
La Targeta Groga ja té 15 anys. Vàrem començar
l’any 1982. Al cap de poc temps, l’any 1984, el Mi-
nisteri de Sanitat va estendre la nostra experiència
inicial a altres comunitats autònomes, per construir
el Sistema Espanyol de Farmacovigilància (SEFV).
Des de 1983 la targeta groga és part integrant del
Programa Internacional de Farmacovigilància de
l’OMS, en el qual hi participen 47 països i que ha
reunit gairebé dos milions de notificacions de
sospites de reaccions adverses. A Espanya,
l’Instituto Carlos III coordina els quinze centres
regionals que integren el SEFV en aquest moment.
Periòdicament al Butlletí Groc hem anat divulgant
els resultats obtinguts (vegeu l’última revisió a
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Butlletí Groc 1992;5:1-4). En aquest número
presentem una actualització de la informació
continguda a les bases de dades del Centre de
Farmacovigilància de Catalunya en relació amb
la de tot el SEFV.

Fins a octubre de 1997 s’han reunit 49.717
notificacions que descriuen 89.301 sospites de
reaccions adverses atribuïdes a 59.706 fàrmacs.
A Catalunya hem rebut 14.407 notificacions, que
inclouen les targetes grogues enviades de mane-
ra espontània pels notificadors (9.501), més les
originades a partir d’alguns estudis específics
(4.906) (vegeu la figura 1).

També en aquest número:
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Figura 1. Nombre de notificacions per any comunicades a Catalunya (en fosc) i al Sistema Espanyol de Farmacovigilància (en clar).
La línia representa el nombre de centres per any. L’any 1997 s’inclouen les notificacions rebudes fins el mes d’octubre.



Les 9.501 notificacions espontànies descriuen
16.157 sospites de reaccions adverses atribuïdes
a 10.929 fàrmacs. Aquestes han estat enviades
majoritàriament per metges d’atenció primària
(7.032) o d’hospital (1.200). També hi ha 679
notificacions enviades des de serveis de farmàcia
hospitalària i 590 enviades per farmacèutics
d’oficina (que es van incorporar al programa l’any
1995).

Les reaccions adverses notificades amb més
freqüència han estat dermatològiques (sobretot
erupcions cutànies i pruïja) i digestives (sobretot
nàusea i diarrea). Com s’observa a la figura 2, els
òrgans per als quals s’han notificat més reaccions
són la pell, l’aparell digestiu i el sistema nerviós
central i perifèric. Entre els fàrmacs sospitosos
més sovint d’haver produït aquestes reaccions
destaquen els d’acció cardiovascular, els anti-
microbians i els antiinflamatoris; aquests grups són
també els de consum més ampli. Pel que fa a la
gravetat, la majoria de les reaccions (75%) han
estat lleus, mentre que un 5% han estat greus
(amenaçaven directament la vida del malalt) i un
1% mortals.

La majoria de les notificacions rebudes descriuen
efectes indesitjats ben coneguts. Aquestes
notificacions són útils per conèixer millor el perfil
d’efectes indesitjats dels nous fàrmacs i el seu curs
clínic i el seu pronòstic. Cal destacar que un 10,4%
de les notificacions descriuen reaccions que, en
el moment de ser avaluades al nostre centre, eren

desconegudes o bé havien estat poc descrites per
al fàrmac sospitós. Algunes d’aquestes sèries de
casos han originat senyals, com l’hepatitis per
bendazac (Butlletí Groc 1991;4:5-6), les distonies
agudes per cleboprida (Butll Inf Ter ICS 1988;2:
19-24), l’epistaxi per calcitonina (Butlletí Groc
1992;5:8) o l’agranulocitosi per Soñodor® (Butlletí
Groc 1996;9:6-7).

Alguns d’aquests senyals han estat motiu de
discussió a la Comissió Nacional de Farmaco-
vigilància i han motivat decisions administratives.
Alguns exemples han estat el parkinsonisme per
cinnarizina, que va motivar la modificació del
prospecte del medicament i posterior limitació de
les indicacions per part dels organismes regu-
ladors de la Unió Europea, l’hepatitis per droxicam
(que va conduir a la retirada del fàrmac), la sín-
drome de Guillain-Barré per gangliòsids i l’hepatitis
per bendazac (que també van motivar la retirada
d’aquests fàrmacs).

