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Servei de Salut de les Illes Balears

EDITORIAL
MICROGESTIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ: LA GESTIÓ A LA CONSULTA
La gestió de la prescripció farmacèutica és responsabilitat del conjunt
del sistema sanitari, des de l'autorització i el finançament dels
medicaments (macrogestió) a les decisions clíniques diàries (microgestió),
passant per tots els elements de compres i suport assistencial
(mesogestió). Cada nivell té la seva funció.
Els metges tenen un paper essencial en aquesta gestió. La prescripció
farmacèutica és un element rellevant dins el procés assistencial; per
tant, les decisions que es prenen diàriament a la consulta tenen
repercussió tant en la salut dels pacients com en l'assistència sanitària
i el consum de recursos.
L'objectiu de gestió del metge ha de ser l'ús racional del medicament,
és a dir, emprar els millors medicaments, de la manera més indicada
(qualitat), durant el temps necessari i amb la forma adequada (utilització)
i amb el menor cost possible (eficiència).
Les eines essencials per a aquesta gestió són: la formació; les fonts
de dades sobre medicaments i ajudes automatitzades en la prescripció;
la col·laboració entre distints professionals (metges, farmacèutics,
farmacòlegs, etc.); les guies de prescripció; els indicadors d'avaluació,
i els sistemes de motivació/ incentivació. Aquestes eines estan implantades
a la nostra comunitat, però constitueix una línia estratègica continuar
impulsant-les i perfeccionant-les.
Els professionals implicats en la microgestió són el metge, ja que és
qui prescriu, i altres professionals que participen en el procés assistencial,
com ara l'infermera (que té cura de l'educació sanitària sobre l'ús dels
medicaments, de fer el seguiment sobre l'ús correcte i complet dels
medicaments, de detectar-ne els efectes secundaris, etc) i els farmacèutics.
La col·laboració entre els professionals dels diferents nivells (atenció
primària, hospitalària i sociosanitària) és essencial per assolir la
continuïtat del procés assistencial i dels tractaments. També la
col·laboració amb els farmacèutics comunitaris és un element important
per promoure l'ús racional dels medicaments.
Per tant, la microgestió de la prescripció és un camp d'actuació propi
dels sanitaris. Només si es desenvolupa adequadament -i alhora que
els altres nivells de gestió- s'assoliran millores en la salut de la població,
en el procés assistencial i en el control i l'adequació dels recursos
utilitzats pel sistema sanitari.
Comitè Editorial

La importància de les coses petites
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FACTORS ESTIMULANTS DE L'ERITROPOESI I DE L'ANÈMIA EN
PACIENTS ONCOLÒGICS: PRIMER DE TOT, PRUDÈNCIA
L'aparició d'anèmia en els pacients amb càncer és molt freqüent i d'origen multifactorial. Entre els factors desencadenants
destaquen l'ús de teràpies mielosupressores -com la quimioteràpia (QT) o la radioteràpia (RT)-, les deficiències nutricionals,
les hemorràgies, la infiltració del tumor a la medul·la òssia o l'anèmia associada a una malaltia crònica. Fins a l'aparició
dels factors estimulants de l'eritropoesi (FEE) -en concret, l'eritropoetina recombinant-, les transfusions han constituït el
tractament d'elecció. L'eficàcia dels FEE ha estat posada de manifest en diferents assaigs clínics, en què les variables
utilitzades han estat l'increment dels nivells d'hemoglobina (Hb) o la disminució dels requeriments transfusionals. Tanmateix,
des de fa uns quants anys diversos estudis han comunicat dades sobre la possible incidència negativa dels FEE en variables
com la progressió tumoral o la supervivència global. Els receptors dels FEE poden expressar-se sobre la superfície d'una
varietat de cèl·lules tumorals, per la qual cosa hi ha la possibilitat que els FEE puguin estimular el creixement tumoral. De
la mateixa manera, el risc tromboembòlic sembla estar incrementat en els pacients tractats amb FEE.
L'any 2003, l'estudi BEST (Breast Cancer Erythropoietin Trial), en pacients amb càncer de mama metastàsic que reben una
primera línia de QT, va ser interromput inesperadament quan s'hi va observar una major mortalitat en el grup de pacients
aleatoritzat a eritropoetina α respecte del placebo. En aquest estudi la variable principal era la supervivència global a un any
i l'objectiu era mantenir la Hb entre 12 i 14 g/dl. Aquest assaig va ser finalment publicat l'any 2005. Posteriorment, l'estudi
ENHANCE en pacients amb càncer de cap i coll avançat sotmesos a RT va mostrar com els pacients tractats amb eritropoetina
β corregien l'anèmia, encara que presentaven una supervivència lliure de progressió i una supervivència global pitjor que la
del grup del placebo. Un any després, la comunicació de les primeres dades de l'assaig RTOG 99-03 (publicat finalment el 2007),
també en pacients amb càncer de cap i coll als quals es va aleatoritzar per rebre RT tota sola o associada a l'eritropoetina α,
va menar a tancar l'estudi prematurament a causa d'una tendència negativa en la supervivència global del grup de pacients
tractats amb eritropoetina. Basant-se en aquestes dades, el maig de 2004 la FDA (Food and Drug Administration) va considerar
necessari dur a terme nous assaigs clínics dissenyats específicament per confirmar aquestes dades negatives.
El març de 2007, com a conseqüència de l'aparició de noves dades la FDA va decidir incloure advertiments i precaucions
a la fitxa tècnica dels FEE recomanant ajustar-ne la dosi per tal de mantenir concentracions d'Hb no superiors a 12 g/dl.
Aquestes precaucions s'han consolidat en revisions posteriors de la FDA (novembre de 2007 i març de 2008) basant-se
en els assaigs clínics reflectits en la taula 1. En la revisió de març de 2008 s'hi varen incorporar els estudis PREPARE i GOG191, en què es fa menció especial a l'increment del risc de progressió tumoral i a la disminució de la supervivència global
en pacients amb càncer de mama avançat, cap i coll, cèrvix, neoplàsies limfoides i càncer de pulmó no microcític, quan
s'utilitzen FEE amb l'objectiu diana d'obtenir nivells d'Hb ≥ 12 g/dl. Alhora es desaconsella emprar-lo en pacients oncològics
que rebin QT amb intenció curativa, en pacients en tractament amb RT o en pacients que no rebin QT. De la mateixa manera,
recalquen que aquests riscs no han de ser exclosos o obviats encara que l'objectiu sigui no superar els 12 g/dl.
Taula 1. Estudis en què s'ha posat de manifest la disminució de la supervivència amb els FEE.
VALOR Hb per iniciar
el tractament

