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CARDIOVASCULAR RISK OF HALOPERIDOL VS. ATYPICAL ANTI-PSYCHOTIC
DRUGS IN SCHIZOPHRENIA TREATMENT (Abstract): The present study examined the
safety of the atypical antipsychotic drugs sertindol, olanzapine and quetiapine used in the
treatment of schizophrenia. Haloperidol, a typical antipsychotic drug, was used for comparison.
These data may account for the different therapeutic effects and side-effect profiles (cardiovascular risk) of typical and atypical antipsychotic drugs in schizophrenia. Key words:
SERTINDOL, OLANZAPINE, QUETIAPINE, QTC

Medicaþia antipsihoticã a reprezentat mult
timp principalul remediu terapeutic în schizofrenie, odatã cu introducerea clorpromazinei ºi descoperirea ulterioarã a diferitelor
substanþe antipsihotice (1). În prezent existã
un numãr impresionant de antipsihotice convenþionale al cãror mecanism de acþiune
constã în blocarea postsinapticã a receptorilor dopaminici D2, blocarea în diferite
grade a receptorilor noradrenergici, colinergici ºi histaminici (2). Prin aceastã acþiune
se realizeazã efectele terapeutice în faza acutã
ºi în faza cronicã, dar ºi o serie de efecte
secundare, care limiteazã eficienþa terapeuticã. Noua generaþie de antipsihotice a fost
completatã prin lansarea olanzapinei, quetipinei, risperidonei, sertindole, zotipine (3,4).
Aceste noi antipsihotice acþioneazã prin blocarea receptorilor D2 ºi a receptorilor serotoninici de tip 2A la nivel frontal ºi în
sistemul striat, fapt care conduce la scãderea efectelor secundare extrapiramidale.
OBIECTIVE
Obiectivul acestui studiu este de a com658

para profilul de siguranþã al haloperidolului
cu olanzapina, sertindolul ºi quetiapina, în
ceea ce priveºte efectul aritmogen al neurolepticelor prin creºterea intervalului QTc (5).
MATERIAL ªI METODÃ
Studiul a constat în înrolarea, evaluarea,
urmãrirea clinico-terapeuticã a 60 de pacienþi
internaþi în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola între anii 2008-2009.
Pacienþii au fost împãrþiþi în 4 subloturi
egale în funcþie de medicaþia primitã:
 LOT 1 - Haloperidol;
 LOT 2 - Olanzapinã;
 LOT 3 - Sertindol;
 LOT 4 - Quetiapinã
Criteriile de includere pentru acest studiu au fost:
 bãrbaþi sau femei cu vârsta cuprinsã între
18 ºi 65 de ani;
 diagnosticaþi cu schizofrenie (orice subtip) conform ICD-10 de cel puþin 1 an;
 sã aibã un scor PANSS >70;
 CGI-S =4;
 traseu ECG (12 derivaþii) cu aspect mor-
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fologic normal;
 au semnat consimþãmântul informat dupã
ce li s-a explicat scopul ºi procedurile
cerute de protocol;
 capacitate de înþelegere.
Criteriile de excludere sunt enumerate
mai jos:
 dacã erau diagnosticaþi cu sindrom de dependenþã la alcool sau la alte substanþe;
 internaþi împotriva voinþei lor;
 femeie însãrcinatã sau care alãpteazã;
 istoric de alergie la haloperidol, olanzapina, sertindol ºi quetiapina sau la
excipienþii acestora;
 istoric de rezultate pozitive la testele serologice pentru virusul hepatitei B, C ºi HIV;
 istoric de sindrom neuroleptic malign;
 istoric de glaucom cu unghi închis;
 orice afecþiune somaticã neechilibratã;
 leucopenie;
 orice probleme cardiovasculare, respiratorii, neurologice, renale, hepatice, endocrine, hematologice sau imunologice netratate;
 istoric de malignitate în ultimii 5 ani;
 diskinezie moderatã sau severã în timpul
înrolãrii;
 ideaþie suicidarã sau tendinþe violente
în perioada de titrare a medicaþiei;
 lipsa eficacitãþii uneia dintre substanþele cercetate în antecedente.
Design-ul studiului
Design-ul studiului a fost structurat astfel: vizite sãptãmânale în prima lunã, apoi
vizitele au fost lunare pânã la 1 an. Retragerea pe parcursul studiului s-a fãcut în
urma:
 deciziei medicului în cazul unor evenimente adverse severe sau modificãri clinic semnificative a unor parametri de laborator;
 deciziei pacientului;
 modificãrii sau întreruperii medicaþiei de
studiu, indiferent de motiv (absenþa eficacitãþii, solicitarea pacientului, sarcinã etc.).
Perioada de studiu I: screening-ul
Vizita 1 (V1) (durata: 2 zile) Rezulta-

