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Drospirenona i risc de 
malaltia tromboembòlica 
venosa 
La drospirenona és un progestagen sintètic derivat 
de l’espironolactona, que té una lleugera activitat an-
timineralcorticoide i antiandrogènica.1,2 A Espanya, la 
drospirenona (3 mg) està comercialitzada com a con-
traceptiu hormonal en combinació amb etinilestradiol 
30 mcg (Dretine®, Drosetil®, Drosiane®, Drosure®, 
Yasmin®, Yira®) i etinilestradiol 20 mcg (Dretinelle®, 
Drosetil®, Drosianelle®, Drosurelle®, Eloine®, Liofo-
ra®, Yasminelle®, Yaz®). També hi ha comercialitzada 
l’especialitat Angeliq®, que conté 2 mg de drospire-
nona i 1 mg d’estradiol hemihidrat, com a tractament 
hormonal substitutiu en dones postmenopàusiques. 

A causa del seu efecte diürètic, per l’activitat antimine-
ralcorticoide, en teoria compensaria la retenció hidro-
salina induïda per l’estrogen i evitaria l’augment de pes, 
efecte colateral que és causa freqüent d’abandonament 
del mètode contraceptiu. No obstant, atès que és un 
antagonista de l’aldosterona amb propietats estalvia-
dores de potassi, cal precaució en dones amb malal-
ties que predisposin a la hiperpotassèmia.

 Risc de malaltia tromboembòlica 
venosa

L’ús de contraceptius orals combinats (COC) s’associa 
a un risc de malaltia tromboembòlica venosa (MTEV), 
sobretot durant el primer any d’ús. Per a una dosi de-
terminada d’estrogen, la incidència de MTEV varia se-
gons el tipus de progestagen, tot i que el risc absolut 
és baix (vegeu la taula 1). Diversos estudis han mostrat 
que les usuàries de COC que contenen desogestrel o 
gestodèn tenen un lleuger augment de risc de MTEV 
en comparació dels que contenen levonorgestrel. 

 Drospirenona i risc de malaltia 
tromboembòlica venosa

Els resultats de dos estudis de cohorts van suggerir 
que el risc de MTEV entre les usuàries de contracep-
tius que contenen drospirenona era similar al de les 
usuàries de contraceptius amb levonorgestrel o altres 
contraceptius orals.3,4

L’any 2009, en un estudi de cohorts danès5 i en un 
estudi de casos i controls holandès6 es va observar 
que el risc de MTEV associat a l’ús de contraceptius 
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 casos/100.000 dones

• No usuàries de contraceptius hormonals  5- 10 
• Usuàries de CO amb progestàgens de 2a gen. (levonorgestrel) 15-20  
• Usuàries de CO amb progestàgens de 3a gen. (gestodèn, desogestrel) 30-40
• Gestants  60

Taula 1. Incidència anual de MTEV en dones en edat fèrtil. 
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que contenen drospirenona era 1,5 a 2 vegades més 
alt que el dels que contenen levonorgestrel. El primer 
conclou que, en comparació de l’ús de contraceptius 
amb levonorgestrel i amb la mateixa dosi d’estrogen 
i durada d’ús, el risc de MTEV és més elevat entre les 
usuàries de contraceptius amb desogestrel (OR=1,82), 
gestodèn (OR=1,86) o drospirenona (OR=1,64). Els 
contraceptius orals que contenen només progestagen 
i els dispositius intrauterins alliberadors d’hormona 
no s’associen a un augment del risc de MTEV. En el 
segon estudi, en comparació de les no usuàries de 
contraceptius, l’ús de levonorgestrel es va associar 
a un risc de trombosi venosa de gairebé 4 vegades 
(OR=3,6), i el risc dels altres va ser més elevat: ges-
todèn (OR=5,6), desogestrel (OR=7,3), ciproterona 
(OR=6,8) i drospirenona (OR=6,3).

