
 

 

Vacances terapèutiques amb bifosfonats orals 

 
M. Estrella Barceló Colomer (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  

Els bifosfonats són els fàrmacs d’elecció en el tractament de l’osteoporosi. Les vacances terapèutiques 
constitueixen una part integral del maneig, vacances terapèutiques que cal plantejar-se per la llarga 

permanència a l’ós dels bifosfonats orals i perquè el seu ús continuat s’associa a increment de fractures 
femorals atípiques (FFA). Els bifosfonats són sals de fosfats complexes amb avidesa per la superfície de 
l’ós i amb un temps de vida mitjana d’anys. La seva absorció al tracte digestiu és de l’1%, actuen sobre 

els osteoclastes, interfereixen en la resorció òssia i incrementen de forma modesta la densitat mineral 
òssia. Redueixen el risc de fractures no vertebrals en un 25%, les de maluc en un 40% i fins a un 70% 
les vertebrals. Quan es recomanen les vacances terapèutiques? En quins pacients? Durant quant de 

temps? Les recomanacions han anat canviant amb el temps. Veiem què hi ha de nou.  

 
Resum de la publicació  
Revisió narrativa en què es consideren els pros i els contres de la interrupció dels bifosfonats orals. Es 

comenten: 
 
 Els beneficis del tractament amb bifosfonats. En dones blanques es poden prevenir fins a 286 

fractures de maluc/10.000 persones i any tractades als 5 anys de tractament i fins a 591/10.000 

persones i any als 10 anys. En dones asiàtiques els beneficis són menors, de 174 i 360 fractures 

respectivament.  
 

 Els efectes d’aturar el tractament amb bifosfonats sobre els marcadors de recanvi ossi i el 
risc de fractures. Després d’aturar el tractament amb alendronat, els marcadors bioquímics de re-

canvi ossi augmenten modestament al cap d’1-2 anys i la densitat mineral òssia al maluc torna a 
valors pretractament al cap de 5 anys. La magnitud d’aquests efectes està condicionada pel bifosfo-
nat, la dosi i la durada del tractament, essent l’avidesa per l’ós i la permanència inferior per a rise-
dronat i ibandronat i la més llarga per zoledrònic (més de 5 anys). La persistència dels beneficis so-

bre la reducció del risc de fractures un cop s’interromp el tractament és incerta i prové fonamental-
ment d’estudis observacionals, els quals no permeten separar les persones que fan vacances tera-

pèutiques d’aquelles que interrompen el tractament amb bifosfonats per altres motius.  
 

 Les reaccions adverses amb l’ús continuat de bifosfonats. Entre les reaccions adverses més 

rellevants cal destacar l’osteonecrosi maxil·lar i les FAA, caracteritzades per ser fractures transver-
sals, no comminutes, de la diàfisi femoral, que ocorren sense o amb petits traumatismes i que sem-
blen desenvolupar-se a partir de fractures per estrès del còrtex lateral. La incidència estimada és 

d’entre 0,1 a 0,6/10.000 persones i any i augmenta amb la durada del tractament (fins a 8/10.000 
persones i any amb 5 o més anys i 36/10.000 persones i any amb 10 o mes anys), essent el risc 
més elevat en dones asiàtiques (38 i 236 FAA/10.000 persones i any respectivament). Aturar el 
tractament amb bifosfonats entre 3 i 15 mesos redueix el risc de FAA un 60% i aturar-lo 15 mesos 

un 87%. 
 

