
Des de 1991 s’han comercialitzat quatre nous fàr-
macs amb efectes analgèsics i/o antinflamatoris;
es tracta de l’aceclofenac, el ketorolac, la nabu-
metona i el tramadol. En una nota breu ja
vàrem anunciar la comercialització dels dos pri-
mers (vegeu Butlletí Groc 1992;5:7); posterior-
ment vàrem descriure alguns efectes indesitjables
greus del ketorolac (hemorràgia digestiva, insufi-
ciència renal aguda i reaccions d’hipersensibilitat,
algunes d’elles de desenllaç mortal), així com les
recomanacions de la Comssió Nacional de
Farmacovigilància sobre l’ús d’aquest fàrmac
(vegeu Butlletí Groc 1 9 9 3 ;6:3 i Butlletí Groc
1994;7:11-13). Atès que el Sistema Espanyol de
Farmacovigilància (SEFV) ja ha rebut un nombre
considerable de sospites de reaccions adverses
en malalts tractats amb aquests fàrmacs, hem
cregut oportú de presentar-ne el perfil.

Aceclofenac

L’aceclofenac és un antiinflamatori no esteroïdal
(AINE) relacionat estructuralment amb el diclofenac.
Però és més car i no sembla aportar cap avantatge
terapèutic sobre altres AINE de la mateixa família.1

Ala base de dades del SEFV hi ha 210 notificacions
que descriuen 359 sospites de reaccions adverses
a aceclofenac; una quarta part (53; 25,2%) s’ha
originat a Catalunya. La reacció notificada amb
més freqüència ha estat dolor abdominal (inclou
epigastràlgia i dispèpsia) (42; 12,3% del total)
seguida d’erupcions cutànies lleus (eritematoses o
maculopapulars; 29; 8,5%) i edema facial (14;
4,1%). Vint-i-dues de les 41 reaccions que han
afectat el sistema nerviós central i autònom són
mareig (12) o vertigen (10). D’altra banda, s’han
notificat sis casos d’hepatitis, cinc en malalts que

només prenien aceclofenac i un altre en un que
havia pres droxicam i aceclofenac, successivament.
Sis notificacions descriuen una vasculitis al.lèrgica;
cal recordar que altres AINE (com l’alclofenac) van
haver de ser retirats del mercat perquè produien
reaccions cutànies greus 2 i, per tant, caldria estar
atent a aquest possible senyal.

Si es compara l’aceclofenac amb el diclofenac
(1.132 notificacions, 2.107 reaccions), s’observa
que a la base de dades hi ha una proporció superior
de reaccions digestives atribuïdes a diclofenac
(45,8% de les sospites de reaccions per aquest
fàrmac) que a aceclofenac (29,5%) (vegeu la figura
1). En canvi, la proporció de sospites de reaccions
cutànies i sobre el SNC per aceclofenac rebudes
(21,4% i 11 ,4%, respectivament) és superior a les
de diclofenac (18,6% i 6,9%, respectivament).
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Figura 1.- Distribució de les sospites de reaccions adverses
notificades a aceclofenac (n=359) i diclofenac (n=2.107), per
òrgans i sistemes.
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Dotze notificacions (5,7% de totes les referents a
aceclofenac) descriuen quadres clínics greus (que
van posar en perill la vida del malalt); d’aquestes,
sis (15 reaccions) són hemorràgies digestives altes;
les altres sis descriuen anúria i insuficiència renal
aguda; púrpura i trombocitopènia; absències;
icterícia i hepatitis; angioedema, dispnea i
hipotensió, i úlcera perforada. A més, s’ha notificat
una hemorràgia digestiva mortal en un malalt que
havia pres, simultàniament, aceclofenac, ketorolac
i àcid acetilsalicílic.

Nabumetona

La nabumetona és el darrer antiinflamatori no
esteroïdal (AINE) comercialitzat a Espanya. És un
profàrmac que s’absorbeix al tub digestiu i, al fetge,
és ràpidament transformat en un metabòlit actiu
que té una semivida plasmàtica de 12 a 36 hores i
s’excreta per l’orina.3 Si bé la nabumetona és un
inhibidor feble de la síntesi de prostaglandines, el
metabòlit actiu té una estructura química relaciona-
da amb el naproxèn i n’és un inhibidor potent.
Alguns estudis experimentals indiquen que inhibeix
l’isoenzim de la ciclooxigenasa relacionat amb la
resposta inflamatòria (ciclooxigenasa 2) però que,
en canvi, gairebé no inhibeix l’isoenzim que intervé
en la síntesi de prostaglandines protectores de la
mucosa gàstrica (ciclooxigenasa 1); a partir
d’aquesta observació s’ha suggerit que podria ser
un AINE amb menor toxicitat gastrointestinal.4

Aquest possible espectre diferenciat de toxicitat
no ha estat, però, confirmat en la pràctica clínica.