VALOR Hb per aturar
el tractament

Darbepoetina α
(2,25 mcg/kg/setm),
12 setmanes
Epoetina α
(40.000 UI/setm),
12 mesos
Darbepoetina α
(4,5 mcg/kg/2 setm),
durada desconeguda

≤ 11

≥ 14 (dones)
≥ 15 (homes)

≤ 13

> 14

mitja: 13,6

≥ 13

Epoetina β
(300 UI/kg x 3/setm),
7-9 setmanes
Darbepoetina α
(150 mcg/setmana)
interromput
prematurament

< 12 (dones)
< 13 (homes)

≥ 14 (dones)
≥ 15 (homes)

≤ 14,5

> 15,5

ESTUDI

DURADA

QUIMIOTERÀPIA
20000161, neoplàsies
limfoproliferatives
n=344
BEST, càncer de mama
metastàsic
n=939
PREPARE, càncer de
mama
n=733

RESULTATS
SG
HR (mort)=1,37
p=0,04
SG (12 mesos)
70 % vs 76%
p=0,01
SG
14 % vs 10%
(morts)
Creixement tumoral

RADIOTERÀPIA
ENHANCE, cap i coll,
n=351
DAHANCA 10,
cap i coll, n=522

2

SG
HR (mort)=1,39
p=0,04
control locorregional
RR=1,44
p=0,03
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QUIMIORRADIOTERÀPIA
GOG-191,
càncer de cèrvix,
n=113

Epoetina α
(40.000 UI/setmana)
Interromput
prematurament

< 12

> 14

SG 61% vs 75%
SLP 58% vs 65%

NO TERÀPIA/RADIOTERÀPIA PAL·LIATIVA
EPO-CAN-20, càncer
de pulmó no microcític,
n=70

Epoetina α
(40.000 UI/setmana),
12 setmanes

< 12,1

> 14

SG
HR (mort)=1,84
p=0,04

20010103,
neoplàsies no
mieloides
n=989

Darbepoetina α
(6,75 mcg/kg/4 setm)
16 setmanes

≤ 11

> 13

SG
HR (mort)=1,3
p=0,008

SG: supervivència global; SLP: supervivència lliure de progressió; HR: hazard ratio; RR: risc relatiu

Arran d'aquestes dades, institucions prestigioses com la NCCN (National Comprehensive Cancer Network), ASCO (American
Society of Clinical Oncology) o ASH (American Society of Hematology) han revisat les seves recomanacions d'ús dels FEE
(taula 2).
Taula 2. Recomanacions d'ús dels factors estimulants de l'eritropoesi (FEE).
RECOMANACIÓ

ASCO/ASH

NCCN

Profilaxi primària de
l'anèmia induïda per QT

No indicat

No indicat

Tractament amb FEE en
pacients amb anèmia sense
tractament amb QT

No indicat (de manera general)
Possible ús en casos de SMD de baix risc

No indicat (de manera general)
Possible ús en casos de SMD de baix risc

Tractament amb FEE en
pacients amb anèmia
induïda per QT (*)

