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Retinoides: malformacions 
congènites, efectes 
neuropsiquiàtrics i 
disfunció sexual 

Els retinoides (derivats de la vitamina A) estan indi-
cats sobretot per al tractament de diverses malalties 
dermatològiques, com ara l’acne greu, la psoriasi pus-
tulosa o refractària, la dermatitis ictiosiforme i formes 
greus d’hiperqueratosi. A la taula 1 s’inclouen els reti-
noides comercialitzats a Espanya. 

Recentment, l’Agència Europea del Medicament 
(EMA), després de revisar la informació disponible 
sobre el risc de malformacions congènites dels reti-
noides i les dades de seguiment del programa de pre-
venció d’embaràs establert als països de la UE, així 
com la informació sobre el risc de trastorns neuro-
psiquiàtrics, ha recomanat actualitzar les mesures per 
evitar l’exposició als retinoides durant l’embaràs i les 
advertències sobre els seus efectes neuropsiquiàtrics 
(com ara depressió, ansietat, alteracions de l’humor o 
del comportament).1 L’Agència Espanyola de Medica-

ments i Productes Sanitaris (AEMPS) se n’ha fet ressò 
el passat mes de març, amb la publicació d’una nota 
informativa de seguretat (alerta 2018037).2

A banda dels efectes neuropsiquiàtrics, aquests fàr-
macs també s’han associat a la disfunció sexual.3

 Disfunció sexual

S’han descrit casos de disfunció sexual, sobretot dis-
funció erèctil i disminució de la libido, en pacients 
tractats amb retinoides, com ara isotretinoïna,4 etre-
tinat5 i acitretina.6 També s’han notificat alguns casos 
de disfunció sexual persistent després de suspendre 
el tractament amb isotretinoïna.7 

Taula 1. Retinoides comercialitzats a Espanya
Orals

Acitretina Neotigason®, Acitretina IFC®

Alitretinoïna Toctino®

Bexarotè Targretin®

Isotretinoïna Acnemin®, Dercutane®, Flexresan® Isdiben® 
Isoacne® Mayesta®

Tretinoïna Vesanoid®

Tòpics

Adapalè Differine®, Epiduo®, Tactuoben®

Tazarotè Zorac®

Tretinoïna Neocare®, Retirides®, Treclinac®

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2018037-RETINOIDES-continuacio.pdf


Pel que fa a la isotretinoïna, la revisió periòdica de les 
dades de farmacovigilància de l’EMA de l’any 2017 
suggereix que hi ha evidències d’aquesta associació. 
Per aquest motiu, les fitxes tècniques i els prospectes 
dels medicaments amb isotretinoïna d’administració 
oral han estat revisats per incloure-hi, com a reacció 
adversa de freqüència desconeguda, la disfunció se-
xual, que inclou disfunció erèctil i disminució de la li-
bido. Tot i que se’n desconeix la incidència exacta, es 
considera que és rara. El possible mecanisme d’aquest 
efecte advers s’ha relacionat amb una reducció de les 
concentracions plasmàtiques de testosterona.8

Al Regne Unit s’han rebut 14 notificacions de sos-
pita de disfunció sexual associada a la isotretinoïna 
entre 1985 i setembre de 2017. En el mateix perío-
de, s’han notificat 49 casos de disfunció erèctil o de 
l’ejaculació i 23 de disminució o pèrdua de la libido 
associades a la isotretinoïna.3

Fins l’abril de 2018, el Sistema Espanyol de Farmaco-
vigilància ha reunit 403 notificacions espontànies de 
sospita de reaccions adverses en relació amb la iso-
tretinoïna, 62 de les quals han estat rebudes al Cen-
tre de Farmacovigilància de Catalunya; cap d’elles no 
descriu disfunció o alteració de la funció sexual.

 Efectes neuropsiquiàtrics

Tot i que és rar, cal estar alerta al possible risc de de-
pressió, exacerbació de depressió, ansietat, tendèn-
cies agressives, alteracions de l’humor i símptomes 
psicòtics associats al tractament amb retinoides. 
Molt rarament, s’han notificat casos d’ideació suïci-
da, intent de suïcidi i mort per suïcidi. Es recomana 
tenir una cura especial amb pacients que tinguin an-
tecedents de depressió i vigilar possibles signes de 
depressió en tots els pacients.9

Les dades sobre els retinoides tòpics són molt limi-
tades, però no suggereixen un risc d’efectes adver-
sos neuropsiquiàtrics.

