
butlletí groc
juliol - setembre 2017

Vol. 30, n.º 3

bg

En els darrers anys s’han comercialitzat nom-
brosos fàrmacs que actuen sobre el sistema 
immunitari. Els immunosupressors i immuno-
moduladors, així com els anticossos monoclo-
nals que alteren la immunitat, poden produir 
malalties autoimmunitàries.1 Per altra banda, 
abans de l’aparició dels fàrmacs biotecnològics 
ja es coneixien malalties immunitàries causades 
per fàrmacs. En aquest número en comentem 
exemples que il·lustren algunes hipòtesis de 
mecanismes.

El funcionament del sistema immunitari és 
complex i mal conegut. Es basa en una resposta 
innata ràpida i inespecífica, un sistema adaptatiu 
que respon específicament a un antigen i que 
implica la noció de memòria, i la contribució de 
factors com les citocines (interleucines i factors 
de necrosi tumoral).

Les malalties autoimmunitàries es deuen a una 
disfunció del sistema immunitari, el qual reac-
ciona contra els constituents fisiològics del propi 
organisme i causa lesions hístiques o cel·lulars. 
Les conseqüències clíniques depenen dels tei-
xits o cèl·lules afectats. 

L’autoimmunitat contribueix a l’etiopatogènia 
de nombroses malalties greus i freqüents. S’ha 
reconegut el seu paper, per exemple, en l’artritis 

reumatoide, l’espondilitis i altres malalties reu-
màtiques, les malalties inflamatòries intestinals, 
la diabetis de tipus 1, l’asma bronquial, l’escle-
rosi múltiple i altres malalties desmielinitzants, 
la psoriasi, l’anèmia hemolítica autoimmunitària, 
lupus, vasculitis i altres malalties del col·lagen, 
i moltes altres patologies. S’ha suggerit el seu 
paper en malalties mentals i neurodegenerati-
ves. És possible que sigui causa o contribueixi 
a altres patologies i símptomes de diagnòstic 
imprecís. Apart dels factors genètics (per ex., el 
grup HLA), s’ha identificat increment del seu risc 
en relació a factors infecciosos (per ex., C jejuni i 
síndrome de Guillain-Barré2) i farmacològics.

El fet que s’hagin anat reconeixent mecanis-
mes autoimmunitaris en malalties d’incidència 
i prevalença creixents fa pensar que aquestes 
patologies puguin tenir relació amb l’exposició a 
fàrmacs, conservants i altres additius alimenta-
ris, i altres productes.

Els fàrmacs poden produir malalties autoimmu-
nitàries per diversos mecanismes, sovint mal 
coneguts, que impliquen l’activació i participa-
ció de limfòcits T, autoanticossos i citocines. 
Alguns fàrmacs són utilitzats per la seva ac-
ció directa sobre el sistema immunitari. Altres 
modifiquen els constituents de l’organisme, els 
quals són aleshores identificats com a estranys 
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pel sistema immunitari. Quan el fàrmac té una 
estructura similar a la d’un constituent orgànic, 
la reacció immunitària dirigida contra el medica-
ment exposa també a una destrucció d’aquest 
constituent o a la seva disfunció.

Sovint és difícil establir una relació cau-
sal entre la presa d’un fàrmac i l’aparició o 
l’agreujament d’una malaltia autoimmunitària. 
Molts fàrmacs donen lloc a la formació d’auto-
anticossos, però això rarament es tradueix en 
malaltia. Així per exemple, gairebé un de cada 
cinc pacients que prenen isoniazida desenvo-
lupa anticossos antinuclears, però rarament 
presenta lupus simptomàtic. Per tant, la presèn-
cia d’autoanticossos no sempre es correlaciona 
amb l’aparició de signes o símptomes clínics. 
A la inversa, un pacient pot presentar trets 
d’autoimmunitat sense que es detectin autoan-
ticossos.3 El període d’aparició de la malaltia 
autoimmunitària varia d’algunes setmanes a 
diversos anys després d’iniciar el tractament, 
i això en dificulta la valoració causal. La retirada 
del fàrmac implicat acostuma a seguir-se d’una 
recuperació, que de vegades requereix un llarg 
període. Ocasionalment, una vegada desen-
cadenada l’autoimmunitat, aquesta continua 
evolucionant malgrat que es retiri el fàrmac. 