Inici si Hb ≤ 10 g/dl
Segons criteri clínic si Hb > 10 - ≤ 12 g/dl

Inici si Hb ≤ 11 g/dl i pacient simptomàtic
Segons la relació benefici/risc si Hb <10 g/dl
i pacient asimptomàtic

Objectiu del tractament

- Mantenir Hb <12 g/dl
- Si Hb excedeix d'11 g/dl o s'aproxima a 12
g/dl, cal reduir la dosi
- Si Hb > 1 g/dl en 2 setmanes, cal reduir la
dosi
- Si Hb excedeix de 12 g/dl, cal interrompre'l fins
que la Hb ≤ 11 g/dl i reiniciar-lo reduint la dosi

- Mantenir Hb <12 g/dl (10-12 g/dl)
- Si Hb i s'aproxima a 12 g/dl, cal reduir la dosi
- Si Hb > 1 g/dl en 2 setmanes, cal reduir la
dosi
- Si Hb excedeix de 12 g/dl, cal interrompre'l fins
que la Hb ≤ 12 g/dl i reiniciar-lo reduint la dosi

SMD: síndrome mielodisplàsica.
(*) La NCCN defineix com a període de tractament amb FEE el que va des de l'inici de l'anèmia fins aproximadament 6 setmanes
després d'haver finalitzat la QT.
De manera semblant, el Comitè de Medicaments d'Ús Humà de l'EMEA i el seu grup de treball de farmacovigilància han fet una
revisió de les dades disponibles i han arribat a una sèrie de conclusions. En el cas dels pacients amb càncer, aquestes conclusions
es basen fonamentalment en una recent metaanàlisi publicada a la revista JAMA, els resultats de la qual mostren un increment en
la incidència de tromboembolisme venós (TEV) i de la mortalitat (HR=1,10; IC95 % 1,01-1,20; p=0,03) en els pacients tractats
amb FEE. El resultat d'aquesta metaanàlisi -que inclou els recents assaigs PREPARE i GOG-191- contrasta amb la que va fer Cochrane
(2006), en la qual no es varen assolir diferències significatives estadísticament amb relació a la mortalitat, però en la qual ja
s'apreciava una tendència desfavorable per als pacients tractats amb FEE (HR=1,08; IC95 % 0,99-1,18). Individualment, les
conclusions de l'EMEA han tingut en compte els resultats de l'estudi GOG-191, que va ser interromput prematurament a causa dels
casos de TEV observats en els pacients que varen rebre eritropoetina α i en l'estudi PREPARE (encara no publicat), que mostra un
increment de la taxa de mortalitat en pacients amb càncer de mama tractades amb darbepoetina α. Aquests resultats corroboren
el que ja s'ha comunicat en altres assaigs inclosos a la taula 1 i publicats anteriorment.
Prenent com a base la informació disponible i les conclusions de l'avaluació duita a terme per l'EMEA, el juny de 2008 l'Agència
Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va elaborar una nota informativa per als professionals sanitaris amb les
recomanacions següents:
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1. L'administració dels FEE s'ha de restringir únicament a les indicacions autoritzades per a cadascuna, en les quals el balanç entre
benefici i risc es manté favorable. En l'àmbit oncològic, s'ha de recordar que l'ús està aprovat únicament per tractar l'anèmia
simptomàtica en pacients adults amb tumors no mieloides tractats amb QT.
2. La concentració d'Hb per assolir s'ha d'establir entre 10 i 12 g/dl, sense superar els 12 g/dl. Els nivells superiors no aporten
beneficis addicionals i vénen acompanyats d'un increment de risc de la morbimortalitat.
3. A causa del fet que l'ús dels FEE en pacients amb càncer s'ha associat a progressió de la malaltia i disminució de la supervivència,
les transfusions sanguínies han de ser l'opció preferent en el tractament de l'anèmia associada al càncer en pacients en tractament
amb QT, amb bon pronòstic de la malaltia i, per tant, amb una expectativa de vida raonablement llarga. S'ha de prendre en
consideració l'ús d'FEE com a primera opció només en els casos en què els beneficis ¬-en termes de qualitat de vida- superin
el possible risc de progressió de la malaltia.
Malgrat tot el que hem comentat, no és fàcil extreure conclusions per a la pràctica clínica habitual, ja que es tracta d'assaigs clínics
amb disseny i criteris d'inclusió diferents. Per exemple, els estudis BEST i PREPARE estan dissenyats per valorar l'efecte dels FEE en
