
Diversos estudis epidemiològics han mostrat que
els fàrmacs més freqüentment implicats i amb un
risc més elevat de caigudes i fractures són els
hipnosedants, els antidepressius i els antipsicòtics.4

A la majoria d’estudis sobre antidepressius s’hi ha
analitzat el risc associat a tricíclics o similars i, atès
el perfil de reaccions adverses diferent, s’ha
suggerit que els inhibidors selectius de la recap-
tació de serotonina (ISRS) (fluoxetina, sertralina i
similars) podrien ser més segurs en pacients d’edat
avançada amb més risc de caigudes. En un estudi
recentment publicat, sobre 2.428 residents de cen-
tres geriàtrics, es va veure que els pacients tractats
amb antidepressius presentaven un risc del do-
ble, que augmentava amb la dosi.5 Hi va haver poca
diferència entre els tricíclics i els ISRS. Aquestes
troballes coincideixen amb les d’un altre estudi
recent sobre 8.239 pacients amb fractura de maluc
i prop de 40.000 controls, en el qual es va veure
que en persones de més de 65 anys l’ús d’anti-
depressius, tant de tricíclics com d’ISRS, s’associa

Les caigudes constitueixen una de les principals
causes de morbimortalitat en la gent gran. La seva
conseqüència potencial més greu és la fractura de
coll de fèmur. Es calcula que prop d’un 30% de les
persones de més de 65 anys no institucionalitzades
pateixen alguna caiguda a l’any, i en els que viuen
en residències geriàtriques aquest percentatge se
situa al voltant del 50%.1

Tot i que les caigudes tenen sovint una etiologia
multifactorial, s’hi han associat diversos factors, com
el grau de mobilitat, l’estat anímic i les alteracions
neurològiques i de la vista.2 En un estudi de cohorts
recent que ha inclòs 190 residents en centres
geriàtrics de Granada, s’hi han identificat alguns
factors de risc: diabetis (probablement a causa de
l’afectació neurològica i vascular secundària), alte-
racions de la marxa i l’equilibri i antecedent de
caiguda en el darrer any.3 Els antidepressius s’hi van
associar a un increment del risc, de 2,3 vegades
(interval de confiança al 95%, 1,2-4,4).
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a un increment del risc de fractura de maluc també
del doble.6 Els autors d’ambdós estudis conclouen
que els ISRS no ofereixen avantatges respecte als
tricíclics en termes de caigudes i de fractura de
maluc. Això no obstant, no es pot descartar que
es prescriguin fàrmacs que es creuen més segurs,
en aquest cas ISRS, a pacients amb més risc de
caigudes.7

Estudis recents suggereixen que en la gent gran
els antidepressius tricíclics i els ISRS dupliquen el
risc de caiguda i fractura de coll de fèmur. Tanma-
teix, el temor a les caigudes no ha de fer renunciar
a l’ús d’antidepressius, perquè les conseqüències
de la depressió poden ser més greus. Per aquest
motiu, quan s’ha de tractar un pacient d’edat
avançada amb antidepressius, és convenient iden-
tificar altres factors de risc de caiguda, i recomanar
les mesures preventives adients, com l’ús de
bastons o ajuts per caminar, revisions oftalmolò-

giques periòdiques, sortir acompanyat, i realitzar
exercicis per millorar la mobilitat i l’equilibri.
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Retirades recents de medicaments

El mes de novembre passat la Direcció General
de Farmàcia i Productes Sanitaris (DGFPS) va sus-
pendre la comercialització del sertindol (Serdolect®)
pel risc d’arítmies associat al seu ús. El sertindol
és un antipsicòtic atípic, indicat per al tractament
de l’esquizofrènia.1 En assaigs clínics s’havia
descrit que podia allargar l’interval QT i que aquest
efecte estava relacionat amb la dosi.2 Des de la
seva comercialització a diversos països, va estar
sotmès a una estreta vigilància, i arran de la noti-
ficació de casos d’arítmies i morts sobtades en
pacients tractats amb aquest fàrmac, es va decidir
retirar-lo del mercat.3

La tolcapona (Tasmar®) es va comercialitzar a
principis de 1998 com a adjuvant de la levodopa/

carbidopa per al tractament de la malaltia de Par-
kinson. Es tracta d’un inhibidor reversible de la
catecol-O-metil-transferasa (COMT) que allarga la
semivida d’eliminació de la levodopa i permet
reduir-ne la dosi.4

Els assaigs clínics inicials amb tolcapona ja havien
indicat que alguns pacients presentaven elevació
dels enzims hepàtics.5 En els darrers mesos es
van notificar alguns casos d’hepatitis greu, tres
d’ells mortals, i d’alteracions neurològiques greus
en pacients tractats amb tolcapona.6,7 El mes de
novembre passat el Comitè d’Especialitats
Farmacèutiques (CPMP) de la Unió Europea va
recomanar la retirada de la tolcapona del mercat
europeu a causa del risc d’hepatotoxicitat.8 A
Espanya la DGFPS, d’acord amb el laboratori
fabricant, ha procedit a la suspensió progressiva,
en dos mesos, de la comercialització d’aquest
fàrmac.

