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Servei de Salut de les Illes Balears

EDITORIAL
LA IMPORTËNCIA DE CONéIXER ELS RISCS
DELS MEDICAMENTS
Òs segur el medicament X?Ó Contestar s o no s difcil.
Tots els medicaments tenen riscs, fins i tot emprant-los correctament.
La seva seguretat s relativa: depn de qui l'ha de prendre, de per
a qu l'ha de prendre (el benefici ha de superar el risc) i de si hi ha
alternatives teraputiques. A ms, el coneixement sobre els riscs
varia amb el temps.
Si s'autoritza la comercialitzaci d'un frmac s perqu, amb la
informaci disponible, s raonablement segur per a l's recomanat.
Per en el moment de sortir al mercat, aquesta informaci s
limitada: els assaigs clnics ofereixen dades d'un nombre petit de
pacients seleccionats i noms durant el temps que dura l'estudi;
per aix no es detecten les reaccions adverses a medicaments (RAM)
que es produeixen a llarg termini ni les que tenen una incidncia
baixa ni, per descomptat, les que afecten grups de pacients no
inclosos en els estudis.
Quan l's d'un medicament determinat s'estengui en el temps, en
nombre de persones i en condicions reals d's, Àen tindrem ms
dades sobre la seguretat? En bona part, dependr de nosaltres, s
a dir, de la notificaci espontnia de sospites de RAM. La coneguda
targeta groga (http://portalsalut.caib.es/psalutfront/subarea?idSubArea=38986)
s el mitj pel qual tots els professionals sanitaris podem notificar
(i tenim l'obligaci de fer-ho segons el Reial decret 1344/2007) al
centre autonmic de farmacovigilncia les sospites de RAM. Cal
prioritzar-ne les greus, les inesperades i les relacionades amb
medicaments nous -comercialitzats en els darrers cinc anys-,
identificats actualment mitjanant un triangle groc.
La Direcci General de Farmcia i el Servei de Salut de les Illes
Balears treballen per incorporar a la histria clnica informatitzada
un mdul per notificar electrnicament les sospites de RAM. Amb
aix confiam que els professionals sanitaris tenguin a l'abast una
eina til i fcil d'emprar, en benefici de tota la comunitat.
Comit Editorial
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ËCID ZOLEDRñNIC INTRAVENîS PER A L'OSTEOPOROSI:

LA INCORPORACIî D'UNA MALALTIA DE L'ATENCIî PRIMËRIA A UN NOU
NIVELL ASSISTENCIAL

L'osteoporosi s un problema de salut que, en el nostre medi, consumeix una gran quantitat de recursos assistencials,
a causa principalment de les fractures per fragilitat i la morbimortalitat que comporten.
S'estima que a les Illes Balears hi ha 8.100 pacients tractats amb bifosfonats orals, que es consideren d'elecci quan
est indicat el tractament farmacolgic contra l'osteoporosi. L'alendronat i el risedronat presenten evidncies d'eficcia
basada en resultats clnics; l'alendronat en administraci setmanal s el ms coste-efectiu i el recomanat en la Guia
farmacoteraputica internivells de les Illes Balears. Recentment s'ha comercialitzat l'cid zoledrnic (AZ) (Aclasta¨), que
s d's hospitalari i la dosi recomanada s de 5 mg en perfusi intravenosa una vegada l'any.

Ëcid zoledrnic intravens: quin s el seu lloc en la teraputica?
La indicaci d'AZ est aprovada en el tractament contra l'osteoporosi en dones postmenopusiques i en homes amb
risc alt de fractura, inclosa la fractura de maluc per un traumatisme recent d'impacte baix, i tamb contra l'osteoporosi
induda per glucocorticoides.
No es disposa d'assaigs clnics que comparin directament l'AZ amb altres bifosfonats i que, alhora, mesurin variables
clniques rellevants. Tanmateix, mitjanant evidncies indirectes i estudis directes amb variables intermdies es pot
considerar que l'AZ presenta una eficàcia equivalent als bifosfonats orals en el tractament contra l'osteoporosi3,4.
Els dos assaigs clnics principals sobre el tractament contra l'osteoporosi s'han fet amb placebo. En l'assaig amb
dones postmenopusiques es va obtenir una reducci absoluta de l'1,05% de la incidncia de fractures de maluc,
mentre que en l'assaig en qu es va administrar AZ desprs de la reparaci d'una fractura de maluc5 la reducci de
fractures no vertebrals va ser del 3,3%6.
D'altra banda, el cost anual directe de l'AZ s un 18% superior al de l'alendronat; per tamb cal tenir en compte
els recursos addicionals, com el suport assistencial per al seguiment del pacient i els llocs a l'hospital de dia per a
l'administraci de la infusi.

