
Pacients tractats amb clozapina a l’atenció primària 

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 
L’esquizofrènia afecta a més de 21 milions de persones al món. 1 de cada 3 pacients no 

respon al primer antipsicòtic i 1 de cada 3 pacients addicionals només té una resposta parcial. 
L’esquizofrènia resistent al tractament es defineix com la que no respon satisfactòriament a almenys 2 
fàrmacs administrats a les dosis adequades, essent un d’ells un antipsicòtic atípic. Hi ha poca informació 

quant a conèixer quin seria l’antipsicòtic d’elecció en cas d’esquizofrènia resistent.  

La clozapina és un fàrmac d’especial control mèdic (ECM) autoritzat i emprat en pacients que tenen 
esquizofrènia resistent al tractament o bé en els que pateixen reaccions adverses (RAM) neurològiques 
greus i intractables amb altres neurolèptics. La clozapina només pot ser prescrita per psiquiatres i els 
pacients tractats són sotmesos a un programa de monitoratge intensiu i s’inclouen en un registre del 
Ministeri de Sanitat. La clozapina s’ha associat a neutropènia i agranulocitosi i requereix de monitoratge 

regular de paràmetres hematològics i clínics.

Entre les contraindicacions a l’ús de clozapina hi ha: antecedents de neutropènia o agranulocitosi o 

malalties del moll de l’os, psicosis alcohòliques o per tòxics, intoxicació per fàrmacs, antecedents de 

col·lapse circulatori, ili paralític, malalties cardíaques greus, insuficiència renal greu, depressió de siste-

ma nerviós central i epilèpsia no controlada o la impossibilitat per fer anàlisis de sang regularment. Cal 

definir de forma clara la funció i la responsabilitat dels professionals de salut mental i d'atenció primària 
en el maneig i el seguiment dels pacients tractats amb clozapina. 

Resum de la publicació 

Revisió narrativa sobre com procedir en pacients tractats amb clozapina. Així, abans d’iniciar el tracta-

ment, els serveis de salut mental han de mesurar els paràmetres que s’indiquen en la taula adjacent, els 
quals cal continuar revisant periòdicament. Cal avaluar el risc d’interaccions farmacològiques i preguntar 

sobre el consum de tabac, ja que redueix les concentracions plasmàtiques de clozapina. El tractament 
s’inicia a dosis baixes, de 12,5 mg a la nit, augmentant-lo gradualment fins arribar a 150 mg/12 hores 
perquè això n’afavoreix la tolerabilitat.  

La clozapina també s’ha associat a tromboembolisme venós (caldrà estar-hi especialment amatent en 
persones amb factors de risc), sedació i somnolència (en un 50% dels pacients tractats, sobretot durant 
els primers mesos de tractament), incontinència urinària nocturna, febre o símptomes semblants a una 
grip les primeres 4 setmanes o hipersalivació (en un 30% de pacients tractats sobretot a l’inici del 
tractament). 
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Repercussions a la pràctica clínica 
L’ús de clozapina ha augmentat els darrers anys, essent necessària una supervisió acurada de les 
persones tractades. Tot i que el tractament i el monitoratge inicial correspon als serveis de salut 
mental, cal que hi hagi una bona coordinació amb atenció primària. Convé que l’atenció primària 
conegui la toxicitat de la clozapina per poder identificar una possible iatrogènia al més aviat possible, 
especialment pel que fa a les RAM greus.    



