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Voleu opinar o comentar el contingut del Butlletí? Envieu cartes al director!

Les publicacions mèdiques acostumen a tenir una secció de Cartes al Director, on s’expressen opinions, es
contraposen arguments, es comenten articles, i es posen de relleu inexactituds o errades. Per limitacions d’espai al
Butlletí no ho hem fet fins ara. La telemàtica ofereix la possibilitat d’obrir un espai virtual de debat. L’adreça és:

http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/asp/bg_c.asp

En aquest espai també hi trobareu informació addicional sobre qüestions tractades al Butlletí.

Recentment diverses agències reguladores han
alertat sobre un possible risc de tumors associat a
l’ús de tacròlim i pimecròlim en aplicació tòpica
(Protopic®, Elidel®, Isaplic®) per al tractament de la
dermatitis atòpica.1

La dermatitis atòpica és una malaltia inflamatòria
recurrent crònica especialment freqüent en nens. Als
països desenvolupats afecta prop d’un 20% dels
nens.2  Cal assegurar que el pacient estigui hidratat
i evitar els irritants i al·lergògens. Pot ser útil l’aplicació
de cremes emol·lients sense alcohols (que són
irritants). Si no n’hi ha prou, per al tractament de la
pruïja i de les lesions d’èczema els corticoides tòpics
de baixa potència es consideren d’elecció. En principi
cal evitar els corticoides halogenats, que són els més
potents, sobretot a la pell de la cara.

Recentment s’han comercialitzat dos immunosu-
pressors tòpics. El tacròlim , en pomada al 0,03% i
al 0,1%, ha estat aprovat per al tractament de les
formes moderades o greus en adults i en nens a
partir de dos anys, si no responen de manera
adequada als tractaments convencionals. El
pimecròlim , en crema a l’1%, ha estat aprovat per
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als signes o símptomes de la dermatitis lleu o mo-
derada a partir de dos anys, sense les restriccions
del tacròlim.

Una metaanàlisi recent de 25 assaigs clínics so-
bre el tractament amb tacròlim i pimecròlim en
aplicació tòpica en més de 6.000 pacients amb
dermatitis atòpica, ha mostrat que el tacròlim al
0,1% té una eficàcia similar a la dels corticoides
tòpics potents i superior a la dels de baixa potència
com l’acetat d’hidrocortisona a l’1% (vegeu el
quadre). En canvi, el pimecròlim seria menys eficaç
que els corticoides potents; no s’ha comparat amb
els de baixa potència.3  A més, l’ús de tacròlim i
pimecròlim es va associar a més cremor cutània
que el de corticoides tòpics, però no es van obser-
var diferències en la incidència d’infecció cutània.
Els autors van concloure que, a falta d’estudis que
mostrin que són més segurs a llarg termini, els
avantatges d’eficàcia sobre els corticoides tòpics
són incerts.

Els efectes adversos més freqüents del tacròlim i
el pimecròlim en aplicació tòpica són locals, com
sensació de cremor, irritació, pruïja o eritema. Tam-
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bé poden augmentar el risc d’infeccions cutànies.
S’ha descrit limfadenopatia, habitualment transi-
tòria i atribuïda a infeccions subjacents. Tot i que
l’absorció a través de la pell és escassa, en alguns
pacients s’han detectat concentracions plasmà-
tiques d’ambdós fàrmacs. En estudis en animals
tractats amb dosis altes dels dos fàrmacs per via
tòpica o oral, s’hi va observar que induïen càncer
relacionat amb la dosi aplicada.

L’FDA ha rebut notificacions de casos de càncer
després de l’aplicació tòpica d’aquests fàrmacs.
Fins a desembre de 2004, s’havien notificat 19
casos de càncer en pacients tractats amb tacròlim
tòpic (16 adults i tres nens de menys de 16 anys),
els quals van ser diagnosticats entre 21 i 790 dies
després de l’inici del tractament (període mitjà fins
al diagnòstic de 150 dies). Nou casos eren limfo-
mes, i 10 tumors cutanis (set en el lloc d’aplicació).
Els tipus de tumors van ser carcinoma de cèl·lules
escamoses, sarcoma cutani i melanoma maligne.
També s’han notificat 10 casos relacionats amb
l’ús de pimecròlim  tòpic, en quatre nens (tres de
menys de 6 anys) i sis adults. Dels 10 casos, cinc
eren tumors cutanis, quatre limfomes i un una
limfadenitis granulomatosa; el diagnòstic es va fer
entre 7 i 300 dies després de l’inici del tractament
(mitjana de 90 dies).4

Tacròlim i pimecròlim són immunosupressors que
es poden absorbir després de la seva aplicació
cutània. Per tant, els primers senyals que han
suggerit un possible risc de càncer associat al seu
ús s’han de considerar seriosament. Les dades
disponibles indiquen que en el tractament de
l’èczema atòpica aquests fàrmacs no presenten
avantatges sobre els corticoides tòpics. El pime-
cròlim és menys eficaç que els corticoides tòpics.