profilaxi i en una indicació no autoritzada a la fitxa tècnica. De fet, els pacients inclosos en els estudis són pacients sense anèmia
o amb anèmia lleu. Contrariament, dos recents estudis publicats aquest any al Journal of Clinical Oncology amb un disseny similar
no demostren efectes negatius dels FEE en relació a la mortalitat. En el que sí coincideixen els vuit assaigs de la taula 1 és en
l'objectiu diana d'Hb (≥ 12 g/dl), un nivell molt per damunt del necessari per evitar la transfusió. A més, els assaigs 20000161, EPOCAN-20 i 20010103 no tenien la supervivència global ni el control de la malaltia com a variables o objectius principals, per la qual
cosa els pacients assignats a cada branca de tractament podien no estar ben balancejats quant a factors pronòstic. Finalment, en
quatre dels vuit assaigs clínics no s'avalua l'ús dels FEE en la indicació formalment aprovada (anèmia en pacients tractats amb QT).
Sense cap dubte, les dades obtingudes obliguen a ser prudents, a seleccionar de la millor manera possible els pacients candidats
per ser tractats amb FEE, a dur un control estricte dels nivells d'Hb amb la finalitat d'interrompre el tractament quan se superin els
límits recomanats i a utilitzar-los dins les condicions d'ús establertes en la fitxa tècnica.
Jordi Ginés. Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Dureta
Clara Martorell. Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Dureta
Mónica Cholvi. Servei de Farmàcia de l'Hospital Son Llàtzer
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SELECCIÓ D'OPIOIDES: QUIN ÉS EL PAPER DEL FENTANIL EN EL
TRACTAMENT DEL DOLOR CRÒNIC?
L'any 1984, l'OMS va emetre una sèrie de recomanacions sobre l'ús d'analgèsics en el tractament del
dolor crònic oncològic en les quals assenyalava la morfina com l'analgèsic d'elecció en el dolor
moderat/greu.1
Des d'aleshores, l'aparició de nous analgèsics opioides en el tractament del dolor crònic (fentanil,
oxicodona, buprenorfina, entre els més coneguts al nostre país) ha suposat una modificació del tercer
esglaó analgèsic i el desplaçament de la morfina com a primera elecció.2,3,4
L'opioide més emprat en l'actualitat en el tractament del dolor crònic és el fentanil. A l'increment del
consum ha contribuït molt l'èxit de la presentació en pegats transdèrmics, que suposen actualment a
les Illes Balears el 60% de les dosis diàries definides (DDD) prescrites d'opioides majors.5
És el fentanil més eficaç o més segur que la morfina?
En el cas del dolor crònic oncològic, l'evidència científica actual és suficient per afirmar amb rotunditat
que els analgèsics opioides són eficaços en el control analgèsic, i per això constitueixen el tractament
d'elecció.
En aquesta línia, l'Associació Europea de Cures Pal·liatives (EAPC) va elaborar unes recomanacions per
a l'ús dels opioides. Considera la morfina oral com l'opiaci de primera línia i el fentanil transdèrmic com
una alternativa eficaç a aquesta, encara que aconsella reservar-lo per a pacients amb requisits estables
en les dosis diàries d'opiacis.6,7
Recentment s'ha publicat una revisió sistemàtica a Cochrane sobre l'ús de morfina en el dolor oncològic.8
Es varen incloure 54 estudis (amb un total de 3.749 pacients), en tres dels quals es compara la morfina
oral amb el fentanil transdèrmic. Els resultats d'aquesta revisió conclouen que la morfina oral és un
analgèsic efectiu per als pacients amb dolor associat al càncer, a més que continua essent el tractament
de referència (estàndard d'or) per al dolor moderat o greu, i que no hi ha diferencia en l'alleujament del
dolor entre la morfina d'alliberament retardat i la morfina ràpida en la seva presentació oral; i s'adverteix
que els assaigs aleatoris són escassos (amb un nombre de pacients menor que 100, en la majoria).
Amb relació al dolor crònic no oncològic, les dades que s'extreuen són menys clares. En una revisió
sistemàtica recent, els opioides orals semblen ser eficaços en la reducció del dolor, però els autors no
poden formular conclusions sobre l'eficàcia del fentanil transdèrmic a causa de l'escàs nombre d'assaigs
