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LA IMATGE

Que ning no s'estranyi a hores d'ara de la paradoxa segent: els
professionals de la salut assignen aproximadament el 70% dels
recursos sanitaris, per aix no s una de les seves preocupacions
principals. Han assumit el concepte de eficcia, per la seva hipoestsia
al preu de les tecnologies -i la dels pacients- s un fet bibliogrficament
molt fressat. Tampoc no sorprn que prenguin bastants decisions
diagnstiques i teraputiques amb cert grau d'incertesa, sense haver
interioritzat encara el concepte de eficincia i amb risc moral (el
comportament podria ser diferent si un estigus exposat a les
conseqncies de les seves accions).
En decidir sobre selecci i prescripci de medicaments, a ms de la
seva utilitat teraputica importen -i molt- el valor teraputic afegit,
l'increment de la despesa, el seu impacte en el pressupost (que no
dna cabuda a tot) i la predisposici de la societat a pagar-los. No
hem de pagar tota novetat o innovaci teraputica (no sempre sn
sinnims de major valor social), sin noms la que veritablement
costa el que val.
Triar adequadament una alternativa diagnstica o teraputica entre
unes quantes amb un pressupost fix obliga a tenir en compte tot aix
i, a ms, a incorporar en la decisi el seu cost d'oportunitat: el valor
dels beneficis que donaria la millor alternativa que al final es descarta
en la decisi. Situem-nos per un moment a Hait: adoptem la perspectiva
de la societat, assumim un pressupost fix i considerem un nou frmac
efica per tractar un sarcoma. All les millors alternatives sn la
potabilitzaci de l'aigua i la prevenci de les infeccions ms prevalents.
All, el cost d'oportunitat d'aquest medicament s el valor dels
beneficis per a la salut que obtindrem si, en lloc seu, optssim per
aquestes dues alternatives.
L'eficincia s requisit de racionalitat i qualitat de la prescripci. En
poca de crisi econmica, el cost d'oportunitat hauria de ser -a ms
d'un imperatiu moral- una exigncia social ineludible.
El Comit Editorial

Has de parar esment en les petites despeses: un
foradet enfonsa el vaixell. Benjamin Franklin

El nostre agrament a Carlos Campillo Artero per haver-nos regalat l'editorial.
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PCR, RISC CARDIOVASCULAR I ROSUVASTATINA:
ASSAIGS A JòPITER, PACIENTS A LA TERRA

Les evidncies donen suport a la importncia de la inflamaci en la fisiopatologia de les lesions vasculars, i hi ha
un inters creixent per avaluar marcadors de la inflamaci que permetin millorar la predicci del risc cardiovascular.
La protena C reactiva (PCR) s un reactant de fase aguda els nivells del qual, quan es determinen per mitj d'un
assaig d'alta sensibilitat (high sensitivity, hsPCR), es correlacionen amb el nivell de risc. S'ha suggerit que una hsPCR
<1, entre 1-3 i >3 mg/L correspondria, respectivament, a nivells baixos, intermedis i alts de risc.1
Estudis previs han demostrat que les estatines redueixen la hsPCR, que la magnitud del benefici es correlaciona amb aquest
descens i que, per a qualsevol reducci d'LDL assolida amb el tractament, el pronstic s millor amb valors baixos d'hsPCR.

Amb rumb a Jpiter
Tanmateix, les evidncies que relacionen el risc cardiovascular amb els nivells d'hsPCR procedien de subjectes amb
valors alts d'LDL. Per avaluar si t sentit tractar valors alts d'hsPCR en subjectes que no compleixen els criteris actuals
per rebre tractament hipolipemiant, es va dissenyar l'assaig JUPITER, en el qual 17.802 subjectes d'ambds sexes
sense histria de IAM ni d'ictus, amb LDL <130 mg/dL i hsPCR ³ 2,0 mg/L, varen ser aleatoritzats a rebre placebo
o 20 mg diaris de rosuvastatina.2
Al cap d'un any d'haver-se iniciar el tractament, l'LDL era un 50% menor amb la rosuvastatina que amb el placebo
(55 i 110 mg/dL; mediana basal de 108 mg/dL en ambds grups) i la hsPCR un 37% menor (2,2 i 3,5 mg/L; mediana
basal de 4,2 mg/L en ambds).
Estava previst continuar l'assaig fins que s'haguessin produt 520 esdeveniments, per va ser interromput en trobarse superioritat de rosuvastatina en una anlisi intermdia preestablerta, desprs d'haver-se registrat noms 393
esdeveniments. La durada de l'assaig es va acurar des dels 4 anys previstos a tan sols 1,9 anys.
En el moment d'acabar l'assaig, la rosuvastatina va ser superior al placebo per a la variable combinada principal i
algunes de les secundries, si b el benefici en termes absoluts va ser molt modest (noms va superar l'1% per a
la variable principal). El nombre de subjectes que s'han de tractar durant dos anys perqu un es benefici va ser alt.
Els resultats varen ser similars per a tots els subgrups analitzats (sexe, edat, factors de risc).
Rosuvastatina
(n 8.901)