L'cid zoledrnic simplifica el rgim teraputic de l'osteoporosi?
La promoci comercial es basa en la suposici de que la disminuci del nombre d'administracions milloraria l'adherncia
al tractament i evitaria alguns dels efectes secundaris digestius associats a la via oral.
L'adherncia al tractament s un problema important, ja que alguns estudis mostren que menys de la meitat dels
pacients als quals es prescriu medicaci contra l'osteoporosi continuen complint el tractament al cap d'un any7, 8.
El rgim posolgic anual de l'cid zoledrnic facilita l'adherncia al tractament amb bifosfonats, no obstant aix,
no elimina la necessitat d'administrar altres medicaments per abordar adequadament l'osteoporosi, com ara els
suplements orals diaris de calci i de vitamina D. Per tant, l'adherncia al tractament no pot ser un criteri absolut que
justifiqui l'elecci. Les avaluacions fetes per les comissions de farmcia i teraputica dels hospitals de les Illes Balears3, 9
conclouen que l'AZ estaria indicat com a alternativa per als pacients que no tolerin o tenguin contraindicats els
bifosfonats administrats per la via oral.

El seu perfil de seguretat s diferent al dels bifosfonats orals?
Les reaccions adverses (RA) relacionades ms sovint amb els bifosfonats orals es produeixen a nivell digestiu
(nusees, dolor abdominal, disppsia, disfgia, gastritis). Aquestes RA gastrointestinals es relacionen amb l'abandonament
del tractament, per alguns estudis han demostrat que presenten una incidncia similar amb bifosfonats orals i
placebo. Les esofagitis i les erosions esofgiques sn menys freqents, encara que poden ser greus i es produeixen
principalment quan l'administraci s inadequada i no es mant la posici vertical durant 30-60 minuts desprs de
l'administraci. L'AZ no presenta aquest risc, per la qual cosa podria ser una alternativa per als pacients que presentin
esofagitis desprs de l'administraci de bifosfonats orals10.
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Les reaccions adverses ms freqents amb relaci a l'cid zoledrnic sn smptomes gripals, febre, milgies i artrlgies
en els tres primers dies posteriors a la infusi. Usualment les presenten un ter dels pacients i es poden paláliar
administrant paracetamol. Aquesta sndrome pseudogripal tamb s'ha descrit -encara que amb una freqncia
menor- amb l's de bifosfonats orals, sobretot al comenament del tractament10.
La RA ms greu descrita amb relaci a l'AZ s la disfunci renal, generalment reversible. Segons la recomanaci
de la fitxa tcnica, l'AZ no s'ha d'emprar quan el ClCr< 35 ml/min. Cal monitoritzar la funci renal, assegurar una
hidrataci adequada abans de la infusi i que la durada sigui de 15 minuts, com a mnim. Recentment, l'Agncia
Americana de Medicaments i Aliments (FDA) ha comunicat 24 casos d'insuficincia renal aguda, 18 dels quals varen
requerir hospitalitzaci i set varen morir11.
L'AZ s'ha associat amb un major risc de fibrilálaci auricular basant-se en l'assaig clnic Horizon PFT5. Aquest efecte no s'ha
vist en altres assaigs amb AZ i no est ben definit si hi contribueix. Alguns estudis tamb atribueixen aquest risc a l'alendronat
i al risedronat, igualment sense una relaci definida clarament10 per que es podria associar a un efecte de classe12.
L'osteonecrosi de mandbula s una RA associada a l'administraci de dosis altes d'AZ en processos oncolgics,
amb incidncies entre l'1% i el 12%. En els assaigs clnics sobre l'osteoporosi no s'ha detectat, per no es pot descartar
fins que no es disposi de dades ms mplies del perode posterior a la comercialitzaci. Respecte als bifosfonats orals,
s'ha comunicat que la incidncia pot ser de menys d'un cas per cada 10.000-100.000 persones per any d'exposici10, 13.
Altres estudis assenyalen incidncies inferiors al 0,1%. Ja que el risc de patir osteonecrosi est relacionat amb la dosi
acumulada, la incidncia pot ser major en el futur si augmenta el nombre de persones exposades de manera prolongada
als bifosfonats14. A pesar que l'evidncia d'una relaci causal directa s molt feble13, als Estats Units actualment hi ha
processos judicials oberts que impliquen l'alendronat d'administraci setmanal.
En general, es recomana mantenir una bona higiene bucodental, fer-se revisions peridiques i, si el pacient requereix
alguna intervenci odontolgica, fer-la abans de l'administraci. En la nota publicada recentment per l'AEMPS
s'exposen molt detalladament les precaucions i les mesures preventives recomanades14.
Altres RA descrites sn la hipocalcmia transitria -ms freqent amb l'administraci d'AZ per la via parenteral- i
la possibilitat paradoxal de disminuci de la reparaci de microfractures ssies i de producci de fractures atpiques.
L'AZ, com tot medicament recent comercialitzat, necessita experincia d's per determinar-ne la seguretat a llarg
termini i confirmar si el perfil global entre el risc i el benefici s similar al d'altres bifosfonats d'eficcia clnica
demostrada. De fet, a mesura que hi ha ms poblaci exposada i durant ms temps als bifosfonats -tant orals com
parenterals- van apareixent problemes de seguretat. Per aix, segons les revisions ms recents, hem d'estar atents
a valorar-ne la indicaci de manera molt ms selectiva12.