 Quan plantejar les vacances? Atès que el risc de FAA és baix els 5 primers anys de tractament, 
es plantejaran les vacances a partir dels 5 anys. La decisió s’individualitzarà sempre segons benefi-
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Contaminació dels medicaments amb nitrosamines i risc de càncer 

 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
Les nitrosamines són compostos orgànics que es troben a l’aigua i als aliments. Es produeixen en la fa-
bricació de pesticides, pneumàtics de cautxú, tints, carns processades, peix fumat o salat i en el fum del 
tabac. Alguns medicaments contenen petites quantitats de nitrosamines com a resultat de la seva es-

tructura química o del procés de fabricació, emmagatzematge i distribució. Les nitrosamines volàtils com 
la N-nitrosodimetilamina (NMDA) i la N-nitrosodietilamina (NDEA) s’han associat a augment de risc de 
càncer quan l’exposició és a dosis altes i durant períodes llargs de temps i es consideren també mutagè-

niques. Semblen associar-se sobretot a càncer d’esòfag, pancreàtic, de colon i de recte. Per aquest mo-
tiu, s’han establert estàndards internacionals que fixen les dosis diàries que es consideren acceptables, a 
partir de l’extrapolació de la informació existent en animals, essent de 96 ng/dia per NMDA i de 26,5 ng/
dia per NDEA. I també per aquest motiu, les agències reguladores revisen de forma sistemàtica la pre-

sència de nitrosamines en els medicaments i ofereixen guies als fabricants per evitar l’aparició d’impure-
ses.  

 

Resum de la publicació  
Es tracta d’una revisió narrativa en què s’analitza l’impacte de la contaminació de nitrosamines en la 
producció de medicaments, el qual s’ha observat en: 
 

 Antagonistes del receptor II de l’angiotensina (ARA-II). El juliol de 2018 es va detectar conta-
minació de NMDA de valsartan, present en el valsartan que produïa una companyia xinesa. El proble-
ma radicava en un canvi en el procediment de fabricació de l’anell tetrazòlic a partir del 2012. El se-

tembre de 2018, l’Agència Europea del Medicament (EMA) va revisar tots els ARA-II amb anell te-
trazòlic (candesartan, irbesartan, losartan, olmesartan i valsartan) trobant una possible contaminació 
d’irbesartan i losartan. El setembre de 2018, l’EMA va estimar que el risc de càncer amb la dosi màxi-

ma de NMDA en persones que haguessin pres valsartan entre juliol de 2012 i 2018 era d’1 cas en ca-

da 5.000 exposats i posteriorment l’Agència Americana (FDA) estimà l’excés de risc en 1 càncer en 
cada 8.000 exposats durant 4 anys. Finalment, en un estudi observacional en 5.150 persones de 40 o 
més anys sense antecedents de càncer exposades a valsartan, es detectaren al cap d’uns 4,6 anys de 

seguiment, 198 casos de càncer en el grup exposat a nitrosamines i 104 en el no exposat (hazard ra-
tio-HR 1,09, IC 95% 0,85-1,41), que no és estadísticament significatiu. 

 

 Ranitidina i nizatidina. Molts dels medicaments que contenien ranitidina foren retirats del mercat 
per contaminació amb NMDA entre 2019 i 2020. L’EMA va suspendre la comercialització de tots els 

medicaments que contenien ranitidina l’abril de 2020, tot i que no semblava haver-hi un augment re-

llevant en el risc de càncer i que l’NMDA podia fins i tot produir-se per la degradació i el metabolisme 
de la ranitidina. Amb nizatidina, a Estats Units també es varen detectar nivells inacceptables de NMDA 
en alguns lots. 

 

 Altres fàrmacs. Des de 2019, s’han retirat del mercat alguns lots d’antidiabètics (metformina, piogli-
tazona), sobretot als Estats Units, per nivells inacceptables de NMDA.  

 

A partir d’aquestes comunicacions, l’EMA va requerir a tots els fabricants que revisessin els seus produc-
tes per identificar possibles contaminacions amb nitrosamines, procés que s’hauria d’haver completat el 

2021.  

 
En cas que es detecti contaminació, cal determinar els nivells de nitrosamines i procedir en conseqüèn-
cia, retirant els lots del mercat i modificant els procediments de fabricació si escau.  
 

ci/risc, el qual és inferior en dones asiàtiques i persones amb risc baix o moderat de fractures i su-
perior en persones amb risc de fractures alt.  

