
Davant de qualsevol artropatia cal tenir en comp-
te la possibilitat que es tracti d’un efecte indesit-
jable d’un medicament. Per tant, és important
realitzar una anamnesi farmacològica detallada.
Molt sovint és difícil diferenciar entre una causa
primària i un agreujament secundari d’una patolo-
gia preexistent.

Algunes síndromes produïdes per fàrmacs es
poden confondre amb una artritis reumatoide,
amb un lupus eritematós sistèmic, amb una pe-
riartritis escàpulo-humeral o bé amb altres tras-
torns reumàtics i artrítics. Encara que aquestes
patologies rarament són greus o incapacitants, la
causa iatrogènica en passa sovint desaperce-
buda, i tot plegat pot conduir a la prescripció de
més medicaments i a la producció de més iatro-
gènia.

Els quadres «reumàtics» produïts per fàrmacs es
poden agrupar en dos grans grups: la producció
d’una síndrome, generalment reversible, en un
individu prèviament sà i la precipitació o agreuja-
ment d’una patologia preexistent.

Artràlgies i artritis

Hi ha molts fàrmacs que s’han relacionat amb la
producció d’aquest tipus de patologies per me-
canismes diferents.1,2

A n t i b i ò t i c s . Les quinolones (àcid pipemídic,
ofloxacina, norfloxacina, ciprofloxacina) pode n
produir quadres d’artràlgia, de vegades només
en una articulació.3 , 4 La manca de relació entre
les indicacions per a l’ús d’aquests fàrmacs i els
quadres d’artràlgia fa que la causa d’aquesta
darrera pugui passar fàcilment desapercebuda.
També s’ha descrit que el cefamandol pot pro-
duir quadres d’artràlgia (vegeu també Tubercu-
lostàtics).

Vacuna de la rubèola i triple vírica. S’ha des-
crit la producció d’artràlgies associades a poli-
neuropatia transitòria després de l’administració
de la vacuna de la rubèola i de la triple vírica;5 els
símptomes acostumen a aparèixer al cap de 10 a
70 dies de l’administració de la vacuna i poden
durar d’1 a 35 dies.

Antihistamínics H2. S’han descrít casos de
símptomes artrítics en malalts prèviament sans,
tractats amb cimetidina i també amb ranitidina i
famotidina. Es creu que el mecanisme seria un
bloqueig dels receptors H2 de les articulacions.3

B l o q u e j a d o rs β- a d r e n è rg i c s . Malgrat que
s’han observat efectes beneficiosos del propra-
nolol en pacients amb artritis reumatoide, el nom-
bre de bloquejadors β-adrenèrgics associats a la
producció de símptomes artrítics és cada vega-
da més nombrós. El que s’hi ha relacionat amb
més freqüència és el metoprolol, però també hi ha
casos descrits amb propranolol, atenolol, pin-
dolol, acebutolol i timolol. S’ha suggerit que
aquesta reacció seria deguda a una deshidrata-
ció del líquid sinovial. 1,2,7,8

Corticoides. La síndrome d’abstinència de corti-
coides produeix miàlgies que es poden acom-
panyar d’artritis. No obstant, en algunes oca-
sions s’han observat artràlgies i artritis parado-xal-
ment durant el tractament amb corticoides.

Laxants. En pacients abusadors crònics de la-
xants s’ha descrit una artropatia deformant indo-
lora que afecta fonamentalment les mans, i la
patogènia de la qual és incerta. S’ha suggerit
que el mecanisme podria ser degut a la depleció
de potassi 1 o bé a algun altre element de la
malaltia intestinal crònica produïda per l’abús
d’aquests medicaments.2

Barbitúrics. Des de fa més de 25 anys es coneix
la relació entre l’ús de fenobarbital i altres barbi-
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túrics i I’aparició d’una síndrome caracteritzada
per artràlgies a l’espatlla i a altres articulacions
de les extremitats superiors, que sovint s’acom-
panya de contractures i d’altres alteracions. La
síndrome sol ser bilateral, bé que també s’han
descrit casos d’afectació unilàteral. Els simpto-
mes acostumen a aparèixer al cap de setmanes,
mesos o anys de començar el tractament. En
alguns casos poden aparèixer canvis distròfics de
les mans i contractures dels dits 3 a 9 mesos des-
prés de l’inici dels símptomes.2

Tu b e rc u l o s t à t i c s. La isoniazida pot produir una
síndrome similar a la descrita amb els barbitú-
rics, però d’instauració més ràpida. lnicialment
afecta les mans i els muscles i al cap d’unes
setmanes es poden presentar miàlgies i artràl-
gies generalitzades. El mecanisme no es coneix
del tot, però s’ha suggerit que la isoniazida inter-
fereix el metabolisme de la serotonina i un excés
d’aquesta substància podria produir fibrosi. La
pirazinamida i l’etionamida també s’han relacio-
nat amb patologia articular, bé que amb molta
menys freqüència.

