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Servei de Salut de les Illes Balears

EDITORIAL
FONTS D'INFORMACIî ÒINDEPENDENTSÓ I LA IMPORTËNCIA
QUE TENEN PER MANTENIR-NOS ACTUALITZATS EN
FARMACOTERËPIA
A l«estat espanyol hi ha organismes finanats amb fons pblics que
generen informaci sobre medicaments de manera objectiva i independent
respecte dels interessos promocionals. La major part d'aquestes iniciatives
s'han desenvolupat als serveis de salut i a les conselleries de salut de
les comunitats autnomes i presenten diversitat en les estructures,
l'organitzaci i la dependncia funcional.
Es disposa d'una producci creixent de documents en els quals se sintetitzen
els coneixements ms nous i controvertits de la farmacoterpia i s'emeten
recomanacions per facilitar l's racional dels medicaments. Aquesta
informaci es publica a Internet i no sol ser localitzable a les bases de
dades biomdiques tradicionals, per la qual cosa s'ha batejat com Òevidncia
grisaÓ, en la mateixa lnia que l'anomenada Òliteratura grisaÓ.
L'impacte creixent d'aquesta informaci es basa en la qualitat i en el
rigor dels continguts i en la credibilitat que aporta la independncia
respecte dels interessos promocionals. Aquesta multitud d'iniciatives
contribueixen a difondre la cultura de l'avaluaci crtica de l'evidncia
cientfica i els criteris per establir el lloc dels medicaments en teraputica,
cosa que facilita la presa de decisions en l'mbit assistencial.
Una manera senzilla d'accedir a aquesta informaci s des del nostre
portal web, elcomprimido.com, on es poden consultar al voltant de vinti-cinc butlletins d'informaci farmacoteraputica, les publicacions de
divuit centres d'avaluaci de medicaments, el portal de GNESIS -amb
devers sis-cents informes de medicaments consultables- i diversos blocs
d'inters mxim. Tamb s'hi pot accedir a cercadors especfics d'evidncia
grisa -algun dels quals desenvolupat a les Illes Balears-, molt tils per
localitzar aquestes publicacions.
Estam segurs que les noves fonts d'informaci seran cada vegada ms
importants i tils en la difusi del coneixement, dins el marc actiu,
participatiu i accessible que permeten les tecnologies de la informaci.

El que sabem s una gota d'aigua,
el que ignorem s l'oce.

Isaac Newton

Comit Editorial
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FONTS D'INFORMACIî ÒINDEPENDENTSÓSOBRE
FARMACOTERËPIA: REVISIî DE L'OFERTA A ESPANYA
A l«estat espanyol hi ha diferents organismes que generen informaci farmacoteraputica objectiva i independent respecte
dels interessos promocionals. El seu objectiu s avaluar de manera crtica l'evidncia cientfica sobre medicaments,
difondre recomanacions per a l's racional d'aquests i contribuir a la formaci continuada dels professionals mdics i
farmacutics. Es poden agrupar en els apartats segents:
1.

Centres de documentaci i avaluaci de medicaments de comunitats autnomes. Amb estructura
prpia i dependncia funcional diversa, sn organismes amb una mplia experincia en l'avaluaci de medicaments.
Avaluen els nous medicaments -preferentment de l'mbit de l'atenci primria- comparant-los amb les alternatives
existents en el mercat i proporcionen als professionals sanitaris recomanacions especfiques sobre com usar-los.
Publiquen butlletins i fulls d'avaluaci. CADIME (Andalusia), CANM (Catalunya) i CEVIME (Pas Basc), juntament
amb els comits d'avaluaci de medicaments d'Arag i de Navarra, integren el Comit Mixt d'Avaluaci de Nous
Medicaments (CmENM), que ha desenvolupat un procediment com per redactar els seus informes.

2.

Comits d'avaluaci de nous medicaments o comits de redacci de butlletins. Editen recomanacions
i informes elaborats per professionals sanitaris de cada comunitat autnoma. Amb diversos graus de coordinaci
i suport, la majoria publiquen informes de medicaments i butlletins. El Comprimido i la Comissi d'Avaluaci de
Medicaments del ib-salut sn bons exemples d'aquest grup.

3.

Comissions de farmcia i teraputica dels hospitals. Els hospitals tenen definits uns procediments
per avaluar els nous medicaments i per prendre decisions respecte de la incorporaci d'aquests a les guies
farmacoteraputiques. Alguns hospitals disposen de web propi on es poden trobar els seus informes
d'avaluaci. El Grup d'Avaluaci de Novetats, Estandarditzaci i Investigaci en Selecci de Medicaments
(GNESIS), creat el 2005, ha desenvolupat un model metodolgic i compta amb les colálaboracions d'una
quarantena de centres hospitalaris.