 Mesures per evitar-ne l’ús en la 
gestació

Atès que tots els retinoides orals poden produir mal-
formacions congènites, cal extremar les precaucions 
per evitar exposar-s’hi durant la gestació. A més, aci-
tretina, alitretinoïna i isotretinoïna tampoc no s’han 
d’utilitzar per a noies i dones en edat fèrtil, excepte 
en el cas que es compleixin totes les condicions del 
programa de prevenció d’embaràs:

 Assessorament detallat de la pacient sobre el risc 
de malformacions congènites i d’avortament es-
pontani associat a l’ús d’aquests medicaments 
durant la gestació, així com de les mesures pre-
ventives que s’han d’adoptar durant el tractament 
i posteriorment.

 Requeriment de l’ús de mètodes anticonceptius 
efectius abans, durant i després del tractament 
(fins un mes després per a alitretinoïna i isotreti-
noïna i tres anys per a acitretina).

 Comprovació periòdica d’absència d’embaràs du-
rant el tractament en dones en edat fèrtil (ideal-
ment, cada mes).

 Signatura d’un document de reconeixement de 
risc per part de metge i pacient, per assegurar que 
s’ha informat del risc i que se’l reconeix.

Tot i que els retinoides tòpics no s’associen a aquests 
riscos, com a precaució es recomana no utilitzar-los 
durant l’embaràs ni tampoc en dones que estiguin 
planificant un embaràs. 

Per als retinoides orals que s’utilitzen en algunes 
neoplàsies, bexarotè i tretinoïna, no és necessari se-
guir aquest programa de prevenció d’embaràs per-
què les mesures actuals es consideren prou adequa-
des per evitar la gestació.10

Finalment, es recomana instaurar el tractament amb 
retinoides orals només en cas que sigui absoluta-
ment necessari.

A més, recordeu que, davant l’aparició d’alteracions 
neuropsiquiàtriques o de disfuncions sexuals en 
un pacient tractat amb retinoides orals, cal valorar 
la possible implicació del medicament i notificar la 
sospita de reacció adversa a www.targetagroga.cat
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.
Comunicacions de riscos a 
medicaments notificades 
per l’AEMPS 
Podeu trobar els textos complets d’aquestes comuni-
cacions a:
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/se-
guretat/alertes/seguretat/

 Cladribina (Leustatin®, Litak®): risc 
de leucoencefalopatia multifocal 
progressiva

La cladribina és un nucleòsid anàleg de la purina, ac-
tualment indicat en el tractament de la leucèmia de 
cèl·lules piloses (Leustatin®, Litak®) i la leucèmia lim-
focítica crònica (només Leustatin®). 

La cladribina pot provocar immunosupressió i limfo-
pènia prolongada. A Europa s’han notificat diversos 
casos de leucoencefalopatia multifocal progressiva 
(LMP) associats a l’ús de cladribina, un d’ells amb 
desenllaç mortal i sense altres factors associats. 

L’LMP és una patologia rara, desmielinitzant i poten-
cialment mortal, que afecta el sistema nerviós central, 
causada per una reactivació del virus JC en el context 
d’una immunodeficiència greu (vegeu Butll Farmaco-
vigilància Catalunya. 2009). En els casos notificats, el 
diagnòstic d’LMP es va fer des dels sis mesos fins uns 
anys després d’haver acabat el tractament amb cladri-
bina. Addicionalment, se suggereix que la limfopènia 
prolongada induïda per la cladribina pot ser un factor 
de risc potencial. 

D’acord amb aquesta nova informació, l’AEMPS reco-
mana als professionals sanitaris:

 Fer un diagnòstic diferencial d’LMP en els pacients 
que presentin nous símptomes neurològics, cogni-
tius o conductuals, o que empitjorin respecte als 
símptomes preexistents.

 Suspendre la cladribina en cas de sospita d’LMP.

Més informació: 
Alerta de seguretat amb la referència 2017106.

 Esmya®: cal vigilar la funció 
hepàtica i no iniciar nous 
tractaments

El mes de febrer de 2018 el Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) de l’EMA inicià una 
reavaluació de la relació benefici-risc de l’Esmya®, 

arran de la notificació de casos de lesió hepàtica greu. 
Esmya® (acetat d’ulipristal) està indicat en el tracta-
ment preoperatori dels símptomes moderats i greus 
dels miomes uterins en dones adultes en edat repro-
ductiva. 

Fins que conclogui aquesta avaluació, es recomana 
no iniciar nous tractaments amb Esmya®, controlar 
la funció hepàtica de les pacients que l’estan rebent i 
suspendre el tractament si els valors de transamina-
ses superen dues vegades els valors normals.

L’acetat d’ulipristal també és el principi ac-
tiu d’ellaOne®, autoritzat com a anticonceptiu 
d’emergència. No s’han notificat casos de lesió he-
pàtica greu amb ellaOne®, per la qual cosa la revisió 
en curs no afecta aquest medicament. 

