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Es demostren els beneficis d'un fàrmac no autoritzat per 
al tractament del TDAH en adults 

 20 milions d'europeus amb TDAH esperen una solució  

 Experts del VHIR demostren que el Metilfenidat, ja usat en nens amb aquest trastorn, és 
eficaç en adults 

Barcelona, 24 febrer 2011.- Un estudi de revisió liderat pel Vall d'Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) ha confirmat l'eficàcia del metilfenidat per a adults amb Trastorn per Dèficit d'Atenció 
amb Hiperactivitat (TDAH). Fins ara, la Unió Europea autoritza el tractament amb metilfenidat 
(un estimulant) per als nens amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), però 
hi ha 20 milions d'adults que pateixen la mateixa malaltia i estan orfes de tractament, tot i que 
s'espera que aquest estudi serveixi per donar suficient evidència als beneficis del seu ús.  

La raó d'aquesta paradoxa és que els estudis fets amb anterioritat concloïen amb resultats 
heterogenis respecte a l'eficàcia del metilfenidat en adults. De fet, s'havien realitzat molts estudis 
però mostraven una gran disparitat en els resultats: des de la ineficàcia fins a una gran millora.  
Però l'estudi realitzat per aquest grup d'experts de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, no només 
demostra la utilitat d'aquest medicament per al tractament en adults amb TDAH, sinó que també ha 
identificat els factors que provocaven aquesta discrepància de resultats. I afina encara més: 
concreten la forma més adequada d'administració d'aquesta medicació en adults.  

 

El metilfenidat és eficaç en adults amb TDAH  

Des de fa dècades es fa servir el metilfenidat en nens amb total seguretat, encara que s'ha 
demonitzat aquest tractament estimulant i, sovint, s'han referit a ell com si es tractés 
d'amfetamines. S'ha demostrat que el seu ús és segur i eficaç i que el seu efecte inhibidor sobre la 
recaptació de noradrenalina i de dopamina a nivell cerebral aconsegueix els efectes desitjats sobre 
el control dels símptomes d'aquests nens. Ja sigui per la presència de detractors de l'ús d'aquest 
fàrmac, ja sigui pel desconeixement de què aquest trastorn també pot afectar els adults, els estudis 
en aquests casos eren insuficients.  

A causa d'aquesta controvèrsia i amb l'ajuda d'un meta-anàlisi dels estudis realitzats amb 
anterioritat, experts del VHIR han dut a terme aquesta anàlisi, per establir l'eficàcia del 
metilfenidat davant dels símptomes del TDAH en adults. Aquesta revisió, publicada recentment a 
CNS Drugs, pretenia estudiar per separat la influència de diversos factors en l'eficàcia del 
metilfenidat en adults amb TDAH.  

www.vhir.org  
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Els responsables d'aquest anàlisi, un cop revisats els 17 estudis anteriors, han identificat factors 
que van poder haver estat la causa de l'heterogeneïtat dels resultats d'aquests treballs: 
l'administració de forma no controlada del medicament, sense definir la dosi de manera molt 
adequada (generalment insuficient), l'existència de trastorns afegits al TDAH i que redueixen 
l'eficàcia del tractament (addiccions i consum de drogues), així com la forma d'alliberament del 
fàrmac (la farmacocinètica).  

El Dr Ramos-Quiroga i el seu equip van procedir a avaluar cada un d'aquests factors i van 
constatar, com explica, "que l'eficàcia del tractament augmenta amb la quantitat de dosi 
subministrada, que l'eficàcia del metilfenidat és menor quan l'alliberament del fàrmac a la sang 
és de forma contínua, prolongada i constant, mentre que l'ideal per al tractament és quan el 
fàrmac s'allibera en pics, i que l'eficàcia del tractament disminueix en pacients que 
consumeixen substàncies tòxiques. Respecte a les altres variables no es van percebre efectes 
significatius en l'eficàcia ". D'aquesta manera s'ha pogut concloure que el metilfenidat és eficaç 
per als adults amb TDAH, quan s'administra de forma adequada.  

Encara que són necessaris més estudis perquè la UE aprovi l'ús del Metilfenidat en adults amb 
TDAH, l'anàlisi que han realitzat els experts de l'Hospital Vall d'Hebron s'ha sotmès a l'Escala 
Jadad que ha permès corroborar la qualitat de l'estudi i, al seu torn, determinar la impossibilitat 
d'extreure conclusions dels estudis anteriors. 

 TDAH: Una malaltia sovint incapacitant que afecta tant a adults com a nens  

Els experts en TDAH de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del seu grup de recerca al VHIR ja 
han participat en diversos descobriments en aquest àmbit. Un dels més rellevants data de l'any 
2008, quan van descobrir que hi ha unes bases genètiques comunes entre el TDAH en nens i el 
TDAH en adults. Amb això, es reforçava la hipòtesi de l'origen genètic del trastorn i, per tant, que 
es tracta del mateix trastorn en els dos grups de població i no de dos trastorns diferents. A més, es 
van començar a suggerir diferències genètiques entre la població de pacients la simptomatologia 
dels quals remet a l'etapa adulta i la població en la qual el trastorn persisteix més enllà de la 
infància.  
 
El Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat és un trastorn crònic del començament de la infància i que 
s'estima que afecta un 4,4% d'adults. En aquest últim grup de persones, el TDAH es manifesta amb 
dificultats en el treball, incapacitats psicològiques i amb un alt risc de trastorns d'humor, ansietat i 
consum de substàncies. Però, el tractament que aquest grup de persones rebia ha estat, fins ara, 
acompanyat de controvèrsia: el metilfenidat era normalment recomanat, com una de les primeres 
opcions farmacològiques per al tractament, sense que hi hagués una investigació ferma que 
corroborés la seva eficàcia.  

Efficacy of methylphenidate for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-regression 
analysis. Castells X, Ramos-Quiroga JA, Rigau D, Nogueira M, Vidal X, Casas M. CNS Drugs. 2011 Feb; 
25 (2): 157-69.  