Per a més informació, vegeu l’article 
Yukselen T, Seal J, Varma S, Wickham H. Role of primary care in supporting patients who are taking clozapine. Dr Ther Bull 2019;57:42-7 
(març). Enllaç 

QUÈ S’HA DE MONITORAR? PERIODICITAT OBSERVACIONS 

Recompte hematològic, especial-
ment glòbuls blancs 

Cada 15 dies de la setma-
na 18 a la 52. Després d’1 
any de recompte estable, 
pot fer-se cada 4 setmanes 

Només pot iniciar-se el tractament si el recompte de 
leucòcits és ≥3,5×109/L i el de neutròfils de ≥2×109/L 
Neutropènia i agranulocitosi més freqüent els primers 18 
mesos de tractament. Més freqüent en determinades 
ètnies (25-50% africans). 
Cal interrompre el tractament si: leucòcits<3x109/L 
o neutròfils <1,5x109/, augment eosinòfils (>3x109/L) o
plaquetopènia (<50x109/L) 

Concentracions plasmàtiques de 
clozapina (350-500 µg/L) 

Quan escaigui: anualment 
o amb canvis d'hàbits
(tabac), reaccions adver-
ses o risc d'interaccions

Augment de risc de convulsions si >500µg/L

Lípids (colesterol i triglicèrids) 

Cada 3 mesos el primer 
any i després anualment. 
Més sovint en cas de risc 
cardiovascular elevat 

Pot produir dislipèmia 

Pes  (IMC i perímetre cintura) 
Cada visita en els 3 primers 
mesos. Després s’espaiarà 
a 6 mesos-1 any 

Pot produir augments de pes importants durant el 
primer any de tractament. 

Moviments intestinals 
En cada visita 

Pot produir ili paralític, megacòlon tòxic, colitis necròti-
ca i perforació intestinal. Cal tractar agressivament la 
constipació, que és molt més freqüent els primers 4 me-
sos de tractament. També pot produir dispèpsia, reflux 
gastroesofàgic o nàusees que poden requerir 
tractament. 

Glucèmia 
Cada 6 mesos i després 
anualment 

Pot produir hiperglucèmia i diabetis mellitus, incloent 
cetoacidosi diabètica, sobretot en els 6 primers mesos.

Pressió arterial i freqüència cardí-
aca 

 4 vegades al dia els pri-
mers 15 dies i després 
sovint les primeres 4 set-
manes. Posteriorment, a 
cada visita 

La hipotensió postural és molt freqüent, sobretot les 4 
primeres setmanes: s’indicaran mesures posturals, evi-
tar alcohol i pot ser necessari reduir dosis. A llarg termi-
ni, pot produir hipertensió. La taquicàrdia es produeix 
sobretot les primeres 4 setmanes. No es faran servir 
blocadors d’adrenoreceptors β les primeres 6-8 setma-
nes per no emmascarar una miocarditis, que pot ser 
greu o mortal. 

Funció hepàtica 
Mínim 1 cop a l’any o se-
gons clínica 

Pot produir insuficiència hepàtica 

Urea i electròlits Anualment 

ECG

Inicialment i quan es modi-
fica la pauta. Després, 
mínim 1 cop a l’any 

Pot mostrar allargament QTc o canvis per miocarditis o 
cardiomiopatia 

Electroencefalograma Si convulsions 

Creatina-fosfocinasa
Si sospita síndrome neuro-
lèptica maligna 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_46/2019_Role_primary_care_supporting_patients_clozapine_DTB.pdf


Seguretat de les sulfonilurees en diabetis 

Joan-Anton Vallès  (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

Les sulfonilurees (SU) són antidiabètics orals recomanats en segona línia de tractament dels pacients amb diabetis 
mellitus tipus 2 (DM2) i són prescrites freqüentment. La seva seguretat cardiovascular i el risc d’hipoglucèmies han 
estat estudiats en assaigs controlats aleatoris i en diverses metanàlisis.  

Alguns estudis observacionals han avaluat els efectes d’intensificar el tractament amb SU respecte d’altres opcions 
(iDPP4 o insulina), però no els efectes d’afegir SU respecte de mantenir-se en la monoteràpia amb metformina (MET).