 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Reid IR. Bisphosphonate holidays. Drug Ther Bull. 2021 Mar;59(3):35-36. doi: 10.1136/dtb.2020.000057. PMID: 33627350. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
A partir dels 5 anys de tractament continuat amb bifosfonats orals, es recomanaran vacances 

terapèutiques durant 6 mesos amb risedronat i entre 12 i 24 mesos amb alendronat, especialment 
en les persones amb risc de fractures baix o moderat i en dones asiàtiques. En les persones amb 
riscos alts de fractura, es recomana mantenir el tractament amb bifosfonats més temps, fins a 10 
anys.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/Dr%20Ther%20Bull_2021_59_mar_Reid_vacances%20bifosfonats.pdf


 

 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Erskine D, Wood D. What is the significance of nitrosamine contamination in medicines? Drug Ther Bull. 2021 Mar;59(3):39-42. doi: 10.1136/

dtb.2020.000036. PMID: 33627351. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 

El risc de càncer associat a l’ús de nitrosamines podem considerar que, en general, és baix quan 

l’exposició és a un fàrmac concret. Les Agències Reguladores fan una vigilància activa i, per aquest 
motiu, retiren els lots de fàrmacs o els fàrmacs afectats i s’han modificat els procediments de 
fabricació dels medicaments per prevenir-ne l’aparició.  
 

Es disposa de molta menys informació en persones exposades a diversos fàrmacs que contenen 
nitrosamines i en les que poden rebre-les a través de la dieta i també en grups de major risc, com 
són les persones amb antecedents de càncer, informació que s’anirà completant mitjançant la 
farmacovigilància i els controls de qualitat de producció dels medicaments.  

Seguretat dels antiepilèptics en la gestació  

 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  

Els fàrmacs antiepilèptics (FEP) s’utilitzen en l’epilèpsia, el trastorn bipolar, el dolor neuropàtic i la mi-
granya. Els FEP poden ser necessaris en l’embaràs per prevenir l’aparició de convulsions i també per a 
prevenir recaigudes o recurrències de trastorns bipolars. L’epilèpsia per si sola, sobretot quan no es con-

trola bé, s’associa a augment de risc de malformacions congènites. També s’ha establert aquesta associ-
ació amb alguns FEP com àcid valproic, fenitoïna i topiramat. El risc més alt és amb àcid valproic, motiu 
pel qual les Autoritats Sanitàries n’han restringit molt l’ús en la dona fèrtil i embarassada, la qual ha 

d’estar inclosa en un Pla de Prevenció d’Embarassos.  
 
Resum de la publicació 

Les Autoritats Sanitàries britàniques (MHRA) han posat al dia la informació existent sobre la seguretat 

dels FEP en l’embaràs. Així: 
 
 Àcid valproic és el FEP menys segur, amb un risc de malformacions congènites del 10% i de tras-

torns del desenvolupament d’entre el 30 i el 40% en nens de mares exposades durant l’embaràs. Se’n 

contraindica l’ús durant l’embaràs i en dones en edat fèrtil (tret de situacions excepcionals).  
 

 El risc de malformacions congènites està augmentat amb carbamazepina, fenobarbital, fenitoï-
na i topiramat, risc que és dosi-dependent. El risc de malformacions congènites amb pregabalina, si 
existeix, és petit i amb gabapentina, oxcarbazepina i zonisamida, les dades actuals no són concloents.  

 

 Lamotrigina i levetiracetam són els FEP més segurs quant a risc de malformacions. Amb lamotrigi-
na en monoteràpia es disposa d’un estudi observacional amb 12.000 embarassades en què no es mos-
tra augment del risc de malformacions congènites i amb levetiracetam un estudi amb 1.800 embaras-
sades. 

 

 Fenobarbital i fenitoïna poden interferir en el desenvolupament neurocognitiu. Tot i que no 
semblen augmentar el risc de trastorns en el desenvolupament, no hi ha prou informació amb carba-
mazepina, ni amb lamotrigina o levetiracetam. Tampoc hi ha informació amb gabapentina, oxcarbaze-

pina, pregabalina i zonisamida. 
 

