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S’ha suggerit que el tramadol té escassa tendèn-
cia a produir dependència. No obstant, els resul-
tats de diversos estudis indiquen que el seu po-
tencial d’abús no és diferent del d’altres opiacis.3 
Una anàlisi de 104 notificacions de dependència 
de tramadol rebudes al centre de farmacovigi-
lància de Suècia entre 1995 i 2006 (d’un total de 
550 notificacions relatives a tramadol), va mos-
trar nombrosos casos de síndrome d’abstinència, 
ús abusiu i augment progressiu de la dosi, més 
de la meitat dels quals van ser qualificats com a 
greus. La meitat dels pacients van ser ingressats 
per abstinència. Molts eren joves (la meitat tenia 
menys de 45 anys) i la majoria dones. 

El tramadol produeix els efectes adversos co-
muns dels opiacis: digestius (són freqüents la 
nàusea, vòmit, sequedat de boca i restrenyiment), 
neuropsiquiàtrics (mal de cap, somnolència, 
vertigen, confusió, trastorn de l’humor, síndrome 
d’abstinència i dependència física i psicològica), 
urinaris, depressió respiratòria (compte en na-
dons i en pacients amb MPOC), i síndrome d’abs-
tinència en els nounats exposats in utero.

També pot produir convulsions, i per tant cal evi-
tar-lo en cas d’epilèpsia o de presa concomitant 
d’altres fàrmacs que les afavoreixin (antidepres-
sius tricíclics, ISRS i ISRNA, antipsicòtics, bupro-

El tramadol és un analgèsic opiaci feble. És àm-
pliament emprat, probablement perquè se’l per-
cep injustificadament com a més segur que altres 
opiacis, i perquè ha ocupat en gran part el lloc del 
dextropropoxifè, retirat del mercat l’any 2010.1 A 
Catalunya, el novembre passat es van dispensar 
gairebé 173.000 envasos de tramadol (prop de 
58.000 en monoteràpia i 115.000 en combinació 
amb paracetamol) a càrrec del CatSalut. 

El tramadol pot produir efectes adversos greus. A 
Anglaterra i Gal·les, en els darrers 4 anys el nom-
bre de morts per tramadol s’ha duplicat; l’any 
passat n’hi va haver com a mínim 179.2 

El tramadol actua sobretot a través de dos meca-
nismes: activa els receptors opioides µ i inhibeix 
la recaptació de serotonina i noradrenalina, de 
manera molt similar a la venlafaxina (un antide-
pressiu ISRNA). Es creu que aquest mecanisme 
explicaria el seu efecte sobre el dolor neuropàtic. 
És metabolitzat pel CYP2D6 a un metabòlit ac-
tiu, l’O-desmetiltramadol (M1). La quantitat d’M1 
que es forma després d’una mateixa dosi de tra-
madol varia molt d’una persona a una altra, en 
part a causa de polimorfisme genètic. Un 10% 
de la població dels països del sud d’Europa i fins 
a un 30% d’àrabs i africans orientals en són me-
tabolitzadors ultraràpids. A més, l’administració 
concomitant de fàrmacs inhibidors del CYP2D6, 
com alguns ISRS (paroxetina, fluoxetina), estati-
nes, quinidina i fenotiazines, també pot inhibir la 
formació d’M1. Tot això afegeix variabilitat inter-
individual en la resposta al tramadol. 
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piona i opiacis), singlot, toxicitat hepàtica (sobre-
tot en combinació amb paracetamol), hipotensió 
i rigidesa muscular.