Resum de la publicació  
Amb l’objectiu d’estudiar la seguretat cardiovascular i hipoglucèmica de les SU emprades com a segona línia de tracta-
ment (addició o canvi en pacients amb mal control de la DM2 tot i el tractament amb MET) es va implementar un estudi 
de cohorts poblacional amb l’anàlisi de les dades clíniques de la UK Clinical Practice Research Datalink i de les esta-
dístiques d'episodis hospitalaris.  

Es varen incloure pacients amb DM2 a qui es va prescriure MET en monoteràpia (entre 1998 i 2013) i, a partir d’aques-
ta cohort basal, es varen crear dues cohorts aparellades: per a cada pacient amb una SU (afegida o en substitució de la 
MET) es va incloure un pacient que es mantenia amb MET en monoteràpia durant tot el període.  

Les cohorts es varen ajustar en funció de l’hemoglobina glicosilada (HbA1c), del temps en tractament amb MET i amb 
SU, i amb el propensity score (segons prescripcions, diagnòstics i procediments, entre d’altres). 

Resultats 
Dels 77.138 pacients que varen iniciar MET, a 25.699 pacients es va afegir o es va canviar a una SU. Durant un se- 
guiment mitjà d'1,1 anys, la cohort amb SU es va associar amb un major risc d’hipoglucèmies i un hazard ratio (HR) 
d’infart de miocardi d’1,26 (IC 95% 1,01-1,56). L’HR de mortalitat per qualsevol causa va ser d’1,28 (IC 95%1,15-1,44). 

Les dues associacions observades varen ser impulsades pel canvi a SU i no per l'addició de SU. El risc d’ictus o de 
mortalitat cardiovascular no va assolir diferències estadísticament significatives. 

Quines són les limitacions de l’estudi? 
Les dues cohorts són força diferents i les considerem no comparables. La inclusió de pacients es va ajustar per inter-
vals d’HbA1c però, en la cohort amb SU, la mitjana va ser superior (8,7% vs 8,4%) respecte de la cohort de MET en 
monoteràpia. Tot i que es va ajustar la inclusió amb el propensity score, els pacients amb SU tenien complicacions de 
la DM2 (neuropatia, arteriopatia perifèrica, nefropatia i retinopatia) i antecedents patològics en major proporció que la 
cohort MET, entre els que cal destacar: tabaquisme, infart de miocardi, ictus, insuficiència cardíaca, hipertensió arterial, 
malaltia coronària, fibril·lació auricular o flutter, hiperlipidèmia, MPOC, càncer, anèmia o trastorns tiroïdals.  

Tots aquests antecedents eren més presents en la cohort amb SU. El mateix, lògicament, pel que respecta als tracta-
ments amb estatines, blocadors d’adrenoreceptors β, altres antihipertensius, diürètics o nitrats, entre altres. A més, l’es-
tudi no especifica el motiu de suspendre la MET en alguns pacients. Tampoc no aporta una anàlisi individual en funció 
de la SU prescrita (s’inclouen pacients amb tolbutamida, glibenclamida, glimepirida, gliclazida i glipizida). Una darrera 
limitació és la curta durada de seguiment (l’estudi no pot aportar informació de riscos a llarg termini). 

Aquest estudi va ser finançat per una fundació i per un laboratori farmacèutic. Aquest últim va tenir l’oportunitat de co-
mentar el manuscrit amb els autors abans de la seva publicació. 

Per a més informació, vegeu l’article 
Douros A, Dell’Aniello S, Hoi Yun Yu O, Filion K B, Azoulay L, Suissa S. Sulfonylureas as second line drugs in type 2 diabetes and the risk of cardiovascular and hypogly-
caemic events: population based cohort study. BMJ 2018;362: k2693. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k2693.  Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
S’ha publicat un altre estudi observacional de vida real amb conclusions que poden ser enganyoses: compara dues 
cohorts ben diferents (en funció de les comorbiditats i d'altres tractaments concomitants) i associa determinats 
esdeveniments a les sulfonilurees quan poden ser deguts a molts altres factors. Les limitacions d’aquest estudi no 
permeten afirmar que les sulfonilurees en segona línia estan associades a cap problema de seguretat cardiovascular. 
Aquest punt continua essent controvertit. 