Notificar els efectes indesitjats que s’identifiquen
o se sospiten, especialment els poc coneguts i els
que apareixen amb fàrmacs de comercialització
recent, contribueix a conèixer millor el perfil de
seguretat dels fàrmacs i a reduir els riscos en la
població. A banda d’enviar les targetes grogues
per correu, també podeu notificar per telèfon
directament a l’Institut Català de Farmacologia
(93-427.46.46) o bé per fax (93-489.41.09).
Properament informarem sobre la manera de
notificar per transmissió electrònica.
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tromicina o l’azitromicina, són d’introducció més
recent, i la seva aparició es va seguir d’un canvi
substancial en l’ús d’aquest grup de fàrmacs.
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Figura 2. Dades generals referents a 9.501 notificacions que descriuen 16.157 reaccions adverses comunicades a Catalunya des
de 1983 fins a 1997 (AINE: antiinflamatoris no esteroïdals).

Actualment hi ha una àmplia varietat de macròlids
al mercat. Alguns, com l’eritromicina, tenen una
àmplia experiència d’ús. Altres, com la clari-
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Amb la claritromicina s’han descrit augments
transitoris dels enzims hepàtics en menys d’un
0,4% dels pacients tractats3 i alguns casos
ocasionals d’afectació hepàtica colestàtica o mix-
ta, un d’ells amb reexposició positiva.4,5 Amb
l’azitromicina s’han descrit augments de les
transaminases sèriques, de fins a tres vegades
per sobre del seu valor normal, amb una incidència
d’entre 0,7% i 1,2% dels pacients tractats.4 Quant
a la roxitromicina, s’ha documentat una desena
de casos d’afectació hepàtica amb icterícia i un
patró colestàtic, en els quals els símptomes van
començar entre 4 i 15 dies després de l’inici del
tractament; tots ells es van recuperar 3-12 set-
manes després de retirar el fàrmac,4 excepte una
dona tractada amb roxitromicina per una infecció
genital, que va presentar una hepatitis aguda greu
i es va recuperar tres setmanes després d’haver
deixat de prendre el fàrmac.6

S’han notificat reaccions hepàtiques atribuïdes a
tots els macròlids. Per als nous, suposen entre un
1 i un 5% de tots els efectes adversos notificats.
Per a l’eritromicina, en canvi, suposen un 12,6%
de totes les reaccions notifi cades.

Entre les notificacions rebudes, les que descriuen
efectes neuropsiquiàtrics tenen un interès espe-
cial, perquè s’havia dit que els nous macròlids no
travessen la barrera hematoencefàlica i en
conseqüència estarien desproveïts d’aquest tipus
d’efecte advers.7 Si es compara amb l’eritromicina,
la claritromicina mostra una proporció més alta de
reaccions notificades d’aquest tipus, seguida de
la roxitromicina i la miocamicina. Les reaccions

3

En un número anterior del Butlletí ens pregun-
tàvem si els nous macròlids eren hepatotòxics
(vegeu Butlletí Groc 1993;6:15-16). Ara, quatre
anys després, disposem de més experiència so-
bre el seu ús. Per aquest motiu, i atès el consum
creixent d’aquest grup de fàrmacs, hem cregut
interessant revisar la informació disponible sobre
el seu patró d’efectes indesitjats.

Al conjunt d’Espanya s’han rebut 1.252 notifi-
cacions que descriuen 1.855 reaccions adverses
en pacients tractats amb macròlids: 412
notificacions esmenten l’eritromicina, 357 la
claritromicina, 175 la roxitromicina, 167 la mioca-
micina i 141 l’azitromicina. A la figura 1 se’n re-
presenta la distribució segons els òrgans i
sistemes afectats. Les alteracions gastrointestinals
són les reaccions adverses per azitromicina i
claritromicina notificades amb més freqüència
(amb prop d’un 40% per a cadascuna), mentre
que les cutànies són les més notificades en relació
amb la miocamicina (45%).