Osteoporosi: una malaltia d'atenci primria?
El tractament i el seguiment dels pacients amb osteoporosi es duen a terme majoritriament des de l'atenci primria.
No obstant aix, actualment sembla estar entrant en la senda d'altres malalties per a les quals es requereix intensificar
la sempre necessria coordinaci entre els nivells assistencials.
Les alternatives teraputiques com l'cid zoledrnic poden beneficiar un grup de pacients seleccionats sempre que
s'apliquin amb garanties de seguretat. Per aix es requereix que la prescripci i el seguiment no vagin per camins
independents. Cal establir un circuit de comunicaci per tal d'evitar la duplicitat teraputica, s a dir, que es prescrigui
AZ intravens en l'mbit hospitalari i un altre bifosfonat oral en atenci primria. D'altra banda, s molt important
assegurar l'administraci de suplements adequats de calci i de vitamina D i prescriure-los com a part del tractament
contra l'osteoporosi.
L'aparici dels bifosfonats parenterals i la prevista comercialitzaci d'una nova generaci de frmacs biolgics per
al tractament contra l'osteoporosi (com el denosumab)15 fan cada vegada ms necessria aquesta coordinaci
respecte d'una entitat clnica amb una prevalena tan alta. L'accs compartit entre l'atenci especialitzada i l'atenci
primria a una histria de salut nica i l'elaboraci de protocols teraputics internivells sn dos dels punts bsics
per assegurar la continutat i la qualitat de l'atenci al pacient.
Francesc Puigvents Latorre.
Servei de Farmcia de l'Hospital Universitari Son Dureta
Laura çlvarez Arroyo i Raquel Rodrguez Rincn.
Farmacutiques d'atenci primria del sector Ponent, Hospital Universitari Son Dureta
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TRACTAMENT FARMACOLñGIC
DEL GLAUCOMA CRñNIC D'ANGLE OBERT
L'Acadmia Americana d'Oftalmologia1 defineix el glaucoma primari d'angle obert (GPAA) com una malaltia
crnica que afecta els adults, generalment bilateral i caracteritzada per les troballes segents: afectaci del nervi ptic
i alteracions en el camp visual amb un angle de la cambra anterior normal o obert i en absncia de causes secundries
de glaucoma d'angle obert.
El GPAA s el tipus de glaucoma ms prevalent i la segona causa de ceguesa irreversible al mn, per darrere de la
retinopatia diabtica2. La prevalena s del 2,1 % en la poblaci major de 40 anys2 i del 10 % en majors de 74 anys3.
s ms freqent en la raa negra (7-9 %) i en homes (OR 1,37, IC 95 % 1,22-1,53)4.
La seva etiologia s multifactorial i es caracteritza per la prdua progressiva de les clálules ganglionars de la retina, la
qual cosa produeix ceguesa si no es tracta. No se sap quina s exactament la fisiopatologia del glaucoma. Es postulen
dues teories: la mecnica, segons la qual el dany en el nervi ptic es produeix a causa de la compressi directa de l'ax
neuronal, i la vascular, que defensa la isqumia arterial com a causa de la mort celálular. Els factors de risc majors per
desenvolupar glaucoma sn la pressió intraocular (PIO) alta, l'edat avanada, la raa negra i els antecedents familiars
de glaucoma2. Altres factors de risc descrits sn la pressi arterial diastlica baixa, la malaltia cardiovascular, la miopia,
l'hipotirodisme i la diabetis mellitus5. Els nivells alts d'anticossos anticardiolipina tamb s'han relacionat amb aquesta
malaltia6.
La hipertensió intraocular s l'elevaci de la PIO per damunt de 21 mm Hg sense indicis de glaucoma. La prevalena
en la poblaci s del 5-10 %2.
Un pacient pot ser classificat com amb sospita de GPAA quan el nervi ptic s suggestiu de GPAA amb un camp
visual normal o b si hi ha un defecte campimtric amb un nervi ptic aparentment sa.