Atès que sovint els símptomes milloren després 
de suspendre el fàrmac causant, el diagnòs-
tic precoç és crucial per al pronòstic. No hi ha 
criteris estandarditzats per al diagnòstic d’auto-
immunitat induïda per fàrmacs. És evident que 
hi ha d’haver una relació temporal entre l’ad-
ministració del fàrmac i l’inici dels símptomes, 
però no s’han pogut establir altres criteris, com 
per exemple, l’existència d’una relació entre la 
dosi i la durada de l’exposició a cada fàrmac, i 
el risc de la malaltia. A més, pot ser impossible 
distingir una autoimmunitat induïda per fàrmacs 
del desemmascarament o la reactivació d’una 
malaltia autoimmunitària.4

L’any 1945 es van descriure per primera vega-
da símptomes de lupus eritematós sistèmic 
(LES) en pacients tractats amb sulfadiazina. El 
1953 es va notificar un cas de síndrome similar 
al lupus atribuït a hidralazina. Des d’alesho-
res, més de 100 fàrmacs de més de deu grups 
farmacològics han estat implicats en patologies 
autoimmunitàries.4

Tot i que el LES és una de les malalties autoim-
munitàries més freqüents, la seva incidència és 
de 10 casos per 100.000 i any en homes, i unes 
set vegades més alta en dones.5 S’ha suggerit 
que un 10% dels casos poden ser deguts a 

fàrmacs. A diferència del LES idiopàtic, el LES 
induït per fàrmacs és tan freqüent en homes 
com en dones.6

Es considera que la procaïnamida i la hidra-
lazina s’associen a un risc elevat de lupus, la 
quinina a un risc moderat, i altres fàrmacs com 
metildopa, captopril, acebutolol, clorpromazina, 
isoniazida, minociclina, propiltiouracil, carbama-
zepina, d-penicil·lamina i sulfasalazina, a un risc 
relativament baix.7 Més recentment, s’han des-
crit casos de lupus induït per bloquejadors del 
TNF alfa (adalimumab, etanercept, golimumab, 
infliximab) i per bloquejadors d’altres citocines 
(interferons, anakinra, tocilizumab, ustekinumab, 
secukinumab).8

Atès que són molècules de mida gran, els 
fàrmacs biològics són intrínsicament immunogè-
nics i poden induir la formació d’anticossos diri-
gits contra ells (per ex., anticossos antiinsulina, 
antiinfliximab, etc.). Aquests anticossos poden 
donar lloc a reaccions adverses i també poden 
determinar una menor eficàcia del fàrmac. Al 
Quadre 1 s’hi resumeix una possible classifica-
ció dels seus efectes adversos sobre el sistema 
immunitari.9

Els anti-TNF alfa, com infliximab, etanercept, 
adalimumab, golimumab i certolizumab, són 
emprats sobretot en l’artritis reumatoide i la 
psoriasi (vegeu la taula 1). S’ha descrit lupus en 
prop de dos de cada 1.000 pacients tractats. 
També s’han relacionat amb hepatitis autoimmu-
nitària i agreujament de malalties neurològiques 
desmielinitzants (esclerosi múltiple, neuropatia 
òptica). S’han notificat casos de psoriasi greu 
després de setmanes o anys d’haver iniciat 
tractament amb un anti-TNF alfa en pacients 
tractats per altres malalties diferents de la pso-
riasi, que sovint es van resoldre amb la retirada 
del fàrmac.10

L’interferó alfa, emprat sobretot com a antivíric, 
pot produir alteracions tiroidals (hipotiroïdisme o 
hipertiroïdisme). Sovint les anomalies són només 
biològiques, amb presència d’anticossos anti-
tiroidals (sobretot antitiroperoxidasa). Molt més 
rarament, els trastorns tiroidals apareixen alguns 
mesos o anys després de l’inici del tractament. 
Habitualment es resolen en suspendre el fàr-
mac. S’ha descrit lupus amb interferó alfa; els 
símptomes apareixen progressivament com a 
mínim tres mesos després d’iniciar el tractament 
i acostumen a resoldre’s quan s’atura. Se n’han 
descrit algunes formes progressives greus. Tam-
bé s’han notificat anèmia hemolítica, psoriasi, 
artritis reumatoide, nefritis intersticial, diabetis 
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de tipus 1 i pèmfig, entre d’altres. L’interferó 
beta, emprat en l’esclerosi múltiple, pot produir 
microangiopatia trombòtica autoimmunitària que 
pot ser greu, o fins i tot mortal. Se n’han descrit 
casos 3 a 10 anys després d’iniciar el tracta-
ment. També s’han descrit lupus (reversible en 
retirar el fàrmac) i miastènia.