Els resultats de dos estudis observacionals, un nord-
americà7 i l’altre anglès,8 publicats l’abril de 2011 mos-
tren que el risc de MTEV associat a l’ús de contracep-
tius amb drospirenona és 2 a 3 vegades més alt en 
comparació dels que contenen levonorgestrel. En el 
primer, es va calcular una incidència de MTEV de 30,8 
per 100.000 dones i any en les usuàries de drospire-
nona, en comparació de 12,5 per 100.000 dones i any 
amb levonorgestrel. En el segon, la incidència va ser 
de 23 per 100.000 dones i any amb drospirenona i 
9,1 per 100.000 dones i any amb levonorgestrel. Una 
reanàlisi de l’estudi danès publicada l’octubre de 2011 
confirma que, en comparació de les usuàries de con-
traceptius orals amb levonorgestrel i després d’ajustar 
per la durada d’ús, l’ús de contraceptius que contenen 
els progestàgens gestodèn, desogestrel o drospireno-
na s’associa al doble de risc.9 No es va observar aug-
ment del risc en usuàries de contraceptius orals amb 
progestàgens sols o dispositius intrauterins.

A finals d’any, els resultats d’un estudi de cohorts 
van confirmar l’augment del risc de MTEV asso-
ciat a drospirenona, en comparació dels proges-
tàgens de tercera (OR=1,43) o de segona generació 
(OR=1,65).10 No es va observar un augment del risc 
d’ictus amb drospirenona. 

La publicació d’aquests estudis va motivar que les 
agències reguladores informessin dels resultats i es 
conclou que el risc de MTEV associat a l’ús de COC 
combinats que contenen drospirenona és superior al 
dels que contenen levonorgestrel i podria ser similar 
al dels que contenen desogestrel o gestodèn (de ter-
cera generació).11,12 No obstant, es considera que en 
termes absoluts la incidència de MTEV associada a 
l’ús de COC és baixa. Les fitxes tècniques dels medi-
caments que contenen drospirenona han estat actua-
litzades per incloure aquesta nova informació. A finals 
d’octubre l’FDA va anunciar que revisaria la relació 
benefici-risc dels preparats amb drospirenona.13 

Una metanàlisi recent de 16 estudis de cohorts i 39 es-
tudis de casos i controls sobre el risc de MTEV asso-

ciat a l’ús de contraceptius orals confirma l’augment 
del risc de MTEV amb dosis altes d’estrògens (>50 
µg), durant el primer any d’ús, i del dels contraceptius 
amb progestàgens de tercera generació en compara-
ció dels de segona (OR=1,57; IC95% 1,24-1,98).14 En 
comparació de les no usuàries, l’ús de contraceptius 
orals amb progestàgens de segona generació (le-
vonorgestrel) es va associar al risc menor de MTEV 
(OR=2,92; IC95% 2,29-3,72), el de progestàgens de 
3a generació va ser de 4,73 (IC95% 3,48-6,43) i el de 
4a generació (drospirenona) va ser de 3,44 (IC95% 
1,89-6,25). L’ús de levonorgestrel va mostrar el risc 
més baix (OR=2,88) i el desogestrel el més elevat 
(OR=4,88). Entre les portadores de mutacions genèti-
ques G20210A o factor V de Leiden, l’ús de contra-
ceptius orals es va associar a un augment significatiu 
del risc de MTEV, en comparació de les no usuàries. 
En comparació de l’ús de levonorgestrel, la drospire-
nona es va associar a un augment significatiu del risc 
(OR=1,65, que en incloure els dos estudis publicats 
l’abril va pujar a 2,01), però en comparació de tots els 
altres no era significatiu.