4.

Agncies d'avaluaci de tecnologies sanitries. Creades en els anys 80 i 90, avaluen els efectes de diferents
tecnologies sobre la salut (equipaments mdics, dispositius, frmacs i procediments mdics i quirrgics utilitzats
en l'atenci sanitria). En general, fins a hores d'ara la seva aportaci al camp del medicament s limitada, encara
que hi ha exemples interessants, entre els quals destaquen les iniciatives actuals de publicaci i validaci de guies
de prctica clnica dins el projecte GuaSalud.

5.

Centres dependents d'altres institucions o vinculats a la docncia. Cal destacar-ne la Fundaci Institut
Catal de Farmacologia, del professor J. R. Laporte, associada a la UAB i a l'Hospital Vall d'Hebron. Per la seva part,
els centres de farmacovigilncia de cada comunitat autnoma editen butlletins sobre la seguretat dels medicaments,
com el Butllet de Farmacovigilncia, del Centre de Farmacovigilncia de les Illes Balears.

Localitzaci i accs a les publicacions
Els documents i els informes elaborats pels organismes esmentats es publiquen a Internet en el marc de webs institucionals.
Sn documents d'evidncia grisa i no solen aparixer en les bases de dades bibliogrfiques tradicionals. Per aix ens
poden resultar tils els cercadors especfics, dels quals en recomanam fonamentalment dos:
- AlquimiA, orientat a l'avaluaci i la selecci de medicaments: <www.elcomprimido.com/FARHSD/AlquimiA.htm>.
- Informacin Farmacoteraputica, amb orientaci prioritria a la teraputica de l'atenci primria:
<http://informacionfarmacoterapeutica.googlepages.com>.
Francesc Puigvents. Servei de Farmcia de l'Hospital Universitari Son Dureta
Fernando do Pazo. Servei de Farmcia de l'Hospital Universitari Son Dureta
Cecilia Calvo. Servei de Farmcia, Serveis Centrals ib-salut
Descripci de centres i organismes, publicacions i adreces URL dels organismes productors d'informaci independent:
<www.elcomprimido.com/FARHSD/Alquimia_OrganismosEvaluadoresMedicamentosEspanya2008.doc>.
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òS GENERALITZAT DELS INHIBIDORS DE LA BOMBA DE PROTONS:
CAUSES I CONSEQéNCIES
Nombrosos estudis evidencien l'excs de prescripci d'inhibidors de la bomba de protons (IBP) en l'atenci
primria i en l'hospitalria.1-4 Concretament, durant els darrers anys a les Illes Balears ha augmentat notablement
el nombre de receptes: el 2007 se'n varen prescriure 869.000, cosa que suposa un increment del 17 % respecte
a l'any anterior i del 38 % respecte a 2005.
Sembla que en la prctica clnica diria trobam prou raons per prescriure IBP a pacients que no en necessiten.
Sense entrar a tractar sobre patologies amb indicaci clara (reflux gastroesofgic, sndrome de Zollinger-Ellison,
hemorrgia per ulcus pptic), en aquest article discutim si aquestes raons s'ajusten a l'evidncia cientfica, si
tenen prou pes en la balana entre benefici i risc (els IBP no tenen efectes secundaris?), si solucionen problemes
irresolubles d'una altra manera (IBP per a smptomes dispptics?) i, per tant, si l'increment del consum i de
la despesa produda s justificable.
MEDICINA BASADA EN L'EXPERIéNCIA O EN L'EVIDéNCIA?
Profilaxi de la toxicitat gastroduodenal per AINE
Dades procedents d'estudis epidemiolgics i guies d'actuaci (NICE, Associaci Espanyola de Gastroenterologia)
diuen que els factors de risc per a la toxicitat gastroduodenal per AINE inclouen noms els pacients amb:5-8
1. antecedents d'lcera pptica, hemorrgia gastrointestinal o perforaci;
2. edat avanada (> 65 anys);
3. terpia concomitant amb anticoagulants o glucocorticoides orals;
4. comorbilitats greus (cardiovasculars, renals o heptiques, hipertensi, diabetis);
5. tractament prolongat amb AINE en dosis mximes;
6. tractament simultani amb cid acetilsaliclic en dosis baixes.
Per tant, els pacients polimedicats (per sense AINE!) no requereixen IBP i els pacients menors de 65 anys