Més informació:
Alerta de seguretat amb la referència 2018018.

 Fentanil d’alliberament immediat: 
respectar les condicions d’ús 
autoritzades

El mes de febrer de 2018 l’AEMPS va informar sobre la 
importància de respectar les condicions d’ús autorit-
zades de les formes de fentanil d’alliberament ràpid, 
a fi de minimitzar-ne el risc d’abús o de dependència. 

El fentanil és un analgèsic opioide que interacciona 
predominantment amb el receptor opioide µ. Els me-
dicaments que contenen fentanil d’alliberament im-
mediat estan indicats en el tractament del dolor irrup-
tiu oncològic en adults que ja reben tractament crònic 
de manteniment amb altres opioides. 

El fentanil d’alliberament immediat s’administra per 
via oral o nasal (comprimits sublinguals, formes sòli-
des orals amb aplicador, pel·lícula bucal i aerosol na-
sal), la qual cosa permet l’acció immediata del seu 
principi actiu. Actualment els medicaments dispo-
nibles a l’Estat espanyol que contenen fentanil són: 
Abstral®, Avaric®, Abfentiq®, Actiq®, Breakyl®, Effen-
tora®, Instanyl®, i PecFent®.

L’AEMPS ha dut a terme una revisió d’aquests medi-
caments, arran de la detecció d’un augment del con-
sum, que pot comportar risc d’abús i de dependència 
per als pacients. En els darrers anys, el consum de 
preparats de fentanil d’alliberament immediat ha aug-
mentat progressivament: l’any 2016 se’n va duplicar 
el consum, en comparació de l’any 2010, i va passar a 
ser superior al d’altres països del nostre entorn. Gai-
rebé un 60% dels casos notificats al Sistema Espanyol 
de Farmacovigilància feien referència a pacients que 
havien rebut fentanil d’alliberament immediat en indi-
cacions no autoritzades, alguns d’ells durant períodes 
llargs de tractament. En l’àmbit mundial la proporció 
dels casos d’abús o de dependència en indicacions no 
autoritzades és similar.

http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/seguretat/
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v07_n2.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2017106-CLADRIBINA.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000537.jsp
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2018018-ESMYA.pdf
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D’acord amb els resultats d’aquesta revisió, que posen 
de manifest l’elevat percentatge de pacients que re-
ben fentanil d’alliberament immediat fora d’indicació 
i el risc d’abús o de dependència que això suposa, 
l’AEMPS recomana als professionals sanitaris:

 Respectar les indicacions autoritzades dels medica-
ments que contenen fentanil d’alliberament immediat: 
el dolor crònic irruptiu d’origen oncològic tractat amb 
un analgèsic opioide de base.

 Valorar la necessitat del tractament i les alternatives tera-
pèutiques en pacients que reben fentanil d’alliberament 
immediat per al dolor no oncològic. 

L’AEMPS continuarà l’avaluació dels medicaments 
que contenen fentanil d’alliberament immediat i els 
riscos associats, i valorarà la introducció de noves 
mesures a fi de minimitzar-ne o prevenir-ne els riscos.

Més informació:
Alerta de seguretat amb la referència 2018026.

 Xofigo® (diclorur de radi 223): 
se’n contraindica l’administració 
concomitant amb abiraterona i 
prednisona/prednisolona

El diclorur de radi 223 és un radiofàrmac autoritzat per 
al tractament d’adults amb càncer de pròstata resis-
tent a la castració amb metàstasis òssies simptomàti-
ques i sense metàstasis viscerals conegudes. 

Recentment, el PRAC ha iniciat un procediment 
d’avaluació a Europa, arran dels resultats preliminars 
d’un estudi en el qual s’ha observat un increment del 
risc de mortalitat (34,7% vs 28,2%) i de fractures (26% 
vs 8,1%) en el grup de pacients tractats amb Xofigo® 
més acetat d’abiraterona i prednisona/prednisolona 
(n=401), en comparació dels que havien rebut tracta-
ment amb placebo en combinació amb abiraterona i 
prednisona/prednisolona (n=405).

Mentre es continuen avaluant aquests resultats i les 
seves implicacions, s’ha decidit de forma provisional 
contraindicar l'ús concomitant de Xofigo® (diclorur 
de radi 223) amb acetat d’abiraterona (Zytiga®) i pred-
nisona/prednisolona.

Aquests medicaments es poden emprar per separat, 
d’acord amb les condicions d’autorització de cadas-
cun. L’AEMPS actualitzarà aquesta informació quan 
hagi acabat aquesta avaluació.

Més informació:
Alerta de seguretat amb la referència 2018034

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2018026-FENTANIL.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2018034-XOFIGO.pdf