 Conclusió

Estudis epidemiològics recents han mostrat que l’ús 
de contraceptius orals combinats que contenen dros-
pirenona s’associa a un risc més elevat de MTEV que 
amb els contraceptius que contenen progestàgens 
de segona generació (levonorgestrel ), i suggereixen 
que podria ser similar al risc del dels progestàgens de 
tercera generació (com desogestrel o gestodèn). Tot 
i que el risc en termes absoluts és baix per a la ma-
joria d’usuàries, atès que els contraceptius orals que 
contenen levonorgestrel o noretisterona s’associen 
a menys risc tromboembòlic, aquests es consideren 
més segurs per a les dones en les quals es planteja 
iniciar un mètode de contracepció oral.
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Comunicacions de riscos a 
medicaments notificades 
per l’AEMPS 

Podeu trobar els textos complets d’aquestes comuni-
cacions a:
http://www20.gencat.cat

 Espironolactona i risc 
d’hiperpotassèmia

Tot i que ja és conegut el risc d’hiperpotassèmia as-
sociat a l’ús de l’espironolactona, el Sistema Español 
de Farmacovigilancia continua rebent casos greus 
d’hiperpotassèmia en pacients amb insuficiència 
cardíaca congestiva tractats amb aquest fàrmac. En 
alguns casos, els pacients rebien dosis inadequades 
de fins a 300 mg al  dia, o en combinació amb més 
d’un IECA o altres diürètics estalviadors de potassi 
o, fins i tot, mantenint suplements de potassi.

Per aquest motiu, l’AEMPS recorda que la dosi reco-
manada per al tractament de la insuficiència cardía-
ca congestiva (classe funcional III i IV de la NYHA) 
és de 25 a 50 mg al dia, que cal evitar l’ús d’altres 
diürètics estalviadors de potassi o d’antagonistes 
de l’aldosterona i l’ús de suplements de potassi 
en cas que se superin els 3,5 mmol/l. També re-
corda que l’ús simultani d’IECA, ARA-II, bloque-
jadors beta-adrenèrgics, heparines, AINE i la sal 
de taula en pacients hipertensos facilita l’aparició 
d’hiperpotassèmia. 

A més, es recomana un control dels nivells sèrics de 
potassi i de creatinina a la setmana de iniciar el trac-
tament amb espironolactona i seguir amb un moni-
toratge periòdic mentre es mantingui el tractament. 
Quan els nivells de potassi superen els 5 mmol/L o 
la creatinina és superior a 4 mg/dl, cal interrompre el 
tractament, almenys de forma transitòria. 

Trobareu més informació a:
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_22-2011.pdf

 Domperidona i risc d’arítmies 
ventriculars greus i mort sobtada

L’any 2010 es van publicar dos estudis epidemiològics 
que indicaven una modesta associació entre l’ús de 
domperidona i mort sobtada d’origen cardíac o arít-
mies ventriculars. Després de revisar-ne la informació 
disponible, les agències nacionals de medicaments 
europees han conclòs que la domperidona pot estar 
associada a un lleuger augment del risc d’arítmies 
ventriculars greus o mort sobtada, en particular en pa-
cients de més de 65 anys o que reben dosis diàries su-
periors a 30 mg al dia. En una nota l’AEMPS recomana 
una valoració acurada dels antecedents de patologia 
cardiovascular i els factors de risc d’allargament de 
QT abans d’iniciar un tractament amb domperido-
na, utilitzar la mínima dosi possible i precaució quan 
s’usa en gent gran o a dosis altes. 
 
Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_24-2011.pdf 

 Atomoxetina i risc de trastorns 
cardiovasculars: noves 
recomanacions d’ús

El passat mes de desembre l’AEMPS va informar 
dels resultats de la revisió dels assaigs clínics amb 
atomoxetina en nens i adults. La majoria de pacients 
tractats amb atomoxetina presenten un modest aug-
ment de la pressió arterial i de la freqüència cardíaca. 
Entre un 6 i un 12% d’aquests pacients han patit can-
vis clínicament rellevants de la pressió arterial i de la 
freqüència cardíaca, i en una proporció petita aquests 
canvis s’han mantingut o progressat en el temps.

A causa d’aquest possible risc, es recomana que 
abans de prescriure atomoxetina s’avaluï la presència 
de malaltia cardíaca prèvia. L’ús d’atomoxetina està 
contraindicat en pacients amb trastorns cardiovas-
culars o cerebrovasculars greus i s’ha d’emprar amb 
precaució en pacients amb hipertensió, taquicàrdia 
o malaltia cardiovascular o cerebrovascular. En tots 
els pacients que rebin atomoxetina cal mesurar la fre-
qüència cardíaca i la pressió arterial abans d’iniciar el 
tractament, després d’un canvi de dosi i com a mínim 
cada 6 mesos mentre duri el tractament.