L’ustekinumab és un bloquejador d’interleucines 
(IL12 i IL23) emprat en la psoriasi, l’artritis pso-
riàsica i la malaltia de Crohn. Paradoxalment, pot 
produir exacerbacions de la psoriasi i psoriasi 
pustulosa.11 El secukinumab, que actua sobre 
la IL17, s’ha relacionat amb exacerbacions de 
la malaltia de Crohn. El tocilizumab, que actua 
sobre el receptor de la IL6 i és emprat en l’artritis 
reumatoide, s’ha associat a algun cas d’encefali-
tis i d’encefalopatia autoimmunitària.12 

El daclizumab modula la senyalització de la IL-2, 
la qual és important per a l’activació dels limfòcits. 
En assaigs clínics, la incidència acumulada de 
trastorns autoimmunitaris ha estat d’1,4%, i un 
0,4% van ser greus. S’han descrit hepatitis i tiroï-
ditis autoimmunitària, reaccions cutànies greus, 
limfadenopatia, malaltia de Graves, i colitis no 
infecciosa, entre d’altres.13

L’alemtuzumab es fixa a la proteïna CD52, 
situada sobretot a la superfície dels limfòcits 
B i T, i causa la seva lisi. En els assaigs clínics 
en l’esclerosi múltiple, s’han descrit trastorns 
autoimmunitaris, alguns greus o mortals, que 
han aparegut fins a set anys després de la pri-
mera dosi del fàrmac, o fins i tot anys després 
de suspendre’l. Es tracta sobretot de trastorns 
tiroidals (en un 34% dels pacients), citopènia 
(sobretot trombocitopènia) i nefropatia amb 
presència d’anticossos dirigits contra la mem-

brana basal glomerular (nefropatia glomerular). 
També s’ha descrit síndrome de Guillain-Barré. 
Aquests riscos obliguen a un seguiment estret 
dels pacients tractats.14

Els immunosupressors com l’abatacept, em-
prat sobretot en l’artritis reumatoide, bloquegen 
l’activació dels limfòcits T. S’han descrit tras-
torns autoimmunitaris, com psoriasi15 i esclerosi 
múltiple,16 alguns dels quals van obligar a retirar 
el tractament.

Per altra banda, diversos anticossos monoclo-
nals emprats com a antitumorals poden cau-
sar malalties autoimmunitàries. Els anticossos 
monoclonals immunoestimulants actuen sobre 
diverses dianes que intervenen en la regulació 
de l’activitat dels limfòcits T. El nivolumab i el 
pembrolizumab actuen sobre el receptor PCD-1 
(mort cel·lular programada 1) i l’ipilimumab sobre 
la proteïna CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocite-
associated Antigen 4). S’han registrat reaccions 
adverses relacionades amb la immunitat fins en 
un 85% dels pacients tractats amb ipilimumab, 
i fins en un 70% dels tractats amb nivolumab o 
pembrolizumab.17 Poden causar nombrosos tras-
torns immunitaris, com colitis, trastorns tiroidals 
i hipofisitis, hepatitis, pneumònia, nefritis inters-
ticial, pancreatitis, trastorns cutanis (vitiligen) i 
oculars (uveïtis) i poliartritis, entre d’altres.18 La 
incidència d’efectes indesitjats greus és més alta 
amb ipilimumab (10-40%) que amb nivolumab 
o pembrolizumab (<5%). També s’han descrit 
alguns casos de polineuropatia desmielinitzant 
amb pembrolizumab i amb ipilimumab.19 Recent-
ment, s’han notificat casos de rebuig de trasplan-
tament cardíac, renal o corneal en pacients amb 
càncer tractats amb nivolumab o amb pembro-
lizumab.20
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Quadre 1. S’ha proposat una classificació dels efectes adversos dels fàrmacs biològics relacionats amb la immunitat 
(Modificat de Aubin et al).9

1) Efectes induïts per nivells elevats de citocines. El més conegut és la síndrome d’alliberació de citocines amb interfe-
ró (amb febre, astènia, dolor articular i muscular, mal de cap i símptomes intestinals). També es poden manifestar com a 
erupció cutània (síndrome de Sweet, dermatosi neutrofílica per factors estimulants de colònies de granulòcits). El terme 
tempesta de citocines descriu una afectació inflamatòria multiorgànica causada per concentracions altes de citocines com 
IL-1b, TNF alfa, IFN alfa, beta o gamma, IL-6 i IL-8, i l’activació del complement.

