir infeccions, limfomes i 
altres neoplàsies malignes, sobretot cutànies. Cal vi-
gilar l’aparició de lesions cutànies i examinar la pell 
a l’inici del tractament i, després, cada 6-12 mesos, 
segons criteri mèdic. També cal advertir els pacients 
que no s’exposin a la llum solar sense protecció i que 
no rebin fototeràpia amb radiació UVB, ni fotoquimio-
teràpia PUVA. 
 
Més informació 
Alerta seguretat amb la referència 2017098

 Inzitan®: retirada del mercat
El novembre passat l’AEMPS va informar de la retirada 
del mercat de l’Inzitan® (dexametasona, tiamina, cia-
nocobalamina, lidocaïna), a partir del 30 de desembre 
de 2017. L’Inzitan® és l’únic medicament disponible 
d’administració parenteral que conté corticoides as-
sociats amb vitamines del grup B, i no està autoritzat 
en cap altre país de la Unió Europea.
 
El Comitè de Seguretat de Medicaments d’Ús Humà 
ha conclòs que la seva relació benefici-risc és desfavo-
rable, a causa del risc de reaccions al·lèrgiques greus, 
com xoc anafilàctic, angioedema i dificultat respira-
tòria, i la manca de dades en les indicacions recollides 
a la fitxa tècnica.
 
Més informació
Alerta seguretat amb la referència 2017104
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