 Fenobarbital, topiramat i zonisamida poden frenar el creixement fetal. Amb la resta de FEP no 
s’ha vist augment de risc de retard en el creixement fetal ni mort uterina, o bé no es disposa de prou 
informació com per arribar a dades concloents.  

 
D’altra banda, un estudi observacional dut a terme en 4,9 milions de gestants d’Estats Units, Austràlia i 
els països del Nord d’Europa entre 2006 i 2016, mostrà que l’ús de FEP en l’embaràs varia molt d’un país 
a l’altre (des de 6,4/1000 dones a Suècia a 34,5/1000 a Estats Units) i que el seu consum ha augmen-

tat. Els FEP més consumits són lamotrigina i clonazepam a Estats Units i Nord d’Europa. El consum d’à-
cid valproic ha disminuït a tot arreu excepte a Austràlia en aquest període, on continua essent el més 
consumit en embarassades.  
 

 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/Dr%20Ther%20Bull_2020_58_mar_Erskine_contaminacio%20nitrosamines%20i%20significat.pdf


 

 

Reaccions de rebot en suspendre corticoides tòpics 
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
Els corticoides tòpics (CT) són tractaments eficaços i efectius per a una gran varietat de patologies der-
matològiques entre les quals hi ha els èczemes, la psoriasi i la dermatitits atòpica. Estan disponibles en 
diferents presentacions que es classifiquen, segons la seva potència, en: dèbil (hidrocortisona acetat a 

l’1%), intermèdia (clobetasona butirat al 0,05% i hidrocortisona butirat propionat al 0,1%), alta (inclou 

beclometasona dipropionat al 0,025%, metilprednisolona aceponat al 0,1%, mometasona furoat al 0,1% 
i prednicarbat al 0,25%) i molt alta (clobetasol al 0,05%). En l’elecció del corticoide, es considerarà sem-

pre la presentació i potència més adequada per tractar el tipus de lesió, evitant utilitzar corticoides de 
potència alta o molt alta quan no calgui i procurant no allargar-los innecessàriament. L’ús inadequat i 
excessiu de CT s’associa a reaccions adverses (RAM) i, entre elles, les reaccions de rebot i fins i tot la 
insuficiència adrenal quan se suprimeixen bruscament.  

 
Resum de la publicació  
Les autoritats sanitàries britàniques han fet una revisió de la seguretat dels CT quan s’utilitzen a llarg 
termini. Què en sabem? 

 
 Que les RAM són més freqüents quan s’utilitzen CT de potència moderada i alta a llarg termini, de for-

ma freqüent (diària) o bé amb l’ús inapropiat (1 any o més en adults i en nens a partir dels 2 mesos). 
 

 Que les persones amb dermatitis atòpica semblen tenir un risc superior. 
 

 Que els signes i símptomes de rebot poden aparèixer al cap de pocs dies o setmanes després de la su-
pressió, essent el més habitual les dues setmanes posteriors a la supressió del tractament. Afecten 
sobretot a àrees sensibles com la cara o els genitals. 

 

 Que el més habitual és l’envermelliment en tota la zona afectada o bé fins i tot en una àrea més gran, 

amb cremor i coïssor, que pot ser pitjor que la lesió inicial, que recorda a una dermatitis atòpica tot i 
afectar a zones inhabituals i que la persona explica com a diferent a la lesió d’inici. L’envermelliment 
pot ser rosat, vermell, de color porpra o bé un subtil enfosquiment del color de la pell; varia d’una per-

sona a una altra depenent del seu color de base. La biòpsia no ajuda al diagnòstic. Els CT són vaso-
constrictors, per la qual cosa amb la supressió es produeix una vasodilatació dels vasos sanguinis amb 
envermelliment i inflamació de la pell. 

 

 Que pot acompanyar-se d’atròfia de la pell, rosàcia, acne (que afecta a la cara i al tronc) o dermatitis 

al voltant de la boca i els ulls, que poden empitjorar amb la supressió del CT. 
 