Altres fàrmacs. La fenitoïna, la quinidina, les sul-
famides, l’amiodarona, la mianserina i la ci-
closporina, entre altres, s’han relacionat amb la
producció de patologia articular de manera
anecdòtica.

Reaccions del tipus de la malaltia
del sèrum i altres reaccions
d’hipersensibilitat

La malaltia del sèrum és una reacció d’hipersen-
sibilitat de tipus III mitjançada per complexos
antigen-anticòs circulants, que acostuma a apa-
rèixer al cap d’una o dues setmanes de comen-
çar un tractament o de manera més ràpida si hi
ha hagut una exposició prèvia. La reacció s’a-
companya de febre, sovint amb una reacció urti-
cariforme i al cap d’uns dies apareix dolor i infla-
mació articular, sobretot dels genolls, turmells i
canells, de manera simètrica i bilateral.

La febre farmacològica és una reacció al·lèrgica
molt similar a l’anterior, que pot manifestar-se en
forma d’artràlgies, febre i reaccions cutànies.

Ambdós tipus de reaccions poden ser produïts per
una llarga llista de fàrmacs. La penicil·lina és el
que s’hi ha associat amb més freqüència.1

S’ha descrit un cas especialment greu d’artropa-
tia acompanyada d’erupció i conjuntivitis asso-
ciada a l’ús de carbimazol i també un altre d’artri-
tis incapacitant atribuïda a la vacuna contra la grip
porcina.2

També es considera que la poliartritis febril agu-
da té un mecanisme immunològic; la prazosina
és un dels medicaments que han estat implicats
en aquest tipus de reacció.2

La colitis produïda per clindamicina s’acompa-
nya, de vegades, d’una poliartritis migratòria
aguda.2

Finalment, cal tenir en compte que qualsevol
reacció cutània generalitzada produïda per medi-
caments es pot acompanyar d’una artritis o d’u-
na artràlgia lleus.

Altres artropaties relacionades 
amb medicaments

A rtritis gotosa ag u d a . Constitueix, probable-
ment, una de les formes més doloroses d’artritis
induïda per medicaments. La hiperuricèmia i la
gota poden ser conseqüents a un augment de la
producció d’àcid úric o a una disminució de la
seva excreció renal. Els fàrmacs que s’han rela-
cionat amb augments dels nivells plasmàtics d’à-
cid úric amb més freqüéncia són els diürètics
tiazídics i anàlegs, sobretot en dones d’edat
avançada tractades de manera crònica,1 mitjan-
çant una disminució de la filtració glomerular i un
efecte sobre el túbul.2 Altres fàrmacs (àcid acetil-
salicílic a dosis baixes, quimioteràpics antineo-
plàstics, àcid nicotínic a dosis elevades, etc.)
poden produir un augment del nivell plasmàtic d’à-
cid úric, que de vegades s’acompanya d’una crisi
gotosa.

Trastorns del colagen. L’artràlgia i l’artritis po-
den constituir una de les primeres manifesta-
cions de qualsevol malaltia del colagen; certs
fàrmacs poden agreujar, activar i, fins i tot, pro-
duir algunes d’aquestes malalties. L’ a d m i n i s t r a -
ció intravenosa del complex ferro-dextrà pot
agreujar una artritis reumatoide; també s’ha ob-
servat que aquest fàrmac pot produir artràlgies
en malalts que prèviament no tenien artritis reu-
m a t o i d e .2 El levamisol també pot produir un
agreujament d’una artritis reumatoide. El ferro
administrat per via oral per al tractament de
l’anèmia associada a l’artritis reumatoide es pot
dipositar en els teixits articulars i actuar com a
un factor addicional d’agreujament de la inflama-
c i ó .1 S’han descrit casos en què la producció o
l’agreujament d’una artritis reumatoide ha estat
atribuida als contraceptius orals. No obstant, la
majoria dels estudis epidemiològics han suggerit
una reducció del risc9,10 o bé que no existeix cap
associació ni positiva ni negativa.11
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Dades de la targeta groga
a Catalunya

En cinc anys s’han avaluat unes 4.200 notifica-
cions de sospites de reaccions adverses a medi-
caments; només en 32 una de les reaccions
notificades va ser artràlgia i/o artritis.

En 21 notificacions una de les reaccions adver-
ses va ser artràlgia. Es tractava de 16 dones,
d’edat mitjana de 40 anys (7-70) i de 5 homes,
d’edats compreses entre 6 i 31 anys. En 16
d’aquests casos l’artràlgia formava part d’una
síndrome més general amb manifestacions d’hi-
persensibilitat (urticàries, febre, etc.). Els medi-
caments implicats en aquests casos varen ser
molt variats i inclouen antibiòtics (amoxicil·lina,
penicil·lina procaïna, penicil·lina benzatina, mino-
ciclina, fosfomicina, espiramicina, isoniazida,
econazol i una combinació d’amfotericina B i
tetraciclina), complex ferro-dextrà, corticoides
(prednisona, parametasona i una combinació de
dexametasona, dipirona, piridoxina, hidroxicoba-
lamina i cocarboxilasa), analgèsics (àcid acetilsa-
licílic i paracetamol) i altres fàrmacs (amitriptilina
i tioridazina). En els altres 5 casos l’artràlgia va
ser l’única reacció notificada i els medicaments
s o s p itosos varen ser: ferro-dextrà, piroxicam, ni-
fedipina «retard», bezafibrat i la vacuna de la
febre groga.