sense altres factors de risc, encara que prenguin AINE, tampoc. A ms, les reaccions adverses gastrointestinals
causades pels AINE sn tempodependents,9 dosidependents (l'administraci en dosis altes triplica el risc
d'aparici de complicacions ulceroses),5,6 i el risc d'induir hemorrgia i/o perforaci gastrointestinal s diferent
segons l'AINE utilitzat.10 Aix que hem de saber que no s el mateix donar dosis altes d'indometacina (l'AINE
amb major risc de toxicitat gastrointestinal) durant tres mesos que subministrar dosis mitjanes d'ibuprof (el
de risc menor) durant dues setmanes.
Profilaxi de les lceres d'estrs
Un alt percentatge de pacients dels nostres hospitals reben IBP per a la prevenci de les lceres d'estrs.
L'evidncia mostra que aquestes noms s'han estudiat en pacients a la UCI11 i que perqu apareguin sn
necessaris factors de risc majors, com ara ventilaci mecnica i coagulopatia,12 o diversos factors menors, com
ara xoc, spsia, traumatisme mltiple, fallada heptica o renal, cremades en ms del 35 % de la superfcie
corporal, receptors d'rgans, traumatisme cranioenceflic o espinal, i histria prvia de sagnia digestiva. Per
aix, en el moment de l'alta de la UCI, a la planta d'hospitalitzaci haurem d'adonar-nos que el pacient ja
no requereix IBP. Finalment, desprs de l'alta hospitalria, en l'atenci primria s'han de replantejar les causes
per les quals a aquest pacient se li han administrat IBP i valorar si continuen existint.13
En diferents estudis s'ha comprovat que el 40 % dels pacients hospitalitzats prenien IBP sense estar indicats i
la majoria continuaven prenent-ne al cap de sis mesos de l'alta.14 Tamb es va veure que la causa de tractament
amb aquests frmacs s'especificava solament en la meitat dels informes d'alta, noms en un ter s'indicava
una revisi de la data de prescripci i en una escassa cinquena part es detallava la durada del tractament.15
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IBP CONTRA LA DISPéPSIA: ÒJUGANT A METGESÓ
La disppsia es correlaciona escassament amb la presncia d'lceres o altres complicacions gastrointestinals;
encara ms, alguns estudis fins i tot suggereixen que en la disppsia l's d'IBP o anti-H2 podria constituir un
factor de risc de desenvolupament d'lcera. Aix seria degut pel fet que l's d'aquests medicaments emmascararia
els smptomes de perill o pel fet que sn utilitzats en poblacions d'alt risc. Per tant, t justificaci real la prctica
generalitzada de l's d'IBP?
D'altra banda, l'automedicaci irresponsable s molt prevalent. En innombrables ocasions hem sentit ÒreceptarÓ
omeprazole (o altres IBP) entre la poblaci no mdica a replans d'escales, terrasses estiuenques o cues del mercat.
Disppsia no investigada
Davant del cas d'un pacient que visita la consulta per disppsia, desprs de la primera aproximaci amb la
histria clnica hem de decidir entre investigar si hi ha una lesi que la justifiqui (mitjanant endoscpia o
detecci de la infecci per H. pylori) o si s'ha d'iniciar un tractament empric.
No hem d'oblidar revisar els frmacs que prengui el pacient -que poden estar produint la disppsia
(calciantagonistes, nitrats, teofilálines, bifosfonats, corticoides, ISRS i AINE, Ála disppsia produda per aquests
darrers desapareix en molts casos canviant-lo per un altre!)-, instruir-lo perqu eviti possibles precipitants
(alcohol, tabac, caf, xocolata, menjar greixs i excs de pes) i, segons les caracterstiques, suggerir-li que
aixequi el capal del llit i explicar-li que no ha d'anar a jeure massa d'hora desprs d'haver sopat (sobretot si
el sopar ha estat abundant).16
En el cas que la disppsia sigui ocasional i no afecti la qualitat de vida, pot ser apropiat prescriure anticids a
demanda. Per ms enll d'aix, l'IBP sempre ha de ser prescrit per un metge (els IBP han demostrat major
eficcia que els anti-H2 i que els anticids),17 i el pacient ha de ser monitorat estretament. En tot cas, es podria