Les SU són fàrmacs tant o més eficaços que altres antidiabètics no insulínics, amb un increment de pes moderat i un 
risc d'hipoglucèmies baix. A més, són els més cost-efectius. Les SU continuen tenint un paper en el tractament del 
pacient amb DM2. 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_46/2018_Sulfonylureas_second_line_drugs_type_2_diabetis_BMJ.pdf


Seguretat dels fàr-
macs en ancians 

amb insuficiència 
renal. Què hauríem 
de fer?  

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 
La funció renal es deteriora amb l’edat, augmen-

tant el risc de reaccions adverses a medicaments 

(RAM). En un estudi realitzat a l’atenció primària a 
Europa es va veure que l’ús de fàrmacs no reco-
manats en majors de 65 anys amb insuficiència 

renal produïa un increment del 40% en la mortali-
tat per totes les causes i que 1/3 part dels ingres-
sos hospitalaris estaven relacionats amb RAM. La 
guia del National Institute of Clinical Excellence 

(NICE) d’insuficiència renal crònica (IRC) recomana 
revisar periòdicament la medicació dels pacients 
amb IRC i després de cada episodi d’insuficiència 

renal aguda. Més encara si s’utilitzen fàrmacs que 
produeixen dany renal o fàrmacs que poden produ-
ir toxicitats rellevants en cas d’augmentar les con-
centracions plasmàtiques per la disminució de la 

seva excreció.  

Sol recomanar-se la determinació de la funció re-

nal amb el filtrat glomerular (FGe) per poder així 
ajustar pautes, canviar tractaments a opcions més 

segures o suprimir-los, tot i saber que en ancians 
l’FGe no estima de forma acurada la funció renal.  

Resum de la publicació 
Estudi transversal que analitza les prescripcions de 

80 consultes d’atenció primària del nord 

d’Anglaterra per explorar el grau d’adhesió a les 

guies d’ús de fàrmacs en població de més de 65 

anys amb insuficiència renal crònica (79.900 per-

sones de les quals 9.723 tenen 85 anys o més).  

S’examinen 2 fàrmacs de cadascuna de les se-
güents categories: 

Medicaments que cal evitar en la insuficiència 
renal: metformina (si FGe<30 ml/min) i àcid 
alendrònic (si FGe<35 ml/min).  

Medicaments pels quals cal reduir-ne la dosi: 
simvastatina (si FGe<30 ml/min, evitar dosis 
superiors a 10 mg/dia), gabapentina i prega-
balina (taula d’ajusts de dosis). 

Medicaments que poden ser inefectius: tiazides 
(si aclariment de creatinina AclCr<30 ml/min) i 
nitrofurantoïna (si AclCr<45 ml/min).

Medicaments que cal utilitzar amb molta pre-
caució perquè augmenta el risc de reaccions ad-
verses, especialment si FGe<30 ml/min: antiin-
flamatoris no esteroïdals (AINE), inhibidors de 
l’enzim conversor de l’angiotensina (IECA) i anta-
gonistes de l’angiotensina II (ARA-II).

Per a cadascun d’aquests fàrmacs es recull el 
número de pacients que havien tingut una RAM els 

darrers 15 mesos. Es calcula el número 

d’esdeveniments que podrien haver-se evitat si la 

funció renal s’hagués calculat correctament. 

Utilitzen 3 mètodes de càlcul: FGe, aclariment de 

creatinina utilitzant el pes (AclCRP) i aclariment de 

creatinina utilitzant el pes ideal (AclCRPI-mètode 

de Cockroft-Gault). 