COM DIAGNOSTIQUEM EL GLAUCOMA?...
Per detectar l'alteraci del camp visual que ocasiona el glaucoma cal fer una campimetria. Actualment hi ha altres
proves diagnstiques, anomenades morfolgiques, com la Tomografia Retinal de Heidelberg, la Tomografia de Coherncia
ñptica i la Polarimetria Lser d«Escner (GDx), que mesuren les alteracions de la papilála i de la capa de fibres nervioses.
Aquestes proves sn capaces de detectar una alteraci glaucomatosa anys abans que tinguin repercussi campimtrica,
per amb una sensibilitat del 60 % i una especificitat del 95 %7.

... I LA PRESSIî INTRAOCULAR?
Una PIO alta (> 22 mm Hg) no implica el diagnstic de GPAA, ja que un de cada tres casos amb afectaci del camp
visual presenta una tensi ocular normal; s l'anomenat glaucoma de tensió normal. Per aix, si s'establs el punt
de tall de PIO en < 21 mm Hg, la sensibilitat per diagnosticar el GPAA seria baixa (47,1 %), mentre que l'especificitat
assoliria el 90 %8.
Per mesurar la PIO hi ha diversos mtodes, el ms acceptat dels quals s la tonometria d'aplanament de Goldmann.
La precisi d'aquesta tcnica depn del gruix i de les caracterstiques elstiques de la crnia: si s prima, s'infravalora
la PIO; si s gruixuda, passa el contrari. Per aix, els resultats de la tonometria d'aplanament s'han de complementar
mesurant el gruix del centre de la crnia amb una paquimetria.
Les opcions teraputiques del GPAA sn el tractament farmacolgic, la trabeculoplstia amb lser i la trabeculectomia.

TRACTAMENT FARMACOLñGIC DEL GPAA
Actualment, s'ha demostrat que l'nica opci efectiva per preservar la funci visual dels pacients amb glaucoma s
disminuir la PIO9; com ms precoment s'instauri aquesta mesura, ms efica ser10. Tant el diagnstic com la indicaci
i l'elecci del tractament els ha de fer un oftalmleg.
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1. TRACTAMENT TñPIC
s la via principal d'administraci del tractament farmacolgic i la que ha demostrat que prev els defectes del camp
visual (OR 0,48, IC 95 % 0,28-0,82)11. Els frmacs considerats de primera lnia sn els beta-blocadors i els anlegs de
les prostaglandines, mentre que els altres grups farmacolgics es consideren de segona elecci.

Primera lnia
1.1 Beta-blocadors: S'agrupen en dues categories: els no selectius (timolol, carteolol, levobunolol) i els beta1-selectius
(betaxolol). Mecanisme d'acci. Redueixen la producci de l'humor aqus pel cos ciliar. Eficcia. Disminueixen la PIO
entre un 20 % i un 27 %12. Sn els nics que han demostrat que redueixen la progressi del defecte del camp visual
(NNT de 25)9, tot i que no s'han evidenciat diferncies entre els diferents beta-blocadors en la reducci de l'afectaci
del camp visual ni en la disminuci de la PIO13. Seguretat. Redueixen la secreci lacrimal, que provoca irritaci conjuntival,
cossor i llagrimeig. Els no selectius estan contraindicats per a pacients amb MPOC, asma, insuficincia cardaca no
controlada, bradicrdia sinusal i blocatge cardac. Els abandonaments a causa dels efectes adversos dels blocadors sn
similars als abandonaments del placebo, tot i que menys amb el betaxolol que amb el timolol9. Posologia. Els betablocadors s'administren dues vegades al dia, excepte el levobunolol i els gels de timolol, que requereixen noms una
dosi diria.
1. 2 Anlegs de les prostaglandines: Els frmacs comercialitzats sn el latanoprost, el bimatoprost, el travaprost
i el trafluprost. Mecanisme d'acci. Augmenten el drenatge de l'humor aqus a travs de la via uveoescleral. Eficcia.
Redueixen la PIO en ms d'un 30 % i sn lleugerament ms efectius que els beta-blocadors (diferncies entre 1,0 i
1,5 mm Hg)12. Els diferents anlegs no presenten diferncies en l'efecte hipotensor13. Seguretat. Els efectes secundaris
ms importants es produeixen localment, com ara l'enfosquiment de l'iris (irreversible), l'augment del gruix i de la
llargada de les pestanyes, la hipertricosi malar, la hipermia conjuntival, la blefaritis i el dolor ocular. Els efectes sistmics
sn poc freqents. Posologia. Una dosi diria.