oferir el test de detecci d'Helicobacter pylori -i eradicar-lo si s positiu-, ja que ha demostrat major efectivitat
que el tractament amb IBP a reduir smptomes a un any en estudis de pacients seleccionats amb un test positiu.17
Alguns estudis valoren la causa subjacent per seleccionar el tractament empric. Aix, els anti-H2 i els IBP serien
d'elecci per als smptomes que suggereixen secreci cida, i els procintics quan aquests suggereixen un
trastorn de motilitat.18
Si desprs de dos mesos de tractament amb IBP la disppsia persists, caldria investigar-ne la causa. Si no
s'actua aix, posarem en perill el pacient.19
Finalment, cal recordar que els pacients majors de 55 anys amb disppsia d'aparici recent, persistent i
inexplicada, tenen indicada l'endoscpia com a primera actuaci de manera urgent.21
Disppsia de carcter no ulcers
En aquest supsit, s fonamental eradicar i monitorar l'H. pylori en el cas que n'hi hagi. Si no n'hi hagus, a
ms de mesures higienicodiettiques, podem oferir tractament a demanda amb anti-H2 (opci ms eficient)
o IBP, afegint-hi procintics si calguessin.16 I no s'ha d'oblidar l'associaci d'alteracions psicolgiques i
psiquitriques amb la disppsia funcional. En una revisi sistemtica es conclou que, encara que calen estudis
de qualitat per veure'n la vertadera eficcia, les intervencions psicosocials podrien ser tils en el tractament.20,21
SîN INNOCUS ELS IBP?
Entre els efectes secundaris dels IBP recollits en la fitxa tcnica, els ms comuns sn sequedat de la boca,
cefalea, alteracions gastrointestinals, hipersensibilitat, angioedema i broncoespasme.22
A ms, no podem prescriure un frmac sense pensar en les reaccions adverses poc freqents. Ja ho deia Aule
Corneli Cels en el segle I aC en el llibre II de la seva obra De re medica: ÒS'ha d'entendre que tots els medicaments
d'aquesta mena que es donen per beure no sempre sn tils per als malalts, ans poden danyar les persones
sanesÓ (a ms, aquesta citaci apareix en les primeres pgines del Medimecum¨).
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La pressi exercida per pacients i familiars (Òprenc moltes pastilles i em faran mal a l'estmac...Ó) de vegades
ens pot induir a un s irracional dels IBP. Tanmateix, com a professionals, s la nostra tasca explicar el primun
non nocere, ja que s'ha estudiat que prendre IBP pot augmentar el risc de patir fractura de maluc,23,24
desenvolupar pneumnia adquirida a la comunitat,25 colitis pseudomembranosa en pacients hospitalitzats,26
gastroenteritis 27 i deficincia de vitamina B12.28
QUIN N'S EL PREU?
A part de recordar succintament les indicacions dels IBP en la patologia del tracte digestiu superior, hem de
reflexionar sobre el que aquesta excessiva prescripci produeix, sobretot per a la salut dels nostres pacients,
per tamb pel cost dels tractaments.
Aix, en un estudi es va constatar que la prescripci d'AINE + gastroprotectores va ser inapropiada en dos
teros dels casos (inexistncia de factors de risc, dosis inadequades de gastroprotector, etc.), cosa que
incrementava el cost a curt termini. En el grup de pacients als quals es varen prescriure AINE sense gastroprotector,
noms era encertat en menys de la meitat dels casos, cosa que es va traduir en un increment del cost a llarg
termini per l'aparici de toxicitats gastrointestinals, admissions hospitalries, intervencions, etc.29
Per fer-nos una idea del cost econmic que suposa per al sistema sanitari pblic aquesta prescripci inadequada
d'IBP, del gener al desembre de 2008 s'han gastat a les Illes Balears 9.990.081 Û en IBP (prestaci farmacutica
en recepta del ib-salut).
Resumint, per seleccionar l'estratgia ms apropiada per a cada pacient hem de tenir en compte l'eficcia,
la seguretat, les comorbilitats, l's de medicaci concomitant i el cost del tractament. Aix aconseguirem reduir
les complicacions gastroduodenals, les lceres d'estrs i la disppsia en els pacients que presentin major risc
de patir-ne i, a ms, serem eficients.