 Que, de vegades, amb l’ús continuat apareix al·lèrgia al CT o algun dels seus components, que pot di-
agnosticar-se amb proves cutànies i que aquestes proves poden ajudar a seleccionar el preparat més 
apropiat per cada persona. 

 

 

Per a més informació, vegeu els articles 
 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Antiepileptic drugs in pregnancy: updated advice following comprehensive safety re-

view. Drug Safety Update 2021;14(6):1. Enllaç  

 Ácido valproico: nuevas medidas para evitar la exposición durante el embarazo. Recomendaciones del Comité para la Evaluación de Riesgos en 

Farmacovigilancia europeo (PRAC). Información para profesionales sanitarios. Fecha de publicación 13 de febrero de 2018. Enllaç  

 Cohen JM, Cesta CE, Furu K, Einarsdóttir K, Gissler M, Havard A, Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Kieler H, Leinonen MK, Li J, Reutfors J, 

Schaffer A, Selmer R, Yu Y, Zoega H, Karlstad Ø. Prevalence trends and individual patterns of antiepileptic drug use in pregnancy 2006-2016: A 

study in the five Nordic countries, United States, and Australia. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020 Aug;29(8):913-922. doi: 10.1002/pds.5035. 

Epub 2020 Jun 3. PMID: 32492755. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 

Cal informar les dones en tractament amb FEP que es volen quedar embarassades dels riscos 

d’aquests medicaments i també del risc d’interrompre el tractament. En aquestes persones cal insistir 
en planificar l’embaràs, procurant que la patologia de base estigui el més controlada possible, a 
poder ser amb monoteràpia, amb els FEP de menor risc i a les dosis més baixes possibles. Es 
derivaran a un servei especialitzat per la seva supervisió i l’ajust de les pautes, més encara les 

tractades amb lamotrigina i fenitoïna, ja que les concentracions poden veure’s afectades pels canvis 
fisiològics en l’embaràs. A banda, cal oferir-les-hi tractament amb suplements d’àcid fòlic (5 mg/dia) 
per prevenir les malformacions del tub neural des del moment en què es plantegen la gestació. 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/Drug%20Safety%20Update_2021_antiepileptics%20gestacio.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/NI-MUH_FV_3-acido-valproico.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/PDS_2020_5035_Cohen_antiepileptics_gestacio%20patrons%20us.pdf


 

 

Repercussions a la pràctica clínica 
Quan es prescrigui un corticoide tòpic sempre s’ha de considerar la mínima durada possible, triar la 

presentació més adequada i prioritzar l’ús dels de potència baixa. Cal donar instruccions clares sobre 
com aplicar-lo, quina quantitat de producte utilitzar, el nombre d’aplicacions diàries i la durada del 
tractament. En les persones que precisin CT a llarg termini, cal revalorar periòdicament l’adequació 
del tractament, procurant sempre emprar els de menor potència o reduir la freqüència d’aplicació. 

S’informarà de les possibles reaccions adverses, entre les quals les reaccions de rebot per supressió 
del tractament quan es fan servir CT de potència moderada o alta a llarg termini o de forma inade-
quada. Es valorarà en el moment de la supressió si cal un tractament alternatiu, o bé per la patolo-
gia de base o per les reaccions adverses del CT.  

 Que la insuficiència suprarenal és potencialment greu però molt infreqüent amb CT i caldria usar-los a 
llarg termini i en superfícies àmplies de la pell. Si se sospita, cal suprimir gradualment el CT i valorar 

la necessitat de prendre hidrocortisona fins que es recuperi la funció adrenal. 
 

 Que sempre s’haurà de fer el diagnòstic diferencial amb empitjorament de la patologia de base.   
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Per a més informació, vegeu els articles 
 Topical corticosteroid withdrawal reactions. Drug Ther Bull. 2021 Dec;59(12):184. doi: 10.1136/dtb.2021.000062. PMID: 34824131. Enllaç 

 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Topical steroid withdrawal reactions: a review of the evidence, 2021.  Enllaç  

 Robert Sabaté L, Diego L, Díez C, Pellicer A. Uso seguro de medicamentos tópicos I: corticosteroides. FMC 2022;29(2):94-100. Enllaç 

DESTAQUEM... 
 