Placebo
(n 8.901)

RAR
(IC 95%)

NNT
(IC 95%)

Variable primria(a)

142 (1,6%)

251 (2,8%)

1,2% (0,8-1,6)

83 (61-130)

IAM + ictus + mort CV

83 (0,9%)

157 (1,8%)

0,9% (0,6-1,2)

111 (81-178)

IAM

31 (0,3%)

68 (0,8%)

0,46% (0,2-0,67)

217 (149-405)

Ictus

33 (0,4%)

64 (0,7%)

0,3% (0,1-0,5)

303 (184-864)

Revascularitzaci

71 (0,8%)

131 (1,5%)

0,7% (0,3-1)

149 (102-276)

Hospitalitzaci per angina inestable

16 (0,2%)

27 (0,3%)

n. s.

n. s.

Revascularitzaci + hospitalitzaci
per angina inestable

76 (0,9%)

143 (1,6%)

0,7% (0,4-1)

143 (97-268)

Mortalitat total

198 (2,2%)

247 (2,8%)

0,6% (0,1-1,1)

167 (94-707)

Tromboembolisme vens(b)

34 (0,4%)

60 (0,7%)

0,3% (0,1-0,5)

345 (199-1287)

n. s.

n. s.

Trombosi venosa profunda(b)

17 (0,2%)

38 (0,4%)

0,24% (0,1-0,4)

417 (248-1304)

Diabetis nou diagnstic

270 (3%)

216 (2,4%)

0,6%(c) (0,1-1,1)

167(d) (93-807)

Taula 1: resultats de l’assaig JUPITER.

Emblia pulmonar(b)

(a) IAM + ictus + mort cardiovascular + revascularització + hospitalització per
angina inestable. (b) Dades publicades a part. (c) Augment absolut del risc.
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(d) RAR: reducció absoluta del risc. NNT: nombre de pacients que han de ser
tractats durant dos anys perquè un es beneficiï. n. s.: no significatiu.
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En una anlisi posterior, el benefici va ser major per als subjectes en els quals es reduen tant l'LDL com la hsPCR
(fins a <70 mg/dL i <2 mg/L, respectivament) que per a aquells en els quals es redua noms un d'aquests parmetres
analtics.3
Quant a la seguretat, no hi va haver diferncies significatives en la incidncia total de reaccions adverses ni de cncer,
alteracions musculars o de les funcions heptica o renal, ni hemorrgia intracraneal. La rosuvastatina es va associar
a un increment discret per significatiu en els nous diagnstics de diabetis (la diabetis era un criteri d'exclusi).

Problemes a Jpiter
Hi ha diversos motius per dubtar de la validesa externa de l'assaig: menys del 20% dels candidats inicials complia
els criteris d'inclusi, mentre que l'aleatoritzaci s Òmassa perfectaÓ (els rangs interquartils de molts parmetres
sn idntics en ambds braos). El 25% dels subjectes no prenia la medicaci malgrat els freqents recordatoris
telefnics.
La poblaci inclosa no era tan aparentment sana com es pretenia: el 40% tenia sndrome metablica, es varen
acceptar subjectes amb HTA (<190/100 mmHg) i el 16,6% rebia AAS per causes que no s'especifiquen. S'ha calculat
un risc cardiovascular global i de cardiopatia isqumica del 19,5% i del 12,1% al cap de deu anys, respectivament.4
Si b la reducci relativa de risc va ser molt vistosa, el benefici en termes absoluts va ser molt petit. A ms, la
interrupci preco d'un assaig tendeix a exagerar la magnitud dels resultats. Aix doncs, el benefici relatiu amb relaci
al placebo (54%) va ser superior a l'obtingut en les metanlisis dels assaigs amb estatines en prevenci primria
(29%).1 Tamb s'han expressat dubtes sobre la fiabilitat de la metaregressi emprada en l'anlisi dels resultats de
l'assaig.5
Per cada 1.000 subjectes tractats durant dos anys, nou evitaran un infart, un ictus o la mort vascular, per a sis se'ls
diagnosticar diabetis. Si b la majoria dels nous casos de diabetis es varen donar en subjectes amb intolerncia
prvia a la glucosa, no es pot descartar un efecte de classe, ja que aquesta troballa s'ha descrit tamb amb simvastatina
(HPS), pravastatina (PROSPER) i atorvastatina (PROVE-IT).6 A ms, fan falta seguiments ms llargs per establir la
seguretat a llarg termini de xifres tan baixes d'LDL (55 mg/dL), que es podrien associar a hepatotoxicitat, hemorrgia
intracranial i neoplsies.