2) Immunosupressió. Els fàrmacs biològics indueixen un dèficit immunitari que pot ser beneficiós per a la malaltia però 
perjudicial per al pacient. Per exemple, els anti-TNF afavoreixen infeccions, per ex., pneumònia, herpes zòster, tuberculosi, 
listeriosi i altres infeccions oportunistes. Natalizumab, efalizumab y rituximab han estat causa de leucoencefalopatia multifo-
cal progressiva, que és causada por la reactivació del poliomavirus JC.

3) Reaccions d’hipersensibilitat lligades al seu poder immunogènic. Les anafilàctiques poden ser immediates (per ex., reac-
cions durant la infusió) o retardades (que apareixen unes 6 h després de l’administració). Les immediates més freqüents són 
reaccions en el punt d’injecció. També poden produir malaltia del sèrum i vasculitis.

4) Degudes a autoimmunitat. S’han descrit síndrome lúpica, esclerosi sistèmica, tiroïditis, hepatitis, nefritis, síndrome de 
Guillain-Barré i alopècia amb fàrmacs anti-TNF alfa, i fins i tot patologies “paradoxals” que respondrien a aquests mateixos 
fàrmacs, com psoriasi, vasculitis, colitis i dermatitis atòpica. 

5) Reaccions adverses inesperades (de tipus B), com per ex., efectes neuropsiquiàtrics de l’interferó (depressió) o agreujament 
d’insuficiència cardíaca per fàrmacs anti-TNF alfa.



Les vacunes, com els fàrmacs, poden ser més 
o menys necessàries, d’efectivitat més o menys 
demostrada, poden causar efectes indesitjats 
d’incidència i gravetat variables, i tenen preus 
molt diferents. Les recents campanyes de 
vacunació amb vacunes noves, no casualment 
de preu elevat (grip H1N1, papil·loma), han estat 
objecte de polèmica. La necessitat de la vacu-
nació universal de persones sanes depèn de la 
incidència i gravetat de la malaltia que es pretén 
prevenir; sempre ha d’implicar unes garanties de 
seguretat superiors a les exigibles als fàrmacs 
que es prescriuen a persones malaltes.

Les vacunes poden ser causa rarament de 
trastorns autoimmunitaris. Poden produir-los per 
estimulació inespecífica del sistema immunitari 
en persones predisposades, i també pot ser que 
un constituent de la vacuna i un constituent fisio-
lògic de l’organisme siguin d’estructura anàloga, i 
això “confongui” el sistema immunitari. En aquest 
darrer cas, els anticossos induïts per la vacuna-
ció es dirigirien contra constituents orgànics. Bé 
que l’inici de vegades insidiós de les malalties 
autoimmunitàries i l’elevat nombre de persones 

vacunades fan probables les coincidències, fins i 
tot amb esdeveniments rars, convé recordar que 
les agències reguladores consideren “rara” una 
incidència d’entre 1/10.000 a 1/1.000, xifra que 
implicaria un nombre considerable de casos si la 
vacunació és universal. 

La vacuna contra la grip H1N1 amb adjuvant 
pandèmic AS03 (Pandemrix®) va ser causa 
d’unes desenes de casos de narcolèpsia (pos-
siblement una malaltia autoimmunitària) en nens 
i adolescents portadors d’HLA DQB1 *0602. 
Cal recordar que la grip estacional no és una 
malaltia greu i que l’eficàcia d’aquesta vacuna 
no ha estat demostrada,21 fet que subratlla la 
necessitat d’avaluar les vacunes i campanyes 
de vacunació amb rigor i independència de la 
indústria fabricant.