Risc d’amputacions de dits amb canagliflozina. Nova informació.  

 FDA removes Boxed Warning about risk of leg and foot amputations for the diabetes medicine canagliflozin (Invokana, 

Invokamet, Invokamet XR) Based on our review of new clinical trial data. Data actualització 26 d’agost de 2020. Enllaç 

 

A partir de la nova informació sorgida amb 3 assaigs clínics, la FDA ha proposat retirar l’avís específic 

sobre risc d’amputacions amb canagliflozina. Aquesta alerta s’havia generat el 2017. Amb posterioritat 
i, a partir dels nous assaigs clínics publicats, l’any 2018 la FDA va aprovar la indicació de reducció del 

risc d’esdeveniments cardiovasculars majors en persones amb diabetis tipus 2 amb patologia cardíaca 

de base i el 2019 la reducció del risc de malaltia renal crònica, empitjorament de la funció renal, 
mortalitat cardíaca i hospitalització per insuficiència cardíaca en determinats pacients amb diabetis 
mellitus tipus 2 i afectació renal. Amb les noves dades d’eficàcia i també perquè s’ha vist que els riscos 
d’amputacions amb canagliflozina són inferiors als inicialment descrits, s’ha retirat l’avís específic, tot i 

recordant la importància de fer un bon seguiment del pacient diabètic i de considerar sempre els 
factors de risc d’amputacions abans d’introduir un nou tractament.  

 

Fàrmacs amb noms molt similars: un problema que es pot arreglar  
 FDA removes Boxed Bryan R, Aronson JK, Williams A, Jordan S. The problem of look-alike, sound-alike name errors: Drivers and 

solutions. Br J Clin Pharmacol. 2021 Feb;87(2):386-394. doi: 10.1111/bcp.14285. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32198938. Enllaç 

 

Els medicaments amb noms semblants o que es pronuncien de forma semblant, es poden confondre 

entre ells. Es poden produir errors quan els medicaments comparteixen propietats lingüístiques 
(fonètiques o ortogràfiques), als quals es poden afegir empaquetats similars i l’aparença del comprimit 
o càpsula, la via d’administració o la indicació. S’estima que poden arribar a representar entre un el 

6,2 i el 14,7% de tots els errors de medicació. Entre les mesures correctores hi ha les destinades a 
canviar el nom o aspecte del medicament i també posar eines d’ajuda al professional que minimitzin el 
risc d’errors. 

 

Tiotropi en la malaltia pulmonar obstructiva crònica: no hi ha augment 

d’esdeveniments cardiovasculars  
 FDA removes Boxed Bryan R, Aronson JK, Williams A, Jordan S. The problem of Yang M, Zhang Y, Cheng H, Xu Z, He J. 

Association of tiotropium use and the risk of adverse cardiovascular events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a 

meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Jun;76(6):795-805. doi: 10.1007/s00228-020-02853-9. Epub 2020 

Apr 10. PMID: 32274526. Enllaç 

 

En aquesta metanàlisi s’hi inclouen els assaigs clínics en què es compara tiotropi inhalat amb altres 

tractaments per la malaltia pulmonar obstructiva crònica, exceptuant els anticolinèrgics. S’hi inclouen 
20 assaigs (amb 27.699 persones), mostrant que el tiotropi no augmenta el risc d’esdeveniments 

cardiovasculars (odds ratio-OR 0,97 i IC95% 0,84–1,12) ni de mortalitat cardiovascular o global quan 

es compara amb els controls. No es troben diferències quan es compara tiotropi segons tipus de 
control i tampoc segons durada del tractament amb tiotropi. 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/Dr%20Ther%20Bull_2021_12_dtbselect%20corticoides%20topics%20reaccio%20rebot184.full.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/MHRA_2021Topical_Steroid_Withdrawal_reactions_PAR_V7_PDF_30.09.21.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/FMC_2022_Robert_Diego_Pellicercorticoides%20topics.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/FDA_2020_Canagliflozin%20DSC_es%20retira%20alerta%20amputacions.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/bcp.14644_2021_Bryan_errors%20noms%20lasa.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_61/Eur%20J%20Clin%20Pharmacol_2020_Yang_tiotropi%20i%20ECV.pdf