recollits.9 També esmenten l'alta taxa d'abandonament terapèutic a causa dels efectes secundaris dels
opioides i d'un control analgèsic insuficient.
Quant a la seguretat, el fentanil comparteix amb la resta dels opioides els mateixos efectes adversos.
En alguns estudis amb fentanil, el restrenyiment, les nàusees i els vòmits semblen menys freqüents;10,11,12,13
tanmateix, en altres treballs no s'han evidenciat aquestes diferències.14,15 Queda pendent de determinar
si la incidència d'efectes adversos gastrointestinals és deguda al fàrmac o si, al contrari, és deguda a
la via d'administració.16 Crida l'atenció el nombre de casos de sobredosi de fentanil associats a un ús
incorrecte de la forma farmacèutica: recanvi del pegat amb freqüència excessiva, aplicació de més pegats
dels prescrits, exposició a fonts de calor externes,17,18 la qual cosa ha obligat la FDA a incloure nous
advertiments en la fitxa tècnica i a recordar la necessitat d'instruir el pacient o el seu assistent sobre
l'ús correcte del pegat transdèrmic.
Fentanil: l'èxit del pegat
El perfil farmacocinètic del fentanil transdèrmic es caracteritza per una major durada de l'acció que la
morfina oral, cosa que permet l'administració d'un sol pegat cada 72 hores i una suposada millora de
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l'adherència que no s'ha posat de manifest en els estudis, ja que no s'ha demostrat un major compliment
malgrat el fet que alguns demostren una major preferència dels pacients pel fentanil (54 % vs. 36 %).10
Després de l'aplicació del pegat de fentanil es forma un reservori de fàrmac a la pell i al teixit subcutani
que allarga el temps necessari per assolir la concentració màxima (12-24 hores,19 que pot arribar a 48
hores)20,21 i, a més, retarda l'eliminació després de retirar el pegat.19 Això es tradueix en un inici d'acció
més lent i en una durada d'acció prolongada en comparació amb la morfina, cosa que obliga a cobrir
les necessitats analgèsiques amb formes d'alliberament ràpid a l'inici del tractament, impossibilita un
control de pacients amb necessitats fluctuants d'opioides22,23 i dificulta el maneig en cas de toxicitat,
especialment en casos de depressió respiratòria.24 Per això es recomana precaució en el cas de patir
malaltia pulmonar obstructiva, ja que hi ha predisposició a la hipoventilació, fins i tot amb dosis
terapèutiques.
A diferència de la morfina, el fentanil és metabolitzat pel citocrom P-450, de manera que les seves
concentracions plasmàtiques es poden incrementar a causa de l'administració concomitant de fàrmacs
que utilitzin o inhibeixin l'isoenzim CYP3A4. L'eliminació per la via renal és inferior al 10 % i no hi ha
metabòlits actius que s'eliminin per aquesta via.19
Segons la informació recollida en la fitxa tècnica, l'equivalència de dosis entre el fentanil transdèrmic i
la morfina oral és de 150:1, però hi ha altres estudis que la situen en 100:111 i fins i tot en 70:1.25 Això
implica una dificultat en la conversió de dosis entre ambdós opioides i obliga a extremar-ne les precaucions.
A més, durant la titulació amb opioides es recomana l'escalada de dosi en un 20-30 % en els pacients
que inicien amb dosis altes, i en un 50 % en els que inicien amb dosis baixes. Tanmateix, les presentacions
de fentanil transdèrmic que s'empren habitualment proporcionen increments de 25 mcg/h, la qual cosa
suposa des del 25 % fins al 100 % de la dosi prèvia, sense possibilitat d'una flexibilitat major, a diferència
de la morfina, que disposa d'una àmplia gamma de presentacions que permet increments més escalonats.
Des del punt de vista econòmic, l'impacte derivat de l'ús d'opioides a Espanya ha augmentat: ha passat
de 5.079.727 € en 1992 a 187.029.904 € en 2006, segons dades del Ministeri de Sanitat i Consum.4
A les Illes Balears, en els darrers tres anys s'ha produït un augment anual de la despesa entorn dels
600.000 €, i el fentanil transdèrmic ha estat el responsable en el 40 % i la morfina oral en el 2 %.
Aquesta diferència està originada no solament per un major ús de fentanil transdèrmic, sinó també per