L’hepatotoxicitat és un efecte advers conegut i
potencialment greu de l’eritromicina. Tot i que el
mecanisme no es coneix del tot, aquesta alteració
s’ha atribuït a la inactivació del citocrom P-450
per l’eritromicina i per altres macròlids amb 14
àtoms de carboni.1,2 La claritromicina, la roxitro-
micina, la miocamicina i l’azitromicina tenen 16
àtoms de carboni.

Reaccions adverses més freqüents

Efectes neuropsiquiàtrics

Figura 1. Proporció de reaccions adverses notificades de quatre tipus, atribuïdes a azitromicina (A, basat en 141 notificacions),
claritromicina (C, 357 notificacions), eritromicina (E, 412), miocamicina (M, 167) i roxitromicina (R, 175), notificades al Sistema
Espanyol de Farmacovigilància.

Hepatotoxicitat
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més freqüents de l’eritromicina són mareig (8),
ansietat (5), tremolor i anorèxia (4 cadascun). La
claritromicina s’ha associat amb cefalea (21),
mareig (12), insomni (11) i ansietat (8). Les
reaccions varen ser greus en tres pacients tractats
amb claritromicina. El primer va ser una dona de
53 anys que va presentar un quadre de psicosi,
al.lucinacions i agressivitat. El segon va ser un
home de 50 anys que va presentar psicosi i
ansietat, i el tercer va ser una nena de 3 anys
amb símptomes d’agressivitat. En tots tres casos
es van excloure altres causes com a responsa-
bles dels quadres i la claritromicina va ser l’únic
fàrmac sospitós d’haver produït la reacció.

La revisió de les publicacions sobre aquesta
qüestió ha identificat dos casos de mania en dos
pacients amb infecció per HIV i un quadre
d’al.lucinacions visuals en un pacient sotmès a
diàlisi peritoneal.5 Així mateix, s’ha descrit una
incidència de cefalea d’1,6% en 1.676 nens
tractats.5 En prop de 4.000 pacients tractats amb
azitromicina, s’hi ha observat una incidència de
cefalea amb o sense mareig d’1,3%.8

L’ototoxicitat és un efecte advers conegut de
l’eritromicina, que sovint es relaciona amb l’admi-
nistració de dosis elevades (sobretot per via intra-
venosa) o amb patologia renal o hepàtica. Fins
ara s’han rebut 31 notificacions que descriuen 37
reaccions adverses auditives i vestibulars per
eritromicina. En canvi, el nombre de notificacions
d’aquest tipus per als nous macròlids ha estat molt
baix. Destaquen 4 reaccions notificades per
l’azitromicina, dues d’afectació auditiva i dues de
vestibulars. Malgrat la baixa freqüència d’ototo-
xicitat observada en sèries nombroses de pacients
tractats amb azitromicina, aquesta s’ha descrit en
pacients infectats per HIV que reben dosis
elevades del fàrmac durant períodes prolongats.9

Els nous antibiòtics macròlids tenen un perfil
d’efectes indesitjats similar al de l’eritromicina. Les

dades obtingudes amb la notificació de reaccions
adverses no permeten concloure que el seu efecte
indesitjat més freqüent, la intolerància gastroin-
testinal, tingui una incidència diferent de la de
l’eritromicina. Aquesta qüestió no està molt clara,
perquè els assaigs publicats poden reflectir un
biaix de publicació, mentre que les dades obtin-
gudes amb un sistema de notificació espontània
poden patir un biaix de notificació selectiva.

Tots els macròlids són rarament hepatotòxics i els
d’introducció més recent semblen ser-ne menys.
Cal parar atenció a la possible ototoxicitat de tots
els macròlids, ja que la implicació d’aquests fàr-
macs en la producció de sordesa pot passar
desapercebuda, sobretot en el tractament
d’infeccions respiratòries altes —entre elles
sinusitis i otitis— en pediatria. Cal estar també
atent a la possible aparició de reaccions cutànies
amb miocamicina.
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