 

 

 

Anticoagulants d’acció directa i alopècia: possiblement més amb rivaroxaban  

 Bonaldo G, Vaccheri A, Motola D. Direct-acting oral anticoagulants and alopecia: The valuable support of postmarketing data. Br J 

Clin Pharmacol. 2020 Aug;86(8):1654-1660. doi: 10.1111/bcp.14221. Epub 2020 Feb 18. PMID: 31950530; PMCID: PMC7373707. 
Enllaç 

 Chrétien B, Sassier M, Alexandre J, Lelong-Boulouard V, Dolladille C, Fedrizzi S. Direct acting oral anticoagulants and alopecia: to go further 

with data mining in pharmacovigilance databases. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Aug;76(8):1197-1198. doi: 10.1007/s00228-020-02891-3. Epub 

2020 May 20. PMID: 32435997. Enllaç 
 

L’alopècia pot ser produïda per medicaments i ha estat descrita pels anticoagulants cumarínics 
(acenocumarol i warfarina) i per les heparines. Hi ha molta menys informació amb els anticoagulants 
d’acció directa. Bonaldo et al revisen la base de dades del VigiBase de l’OMS, que fins a 2 de maig de 

2018 contenia 1.316 notificacions d’alopècia, un 58,8% per rivaroxaban. Un 80% són dones, sobretot 
d’edats  ≥65 anys (23,1%). El temps mitjà per l’aparició és de 28 dies ( fins a 63 dies). Es cataloguen 
com a possibles amb l’algoritme de Naranjo en un 54,3% de casos. Chretien et al també revisen la 

informació continguda al VigiBase i calculen la raó de probabilitats notificada (ROR (reporting odds 

ratio en anglès), que ens dona una aproximació al risc relatiu d’alopècia amb cada anticoagulant. Així 
amb rivaroxaban el ROR és de 2,69 (IC95% 2,55–2,85), amb apixaban d’1,67 (IC95% 1,56–1,80), 
amb edoxaban d’1,51 (IC95% 1,19–1,93) i amb dabigatran d’1,15 (IC95% 1,04–1,28). Conclouen que 

possiblement l’alopècia és una reacció adversa de classe associada a tots els anticoagulants i les 
heparines. Es postula que els anticoagulants produirien una alteració en la funció plaquetar  

Reaccions adverses per llevat d’arròs vermell  
 Vrolijk MF, van de Koppel S, van Hunsel F. Red yeast rice (Monascus purpureus) supplements: Case series assessment of 

spontaneously reported cases to The Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb. Br J Clin Pharmacol. 2021 Apr;87(4):2146-2151. 

doi: 10.1111/bcp.14599. Epub 2020 Nov 18. PMID: 33085778; PMCID: PMC8056728. Enllaç 

 

En un número anterior del Comptagotes, ja ens fèiem ressò de les reaccions adverses del llevat d’arròs 
vermell (Monascus purpureus). El llevat d’arròs vermell s’està utilitzant cada vegada més per reduir el 

colesterol. Conté una quantitat variable de monacolina K, substància químicament idèntica a 
lovastatina. En aquesta publicació es revisen les notificacions al Sistema holandès de farmacovigilància 
entre 2007 i 2020. Es varen rebre 94 notificacions que contenien 187 reaccions adverses, la majoria 
d’elles de teixit músculoesquelètic i connectiu (n=64), trastorns gastrointestinals (n=33) i trastorns 

generals i en el lloc d’administració (n=23) i de sistema nerviós central (n=16). El temps mig per 

l’aparició de les reaccions adverses fou de 2,1 setmanes.  
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