Problemes amb la hsPCR
L's dels valors plasmtics d'hsPCR per estratificar el risc cardiovascular t diversos problemes. La variabilitat
intraindividual de la prova s alta (1,2 mg/L), per la qual cosa un resultat de 2 mg/L (risc intermedi) podria passar
a ser un risc baix (<1) o alt (>3) desprs d'una nova analtica, encara que el valor en realitat no hagus variat. S'ha
suggerit que el valor de la hsPCR hauria de variar >120-175% per poder assegurar que s'ha modificat.1 En el JUPITER,
la hsPCR tamb va baixar en el grup del placebo.
McCormak i Allan plantegen un simulacre teric: suposem que un home amb un risc del 15% (escala Reynold) t
hsPCR de 2 mg/L. Si abaixam 0,5 mg/L, el risc baixa fins al 13%, mentre que si apujam 10 mg/L, creix fins al 17%.
s a dir, malgrat variar 20 vegades el valor de la hsPCR, el risc cardiovascular continua essent intermedi (10-20%).
Hom es pot plantejar si saber que el risc s del 17% en lloc del 15% s suficient per instaurar un tractament
farmacolgic crnic; aquesta qesti ser ms pertinent com menor sigui el risc basal. A ms, si les estatines redueixen
el risc un 25% i el risc basal fos del 17%, l'abaixarien 4,25 punts, mentre que si el risc basal fos del 15% l'abaixarien
3,75 punts. Si restam ambdues xifres, el pacient seria tractat amb frmacs durant anys a canvi d'una reducci de
risc de tan sols el 0,5%.1
Un aspecte molt debatut ha estat si la PCR mateixa participa en la lesi vascular de forma causal o si noms s un
marcador indirecte del procs inflamatori de la placa d'ateroma. Recentment s'ha demostrat que aix segon s cert.7
Per aix, no t gens de sentit tractar una xifra d'hsPCR per se, mentre que la seva utilitat per classificar el risc dependr
de la sensibilitat amb qu un canvi en la inflamaci de la placa d'ateroma es tradueixi en una modificaci en la PCR.
Hi ha dades que suggereixen que altres marcadors (IL-6, dmer D) podrien ser ms sensibles que la PCR en aquest
aspecte. Una altra prova que la relaci entre la PCR i el risc cardiovascular no s directa s que altres frmacs que
tamb redueixen la PCR tenen efectes Òconsistentment inconsistentsÓ sobre el risc: els fibrats redueixen la hsPCR
entre un 30% i un 85% sense afectar el risc, mentre que la rosiglitazona, el rofecoxib o la vitamina E abaixen la
PCR per eleven el risc.1
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Un altre motiu de polmica s establir si la reducci de la PCR contribueix de manera independent a l'eficcia de
les estatines o b si, d'alguna manera, es relaciona amb la reducci en LDL. Encara que alguns assaigs suggereixen
que ambds efectes sn independents, una metanlisi de 65 estudis troba que la reducci de l'LDL i de la PCR es
correlacionen (r=0,79, p<0,001), independentment del tipus i de la dosi d'estatina. Els autors d'aquests metanlisi
conclouen que no t sentit mesurar la PCR a ms de l'LDL en el seguiment d'aquests pacients.8 Tanmateix, la polmica
continua oberta, ja que hi ha dades que refermarien que la hsPCR s'associ ms al risc d'esdeveniments letals que
als no letals.9
JUPITER aporta poc de nou a la polmica sobre la utilitat de determinar la hsPCR: el que es compara en l'assaig s
la rosuvastatina amb el placebo, no la utilitat de determinar la hsPCR amb no determinar-la. A ms, no es varen
incloure subjectes amb hsPCR baixa, per la qual cosa no se sap la relaci entre els diferents nivells de PCR i la
magnitud del benefici. Dues revisions recents conclouen que la hsPCR no discrimina millor que l'equaci de
Framingham10 i que, una vegada que s'ha estimat el risc emprant els criteris habituals, aporta un increment d'informaci
molt modest.4