Sixto Ruiz Olivares. Adjunt de Medicina Interna de l'Hospital Comarcal d'Inca
Beatriz Caldern Hernanz. Servei de Farmcia de l'Hospital Son Lltzer
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FIBROMIËLGIA:
S òTIL EL TRACTAMENT FARMACOLñGIC?
La fibromilgia s'ha convertit en un tema freqent de debat -fins i tot en els mitjans d'informaci no sanitarisa causa de la seva alta prevalena (propera al 2 % en la poblaci espanyola),1 per les dificultats que ocasiona
el maneig teraputic i pel cost de l'atenci mdica i de les incapacitats laborals associades.
Segons els criteris de l'American College of Rheumatology, les dues caracterstiques que defineixen la fibromilgia
sn el dolor generalitzat de ms de tres mesos de durada i la sensibilitat anormal a la pressi digital en diverses
zones tpiques del cos.2 A ms, sn freqents altres smptomes, com la fatiga, l'insomni, l'ansietat i la depressi.
L'etiologia s desconeguda, encara que sens dubte es tracta d'un procs multifactorial. La hiptesi ms
acceptada s que est causada per un trastorn de la percepci, de la transmissi i de la modulaci del dolor,
d'origen central, amb descens del llindar del dolor i mala adaptaci a l'exercici.3 No s'ha detectat cap alteraci
orgnica que expliqui aquest trastorn i hi ha la possibilitat d'una relaci directa entre la fibromilgia, els
problemes de tipus emocional i la patologia psiquitrica.
ABORDATGE TERAPéUTIC DE LA FIBROMIËLGIA
L'objectiu teraputic per als casos de fibromilgia s disminuir la intensitat dels smptomes (dolor, fatiga, depressi,
insomni) i millorar la capacitat funcional i la qualitat de vida dels pacients. Aquest abordatge s complex i obliga
a utilitzar estratgies mltiples en qu es combinen el tractament farmacolgic i el no farmacolgic.4
No hi ha cap criteri unnime sobre com tractar la fibromilgia, i les recomanacions disponibles provenen de les
opinions de comits d'experts.5,6 Es consideren primordials l'educaci i la informaci dels pacients, l'exercici fsic
adequat, la terpia psicolgica i un tractament farmacolgic dirigit a alleugerir la simptomatologia predominant.4
Respecte a la terpia farmacolgica, la dificultat per seleccionar el medicament adequat rau en el fet que els
estudis s'han fet sempre vs. placebo i que en general presenten altres limitacions, com ara l'escs nombre de
pacients, la breu durada de la intervenci o el deficient registre dels efectes adversos. A tot aix s'afegeix l'absncia
d'eines adequades per mesurar-ne l'eficcia clnica, ats que la major part no s'han validat per a la fibromilgia.7
QUINS FËRMACS HAN DEMOSTRAT EFICËCIA EN EL TRACTAMENT DE LA FIBROMIËLGIA?
Malgrat les deficincies dels estudis, els frmacs que han obtingut millors resultats sn els que actuen sobre el sistema
nervis central. Aix, encara que aquests medicaments s'etiquetin com a antidepressius, relaxants musculars o antiepilptics,
el mecanisme d'acci sobre diferents neurotransmissors (serotonina, noradrenalina o substncia P), que actuen en la
transmissi i en la modulaci del dolor, s el que sembla fer-los efectius en aquesta patologia.6
Si hi ha dolor, el ms lgic seria comenar per un analgsic
Tanmateix, no hi ha cap evidncia que el paracetamol o els antiinflamatoris no esterodals (AINE) siguin eficaos
en el control del dolor de la fibromilgia.7,8 Sembla raonable utilitzar el paracetamol com a analgsic inicial,
a causa de l'acceptable balan entre benefici i risc i perqu s el primer esgla analgsic recomanat en la
major part de les sndromes doloroses.5,6 Els AINE no s'haurien d'utilitzar de manera generalitzada en el
tractament d'aquesta malaltia a causa del pitjor perfil de seguretat que tenen.
Amb el tramadol s'han fet assaigs clnics en qu mostra eficcia com a analgsic per a la fibromilgia, tant
en monoterpia (50-100 mg cada sis hores, sense sobrepassar els 400 mg/dia),9 com associat al paracetamol.
En un assaig clnic de tres mesos de durada, la combinaci de tramadol i paracetamol (37,5/325 mg), administrat
fins a quatre vegades al dia, va resultar ms efica que el placebo: el grup que va rebre el tractament actiu
va presentar una taxa menor d'interrupci prematura del tractament i una millora modesta en el dolor.10
La resta d'opioides no s'han d'utilitzar com a analgsics per a la fibromilgia, ja que no hi ha proves sobre
el benefici que tenen.4,8
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Gabapentina i pregabalina: dos antiepilptics per al dolor neuroptic
Tant amb la gabapentina com amb la pregabalina s'han fet assaigs sobre el tractament del dolor associat a
la fibromilgia, per no amb la carbamazepina, l'altre antiepilptic emprat per al dolor neuroptic. Cap dels
dos frmacs no ha demostrat eficcia en el tractament dels smptomes depressius.
S'ha investigat amb la gabapentina -en dosis de 1.200-2.400 mg diaris- en un assaig vs. placebo de dotze
setmanes de durada que incloa 150 pacients amb fibromilgia. El frmac ha redut el dolor respecte al placebo