tele testelor screening trebuie obþinute ºi interpretate înainte de cea de a doua vizitã (V2).
Pentru ca subiectul sã poatã continua
participarea în studiu, a fost necesar ca toate
criteriile de înrolare sã fie îndeplinite la V2.
Nu a fost obligatorie finalizarea testelor
într-o singurã zi. Pentru completarea tuturor
procedurilor pot fi alocate douã zile.
Dupã V1 se va întrerupe orice medicaþie
cu efect psihotrop; invitarea pacientului
de a lua parte la acest studiu ºi semnarea
consimþãmântului informat; consemnarea
datelor de identificare; diagnosticul; antecedentele personale patologice; antecedentele heredo-colaterale; anamneza socio-profesionalã; verificarea parametrilor vitali
(tensiune arterialã, puls, temperaturã); mãsurarea taliei ºi a greutãþii; înregistrarea ECG;
test de sarcinã (pentru femei); examene de
laborator (ionogramã, glicemie, hemogramã,
TGP, TGO, colesterol, uree, creatininã).
Perioada de studiu II
Pe parcursul acestei faze pacienþii au
primit haloperidol 5 - 10 mg/zi, sertindol
12- 16 mg/zi, olanzapinã 5 - 20 mg/zi, quetiapinã 600-800 mg/zi. Doza zilnicã eficace a
fost stabilitã prin titrare. Înregistrarea ECG
a fost realizatã la fiecare vizitã.
Analiza statisticã
Deoarece numãrul de subiecþi este redus,
eºantioanele sunt mici, repartiþia caracteristicilor studiate este normalã, iar de la o
vizitã la alta scade numãrul pacienþilor din
eºantion, am aplicat testul t-Student. Testul
reprezintã pragul ce separã descriptivul de
începutul cercetãrii analitice.
Datele au fost introduse ºi prelucrate cu
ajutorul funcþiilor statistice din Microsoft
Excel (Microsoft Corp.) ºi pachetul de analizã statisticã SPSS 14.0 (SPSS Inc.).
Rezultatele sunt exprimate ca media plus
sau minus deviaþia standard (DS). S-a considerat pragul de semnificaþie statisticã p(Sig.)
<0,05 (fig. 1).
Din anii 60, când au fost raportate primele cazuri de morþi subite la pacienþi aflaþi
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Fig. 1. Monitorizarea ECG pe parcursul studiului (variaþia intervalului QTc la cele patru antipsihotice)