un cost per pacient i dia un 70 % superior al de la morfina d'alliberament retardat.
En resum, ¿quin és el paper del fentanil transdèrmic en el dolor moderat/greu?
L'ús de fentanil transdèrmic estaria indicat per a pacients amb dolor oncològic estable, tractats prèviament
amb altres opioides, amb una tolerància correcta i amb absència de patologia pulmonar que predisposi
a la hipoventilació. És especialment útil per als pacients que no tolerin la morfina per via oral a causa
de problemes en l'absorció intestinal i/o del difícil accés venós perifèric, o en els casos d'insuficiència
renal. Pot ser una alternativa quan no hi hagi garanties de compliment terapèutic a causa de la
polimedicació i en casos de restrenyiment refractari.
En canvi, la morfina continua essent l'opioide d'elecció, a causa de la major evidència clínica, la
major experiència d'ús, l'àmplia gamma de presentacions i formes farmacèutiques –que permeten establir
una titulació correcta– i el cost econòmic baix.
En tot cas, quan es prescrigui fentanil transdèrmic a un pacient, és essencial instruir-lo sobre el maneig
correcte de la via transdèrmica i vigilar els signes de sobredosi per tal d'evitar problemes de seguretat.
Enrique Ferrer Mygind. Metge. ESAD, Atenció Primària de Mallorca
Ana Padilla López. FAP. Àrea Sanitària de Mallorca, Sector Migjorn
Marta Verdaguer Vidal. Metgessa. ESAD, Atenció Primària de Mallorca
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CONTROVÈRSIA: β-BLOQUEJANTS A LA HTA ESSENCIAL NO
COMPLICADA
Les tiazides i els blocadors d'adrenoreceptors ß (BBQ) varen ser els primers fàrmacs a demostrar eficàcia per
reduir la morbimortalitat de l'HTA. Tanmateix, ja des del començament hi havia dades que suggerien que el
diürètic era superior als BBQ, sobretot per reduir ictus. En una metaanàlisi,1 els BBQ aconseguien reduir la taxa
d'ictus i d'insuficiència cardíaca (IC), però menys que les tiazides en dosis baixes, que també reduïen els
esdeveniments coronaris i la mortalitat. En els darrers anys també han sorgit evidències que qüestionen el
paper dels BBQ en el tractament de l'HTA:
L'assaig LIFE2 va comparar l'atenolol davant el losartan en 9.000 pacients (de 55 a 80 anys) amb HTA i
hipertròfia ventricular esquerra (HVE). En ambdós grups es podia associar la hidroclorotiazida i/o un altre
antihipertensiu diferent als BBQ o inhibidors del sistema renina-angiotensina (SRA). Al cap de cinc anys, la
variable principal (ictus + IAM + mort cardiovascular) era un 13 % menor en el grup amb losartan, en termes
relatius. Tanmateix, la presència d'HVE feia que aquesta població no fos representativa de la població hipertensa
general.
En l'estudi ASCOT-BPLA,3 19.257 subjectes (de 40 a 79 anys) amb HTA i almenys tres factors de risc cardiovascular
varen ser tractats amb atenolol (± tiazida) o amlodipina (± perindopril). L'assaig va ser interromput en
comprovar-se que la mortalitat total, la incidència d'ictus i la d'esdeveniments coronaris eren menors (en un
11 %, un 23 % i un 13 %, respectivament) al grup amb amlodipina. Però hi havia motius per a la controvèrsia:
era un assaig obert; es va interrompre malgrat que la variable principal (mort cardiovascular + IAM no letal)
era similar en ambdós grups, i les diferències absolutes en les variables secundàries eren petites (1 %) i podien
ser degudes al fet que les xifres tensionals eren més altes en el grup amb atenolol, en què la dosi de tiazida
de rescat era massa baixa.
Metaanàlisis
S'han publicat cinc metaanàlisis (vegeu la taula). Els BBQ eviten entre el 16 % i el 22% dels ictus vists amb
placebo, però són menys eficaços en aquest aspecte que els antagonistes dels canals de calci (ACA) i inhibidors
SRA. Quant a la incidència d'IAM, serien similars als altres antihipertensius, igual que per a la mortalitat
cardiovascular (amb la possible excepció dels ACA), encara que en un estudi la mortalitat de qualsevol causa
sí va resultar major amb atenolol que amb altres opcions (1,13; 1,02 -1,25)4.