Recomanacions

Tot i que el tacròlim té més dades d’eficàcia, no ha
estat avaluat en cas de resposta inadequada als
corticoides, que precisament n’és la indicació
autoritzada. Les autoritats reguladores adverteixen
que cal considerar-los fàrmacs de segona línia, que
només s’haurien d’emprar si els emol·lients i els
corticoides tòpics són ineficaços o insuficients. A
més, s’haurien d’aplicar per períodes curts o de
manera intermitent, i a la mínima concentració efi-
caç del fàrmac. També adverteixen que no s’hau-
rien d’emprar en pacients amb el sistema immu-
nitari debilitat o compromès, en menors de dos
anys, ni en pacients amb infecció cutània vírica
activa. Finalment, recomanen que cal informar els
pacients que s’estan revisant les dades que sugge-
reixen un possible risc de càncer, que qualsevol
pacient amb una limfadenopatia que no es resolgui
ha de ser estudiat de manera detallada, i que cal
evitar l’exposició a la radiació ultraviolada inne-
cessària i potencialment perillosa. Davant d’aques-
tes advertències, i atès que no són tractaments
que guareixin una malaltia greu, nosaltres recoma-
nem evitar-los mentre no s’aclareixin aquests
senyals inquietants d’inseguretat.
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Una metaanàlisi que no resol totes les incerteses

Tacròlim i pimecròlim han estat comparats amb corticoides en vuit assaigs clínics en 3.771 pacients.
Les concentracions d’uns i altres han variat d’un assaig a l’altre. Alguns resultats són:

• El tacròlim al 0,03% i al 0,1% durant tres setmanes es va associar a una taxa de millora gairebé
tres vegades superior a l’acetat  d’hidrocortisona a l’1%.

• No obstant, el tacròlim al 0,03% durant tres setmanes va ser lleugerament inferior al butirat
d’hidrocortisona al 0,1%, i el tacròlim al 0,1% va tenir una eficàcia equivalent al butirat
d’hidrocortisona al 0,1%.

• Al cap de 12 setmanes, però, el tacròlim al 0,1% va ser superior a la combinació de butirat
d’hidrocortisona al 0,1% (al tronc i extremitats) i acetat d’hidrocortisona a l’1% (al cap i coll). No
obstant, l’aplicació de tacròlim al 0,1% només està aprovada durant un màxim de tres setmanes,
i després es recomana reduir-ne la concentració al 0,03%.

• El pimecròlim a l’1% va ser inferior al valerat de betametasona al 0,1%.

Per tant, els resultats varien segons els fàrmacs, les seves concentracions i la sal de corticoide que
va rebre el grup de control. No es pot generalitzar sobre la superioritat d’uns o altres.
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L’ezetimiba (Ezetrol®) és un nou fàrmac hipolipe-
miant amb un mecanisme d’acció diferent al dels
altres hipocolesterolemiants.

El passat mes de febrer l’Agència canadenca va
alertar sobre el risc de miàlgia, rabdomiòlisi, he-
patitis, pancreatitis i trombocitopènia en pacients
tractats amb ezetimiba, motiu pel qual va decidir
incloure aquesta informació a la fitxa tècnica.1  El
mes de març l’Agència francesa va informar que
s’havien notificat alguns casos de rabdomiòlisi.2

Fa un any l’FDA nord-americana va incloure el risc
de litiasi biliar i de colecistitis a la fitxa tècnica, així
com reaccions d’hipersensibilitat com angioedema
i erupció cutània.3

L’ezetimiba inhibeix l’absorció intestinal del coles-
terol i d’altres esterols d’origen vegetal, procedents
de la dieta i de la bilis, i el fabricant afirma que no
inhibeix l’absorció dels triglicèrids ni la de les
vitamines liposolubles. En canvi, les estatines
redueixen la síntesi hepàtica de colesterol i
afavoreixen la seva depuració del plasma. Les
resines redueixen el colesterol plasmàtic perquè
n’afavoreixen l’oxidació per formar àcids biliars.

L’ezetimiba està autoritzada per a la hipercoles-
terolèmia primària (en combinació amb una esta-
tina o en monoteràpia), en la hipercolesterolèmia
familiar homozigòtica (en combinació amb una
estatina), i en la sitosterolèmia familiar.