Una anàlisi dels casos d’efectes adversos greus 
de tramadol notificats a França als centres de far-
macovigilància (296) i als laboratoris farmacèutics 
(59) en el període 2010-11 va revelar que, apart 
dels efectes greus propis dels opiacis, el trama-
dol també pot produir síndrome serotoninèrgica, 
així com efectes poc coneguts com hiponatrè-
mia i hipoglucèmia.4 

La síndrome serotoninèrgica és un dels efec-
tes greus del tramadol. El risc és especialment 
elevat en pacients que prenen simultàniament un 
antidepressiu (vegeu el Quadre). Les dades pro-
cedents de notificació espontània revelen que 
en la majoria dels casos la síndrome es produeix 
després d’iniciar o augmentar la dosi d’un fàrmac 
serotoninèrgic (per ex., augment de la dosi del 
tramadol en un pacient tractat simultàniament 
amb paroxetina). En aquestes ocasions sovint el 
tramadol havia estat administrat al mateix temps 
que altres fàrmacs, com paroxetina, venlafaxina, 
fluoxetina, clomipramina, sertralina o mirtazapi-
na. En la majoria dels casos notificats el quadre 
va evolucionar favorablement, però se n’han des-
crit casos de desenllaç mortal.5

El risc d’interaccions farmacològiques amb 
tramadol és més alt que amb codeïna. Les prin-
cipals conseqüències en són un risc augmentat 
de síndrome serotoninèrgica, d’hipoglucèmia o 
de convulsions, i un augment de l’INR (i per tant 
del risc hemorràgic) en cas de combinació amb 
un anticoagulant oral cumarínic. S’han descrit 
casos d’augment de l’efecte anticoagulant de la 
warfarina, en ocasions amb hemorràgia, en afegir 
tramadol. Es recomana vigilar l’INR, i pot caldre 
reduir la dosi. Cal especial precaució durant la 

primera setmana de tractament amb tramadol, 
sobretot en pacients de més de 65 anys.

S’han descrit casos d’hiponatrèmia en pacients 
tractats amb tramadol, sobretot a l’inici del trac-
tament, atribuïda a una síndrome de secreció ina-
dequada d’hormona antidiürètica (SIADH).6,7 En 
un estudi observacional recent, l’inici del tracta-
ment amb tramadol es va associar a un augment 
del doble del risc d’ingrés hospitalari per hipo-
natrèmia, en comparació de la codeïna. Aquest 
increment del risc es va limitar als primers 30 dies 
d’ús.8 No se sap per quin mecanisme el trama-
dol podria causar hiponatrèmia (activitat sobre el 
receptor µ? inhibició de la recaptació de seroto-
nina?).

En els darrers anys s’han publicat alguns casos 
d’hipoglucèmia en pacients tractats amb trama-
dol, sobretot en persones amb diabetis, però 
també sense la malaltia,9 i algun d’hipoglucè-
mia greu en pacients que patien una intoxicació 
per tramadol.10 L’any 2013 es va incloure aquest 
efecte advers a la fitxa tècnica. 

Entre 1997 i novembre de 2010 a la base de 
dades de farmacovigilància de França s’hi ha-
vien rebut 3.726 notificacions relacionades amb 
tramadol i 2.349 amb codeïna. La hipoglucèmia 
va ser considerada com el símptoma principal 
en 35 notificacions relatives a tramadol i només 
en una de les de codeïna. Els pacients que van 
patir hipoglucèmia amb tramadol van ser gent 
gran (edat mitjana de 70 anys); generalment la 
hipoglucèmia va aparèixer després de 5 dies de 
tractament. Més d’un terç dels pacients tenien 
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Síndrome serotoninèrgica i tramadol: compte amb les interaccions!

•  Nombrosos fàrmacs augmenten la transmissió serotoninèrgica en diferents graus. Els principals són els anti-
depressius ISRS, els inhibidors de la recaptació de serotonina i noradrenalina (ISRNA, venlafaxina, duloxetina), 
la mirtazapina, els tricíclics, l’hipèric (herba de Sant Joan), els antidepressius IMAO (moclobemida), l’antibiòtic 
d’ús hospitalari linezolida, els antiparkinsonians inhibidors de la MAO B (selegilina, rasagilina), alguns opia-
cis (tramadol, petidina), bupropiona, liti i triptans. Els complements dietètics a base de triptòfan (emprats 
de vegades com a antidepressius) també poden augmentar la serotonina. 