Taula: Metaanàlisis d'assaigs de BBQ en HTA (els valors són els límits de l'IC95 %)
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La metaanàlisi de Khan suggereix que els BBQ serien pitjors que altres d'antihipertensius en persones majors
de 60 anys, però no en edats més primerenques.7 Aquesta troballa sembla raonable, ja que l'HTA cursa en
els joves amb un to simpàtic més elevat, mentre que en les persones grans predominen els canvis estructurals
als vasos sanguinis.
¿Com explicar la divergència entre aquestes noves dades i l'opinió tan favorable que hom tenia abans sobre
els BBQ en l'HTA? La raó consisteix en què els assaigs fets amb BBQ acceptaven l'associació d'una tiazida
(fins al 70 % dels subjectes aleatoritzats en BBQ acabaven rebent un diürètic) i bona part de l'eficàcia atribuïda
als BBQ era deguda en realitat al diürètic.5 Així, en la metaanàlisi de Lindholm, la NNH per a ictus (subjectes
als quals s'ha de tractar un any amb BBQ per veure-hi un episodi d'ictus més que amb altres antihipertensius)
és de 2.500 per a tots els assaigs amb BBQ, però davalla a 909 si s'ometen els braços en què s'associa la
tiazida, i a només ol 625 si ens limitam a les dades en subjectes d'edat avançada.
Per què són menys eficaços que altres antihipertensius?
Els BBQ abaixen la tensió, però menys que altres antihipertensius: només el 33 % dels subjectes aconsegueixen
controlar l'HTA amb BBQ, contra el 66 % que ho fa amb tiazides.10 D'altra banda, els BBQ redueixen la tensió
arterial perifèrica en major grau que l'aòrtica central, i és aquesta la que prediu millor el risc cardiovascular
(efecte pseudohipertensiu). A més, l'atenolol és inferior a altres antihipertensius per induir la regressió de l'HVE
i per millorar la funció endotelial. Una altra possible causa és que amb els BBQ es dóna un 80 % més
d'abandonaments del tractament que amb diürètics (NNH 16) i un 40 % més que amb els IECA (NNH 18),
encara que no hi ha diferències amb els ACA.8
Risc de diabetis de novo
L'aparició de diabetis durant el tractament és més freqüent amb BBQ o tiazides que amb altres antihipertensius.
Amb BBQ, el risc creix amb l'edat i la durada del tractament.12 La causa podria ser l'augment de la resistència
a la insulina, secundari -en part- al fet que redueixen l'activitat metabòlica en un 10 %, cosa que eleva el pes
(mitjana d'1,2 kg). Es discuteix si aquesta diabetis medicamentosa comporta tant risc com l'espontània, però
s'aconsella prudència a l'hora de prescriure BBQ o tiazides si hi ha alt risc de desenvolupar diabetis (majors
de 60 anys, excés de pes, intolerància oral a la glucosa, síndrome metabòlica).
Controvèrsia sobre els BBQ en l'HTA... o sobre l'atenolol?
La majoria dels assaigs inclosos en les metaanàlisis eren amb atenolol, un BBQ cardioselectiu i no vasodilatador,
igual com el metoprolol. No sabem si els dubtes sobre el seu balanç entre benefici i risc són extrapolables als
BBQ amb efectes vasodilatadors (labetalol, carvedilol, nebivolol). L'acció vasodilatadora d'aquests podria
millorar els resultats d'ictus i hi ha dades sobre el fet que no comporten risc de diabetis: en l'assaig GEMINI,
el metoprolol va induir un augment de l'HbA1c, mentre que el carvedilol no solament no la va elevar, sinó que
va millorar la resistència a la insulina.13
Adéu als BBQ en l'HTA no complicada? Continua la controvèrsia...
Alguns autors opinen que la relació entre benefici i risc dels BBQ ha tornat inacceptable per al tractament de
l'HTA no complicada. Tanmateix, d'altres discrepen quan opinen que les dades en els joves continuen essent
favorables, com demostra la metaanàlisi de Khan.7
Aquestes diferències d'opinió s'han traslladat a les versions més recents de les guies clíniques. Així, l'agència
NICE s'inclina per desaconsellar l'ús de BBQ i limitar-los als subjectes joves que tenguin evidència d'hiperactivitat
simpàtica, intolerància als IECA o embaràs, i a més recomana que -si cal- associïn-se amb un ACA en comptes
de fer-ho amb un diürètic. Tanmateix, NICE afegeix que no és necessari substituir els BBQ en els subjectes que
ja els reben i que estiguin ben controlats.14
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Al contrari, la nova guia europea d'HTA opta per continuar considerant els BBQ com a alternatives de primera
línia, fins i tot si hi ha història d'ictus, i els recomana explícitament en els casos d'IC, IAM, angina o FA
permanent, i com a opció en l'embaràs. Tanmateix, aconsella que no s'emprin amb subjectes amb síndrome
metabòlica, obesitat abdominal, intolerància a la glucosa o glucèmia en el rang alt de la normalitat i adverteix
del risc que implica associar-los amb tiazides, si bé considera totes aquestes com a contraindicacions relatives.15
Conclusió
Mentre continua la controvèrsia, sembla prudent evitar els BBQ llevat que estiguin indicats per algun motiu
diferent a l'HTA, sobretot en edats avançades i amb subjectes amb altres factors de risc per desenvolupar
diabetis. Quan s'hagin d'associar amb un altre antihipertensiu, és preferible no triar una tiazida.
Ha de quedar clar que la magnitud dels problemes descrits no altera el balanç entre benefici i risc dels BBQ
en les situacions en què l'ús es basa en una evidència sòlida: insuficiència cardíaca i postinfart, sense cap límit
d'edat.
Francisco Campoamor Landín. Farmacòleg clínic, Hospital Universitari Son Dureta
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INFORME D'AVALUACIÓ: Ranibizumab
Lucentis® (10 mg/mL, solució injectable)
El ranibizumab està indicat com a tractament de la degeneració macular associada a l'edat (DMAE) neovascular (exsudativa).