Segona lnia
1.3 Inhibidors de l'anhidrasa carbnica: Els frmacs disponibles sn la dorzolamida i la brinzolamida. Estan ms
indicats com a terpia coadjuvant que com a monoterpia. Mecanisme d'acci. Disminueixen la secreci de l'humor
aqus. Eficcia. L'efecte hipotensor varia entre el 15 % i el 20 %12. Seguretat. Els efectes adversos poden ser sistmics
(alteracions del gust, nusees, fatiga, cefalees, boca seca) o locals (queratitis, irritaci, visi borrosa). Posologia. En
terpia combinada s'administren cada 12 hores, mentre que en monoterpia s'han d'administrar cada 8 hores.
1.4 Simpaticomimtics: Els ms emprats sn els agonistes alfa-2 selectius: l'apraclonidina, la brimonidina i la
clonidina. L'apraclonidina s'empra noms en intervals curts de temps, ja que la rpida disminuci de l'efecte impedeix
emprar-la en el tractament del GPAA. La brimonidina s la ms emprada a causa del ms bon perfil de seguretat, tant
en monoterpia -quan els frmacs de primera lnia estan contraindicats- com en terpia combinada. Els no selectius
(l'epinefrina i la dipivefrina) sn menys emprats a causa dels efectes secundaris. Mecanisme d'acci. Inicialment redueixen
la secreci de l'humor aqus i posteriorment en faciliten el drenatge. Eficcia. Disminueixen la PIO de manera similar
als beta-blocadors (25 %)12, per menys que els anlegs de les prostaglandines14. Seguretat. La brimonidina produeix
menys taquifilxia i efectes adversos locals que la resta. La lipoflia d'aquests frmacs fa que puguin superar la barrera
hematoenceflica, per la qual cosa estan contraindicats per a infants petits i per a pacients tractats amb IMAOS.
Posologia. S'administren cada 12 hores.
1.5 Parasimpaticomimtics: La pilocarpina tpica (0,5-4 %) actua directament sobre el mscul ciliar i facilita la
sortida de l'humor aqus. El seu paper en el tractament del glaucoma ha perdut fora, no tant pels efectes secundaris
com per la limitada eficcia.
1.6 Combinacions de frmacs tpics: Es comercialitzen diverses combinacions de timolol amb un inhibidor de
l'anhidrasa carbnica, amb un simpaticomimtic o amb un anleg de les prostaglandines en un mateix coláliri. No hi
ha proves que una de les combinacions sigui superior a les altres. Aquesta opci teraputica permet simplificar les
pautes i reduir l'administraci de conservants en la superfcie ocular. Tanmateix, aquest possible avantatge no s'ha
tradut en una major eficcia en la reducci de la PIO quan es compara amb l'administraci dels frmacs per separat15,
tot i que s per reduir la hipermia conjuntival secundria en el tractament tpic16. L'inconvenient principal s la mancana
d'un coláliri associat que no contingui un beta-blocador, la qual cosa limita l's d'aquestes combinacions.
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Taula 1. Principi actiu i nom comercial del tractament tpic del GPAA.

Beta-blocadors

Anlegs de les prostaglandines

BETAXOLOL
Betaxolol Alcon¨ 0,5%
Betoptic¨ suspensin 0,25%

BIMATOPROST - Lumigan¨ 0,3%

CARTEOLOL
Arteoptic¨ 2%
Elebloc¨ 1% i 2%
Mikelan oftlmico¨ 1% i 2%

TRAVOPROST - Travatan¨ 0,004%

LATANOPROST - Xalatan¨ 0,005%

TAFLUPROST - Taflotan¨, envs monodosis

LEVOBUNOLOL
Betagan¨ 0,5%

Inhibidors de l'anhidrasa carbnica

TIMOLOL
Cusimolol¨ 0.25% i 0,5%
Timoftol¨ 0,25% i 0,5%
Timogel¨ 0,1%, flasc multidosis i envs monodosis
Timolol¨ Sandoz 0,25% i 0,5%