Atès que l’experiència d’ús n’és molt limitada, la
informació sobre els seus efectes adversos és
escassa. En els assaigs clínics amb ezetimiba en
combinació amb una estatina, prop d’un 4% dels
pacients tractats van presentar miàlgies , una taxa
que no ha estat diferent de l’enregistrada en els
tractats amb una estatina sola. S’han publicat
alguns casos de miotoxicitat associats al seu ús
en pacients que ja rebien una estatina i aquesta hi
era ben tolerada.4  En els assaigs amb ezetimiba
en monoteràpia, la incidència d’elevació de les
CPK de més de 10 vegades els valors normals va
ser de 0,2% amb ezetimiba, en comparació de
0,1% amb placebo.5  Des de la seva comercialit-
zació a Alemanya s’han notificat cinc casos de
miàlgia, quatre d’elevació de les CPK i sis de
miàlgia amb elevació de CPK; alguns pacients
prenien també una estatina, però no havien
presentat alteracions amb l’estatina sola. Quant
als trastorns hepàtics , un 1,3% dels pacients
tractats amb ezetimiba més una estatina van pre-
sentar un augment de les transaminases de com

bg Ezetimiba: efectes adversos musculars
i hepàtics

a mínim tres vegades el valor normal, en compa-
ració de 0,4% amb placebo més una estatina. A
Alemanya s’han notificat cinc casos d’hepatitis i
10 d’augment de transaminases.

Fins ara no s’ha demostrat que sigui eficaç en la
prevenció d’esdeveniments cardiovasculars, ni hi
ha assaigs clínics comparatius amb resines o
fibrats. En pacients amb hipercolesterolèmia,
l’addició d’ezetimiba al tractament amb una estatina
(simvastatina o atorvastatina) redueix més el
colesterol LDL que l’estatina sola, tot i que el seu
efecte en monoteràpia és inferior al de l’estatina. A
més, l’addició d’ezetimiba a l’estatina no s’ha
mostrat més segura i és més cara que augmentar
la dosi de l’estatina. Amb les dades disponibles,
l’ezetimiba s’hauria de considerar només en
pacients amb sitosterolèmia familiar, i en la
hipercolesterolèmia homozigòtica familiar, quan cal
afegir un segon hipolipemiant a una estatina i no
són adients altres opcions com les resines.

Atès que l’ezetimiba és un fàrmac nou, cal limitar-
ne l’ús als pocs pacients en els quals pugui caldre,
i estar alerta a la possibilitat d’efectes adversos.
La notificació de sospites de reaccions adverses
permetrà conèixer-ne millor el perfil de seguretat a
llarg termini.
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Hi ha poca informació sobre els riscos dels
analgèsics per dones lactants. No obstant, es con-
sidera que els d’ús més habitual es poden emprar
sense necessitat d’interrompre la lactància.1-3

El paracetamol  és l’analgèsic d’elecció per a la
mare. A més, és molt emprat en pediatria. Només
en passa una petita quantitat a la llet materna, i no
s’han registrat efectes adversos en els lactants.
Malgrat que no hi ha dades sobre tractaments
prolongats, es considera que el seu ús en la mare
és compatible amb la lactància sense risc per al
lactant.4

L’ibuprofèn  pràcticament no arriba a la llet i, a més,
té una semivida d’eliminació curta i no se’n for-
men metabòlits actius. És l’antiinflamatori no
esteroïdal més ben avaluat en aquesta situació; el
seu ús en la mare és compatible amb la lactància,
sense perill per al lactant. No obstant, no ofereix
avantatges com a analgèsic sobre el paracetamol,
ni per a la mare ni per al lactant.

La majoria de dades sobre l’ús d’àcid acetil-
salicílic  (AAS) durant la lactància provenen de ma-
res tractades de manera ocasional o durant
períodes curts, a les dosis habituals. El pas d’AAS
a la llet, fins i tot després de la presa de dosis altes,
es tradueix en la ingestió pel lactant d’una quantitat
molt inferior a la dosi recomanada en pediatria. No
obstant, no es pot excloure un risc d’efectes ad-
versos en el lactant, sobretot en cas que la mare
en prengui dosis altes o durant molt de temps. De
fet, hi ha un cas publicat d’acidosi metabòlica en
el fill d’una dona que en prenia 3,9 g al dia. És
preferible evitar l’AAS durant la lactància, perquè
es disposa d’alternatives com el paracetamol o

l’ibuprofèn. Tot i que una presa puntual no implica
risc, cal precaució a causa dels efectes derivats
de l’efecte antiagregant plaquetari.

Tot i que les dades procedents de mares tractades
amb codeïna  després del part indiquen que la seva
administració a dosis habituals durant alguns dies
és compatible amb la lactància d’un nen sa, la seva
addició al paracetamol no ofereix avantatges clars
en termes d’efecte analgèsic i augmenta el risc
d’efectes adversos (restrenyiment de la mare).
Quan el dolor és intens, l’ús de morfina  és habi-
tualment compatible amb la lactància d’un nen sa,
si el tractament dura menys de 48 hores. Quan les
dosis són elevades o l’administració és prolonga-
da, el pas de la morfina a la llet materna obliga a
una vigilància curosa del nen, a causa sobretot del
risc de sedació. Per prudència, cal vigilar la possi-
ble aparició de somnolència o restrenyiment, i es
recomana una vigilància especial dels nens prema-
turs, amb baix pes o malalts. En cas de malaltia
respiratòria del nen, és preferible evitar l’adminis-
tració d’opiacis a la mare.
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