Ala base de dades del SEFV hi ha 91 notificacions
de sospites de reaccions adverses a nabumetona;
a la figura 2 s’hi representa la distribució de les 151
reaccions notificades agrupades per aparells. El
perfil és comparable al del naproxèn, fins i tot en la
proporció de reaccions digestives. Les sospites de
reaccions digestives notificades per a nabumeto-
na inclouen dolor abdominal (26 reaccions), dia-
rrea (6), hemorràgia digestiva alta (5), nàusees
(5), vòmits (5) i flatulència (3), entre altres. A
banda del dolor abdominal, les reaccions més
notificades per nabumetona són cefalea (9), erup-
cions cutànies lleus (8) i urticària (8). De les vuit
reaccions cardiovasculars, tres van ser edemes
generalitzats.

Sis notificacions descriuen reaccions greus que
van posar en perill la vida del malalt. Es tracta de
dues hemorràgies digestives altes (en una d’elles
el malalt també estava prenent àcid acetilsalicílic),
dues perforacions gàstriques notificades al Centre
Coordinador, una pancreatitis i una anèmia hemo-
lítica (en un malalt que també rebia piroxicam).

No es pot descartar (ni confirmar) que, a causa de
la seva acció aparentment més selectiva sobre la
ciclooxigenasa 2, la nabumetona produeixi menys
toxicitat digestiva que altres AINE. No obstant
això, també és possible que aquest perfil farma-
cològic, si té repercussions clíniques, doni lloc a
reaccions adverses abans no descrites amb altres
AINE. Cal estar, per tant, atents a l’aparició de
qualsevol signe o símptoma atípic en pacients
tractats amb nabumetona i notificar-lo.

Ketorolac

El ketorolac és un AINE que ha estat promogut
com a analgèsic per al tractament del dolor posto-
peratori, neoplàstic, posttraumàtic i musculoes-
quelètic. Fa pocs mesos descrivíem les sospites
de reaccions adverses greus a ketorolac reunides
pel SEFV (vegeu Butlletí Groc 1994; 7:11-13).
Fins ara s’han rebut 244 notificacions, que des-
criuen 441 reaccions. Les reaccions més notifica-
des han estat hemorràgia digestiva alta (69
reaccions; 15,6%), dolor abdominal (49; 11,1%) i
erupcions cutànies lleus (20; 4,5%). Dotze de les
244 notificacions referents a ketorolac (4,9%) des-
criuen reaccions mortals: hemorràgies digestives
(vuit notificacions, de les quals en dues el pacient
també havia pres altres AINE i analgèsics), xoc
anafilàctic (dues), insuficiència renal aguda (una
notificació referent a un pacient que també va pre-
sentar una hemorràgia digestiva) i necrosi hepàti-
ca (una notificació en un pacient que també pre-
nia triflusal).

Figura 2.- Distribució de les sospites de reaccions adverses
notificades a nabumetona (n=151) i naproxèn (n=392), per
òrgans i sistemes.
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Tramadol 

Adiferència dels altres fàrmacs comentats en aquest
article, el tramadol és un analgèsic opiaci amb p r o-
pietats noradrenèrgiques i serotoninèrgiques, amb
una eficàcia similar a la de la petidina i la morfina en
el tractament del dolor moderat, però menys potent
en el del dolor intens. El seu perfil d’efectes
indesitjables és similar al d’altres opiacis; alguns
autors han suggerit que el tramadol produiria menys
depressió respiratòria i menys constipació, però en-
cara no hi ha prou experiència d’ús per a confirmar-ho.5

A la base de dades del SEFV hi ha 90 notificacions
(que descriuen 223 reaccions adverses) referents a
tramadol (vegeu la figura 3). Com era d’esperar,
s’observa un predomini dels efectes indesitjables
sobre sistema nerviós central (92; 41,3%). Les
reaccions més notificades han estat mareig (33
reaccions; 14,8% del total), vòmits (25; 11,2%) i
nàusees (24; 10,8%). Per la seva freqüència, també
destaquen vuit notificacions de somnolència i set de
confusió. Recentment s’ha publicat la descripció de
15 notificacions de 15 malalts de 28 a 89 anys
tractats amb tramadol que van presentar reaccions
psiquiàtriques: confusió (nou pacients), al.lucinacions
(quatre), i confusió i al.lucinacions (dos), que van
aparèixer entre un i set dies després d’iniciar el
t r a c t a m e n t .6 Els casos notificats al SEFV tenien entre
36 i 86 anys i les reaccions van aparèixer entre un i
18 dies després d’haver començat a prendre trama-
dol. Un dels malalts també rebia digoxina i un altre
maprotilina, que es van considerar també sospitoses.