în tratament cu antipsihotice, a existat o
preocupare crescândã a comunitãþii psihiatrice în legãturã cu efectele adverse cardiovasculare ale antipsihoticelor. În anii 90 a
devenit clar cã mesoridazina, un antipsihotic convenþional, poate provoca torsada
vârfurilor (6).
Torsada vârfurilor reprezintã un tip specific de tahicardie ventricularã, caracterizatã
printr-un aspect polimorf al complexelor
QRS, care variazã în amplitudine ºi în lungimea ciclului, creând aspectul unor oscilaþii în jurul liniei de bazã. Acest ritm este
precedat de o prelungire marcatã a intervalului QT, adesea >600 ms. Intervalul QT,
mãsurabil pe ECG, include atât durata depolarizãrii, cât ºi a repolarizãrii ventriculare
ºi variazã invers proporþional cu frecvenþa
cardiacã. Intervalul QT corectat în funcþie
de frecvenþa cardiacã se calculeazã conform
formulei QTc = QT/RR 0,5. Torsada vârfurilor poate progresa cãtre fibrilaþie ventricularã ºi moarte subitã. Prelungirea intervalului QTc >450 ms sau o creºtere cu
>10% a intervalului QTc faþã de momentul
iniþierii terapiei cu antipsihotice sunt privite ca indicatori ai unui risc crescut de
apariþie a torsadei vârfurilor (7,8).
Din acest motiv a fost realizatã monitorizarea ECG pe parcursul studiului, asigurând un profil de siguranþã din punct de
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vedere cardiovascular pentru pacienþii înrolaþi. Se observã cã cea mai mare creºtere a
intervalului QTc a fost înregistratã în cazul
haloperidolului la vizita 11 (471 ms). Sertindolul determinã o creºtere a intervalului
QTc pânã la vizita 12, apoi urmeazã o scãdere a acestor valori pânã la finalul protocolului unde înregistrãm din nou o creºtere
a valorilor. În ceea ce priveºte quetiapina,
s-au raportat cazuri rare de prelungire a
intervalului QTc, în timpul desfãºurãrii protocolului. Acestea au fost înregistrate la doi
pacienþi din acest lot care ºi-au administrat
doze mai mari decât cele prevãzute în protocol.
În concluzie, toate antipsihoticele atipice au fost asociate cu o uºoarã prelungire
a intervalului QTc. Aceastã prelungire nu
s-a constituit într-un risc veritabil pentru
pacient, din punct de vedere vital, ceea ce ne
îndreptãþeºte sã utilizãm cu încredere medicaþia antipsihoticã. Global, beneficiile sunt
semnificativ superioare, pacientul funcþioneazã, este reintegrat, motiv pentru care riscul
cardiogen îl considerãm poate exagerat.
Prudenþa este oportunã în prescrierea
medicaþiei antipsihotice. Excesul de prudenþã defavorizeazã gestionarea cazului. Nu
trebuie sã uitãm cã tratamentul în schizofrenie este cronic ºi obligatoriu va fi indicat
un antipsihotic. Toate ghidurile recomandã
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în prima linie un antipsihotic atipic, iar
cele utilizate în studiul nostru fac parte din
protocolul obiºnuit de tratament. De ase-

menea, trebuie sã reþinem cã nici un antipsihotic folosit nu a fost asociat cu torsada
vârfurilor.
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ANOMALII CITOGENETICE DECELATE LA PACIENÞII CU AZOOSPERMIE
NON-OBSTRUCTIVÃ ªI OLIGOSPERMIE SEVERÃ
Koºar ºi Ozcelik au analizat 115 bãrbaþi cu sterilitate (92 cu azoospermie ºi 23 cu oligospermie
severã) care au fost investigaþi citogenetic - înaintea utilizãrii unei tehnici de reproducere asistatã
 la Spitalul din Isparta, Turcia. A fost utilizat ºi un grup martor constituit din 60 de bãrbaþi cu
ferilitate normalã. Analiza cromozomialã, efectuatã la toþi pacienþii, s-a bazat pe culturi de
limfocite din sângele periferic. De asemenea, la toþi pacienþii, au fost efectuate teste hormonale
(LH, FSH, testosteron ºi prolactina) ºi ecografie testicularã. Prevalenþa anomaliilor cromozomiale
decelate a fost de 4,3% (5/115) ºi a inclus 4 cazuri cu sindrom Klinefelter ºi 2 cazuri cu
disgenezie testicularã, 46,XX. Toate anomaliile au fost decelate la pacienþi cu azoospermie
(5,4% - 5/92). Bãrbaþii cu oligospermie severã ºi cei din lotul martor nu au prezentat anomalii
cromozomiale. A existat o diferenþã semnificativã între valorile serice ale FSH, LH ºi ale
volumului mediu testicular la pacienþii cu azoospermie ºi oligospermie severã, comparativ cu
lotul martor (p < 0,05), precum ºi între pacienþii cu azoospermie ºi cei cu oligospermie (p <
0,05). Frecvenþa crescutã a anomaliilor cromozomiale decelate la bãrbaþii cu sterilitate, sugereazã
necesitatea efectuãrii de rutinã a analizei cromozomiale ºi a acordãrii sfatului genetic, în cazul
acestor pacienþi, înaintea aplicãrii unei tehnici de reproducere asistatã (Koºar PA, Ozçelik N,
Koºar A. Cytogenetic abnormalities detected in patients with nonsobstructive azoospermia and
severe oligozoospermia. J Assist Reprod Genet 2010; 27 (1): 17-21).
Lãcrãmioara Butnariu
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