Un percentatge molt petit d’ancians que tenen 

RAM no tenen enregistrada la funció renal (entre 

el 0,2% i el 9,7% segons el fàrmac estudiat) els 

darrers 15 mesos. No obstant això, troben molts 

fàrmacs que es continuen utilitzant quan ja no 

estan recomanats, representant el 3,5% (IC 95% 

0- 11,2) dels AINE i el 38,5% (IC 95% 35,8-43,4) 

de la nitrofurantoïna en els majors de 65 anys i el 

29,2% (IC 95% 0,5-57,9) dels AINE i el 79,5% 

(IC 95% 75,1-83,9) dels tractats amb 

nitrofurantoïna en els majors de 85 anys.  

Quant a la determinació de la funció renal, 

s’objectiva que el FGe sobreestima la funció renal 

en comparació amb l’AclCRPI i que, per tant, no es 

fan els ajustos de tractaments en el moment que 

caldria en el 3%-28% de majors de 65 anys i  en 

el 13%-58% de majors de 85 anys. El mètode 

d’elecció en ancians amb insuficiència renal o 

persones que tenen pèrdua de massa muscular és 

la fórmula de Cockroft-Gault.  

Per a més informació, vegeu l’article 
Wood S, Petty D, Glidewell L, Raynor T. Application of prescribing recom-
mendations in older people with reduced kidney function: a cross-
sectional study in general practice. Br J Gen Pract 2018; 68(670):e378-
e387. PMID: 29686132. Enllaç

Referències bibliogràfiques 
National Institute for Health and Care Excellence. Chronic kidney 

disease in adults: assessment and management. Clinical guideline 

[CG182]. 2014. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica

En ancians amb insuficiència renal i en per-
sones que tenen pèrdua de massa muscular es 

recomana determinar la funció renal amb el 

mètode de Cockroft-Gault ja que és molt més 

precís i només sobreestima la funció renal en 

un 10%, mentre que l’estimació convencional 

del filtrat glomerular pot sobreestimar la funció 

renal en la gran majoria de pacients ancians. 

Cal seguir les recomanacions de les guies de 

pràctica clínica per a prevenir les RAM en ancians 

amb insuficiència renal: modificant la pauta o el 

tractament farmacològic, canviant a una altra op-

ció més segura i/o suprimint el tractament.  









https://www.nice.org.uk/guidance/cg182
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_46/2018_Application_prescribing_recommendations_older_people_reduced_kidney_disease_Br%20J%20Gen%20Pract.pdf
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En els 2 primers números del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya de l’any 
2019 (gener-febrer i  març-abril) es parla de reaccions adverses cutànies per fàr-

macs.  

En el butlletí de gener-febrer s’aborden les reaccions adverses cutànies greus 
produïdes per fàrmacs: la síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), la necròlisi epi-

dèrmica tòxica (NET) o síndrome de Lyell, l’erupció per fàrmacs amb eosinofília i 
símptomes sistèmics (síndrome de DRESS), la pustulosi exantemàtica generalitza-

da aguda (PEGA) i l’erupció fixa generalitzada ampul·lar (GBFDE).  

Es tracta de reaccions adverses molt infreqüents i potencialment greus, per les 
quals no es disposa de tractaments específics. La detecció precoç i la retirada del 
medicament sospitós, juntament amb les mesures de suport són fonamentals per 

la recuperació del pacient. Enllaç  

A l’edició de març-abril es parla de fotosensibilitat per fàrmacs. Diversos fàr-
macs poden absorbir la llum ultravioleta i generar una reacció fototòxica o bé, des-

prés d’una sensibilització prèvia, una reacció fotoal·lèrgica. Els més sovint implicats 

són els AINE, les fluoroquinolones, les tiazides i el vemurafenib.  

En els pacients tractats crònicament amb fàrmacs que poden produir fotosensibili-
tat, cal utilitzar una fotoprotecció adequada, cosa que per si sola sol ser suficient 
per evitar reaccions adverses, no essent necessari suspendre els tractaments.  
Enllaç  

DESTAQUEM... 

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v17_n1.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v17_n2.pdf