•  La síndrome serotoninèrgica es manifesta per hiperexcitabilitat neuromuscular (mioclònies, hiperreflèxia, tre-
molor i rigidesa) i inestabilitat neurovegetativa (hipotensió o hipertensió arterial, taquicàrdia, calfreds, febre, 
sudoració, possiblement coma), així com trastorns mentals (agitació, confusió) i digestius (diarrea). 

•  Sovint, la síndrome es produeix en el context d’una interacció farmacològica (combinació de dos fàrmacs 
serotoninèrgics i/o interacció farmacocinètica) o en cas de sobredosi d’un fàrmac serotoninèrgic. No obstant, 
en alguns pacients també es pot observar en monoteràpia a dosis terapèutiques. 

•  Les manifestacions clíniques apareixen ràpidament, sovint unes hores després de la ingesta del fàrmac causant, 
a diferència del que passa en cas de síndrome neurolèptica maligna, que és d’inici més gradual i s’acompanya 
de rigidesa extrapiramidal. L’inici agut dels símptomes obliga a buscar una explicació tòxica i considerar altres 
possibilitats (com abstinència d’alcohol o d’altres drogues, epilèpsia no convulsiva o encefalitis). 

•  En els pacients que ja reben un fàrmac serotoninèrgic de manera regular, cal evitar afegir-ne un altre en la 
mesura del possible. En general, es recomana que aquests pacients evitin els fàrmacs serotoninèrgics no 
psicofàrmacs, rebin no més d’un antidepressiu, estiguin avisats per evitar l’automedicació amb hipèric o amb 
triptòfan, i sobretot no prenguin mai un antidepressiu IMAO.

Risc d’hipoglucèmia
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altres factors de risc d’hipoglucèmia.11 En un 
estudi posterior sobre aquestes notificacions es 
van comparar els riscos associats a tramadol, 
dextropropoxifè (conegut inductor d’hipoglucè-
mia) i codeïna (sobre la qual fins ara no se n’ha 
publicat cap cas).12 Sobre un total de 72 noti-
ficacions d’hipoglucèmia atribuïdes a dextro-
propoxifè, 43 a tramadol i no cap a codeïna, en 
els dos primers grups les característiques dels 
pacients van ser molt similars. En la majoria de 
casos eren persones d’edat avançada, almenys 
amb algun factor de risc d’hipoglucèmia (en un 
58%, generalment diabetis o insuficiència re-
nal). La hipoglucèmia es va produir en un termini 
mitjà de 4 i 5 dies, respectivament. Sis pacients 
tractats amb dextropropoxifè i 2 amb tramadol 
van tornar a presentar hipoglucèmia en ser reex-
posats al fàrmac. En un estudi previ, la incidèn-
cia de notificació d’hipoglucèmia amb la combi-
nació tramadol + paracetamol va ser similar a la 
de dextropropoxifè + paracetamol.13 

En un estudi recent de casos i controls sobre més 
de 330.000 pacients que havien rebut tramadol, 
l’inici del tractament amb aquest fàrmac va donar 
lloc a una incidència d’ingrés per hipoglucèmia 
en els primers 30 dies de tractament que va ser 
quatre vegades més alta que amb codeïna (3 per 
10.000 amb tramadol i 0,7 per 10.000 amb co-
deïna).14