i tamb ha presentat com a resultat una millora de la qualitat del son.11
Amb la pregabalina s'han fet nombrosos assaigs (publicats o a punt de ser publicats), que n'avaluen l'eficcia
per a la fibromilgia. En el primer assaig, amb 529 pacients -majoritriament dones- i de vuit setmanes de durada,
la pregabalina en dosis de 450 mg diaris ha disminut lleugerament el dolor davant placebo i ha millorat la qualitat
del son i la fatiga.12 En altres dos assaigs -de tretze i catorze setmanes de durada i amb caracterstiques similarss'han obtingut resultats semblants amb la pregabalina en dosis de 300-600 mg diaris.13, 14 Finalment, en un
assaig de sis mesos amb pacients responedors a la pregabalina s'ha mesurat el manteniment de l'efecte analgsic
del frmac vs. placebo: al final de l'estudi el percentatge de pacients que han presentat una prdua de resposta
teraputica ha estat menor en el grup que havia rebut la pregabalina (32 % vs. 61 %).15
Glucocorticoides: en general, no s'han d'utilitzar per a la fibromilgia
El tractament sistmic amb glucocorticoides no t utilitat en el tractament de la fibromilgia. Noms els casos
que presentin alguna regi especialment sensible al dolor es podrien beneficiar de la infiltraci local amb una
mescla d'anestsic i glucocorticoide.6
Antidepressius: un camp d'investigaci clnica
S'han publicat diverses revisions sistemtiques que avaluen l'eficcia dels antidepressius tricclics.16, 17 En totes,
l'amitriptilina en dosis de 25-50 mg/dia s'ha mostrat superior que el placebo en la millora de la qualitat del
son -acompanyada d'una disminuci de la sensaci de fatiga-, en el control del dolor i en la reducci del
nombre de punts dolorosos, encara que el benefici s'ha aconseguit noms en una tercera part dels pacients.
No hi ha dades que avalin l'eficcia del tractament a mitjan o a llarg termini.
Respecte als inhibidors selectius de la recaptaci de serotonina (ISRS), el tractament amb fluoxetina (20-60 mg/dia),
paroxetina (20-60 mg/dia) i sertralina (50 mg/dia) sembla tenir efectes beneficiosos en alguns pacients amb fibromilgia.
En les revisions sistemtiques, s'ha fet palesa una millora en els aspectes del dolor, l'insomni, la fatiga i la depressi.16,17
Tanmateix, els resultats d'alguns dels assaigs clnics fets amb els ISRS no han estat coincidents, per la qual cosa
s'aconsella utilitzar-los noms en els casos que presentin smptomes depressius o trastorn depressiu associat.7
Recentment s'han publicat diversos assaigs clnics que investiguen sobre l'eficcia de la duloxetina en el
tractament de la fibromilgia. En el primer assaig, vs. placebo i de dotze setmanes de durada, la duloxetina
en dosis de 60-120 mg/dia no ha proporcionat cap millora en el dolor en una poblaci de 104 dones i homes
amb fibromilgia.18 Al contrari, en un assaig posterior amb 354 dones i tamb de dotze setmanes de durada,
la duloxetina en dosis idntiques ha aconseguit una modesta millora en el dolor vs. placebo.19
Finalment, en un assaig recent vs. placebo en el qual s'han mesurat l'eficcia i la seguretat de 60-120 mg
diaris de duloxetina al cap de sis mesos del tractament en 520 pacients, s'ha observat una millora en el dolor
i en l'escala de qualitat de vida PGI-I.20
Una particularitat dels estudis fets amb la duloxetina s que inclouen una proporci considerable de pacients
amb depressi major associada, de manera anloga al que ocorre amb la poblaci real de pacients amb
fibromilgia. En tots aquests estudis l'eficcia ha estat independent del fet de patir depressi o no patir-ne.
Malgrat el fet que amb la duloxetina s'han fet assaigs clnics dissenyats especficament per al tractament
de la fibromilgia, l'Agncia Europea de Medicaments va rebutjar l'octubre de 2008 la solálicitud
d'autoritzaci d'aquesta indicaci en jutjar que els beneficis per al pacient -massa modestos com per
considerar-los rellevants- no sn majors que els riscs que pot ocasionar.21
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Un relaxant muscular amb una modesta evidncia: la ciclobenzaprina
La ciclobenzaprina s un relaxant muscular amb unes caracterstiques farmacolgiques similars a les de l'amitriptilina.
En una metaanlisi d'assaigs clnics vs. placebo amb 312 pacients i una durada mitjana de sis setmanes se n'ha
fet palesa l'eficcia -en dosis de 10-30 mg/dia- en la millora de la qualitat del son i en el control del dolor al cap
de quatre setmanes del tractament, encara que sense millora pel que fa a la fatiga ni als punts dolorosos.22
Ansioltics i fibromilgia
Els resultats dels estudis amb alprazolam o diazepam sobre la fibromilgia suggereixen una millora a curt termini en la qualitat
del son, per sense eficcia analgsica. Tamb hi ha estudis en qu la zopiclona i el zolpidem mostren eficcia en la millora
del son i potser de la fatiga. Aquests frmacs poden ser beneficiosos per als pacients amb smptomes clars d'ansietat.
Taula 1. Frmacs amb els quals s'han fet estudis amb resultats favorables en fibromilgia (adaptada de 8).