En diversos estudis, la vacuna del xarampió, la 
rubèola i la parotiditis s’ha associat a un risc 
de trombopènia autoimmunitària de prop d’un 
cas per cada 22.000 a 25.000 nens vacunats. 
Apareix en les 6 setmanes següents a la primera 
dosi. En els nens que van tenir una trombopènia 
després de la primera dosi, s’hi ha descrit un 
augment de la incidència de trombopènia des-
prés de la segona dosi. El xarampió i la rubèola 
també poden produir trombopènia.
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Taula 1. Alguns productes biològics emprats per al tractament de l’artritis reumatoide i altres malalties 
reumàtiques, així com en l’esclerosi múltiple, que han estat implicats en trastorns autoimmunitaris.

   
  Diana Fàrmac (nom comercial) Indicacions

 Citocines
  TNF alfa Etanercept (Benepali®, Enbrel®)  AR, AIJ, psoriasi, artritis psoriàsica, EA.
   Infliximab (Flixabi®, Inflectra®,   AR, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, EA, psoriasi, 
      Remicade®, Remsima®)       artritis psoriàsica.
   Adalimumab (Humira®)  AR, EA, AIJ, psoriasi, artritis psoriàsica, malaltia de 
            Crohn, colitis ulcerosa, HS, uveïtis.
   Golimumab (Simponi®)  AR, EA, artritis psoriàsica, AIJ, colitis ulcerosa.
   Certolizumab pegol (Cimzia®)  AR, EA, artritis psoriàsica.

  Receptor IL-1 Anakinra (Kineret®)  AR, CAPS.

  Receptor IL-6 Tocilizumab (Roactemra®)  AR, AIJ.

  IL-12/IL-23 Ustekinumab (Stelara®)  Psoriasi, artritis psoriàsica, malaltia de Crohn.

  IL-17 Secukinumab (Cosentyx®)  Psoriasi, artritis psoriàsica, EA.

  IL-2 (CD25) Daclizumab (Zinbryta®)*  Esclerosi múltiple.

 Limfòcits T  
  CD28 Abatacept (Orencia®)  AR, AIJ.
 
 Limfòcits T i B  
  CD52 Alemtuzumab (Lemtrada®)  Esclerosi múltiple.
 
 Limfòcits B  
  CD20  Rituximab (MabThera®, Truxima®) AR, limfoma no Hodgkin, LLC, granulomatosi amb 
           poliangeïtis.
   Ocrelizumab*   Esclerosi múltiple.*
   Ofatumumab (Arzerra®)  LLC.

  BAFF Belimumab (Benlysta®)  LES.
   

  AIJ=artritis idiopàtica juvenil; AR=artritis reumatoide; BAFF=B-cell activating factor (o BLyS=B lymphocyte stimulator) (proteïna estimuladora de 
limfòcits B humans); CAPS= síndromes periòdiques associades a criopirina;  EA=espondilitis anquilosant; HS=hidradenitis supurativa; LES=lupus 
eritematós sistèmic; LLC=leucèmia limfocítica crònica.

  * No comercialitzat.



La leflunomida, autoritzada en l’artritis reumatoi-
de i l’artritis psoriàsica, pot produir malalties auto-
immunitàries, com lupus eritematós cutani (LEC), 
LES, psoriasi pustulosa i agreujament de psoriasi.

Entre els citotòxics, el mitotà pot causar hepatitis 
autoimmunitària i la fludarabina diverses malal-
ties autoimmunitàries de vegades mortals, com 
anèmia hemolítica.

La minociclina pot produir trastorns autoimmu-
nitaris, com lupus (prop de 5 casos per 10.000 
pacients tractats) i hepatitis, amb més freqüència 
que la doxiciclina.22 En un estudi retrospectiu de 
27 nens que tenien una malaltia autoimmunitària 
atribuïda a la minociclina, els símptomes van de-
saparèixer en els 12 mesos següents a la retirada 
del fàrmac en 20 nens. Els altres set no havien 
millorat entre 13 i 48 mesos després de la reti-
rada del fàrmac. No es va observar relació entre 
la durada, la dosi acumulada i els signes clínics. 
També s’ha descrit algun cas de tiroïditis.

La terbinafina, un antifúngic, pot causar lupus, 
agreujament de psoriasi i pèmfig, sobretot en 
pacients amb antecedents de malaltia autoimmu-
nitària.

En el tractament de la infecció per VIH, els antire-
trovirals indueixen una síndrome inflamatòria de 
reconstitució immunitària en les 4 a 8 setmanes 
després de l’inici del tractament. S’acompanya 
sovint de l’aparició o l’exacerbació de malalties 
inflamatòries o autoimmunitàries com sarcoïdosi 
o tiroïditis.