BRINZOLAMIDA - Azopt¨ 1%

Parasimpaticomimtics

Simpaticomimtics

PILOCARPINA

APRACLONIDINA - Iopimax¨ 0,5%

Colircus Pilocarpina¨ 2%

BRIMONIDINA - Alphagan¨ 0,2%

¨

Isopto Carpina 1%

DORZOLAMIDA - Trusopt¨ 2%

CLONIDINA - Isoglaucon¨ 0,125%

Combinacions de frmacs
TIMOLOL + BRIMONIDINA - Combigan¨
TIMOLOL + DORZOLAMIDA - Cosopt

¨

TIMOLOL + BRINZOLAMIDA - Azarga

¨

TIMOLOL + TRAVOPROST - Duotrav¨
TIMOLOL + BIMATOPROST - Ganfort¨
TIMOLOL + LATANOPROST - Xalacom¨

Font: Catleg Corporatiu de Medicaments de l'Ib-salut (juny de 2009).

2. TRACTAMENT ORAL
L'acetazolamida s un inhibidor de l'anhidrasa carbnica que redueix la formaci de l'humor aqus. L's per la via oral
noms es recomana quan la terpia tpica no s efectiva o factible a causa dels importants efectes adversos: parestsies,
litiasi renal, depressi, acidosi metablica, desequilibri electroltic i tots els efectes no volguts dels derivats de les
sulfamides, com ara l'anafilaxi i l'eritema multiforme. No es recomana emprar-lo en cas d'afecci heptica o renal,
insuficincia suprarenal, acidosi hiperclormica i qualsevol hiponatrmia o hipopotassmia.
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S BO EL COMPLIMENT TERAPéUTIC AMB AQUESTS MEDICAMENTS?
El tractament del GPAA es caracteritza per un compliment baix, degut al fet que s una malaltia asimptomtica. Un
estudi va mostrar que un de cada quatre pacients no va complir el tractament quan la posologia era de quatre vegades
al dia i que un de cada cinc no ho va fer quan la pauta era de dues vegades al dia17. En una altra revisi18, l'adherncia
al tractament va ser inferior al 50 % al cap d'un any de seguiment. Hi va haver diferncies entre frmacs: el tractament
amb anlegs de les prostaglandines va ser el que va tenir la major taxa de compliment teraputic.
S'ha comprovat que simplificar la pauta de tractament, fer recordatoris o individualitzar l'educaci als pacients millora
l'adherncia al tractament hipotensor19. En aquesta tasca, el metge de famlia hi juga un paper clau, tant en el seguiment
de les reaccions adverses com en el de l'adherncia i el compliment teraputic.

QUINS FËRMACS ORALS S'HAN D'EVITAR EN EL TRACTAMENT DEL GPAA?
El tractament amb corticoides inhalats i nasals est associat a un major risc d'increment de la PIO i a desenvolupar
glaucoma primari d'angle obert20. En persones ancianes, el tractament crnic amb corticoides orals durant almenys dues
setmanes tamb incrementa el risc de desenvolupar glaucoma; aquest augment s dependent de la dosi i de la durada
del tractament21. Tanmateix, els frmacs amb efecte anticolinrgic sistmic -per exemple, els antidepressius- sn segurs
per als pacients amb GPAA tractats, per no per als pacients amb un angle estret, ja que pot desencadenar un glaucoma
agut.

RECOMANACIONS GENERALS SOBRE EL TRACTAMENT FARMACOLñGIC DE LA HTO AMB SOSPITA
DE GPAA I DEL GPAA ESTABLERT, SEGONS LA GUIA NICE22
En la recent guia NICE sobre el diagnstic i el tractament del GPAA establert i de la HTO amb sospita de GPAA, es fan
les recomanacions segents sobre el tractament farmacolgic:
¥

Els beta-blocadors i els anlegs de les prostaglandines sn el tractament d'elecci. Si un frmac no s efectiu, s'ha
de canviar per un altre de l'altre grup farmacolgic.

¥

Si es dna intolerncia o no es redueix el risc de progressi del glaucoma amb un frmac dels grups anteriors, s'oferir
un tractament alternatiu en combinaci amb algun dels altres grups teraputics.

¥

Noms s'oferiran coláliris lliures de conservants als pacients amb alálrgia a aquests i amb GPAA o alt risc de progressi
del GPAA.

¥

Quan la terpia farmacolgica no sigui efectiva, s'ha de recrrer a altres opcions, com la trabeculoplstia amb lser
i la trabeculectomia (cirurgia filtrant).