La hipoglucèmia per tramadol podria tenir rela-
ció amb el seu mecanisme d’acció. El tramadol 
inhibeix la gluconeogènesi hepàtica i potencia 
la utilització perifèrica de la glucosa no mitjan-
çada per insulina.15 L’estimulació dels receptors 
µ amb tramadol al còrtex cerebral i a l’hipotà-
lem incrementaria la senyalització de la insulina i 
augmentaria la sensibilitat hepàtica a la insulina. 
En ambdós casos aquests efectes són bloque-
jats per naloxona. De tota manera, es desconeix 
per què no s’ha observat hipoglucèmia amb 
morfina i amb altres agonistes opiacis.16 D’altra 
banda, la via de la serotonina té efectes comple-
xos sobre la regulació perifèrica de la glucosa; 
estudis en animals suggereixen que la seroto-
nina indueix hipoglucèmia en ratolins i en rates 
diabètiques.17,18

El tramadol és un opiaci feble amb un efecte 
analgèsic que no passa de moderat. És percebut 
com a escassament addictiu, però des de la seva 
comercialització s’acumulen les dades sobre risc 
de dependència i síndrome d’abstinència. Pot 
produir efectes tòxics perillosos, sobretot quan 
se n’incrementa la dosi. Comparteix tots els ris-
cos dels altres analgèsics opiacis, però produeix 
síndrome serotoninèrgica amb més freqüència, 
sobretot a causa d’interaccions amb altres fàr-
macs. A més, pot causar hipoglucèmia i hipona-
trèmia, efectes que no comparteix amb els altres 
analgèsics opiacis. A Catalunya se’n fa un con-
sum elevat, malgrat que no té avantatges sobre 
altres analgèsics opiacis. Les novetats sobre els 
seus efectes adversos obliguen a fer-ne un ús 
més prudent, o simplement a evitar-ne la pres-
cripció. És difícil imaginar un malalt que pugui ne-
cessitar tramadol per sobre d’altres alternatives. 
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Conclusió

bg Llibres d’interès

Darrerament s’han publicat traduccions al cas-
tellà de dos llibres de gran interès sobre la in-
dústria farmacèutica en el món: Mala farma, 
de Ben Goldacre1 i Medicamentos que matan y 
crimen organizado, de Peter Gøtzsche.2 També 

són recents els llibres Hablando claro de Joanna 
Moncrieff3 i ¿Somos todos enfermos mentales? 
de Frances Allen,4 sobre la mercantilització de la 
salut mental.

www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2010/NI_2010-07_deprancol.htm
http://www.sietes.org/buscar/cita/98372
www.sietes.org/buscar/cita/93272
www.sietes.org/buscar/cita/98373
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El llibre de Gøtzsche descriu les pràctiques de 
la indústria per modificar o maquillar els resul-
tats dels assaigs clínics, falsejar resultats en 
les publicacions en revistes mèdiques, comprar 
aquestes mateixes revistes, enganyar els regu-
ladors, i corrompre polítics, gestors, funcionaris 
de l’estat, professors universitaris, metges i el 
conjunt dels sistemes de salut. El resultat: un in-
crement de les vendes basat en “col·locar” me-
dicaments a gent que no els necessita. Aquests 
medicaments innecessaris produeixen anual-
ment milions de morts per efectes indesitjats a 
tot el món.

Peter Gøtzsche és metge, farmacòleg clínic i 
professor de Disseny i Anàlisi de la Investigació 
Clínica a la Universitat de Copenhaguen, i di-
rector de la Nordic Cochrane Collaboration. Ha 
publicat més de 70 articles a les cinc principals 
revistes mèdiques mundials. És autor de diver-
sos llibres, fins ara el més conegut va ser sobre 
els perills sanitaris del cribratge del càncer de 
mama amb mamografia.

El llibre de Gøtzsche crida l’atenció per la preci-
sió del que s’hi diu, i perquè el que s’hi explica 
està rigorosament documentat. Llegint aquest 
llibre es veu com s’han manipulat els resultats 
dels assaigs clínics i altres estudis amb, per 
exemple,  antidepressius, antipsicòtics, antiin-
flamatoris, estatines, el tractament de la hiper-
tensió arterial, i l’ús d’insulina en la diabetis de 
tipus 2. 
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