Els antitiroidals, sobretot el propiltiouracil, 
poden causar vasculitis amb presència d’anti-
cossos dirigits contra el citoplasma dels neu-
tròfils (ANCA). Es manifesten en general com a 
una poliartritis amb febre i púrpura, i de vegades 
una alteració renal o pulmonar mortal. El risc 
augmenta amb la durada del tractament. També 
s’han notificat episodis d’hipoglucèmia relacio-
nats amb la presència d’anticossos antiinsulina, 
lupus i malaltia del sèrum.

S’han descrit casos de miopatia necrosant atri-
buïts a estatines, de vegades després de retirar 
el fàrmac. Es manifesten per dolor i debilitat 
muscular persistents. Aquests casos semblen 
relacionats amb la presència d’autoanticossos 
contra l’enzim HMG-CoA reductasa, diana de les 
estatines. També s’ha descrit algun cas de lupus. 
L’ezetimiba, un inhibidor de l’absorció intestinal 
de colesterol sense eficàcia clínica, pot produir 
hepatitis; alguns casos han estat atribuïts a un 
mecanisme autoimmunitari.

Les gliptines tenen un efecte immunosupressor. 
Inhibeixen la dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-4), simi-
lar a la proteïna CD26 que modula la funció dels 
limfòcits. S’han descrit casos de pèmfig, des-
prés de 10 dies a 24 mesos d’iniciar el tracta-
ment. Acostumen a resoldre’s en el mes següent 
a la retirada del fàrmac.23

En pacients amb hipotiroïdisme causat per amio-
darona s’hi han detectat anticossos antitiroidals, 
els quals podrien contribuir als trastorns tiroidals 
notificats amb aquest fàrmac, que conté iode. 
També s’ha descrit lupus, que va millorar després 
de suspendre el fàrmac.

Tot i que rarament, els inhibidors de la bomba 
de protons poden produir anèmia hemolíti-
ca, trombopènia i miopatia, com polimiositis i 
rabdomiòlisi, de probable origen autoimmunitari. 
També s’han associat a un risc, tot i que baix, de 
LEC subagut.24,25

Els derivats de l’àcid 5-aminosalicílic, com la 
sulfasalazina i la mesalazina, emprades en 
les malalties inflamatòries intestinals, poden 
produir lupus. La sulfasalazina és metabolitzada 
a sulfapiridina (una sulfamida) i a mesalazina, i 
també s’ha associat a anèmia hemolítica auto-
immunitària.

L’ús prolongat d’alguns AINE, sobretot d’àcid 
mefenàmic, ha donat lloc a anèmia hemolítica 
autoimmunitària, en algun cas amb desenllaç 
mortal. 

Diversos trastorns autoimmunitaris, com lupus, 
vasculitis, hepatitis, síndrome de Sjögren i artro-
paties inflamatòries s’han atribuït als inhibidors 
de l’aromatasa (letrozol, anastrozol, exemestà), 
emprats en el tractament adjuvant del càncer de 
mama.26

Les epoetines recombinants, emprades en 
el tractament de l’anèmia dels pacients amb 
insuficiència renal, poden causar eritroblastopè-
nies (anèmia no regenerativa greu no sensible a 
l’epoetina) amb presència d’anticossos antiepo-
etina, els quals persisteixen malgrat la retirada 
del fàrmac.

Nombrosos fàrmacs poden causar malalties 
autoimmunitàries. Després d’una certa experièn-
cia amb nous fàrmacs que alteren la immunitat, 
emprats com a immunosupressors o immuno-
estimulants, com els anti-TNF alfa, anticossos 
monoclonals i interferons, s’han identificat 
diverses patologies autoimmunitàries causades 
per aquests productes. Altres fàrmacs conven-
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Conclusió



cionals també poden ser causants de malalties 
autoimmunitàries. 

Per altra banda, el paper etiopatogènic de l’au-
toimmunitat en diverses patologies d’incidència 

variable ha estat reconegut de manera creixent. 
Quan es prescriu qualsevol fàrmac, convé tam-
bé tenir present que implica un risc d’autoimmu-
nitat, un fenomen rar, aparentment d’incidència 
creixent, i amb conseqüències potencials greus.
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