En els casos de HTO amb sospita de GPAA, Àquan s'ha d'iniciar el tractament?
En aquests casos, l'inici del tractament s'ha de basar en el risc de progressi a GPAA, segons el gruix corneal, la PIO i
l'edat (taula 2):

Taula 2. Criteris per iniciar el tractament farmacolgic de la hipertensi intraocular amb sospita de GPAA.

Gruix corneal
PIO

>590 µm
>21-25

Edat
Tractament
farmacolgic

555-590 µm

>25-32

>21-25

qualsevol
No

No

>25-32
<60 anys*

No

S

<555 µm
>21-25

>25-32

>32

<65 anys* <80 anys* qualsevol
S

(*) L'oftalmleg n'ha de valorar la retirada noms si la visi s normal i el tractament s preventiu.
Font: Guia NICE 2009.
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I en el cas del GPAA establert?
El tractament s'ha d'iniciar sempre en el moment del diagnstic i amb un anleg de les prostaglandines o amb un betablocador.

QUIN S EL COST DEL TRACTAMENT DEL GLAUCOMA?
El darrer any, la despesa global del tractament del glaucoma en el Servei de Salut de les Illes Balears (prescripci amb
recepta, del maig de 2008 al maig de 2009) va ser de 3,7 milions d'euros. La major despesa va correspondre als anlegs
de les prostaglandines (44,37 %), tot i que els beta-blocadors varen ser els ms prescrits pel que fa al nombre d'envasos
(47,5 %). Malgrat la diferncia de preu, segons la Guia NICE els anlegs de les prostaglandines sn ms cost-efectius
que els beta-blocadors per a qualsevol estadi del GPAA22.

RESUMIM...
¥

La hipertensi ocular s un factor de risc ms per al desenvolupament del glaucoma crnic d'angle obert (GPAA).

¥

La decisi de tractar l'ha de prendre l'oftalmleg de manera individualitzada per a cada pacient, basant-se en els
factors de risc, en els valors de la PIO, en l'afectaci del camp visual i en les proves estructurals del nervi ptic.

¥

La millor estratgia teraputica per reduir les complicacions del glaucoma s reduir la PIO.

¥

El tractament tpic d'elecci sn els beta-blocadors i els anlegs de les prostaglandines.

¥

Els efectes sistmics dels coláliris beta-blocadors sn rellevants i estan contraindicats per a pacients asmtics, amb
MPOC i si existeixen blocatges cardacs.

¥

Simplificar la posologia i individualitzar el consell millora l'adherncia al tractament tpic.

¥

El metge de famlia pot jugar un paper important en el seguiment del tractament, principalment en la detecci
d'efectes adversos i en la millora del compliment.
Josep M. Coll Benejam,
metge de famlia de l'EAP Verge del Toro (Ma)
Jordi Bosch Valero,
oftalmleg de l'Hospital General Mateu Orfila (Menorca)
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INFORME D'AVALUACIî: Pregabalina en dolor neuroptic
Lyrica¨ (cpsules de 25, 75, 150 i 300 mg)

Els estudis amb pregabalina contra el dolor neuroptic perifric han mostrat una eficcia superior al
placebo, per no s'han publicat estudis en qu es compari amb altres alternatives teraputiques. En
l'nic estudi comparatiu -no publicat- es va mostrar inferior a l'amitriptilina.
Els efectes adversos ms freqents sn mareigs i somnolncia, generalment dosidependents.
El cost s superior als tractaments amb amitriptilina i gabapentina (trenta-cinc vegades i dues vegades
superior, respectivament).
Qualificaci: no suposa un avan teraputic.
Indicacions aprovades
Tractament del dolor neuroptic perifric i central, de les crisis epilptiques parcials amb generalitzaci secundria o
sense i del trastorn d'ansietat generalitzada en adults.

Mecanisme d'acci
La pregabalina s un anleg de l'cid  - aminobutrico (GABA) i est relacionada estructuralment amb la gabapentina.
S'uneix a la subunitat auxiliar dels canals de calci voltatgedependents i redueix l'entrada de calci en les terminacions
nervioses; com a conseqncia, disminueix l'alliberament de neurotransmissors excitadors.

Posologia
El rang de la dosi habitual oscilála entre 150 mg/d i 600 mg/d administrats en dues o tres preses, amb aliments o sense.
La dosi inicial recomanada contra el dolor neuroptic s de 150 mg/d. Depenent de la resposta i de la tolerncia, se'n
pot augmentar la dosi a 300 mg/d desprs d'un interval de tres a set dies. Si aquesta dosi no s suficient, es pot
incrementar fins a un mxim de 600 mg/d desprs d'un perode de set dies. La interrupci del tractament s'ha d'efectuar
gradualment durant almenys una setmana.