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.366fae3f89ecc736ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=d1112c9c23c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d1112c9c23c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/NI-MUH_22-2011.htm
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_24-2011.pdf
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Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_25-2011.pdf

 Revisió de la relació benefici-risc de 
la somatropina

El desembre de 2010 el Comitè de Medicaments d’Ús 
Humà (CMHP) de l’EMA va iniciar una avaluació de 
la relació benefici-risc de la somatropina. Els resultats 
preliminars d’un estudi epidemiològic suggereixen que 
els adults tractats amb somatropina durant la infantesa 
tenen una mortalitat més alta que la població general, 
sobretot a causa de tumors ossis i d’hemorràgia suba-
racnoïdal o intracerebral, i que el risc és superior amb 
dosis més altes de les autoritzades.
 
Atès que els resultats de l’avaluació no són con-
cloents, es considera que el balanç benefici-risc dels 
medicaments que contenen somatropina continua 
sent favorable per a les indicacions terapèutiques i les 
dosis actualment establertes. La somatropina no s’ha 
d’administrar si hi ha dades d’activitat tumoral i no 
s’ha de sobrepassar la dosi màxima establerta.

Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_26-2011.pdf

 Inhibidors de la bomba de protons 
(IBP) i risc d’hipomagnesèmia

El mes de desembre passat s’informava sobre el 
risc d’hipomagnesèmia associat a l’ús prolongat 
d’inhibidors de la bomba de protons (IBP). L’AEMPS 
recomana que es tingui en compte aquesta reacció 
adversa rara però greu davant d’una clínica compa-
tible amb hipomagnesèmia no explicada en pacients 
tractats amb IBP durant períodes prolongats. També 
cal considerar fer determinacions de magnesi en sang 
a l’inici i periòdicament en pacients sotmesos a trac-

taments llargs amb IBP sols o juntament amb altres 
fàrmacs que redueixin els nivells de magnesi en sang.

Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_27-2011.pdf

 Restriccions d’ús d’aliskirèn

L’AEMPS ha informat dels resultats de la revisió inicia-
da a finals de 2011 per part del CHMP de l’EMA sobre el 
balanç benefici-risc d’aliskirèn (Rasilez®, Riprazo®, Ra-
silez HTC®), arran de la interrupció de l’assaig clínic AL-
TITUDE. A l’assaig, pacients amb diabetis de tipus 2 i 
disfunció renal i/o malaltia cardiovascular van ser alea-
toritzats a rebre aliskirèn (300 mg al dia) o bé placebo 
de forma addicional al tractament amb IECA o ARA II. 
L’estudi es va aturar a causa d’un augment de la inci-
dència d’ictus, complicacions renals, hiperpotassèmia 
i d’hipotensió en els pacients tractats amb aliskirèn, 
en comparació dels que van rebre placebo, sense que 
s’observés un efecte beneficiós clínic per als pacients. 

L’anàlisi de les dades d’aquest assaig, junt amb les 
d’altres estudis i les procedents de notificació espon-
tània de sospites de reaccions adverses han mostrat 
que l’ús d’aliskirèn, en combinació amb IECA o ARA 
II, incrementa el risc d’hipotensió, síncope, ictus i 
alteracions de la funció renal, sobretot en pacients 
diabètics o amb funció renal alterada. Com a con-
clusió d’aquesta revisió s’han introduït noves restric-
cions d’ús de l’aliskirèn: es contraindica el seu ús en 
combinació amb IECA o ARA II en pacients diabètics 
i en aquells que tenen insuficiència renal moderada 
o greu, i no se’n recomana l’ús en combinació amb 
IECA o ARA II per a la resta de pacients.

Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2012/docs/
NI-MUH_03-2012.pdf
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_28-2011.pdf

www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_25-2011.pdf
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_26-2011.pdf
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_27-2011.pdf
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2012/docs/NI-MUH_03-2012.pdf
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_28-2011.pdf