Conclusió

Arítmies greus per sertindol

Hepatitis fulminant per tolcapona
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El passat mes de febrer la DGFPS va anunciar la
retirada del mercat de l’amineptina (Survector®) a
causa del risc de dependència i d’hepatotoxicitat
relacionades amb el seu ús. L’amineptina estava
comercialitzada a Espanya des de 1982 com a
antidepressiu. El risc de dependència associat al
seu ús ja era conegut i se n’advertia a la informació
que acompanya el producte. A França, atès que la
implantació de mesures, com informar als pres-
criptors o modificar la informació del producte, no
va reduir el nombre de casos de dependència, es
va decidir suspendre la seva comercialització. A
Espanya el Sistema Espanyol de Farmaco-
vigilància també ha reunit alguns casos de
dependència i la DGFPS ha acordat la mateixa

mesura. La retirada a Espanya serà progressiva,
fins el proper 30 de juny.
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Anèmia aplàstica per fàrmacs: cloramfenicol
ocular i nifedipina

En col·laboració amb hematòlegs de 17 hospitals
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Institut
Català de Farmacologia coordina un sistema de
vigilància epidemiològica de discràsies hemàtiques
greus. S’hi aplica un mètode de casos i controls
de base poblacional. Recentment se n’han fet dues
publicacions d’interès.

En la primera s’hi estudia el possible risc d’anèmia
aplàstica associat a l’ús de cloramfenicol ocular.
L’anàlisi va incloure 145 pacients amb anèmia
aplàstica i 1.226 controls. Tres casos (2,1%) i 5
controls (0,4%) havien estat exposats al cloram-
fenicol ocular en el període d’un a sis mesos abans
del diagnòstic de la malaltia. Dos d’aquests casos
havien estat exposats també a altres causes
conegudes d’anèmia aplàstica. Es va calcular un
risc relatiu de 3,8 (interval de confiança al 95%,
0,8-17). L’estudi, el primer que es publica sobre
aquesta qüestió amb dades recollides de manera
sistemàtica, conclou que no es pot excloure una
associació entre l’ús de cloramfenicol ocular i
l’anèmia aplàstica, però si aquesta existeix, el risc
és molt baix, de menys d’1 per 1.000.000 de tandes
de tractament.1

En una anàlisi posterior, sobre el risc d’anèmia
aplàstica associat a la nifedipina, s’hi van estudiar

147 casos d’anèmia aplàstica i 1.295 controls.2 Sis
casos (4,1%) i 11 controls (0,8%) havien estat re-
bent nifedipina fins que es va diagnosticar la
malaltia. Aquestes xifres es tradueixen en un risc
relatiu significatiu, de 4,9 (IC 95%, 1,8-10,6). Els
sis casos van morir en els cinc mesos següents al
diagnòstic i tots havien pres la nifedipina durant
set mesos o més. Només un pacient havia pres
un altre fàrmac associat a un risc d’anèmia aplàs-
tica (al·lopurinol), i cap d’ells havia estat exposat a
benzè, dissolvents o pesticides. També es va cal-
cular que la incidència d’anèmia aplàstica entre
pacients tractats amb nifedipina seria d’1,17 ca-
sos per 100.000 usuaris i any. Els resultats sugge-
reixen que el risc d’anèmia aplàstica associat a la
nifedipina és del mateix ordre que l’associat a
cloramfenicol per via oral (1,7/100.000 exposats)
o l’associat a fenilbutazona (2,2/100.000).
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Un cas notificat:
confusió per grepafloxacina

Novetats de la Targeta Groga
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Nombre mensual de notificacions rebudes des de 1983.

En els mesos de gener i febrer hem rebut 188
notificacions. Sis (3,2%) corresponen a efectes
indesitjats greus o mortals. Fins al 30 de desembre
de 1998, el nombre total de casos notificats a Cata-
lunya era de 10.629. Fins a l’1 d’octubre de 1998,
el nombre de casos notificats al Sistema Espanyol
de Farmacovigilància era de 54.924. A la figura s’hi
pot veure el nombre de notificacions rebudes per
mes durant el període 1983-1998 i l’evolució del
nombre de notificacions durant l’any 1999.

efectes indesitjats més freqüents són nàusees i tras-
torns del gust i, en ocasions, diarrea, mareig, cefalea i
erupcions cutànies (incloses les reaccions de fotosen-
sibilitat). També s’ha descrit allargament de l’interval QT.

Les fluoroquinolones poden produir tremolor, somnolèn-
cia, insomni i malsons i, més rarament, al·lucinacions,
reaccions psicòtiques, confusió, ansietat, depressió i
convulsions. Aquestes reaccions no s’han descrit per a
la grepafloxacina, però val a dir que la seva experiència
d’ús encara és molt limitada.

Al nostre centre s’han rebut dues notificacions de sospi-
ta de reaccions adverses per grepafloxacina. Una és el
cas que es presenta, i una altra descriu mareig, ansietat
i alteració del gust.
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Es tracta d’una pacient de 41 anys a la qual es va pres-
criure grepafloxacina (400 mg cada 12 h) per al tracta-
ment d’una cel·lulitis orbitària. Després del segon com-
primit va presentar un quadre confusional caracteritzat
per desorientació espacial, que va durar uns 30 minuts.
Després d’aquest episodi, es va suspendre l’adminis-
tració del fàrmac.

La grepafloxacina és una nova fluoroquinolona comer-
cialitzada a Espanya el passat mes d’octubre. Els seus
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