Farmacocintica
La biodisponibilitat oral s del 90%. La major part de la dosi s'excreta inalterada amb l'orina. La semivida biolgica s
de 6,3 hores en els pacients amb funci renal normal.

EFICËCIA CLêNICA
S'han publicat vuit assaigs clnics controlats amb placebo (cinc sobre neuropatia diabtica, dos sobre neurlgia
postherptica i un que inclou ambdues neuropaties). La variable principal d'eficcia va ser la reducci del dolor al final
de l'estudi, mesurada segons una escala numrica d'11 punts i basada en les anotacions del pacient en el seu diari.
En quatre dels assaigs varen ser exclosos els pacients que no havien respost a la gabapentina, amb la qual cosa es
podien haver seleccionat pacients que tinguessin ms probabilitats de respondre a la pregabalina. En els dos estudis
sobre la neurlgia postherptica (de vuit setmanes) s'hi varen observar diferncies significatives en la disminuci del
dolor: -1,20 i -1,69 en l'escala numrica. En els cinc assaigs sobre neuropatia diabtica (de cinc a dotze setmanes), el
terme mitj de disminuci del dolor respecte al placebo va ser estadsticament significatiu amb les dosis de 300 mg/d
i de 600 mg/d de pregabalina (-1,26 i -1,45, respectivament).
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En un estudi publicat noms en el dossier de l'EMEA, es varen comparar 600 mg/d de pregabalina amb 75 mg/d
d'amitriptilina i amb placebo: els resultats varen mostrar beneficis significatius noms per a l'amitriptilina comparada
amb el placebo; en canvi, no es varen observar diferncies entre la pregabalina i el placebo.
En una metaanlisi que inclou onze assaigs clnics amb una durada entre cinc i tretze setmanes es varen comparar de manera
indirecta la duloxetina, la pregabalina i la gabapentina amb el placebo. Els tres frmacs varen ser superiors al placebo en les
variables d'eficcia. En comparar la duloxetina amb la pregabalina, no hi hagu diferncies significatives en la reducci del
dolor en 24 hores, per s en la incidncia de mareigs, que va ser major amb la pregabalina. En comparar la duloxetina amb
la gabapentina, no s'hi varen produir diferncies significatives en cap de les variables.

SEGURETAT (efectes adversos, contraindicacions, precaucions i interaccions)
Els efectes adversos ms freqents sn mareigs (30%) i somnolncia (23%), seguits d'edema perifric, augment de
pes i sequedat de boca (1% - 10%). La limitada durada dels assaigs (de cinc a dotze setmanes) de moment no permet
establir-ne la seguretat a llarg termini. Es recomana precauci amb pacients diabtics que guanyin pes durant el
tractament amb pregabalina -pot ser necessari ajustar la medicaci hipoglucemiant-, amb ancians -pot incrementarne les caigudes- i amb pacients que menin o manegin maquinria.
La pregabalina pot potenciar els efectes de l'etanol i del lorazepam; a ms, sembla tenir un efecte additiu en l'alteraci
de la funci cognitiva i motora causada per l'oxicodona.

COST COMPARATIU (import per pacient i any)
amitriptilina

37Û

745Û

gabapentina

1.314Û

pregabalina
0Û

200Û

400Û
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1.000Û

1.200Û

1.400Û

Font: GAIA-IB. Sistema d'Informaci de la Prestaci Farmacutica. Catleg Corporatiu del Servei de Salut, abril de 2009.

Lloc en la teraputica
La pregabalina ha demostrat eficcia comparada amb el placebo contra el dolor per neuropatia diabtica i contra la
neurlgia postherptica, encara que no es disposa d'estudis sobre la resta de neuropaties. Es disposa d'un assaig que
es compara amb l'amitriptilina en el qual aquesta resulta ms efica que no aquella, per no s'han fet estudis comparatius
directes amb la gabapentina -amb la qual est farmacolgicament relacionada- ni amb altres tractaments considerats
de primera lnia. Aix doncs, no est justificat utilitzar la pregabalina, ja que no ha demostrat major eficcia o
seguretat que l'amitriptilina o la gabapentina.
Autor: Santos Navarro de Lara, farmacutic de l'Hospital Residncia Assistida Cas Serres, d'Eivissa
Revisors: Margarita Prats Riera, farmacutica de l'Hospital de Formentera
Nora Izko Gartzia, farmacutica d'atenci primria, sector Migjorn de Mallorca
Comissi d'Avaluaci de Medicaments de lÕib-salut
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