En 8 notificacions l’artritis va ser una de les
reaccions adverses descrites; es tractava de 5
homes d’edats compreses entre 52 i 71 anys i de
3 dones d’edats compreses entre 23 i 58 anys.
En 4 casos l’artritis formava part d’una reacció
d’hipersensibilitat i els medicaments sospitosos
varen ser el complex ferro-dextrà, l’amoxicil·lina
amb àcid clavulànic, el cotrimoxazol i la clortali-
dona. En 3 casos l’artritis va ser l’única reacció
notificada i els medicaments sospitosos d’haver-l a
produït varen ser orgoteïna, furosemida i cap-
topril. Finalment, el darrer cas va ser una artri-
tis gotosa en un home de 71 anys que estava
tractat des de feia temps amb una combinació
de furosemida i triamterè.

En els altres casos l’artritis i l’artràlgia es varen
presentar conjuntament; en un d’ells el medica-
ment sospitós va ser el carbimazol, en un altre la
indometacina i en el tercer una combinació d’hi-
droclorotiazida i amilorida; en aquest darrer cas la
reacció es va acompanyar d’una erupció.

Conclusió

Alguns fàrmacs poden ser causa de quadres
d’artritis o d’artràlgia, que sovint no s’acompa-
nyen d’altra simptomatologia. Davant d’una artràl-
gia en pacients sense antecedents cal incloure
sobretot l’ús recent de quinolones, antihistamí-
nics H2, bloquejadors β−adrenèrgics o corticoides
entre les possibles causes. L’ús de fàrmacs tam-
bé pot ser causa de l’agreujament d’una artritis
reumatoide i, més sovint, de la precipitació d’un
atac de gota.
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Alteracions hepàtiques produïdes
per medicaments

Desprès de la seva absorció, els fàrmacs admi-
nistrats per via oral passen pel fetge, on són
«filtrats» abans d’arribar a la circulació general. A
més a més, el fetge intervé en la metabolització
de nombrosos fàrmacs. La interacció entre fetge
i medicaments determina que les reaccions d’he-
patotoxicitat puguin tenir una especial rellevàn-
cia clínica. Algunes d’aquestes reaccions poden
ser greus. Es tracta de quadres inespecífics, en
els quals el diagnòstic causal pot passar desa-
percebut. Sovint el mecanisme de producció és
desconegut.

En 5 anys s’han rebut 102 notificacions d’altera-
cions hepatobiliars, que representen un 3,2 % del
total.

Us agrairem que notifiqueu totes les sospites de
reaccions hepátiques produïdes per medica-
ments que observeu.

Efectes indesitjables
dels antisèptics urinaris

En l’actualitat s’utilitzen nombrosos antibiòtics i
quimioteràpics antibacterians per al tractament
d’infeccions urinàries. Seria interessant conèixer
amb més detall el perfil dels seus efectes indesit-
jables, per tal de contribuir a establir la relació
benefici/risc de cada pauta de tractament. Ne-
cessitem que notifiqueu els esdeveniments ad-
versos susceptibles de ser efectes indesitjables
dels medicaments que observeu en pacients
tractats d’infeccions urinàries.

Efectes indesitjables psiquiàtrics
dels hipnosedants

Amb el darrer número del Butlleti vàrem enviar
una «targeta blanca» amb un petit qüestionari
sobre efectes indesitjables psiquiàtrics dels hip-
nosedants. Agrairem que els que encara no l’ha-
gin enviada, ho facin en els propers dies.

Depressió per fàrmacs

Amb freqüència creixent s’atribueixen molts qua-
dres depressius a l’ús de medicaments. Els fàr-
macs implicats més sovint han estat els antiemè-
tics, cinnarizina i flunarizina, hipnosedants, anti-
convulsivants, reserpina, clonidina, els bloqueja-
dors β-adrenèrgics més liposolubles (com timo-
loI, propranolol, metoprolol i oxprenolol), metildo-
pa, antiinflamatoris no esteroïdals (sobretot indo-
metacina i sulindac), antitiroïdals a dosis excessi-
ves, ciclosporina, contraceptius orals i corticoi-
des.

En la visita de persones amb simptomes depres-
sius cal fer sempre una anamnesi farmacològica
detallada. La depressió és una possible patolo-
gia iatrogènica mal coneguda i per tant convé
notificar-ne la sospita.

Tremolor i nifedipina

Hem rebut algunes notificacions que descriuen
casos de tremolor intens en pacients tractats amb
nifedipina, un dels quals va millorar després
de suspendre el tractament. Per tal d’aclarir la
naturalesa d’aquesta reacció, ens interessa, que
en notifiqueu altres casos que veieu.
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