Benefici*

Frmac

Posologia

Amitriptilina

25-50 mg en anar a jeure

Dolor, son, fatiga, punts dolorosos

Ciclobenzaprina

10-30 mg en anar a jeure

Dolor, son

Fluoxetina

20-60 mg en anar a jeure

Depressi, dolor, son, fatiga

Duloxetina

60 mg cada 12-24 hores

Dolor

Gabapentina

1.200-2.400 mg./dia

Dolor, son

Pregabalina

100-200 mg cada 8 hores

Dolor, son, fatiga

Tramadol ± paracetamol

200-300 mg/dia (tramadol)

Dolor

*Smptomes que presenten una millora estadsticament significativa en els assaigs clnics.

RECOMANACIONS
El tractament dels pacients amb fibromilgia ha de ser individualitzat i s'han d'usar noms els frmacs que
hagin demostrat eficcia en el tractament dels smptomes predominants.
Sembla raonable utilitzar inicialment el paracetamol com a analgsic. Si no resulta efectiu, l'amitriptilina en
dosis de 25-50 mg en anar a jeure s el frmac d'elecci. S'aconsella iniciar el tractament amb una dosi de
10 mg i augmentar-la progressivament -depenent de la tolerncia- fins a assolir la dosi plena. Si no s efectiva
en poques setmanes, no s'ha d'insistir a utilitzar-la.
En alguns casos pot ser til utilitzar la ciclobenzaprina en dosis de 10-30 mg en anar a jeure; per a pacients
amb dolor generalitzat com a nic smptoma pot ser efica el tramadol.
Quan es presenta una simptomatologia depressiva rellevant, es recomana el tractament amb un dels ISRS que
hagin demostrat eficcia per a la fibromilgia.
Els pacients que no responguin a analgsics, relaxants musculars o antidepressius poden ser tractats com a
darrera alternativa amb gabapentina o pregabalina.
La manca de resposta a un medicament indica la necessitat de provar o d'afegir-n'hi un altre. Com que la
resposta teraputica no sol ser duradora, el tractament farmacolgic de la fibromilgia requereix una revisi
peridica i una possible rotaci de frmacs. D'altra banda, encara que no hi ha evidncies a favor de les
associacions, la majoria dels pacients presenten nombrosos smptomes i necessiten un tractament simultani
amb diversos medicaments.
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Encara que hi ha casos de fibromilgia que milloren amb la combinaci del tractament farmacolgic i un de
no farmacolgic, els resultats que s'obtenen en aquests pacients sn, en general, poc satisfactoris.
Jordi Fiter Arest, reumatleg. Hospital Universitari Son Dureta
Cecilia Calvo Pita, farmacutica. Serveis Centrals del ib-salut
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INFORME D'AVALUACIî: Exenatida en diabetis tipus 2
Byetta¨
(plomes precarregades de 5 o 10 mcg, 60 dosis)