L'evidència disponible permet indicar que es donen beneficis importants amb la utilització de ranibizumab contra la DMAE respecte
de la fotocoagulació amb làser i la teràpia fotodinàmica. Tanmateix, la seva eficàcia no s'ha estudiat comparada amb la d'altres
antiangiogènics disponibles, com el pegaptinib o el bevacizumab, per la qual cos no queda clar l'avantatge respecte d'aquests.
Malgrat el fet que el ranibizumab s'ha mostrat eficaç, el bevacizumab -en l'actualitat en règim d'ús compassiu- es perfila
també com una possible opció terapèutica eficaç; de fet, és l'alternativa més eficient, ja que permet l'ús d'un tractament
novíssim amb un cost molt més assequible (52,28 €/any del bevacizumab vs. 6.895,44 €/any del ranibizumab).
Qualificació: no valorable a causa de la informació insuficient
Indicacions aprovades
Tractament de la degeneració macular associada a l'edat (DMAE) neovascular (exsudativa).
Mecanisme d'acció
El ranibizumab és un fragment d'anticòs monoclonal recombinant humanitzat dirigit contra el factor de creixement endotelial
vascular A (VEGF-A) humà, amb la qual cosa impedeix la unió del VEGF-A als seus receptors. Aquesta unió mena a la proliferació
de les cèl·lules endotelials i a la neovascularització, que contribueixen a la progressió de la forma neovascular de la DMAE.
Posologia
El tractament amb ranibizumab s'inicia amb una fase de càrrega, que consisteix en una injecció intravítria mensual de 0,5
mg (0,005 ml) durant tres mesos consecutius seguida d'una fase de manteniment en què cal controlar mensualment
l'agudesa visual del pacient. Si en aquest període el pacient experimenta una pèrdua d'agudesa visual superior a 5 lletres
(ETDRS o equivalent a una línia Snellen), és necessari administrar-li una altra dosi. L'interval entre dues dosis no ha de ser
inferior a un mes.
Farmacocinètica
Després de l'administració intravítria mensual, les concentracions sèriques del ranibizumab varen ser baixes en general, amb
nivells màxims (Cmàx) per davall de la concentració necessària per inhibir l'activitat biològica del VEGF en un 50%. La
semivida del ranibizumab és de 10 dies.
EFICÀCIA CLÍNICA
L'eficàcia i la seguretat clíniques del ranibizumab s'han avaluat en tres assaigs aleatoritzats, amb doble cegament, controlats
amb tractament simulat (Sham) o actiu (teràpia fotodinàmica amb verteporfina), en pacients amb DMAE neovascular.1,2,3
En aquests assaigs varen ser reclutats 1.323 pacients (879 amb tractament actiu i 444 amb control). L'objectiu principal
era valorar la proporció de pacients que mantenien la visió, valor definit com la pèrdua de menys de 15 lletres d'agudesa
visual al cap de 12 mesos respecte de l'inici.
En els estudis MARINA i ANCHOR, el 95% dels pacients de la branca de tractament amb ranibizumab varen assolir aquest
objectiu, contra el 62% i el 64% amb Sham i verteporfina, respectivament. A més, el 34% i el 40% dels pacients tractats
amb ranibizumab varen experimentar una millora en la visió clínicament significativa, definida com el guany de 15 lletres
o més al cap de 12 mesos.
Finalment, l'estudi PIER va demostrar que sembla que l'efecte clínic beneficiós del ranibizumab assoleix un pic al cap de
tres mesos.
SEGURETAT (efectes adversos, contraindicacions, precaucions i interaccions)
El ranibizumab és un tractament no exempt de risc: els efectes adversos de què s'ha informat més habitualment són els
trastorns oculars, encara que amb una incidència baixa. En els assaigs clínics esmentats, els pacients tractats amb
ranibizumab varen ser més susceptibles a tenir reaccions adverses en general (9% vs. 5,5%) i reaccions adverses greus,
com l'endoftalmitis, el despreniment de retina, l'esquinç retinal o la cataracta traumàtica iatrogènica (1,7% vs. 0,8%).
Quant a la valoració dels aspectes sobre la seguretat, s'han de destacar també els resultats de l'estudi SAILOR -dissenyat
per avaluar la seguretat del ranibizumab- en què es va observar una major incidència d'ictus amb la dosi de 0,5 mg vs. 0,3
mg (1,2% vs. 0,3%).
El ranibizumab està contraindicat per a pacients amb infeccions oculars o perioculars o amb inflamació intraocular greu.
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COST COMPRATIU (Import PVL+ IVA per pacient)
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Cost del primer any de tractament (blau fosc) i cost acumulat del segon any (blau cel) per als fàrmacs emprats en el tractament de
la degeneració macular. Font: Catàleg corporatiu de medicaments del Servei de Salut. Any 2008 (gener/febrer).

LLOC EN TERAPÈUTICA
L'evidència disponible permet afirmar que es donen beneficis en emprar el ranibizumab en la degeneració macular neovascular
exsudatiua o humida associada a l'edat. Tanmateix, aquest benefici no s'ha estudiat comparat amb el del pegaptinib ni amb
el del bevacizumab, amb la qual cosa no queda clar l'avantatge respecte d'aquests.
A més, a l'espera d'assaigs actualment en curs,4 el bevacizumab -en l'actualitat en règim d'off label (per a indicacions no
previstes a la fitxa tècnica)- es perfila també com una possible opció terapèutica eficaç i sembla que és l'alternativa més
eficient, ja que permet emprar un tractament nou amb un cost molt més assequible (52 €/any del bevacizumab vs. 6.895
€/any del ranibizumab).
Autor: Gabriel Mercadal Orfila (farmacèutic de l'Hospital Mateu Orfila)
Revisors: Beatriz Calderón (farmacèutica de l'Hospital Son Llàtzer),
Josefina Giménez (farmacèutica de l'Hospital de Manacor)
Comissió d'Avaluació de Medicaments del ib-Salut
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