Cap de les notificacions rebudes no descriu reac-
cions greus.

Capsaïcina

L’any 1993 també es va comercialitzar la capsaï-
cina tòpica, un analgèsic amb efecte antiirritant
atribuït a la capacitat de reduir la concentració de
substància P en algunes fibres nervioses senso-
rials. S’utilitza per alleugerir el dolor d’alguns pro-
cessos cutanis, com ara la neuràlgia postherpèti-
ca.7 S’han publicat alguns assaigs clínics que
estudien l’eficàcia de l’aplicació tòpica de capsaï-
cina en malalts amb osteoartritis, neuràlgia post-
herpètica i neuropatia diabètica, entre altres indi-
cacions. Una metaanàlisi recent suggereix la pos-
sibilitat que en alguns d’aquests assaigs s’hagi
pogut alterar l’emmascarament a causa del
malestar cutani inicial produït en el grup de
malalts tractats amb capsaïcina i apunta la possi-
bilitat que una part de l’eficàcia d’aquest tracta-
ment sigui deguda a l‘efecte placebo. En qualse-
vol cas, els autors prefereixen esperar els resul-
tats de futurs assaigs clínics per pronunciar-se
sobre la utilitat de l’aplicació tòpica de capsaïcina
en alguns processos dolorosos que no responen
als analgèsics habituals.8

A la base de dades del SEFV únicament hi ha una
notificació de dolor a la zona d’aplicació en un
malalt de 73 anys que rebia tractament amb una
fórmula magistral a base de c a p s a ï c i n a, Iidocaïna
i carbopol per una polineuropatia; els tres fàrmacs
es van considerar possibles sospitosos.

Conclusions

Es disposa de molts fàrmacs amb efecte analgè-
sic o antiinflamatori, per als quals tenim una expe-
riència d’ús més amplia que per als nous. En
general és preferible utilitzar els més coneguts,
perquè els nous no aporten beneficis terapèutics
apreciables i el seu perfil de toxicitat encara és
parcialment desconegut.

En comparació amb altres països europeus, a
Espanya i a Itàlia es consumeix una quantitat
desproporcionada d’antinflamatoris, si es compa-
ra amb el consum d’analgèsics. Aquest consum
suggereix que tendim a emprar antinflamatoris no
esteroïdals quan n’hi hauria prou amb un analgè-
sic (com per exemple paracetamol, àcid acetilsali-
cílic o dipirona). Cal revisar aquesta pràctica
prescriptiva. A l’hora de prescriure un analgèsic
o un antinflamatori cal confrontar els beneficis
potencials amb els riscs que pot comportar per
al malalt i considerar la possibilitat d’un tracta-
ment alternatiu.

Figura 3.- Distribució de les sospites de reaccions adverses
notificades a tramadol (n=223), per òrgans i sistemes.
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D’altra banda, cal estar atent als efectes indesitja-
bles que puguin presentar els malalts tractats amb
aquests fàrmacs nous, ja que la notificació de les
sospites de les seves reaccions adverses ajudarà
a conèixer-ne millor la seguretat.
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Especialitats que contenen aceclofenac: Airtal®, Airtal difucrem® (tòpica), Falcol®, Falcol difucrern® (tòpica),
Gerbin®, Gerbin difucrem® (tòpica) i Sanein®.

Especialitats que contenen capsaïcina: Capsidol®.

Especialitats que contenen ketorolac: Droal®, Tonum® i Toradol®.

Especialitats que contenen nabumetona: Dolsinal®, Listran® i Relif®.

Especialitats que contenen tramadol: Adolonta® i Tralgiol®.
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Si no teniu targetes a mà

Si no teniu temps per a omplir-les

Si no teniu una bústia a prop...

Ara també podeu notificar per telèfon

També podeu notificar les sospites de reaccions adverses que diagnostiqueu
trucant al telèfon (93) 427.46.46. També podeu adreçar-vos-hi si voleu fer
qualsevol consulta relacionada amb qüestions de terapèutica.
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