L'exenatida s un nou antidiabtic que s'administra per via subcutnia dues vegades al dia. S'empra juntament
amb la metformina i/o una sulfonilurea quan aquestes han resultat insuficients en pacients amb excs de
pes i IMC ³ 30 kg/m2 com a alternativa a associar-hi insulina. Els avantatges sn que permet controlar millor
la glucmia postprandial, provoca sacietat i prdua de pes i no requereix controls diaris de glucmia.
La reacci adversa ms comuna sn les nusees (> 50%), de vegades associades a vmits (15%). S'han descrit
casos de pancreatitis greu i de deteriorament de la funci renal. El perfil de seguretat s incert, ja que
l'experincia en l's encara s limitada.
Podria ser una alternativa a la insulina en situacions concretes, quan l'obesitat sigui una limitaci del tractament.
Qualificaci: aporta en situacions concretes.
Indicacions aprovades
Associada amb la metformina i/o una sulfonilurea en diabetis tipus 2 quan no s'hagi assolit un control glucmic
adequat amb les dosis mximes tolerades d'aquests antidiabtics orals.
Les condicions del visat limiten la indicaci per a diabtics tipus 2 amb excs de pes i ndex de massa corporal
(IMC) ³ 30 kg/m2. No est autoritzada per al tractament de la diabetis tipus 1.
Mecanisme d'acci
L'exenatida s un mimtic de la incretina GLP-1. Estimula la secreci d'insulina dependent de glucosa, inhibeix
l'alliberament de glucag i alenteix el buidatge gstric, cosa que provoca sacietat.
Posologia
Cal iniciar-la amb 5 mcg dues vegades al dia per via subcutnia i menys d'una hora abans de les dues menjades
principals del dia, i cal respectar un interval mnim de sis hores entre les dosis. Si al cap d'un mes la resposta
s insuficient, cal incrementar les dosis a 10 mcg dues vegades al dia.
Farmacocintica
L'exenatida assoleix el seu nivell sric mxim al cap de dues hores desprs d'haver estat administrada i t una
mitjana de vida de 2,4 hores. No es metabolitza al fetge i t eliminaci renal.
EFICËCIA CLêNICA
S'ha avaluat l'eficcia d'associar l'exenatida vs. placebo (tres assaigs), la insulina glargina o la insulina aspart
bifsica, en subjectes que no aconseguien un control adequat de la glucmia malgrat el tractament amb
metformina i/o sulfonilurea. En un altre assaig vs. placebo, els subjectes rebien una glitazona (± metformina).
Tots els assaigs es varen dur a terme en poblacions obeses (mitjana d'IMC > 30 kg/m2).
L'exenatida ha demostrat ser ms efica que el placebo per reduir la glucmia en dej i l'HbA1c (reducci mitjana
de l'1 %) i per elevar el percentatge de subjectes que assoleixen un valor ² 7 % d'HbA1c. L'exenatida no va ser
inferior a la insulina per a les dues darreres variables i va controlar millor la glucmia postprandial.
L'exenatida provoca descens de pes, que s ms visible quan es compara amb l'increment ponderal provocat per la
insulina. Una metaanlisi confirma aquests resultats i troba que la diferncia de pes entre els subjectes que reben
exenatida i els tractats amb insulina s de -4,76 kg (IC95 % - 3,5 a - 6).
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SEGURETAT (efectes adversos, contraindicacions, precaucions i interaccions)
L'exenatida pot provocar nusees (en ms del 50 % dels pacients), vmits o diarrea. Provoca la mateixa
incidncia global d'hipoglucmies que la insulina, per amb menys episodis nocturns; el risc d'hipoglucmia
s major quan s'usa al costat d'una sulfonilurea. S'han notificat diversos casos de pancreatitis -amb dues
morts- encara que la incidncia s molt baixa (0,27 ä pacients/any) i la causalitat encara no s clara.
L'exenatida no s'ha d'utilitzar en casos d'insuficincia renal greu (ClCr < 30 ml/min) i cal tenir precauci si
hi ha risc de deshidrataci (vmits, dirtics, etc.), ja que s'han notificat casos de deteriorament de la funci
renal i empitjorament de la nefropatia diabtica. Per la seva condici de pptid, la majoria dels pacients (67
%) desenvolupen anticossos antiexenatida, encara que de moment no s'ha confirmat que s'associn a una
reducci rellevant de la seva eficcia ni a un augment de la toxicitat.
COST COMPRATIU (Import PVL+ IVA per pacient)
Insulina NPH

372,30 Û
726,35 Û

Glitazones (pio-, rosi-)

730 Û

Sitagliptina

748,25 Û

Insulina Glargina

762,85 Û

Insulina detemir

1.624,25 Û

EXENATIDA 10 mg / 12 h
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Font: GAIA-IB. Sistema d'Informaci de la Prestaci Farmacutica. Catleg Corporatiu Ib-salut, octubre de 2008.

Lloc en teraputica
L'exenatida s una nova alternativa per al tractament de la diabetis tipus 2 quan la terpia amb un o dos antidiabtics orals
no aconsegueixi un control glucmic adequat. L'eficcia s similar a la d'associar una insulina basal (glargina) o dues dosis
diries d'insulina aspart barrejada amb NPH, amb la mateixa incidncia d'hipoglucmies totals, per menys episodis nocturns.
Els avantatges principals de l'exenatida sn que permet controlar millor la glucmia postprandial, provoca un descens
de pes i no requereix controls diaris de la glucmia. Els inconvenients sn que el sostre del seu efecte s ms baix que
el de la insulina, no hi ha dades de l'eficcia en variables de morbimortalitat i el perfil de seguretat planteja moltes
incerteses. Tampoc evita la necessitat de punxar-se dues vegades al dia i el cost s molt elevat (1.624 Û/any).
Per tot aix, en subjectes que no responguin adequadament als antidiabtics orals, la insulina continua essent
l'alternativa d'elecci. Tanmateix, no s'ha d'ignorar l'avantatge que pot representar l'exenatida en els casos concrets
en qu l'obesitat pugui ser un problema limitant per a la insulinitzaci.
Autor: Francisco Campoamor Landn (farmacleg clnic de l'Hospital Universitari Son Dureta)
Revisores: Mar Cresp Monjo (farmacutica de l'Hospital Universitari Son Dureta),
Mara Adrover Rigo (farmacutica de la Residncia Sociosanitria La Bonanova)
Comissi d'Avaluaci de Medicaments del ib-salut
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