Tornada a la Terra
A l'hora d'instaurar un tractament farmacolgic en la prevenci primria de la malaltia cardiovascular s essencial
considerar la magnitud del benefici esperat, la seguretat a llarg termini i el cost. Des d'aquesta ptica, no sembla
que hi hagi motius perqu els resultats de l'assaig JUPITER modifiquin la nostra actitud diagnstica ni la teraputica.
La decisi d'incorporar una prova diagnstica no s'ha de basar noms en la utilitat per definir el risc, sin a demostrar
que emprar-la millora els resultats en la salut.5 De moment, la hsPCR no ha demostrat que aporti res rellevant en
cap dels dos aspectes.
Francisco Campoamor Landn, farmacleg clnic
Hospital Universitari Son Dureta
L'autor declara que no t cap conflicte d'interessos relacionat amb la informaci que l'article cont.
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FËRMACS SIMPTOMËTICS D'ACCIî LENTA I
ADMINISTRACIî ORAL PER A L'ARTROSI: EFICËCIA DUBTOSA
EN EL CONTROL SIMPTOMËTIC I ACTIVITAT CONDROPROTECTORA NULáLA
L'artrosi s una malaltia articular progressiva i una de les causes principals d'incapacitat en les persones grans. Les seves
manifestacions clniques ms freqents sn el dolor, la limitaci funcional, la rigidesa i l'embassament articular. Les artrosis
dels genolls, del maluc i de les mans sn les que produeixen ms discapacitat i ms empitjorament de la qualitat de vida.
L'abordatge teraputic de la malaltia comprn mesures no farmacolgiques, tractament farmacolgic i cirurgia de
substituci de l'articulaci en els casos ms greus. En qualsevol cas, els objectius del tractament han de ser l'educaci
sanitria dels pacients perqu coneguin millor la malaltia, l'alleujament del dolor, la millora de la funci articular i
el retard de la progressi de l'artrosi i del dany estructural consegent.1
El paracetamol s l'analgsic d'elecci en el tractament de l'artrosi;1 per per als pacients en el quals no s efectiu,
es pot valorar la utilitzaci d'AINE, tenint presents els riscs que podria ocasionar l's crnic d'aquest grup farmacolgic.
Entre els AINE, el d'elecci pel seu millor perfil de seguretat s l'ibuprofn, mentre que els COXIB no han demostrat
ms eficcia analgsica que els AINE tradicionals ni avantatges clars quant a la seva menor capacitat gastrolesiva,
per s ms riscs cardiovasculars.2
En els darrers anys s'ha incrementat l's d'un grup de medicaments autoritzats especficament per al tractament
de l'artrosi i disponibles en el mercat des de fa temps: els frmacs d'acci lenta, anomenats tamb SYSADOA (per
symptomatic slow action drugs for osteoarthritis). Es denominen d'acci lenta en contraposici amb els analgsics
tradicionals -l'inici d'acci dels quals s immediat- perqu l'efecte clnic es produeix diverses setmanes desprs de
comenar el tractament i es mant temporalment desprs de retirar-lo.3
Els SYSADOA orals finanats pel Sistema Nacional de Salut sn el sulfat de glucosamina, el sulfat de condrotina i la diacerena.

1. EFICËCIA DELS SYSADOA: SIMPTOMËTICA, ESTRUCTURALÉ O GENS?
Els SYSADOA s'empren com a tractament simptomtic de l'artrosi, per a la reducci del dolor i la millora de la funci,
i es postulen com a possibles modificadors de la malaltia, o condroprotectors, perqu retarden la progressi del
deteriorament del cartlag articular.
La glucosamina i el sulfat de condrotina sn substncies naturals que formen part dels components estructurals del
cartlag i del lquid sinovial i el mecanisme d'acci de les quals no est ben identificat, mentre que la diacerena s
un frmac de sntesi amb capacitat inhibidora de la interleucina-1, una substncia que participa en la inflamaci i
en la degradaci del cartlag. Els dos primers presenten un bon perfil de seguretat i sn ben tolerats, mentre que la
diacerena -ats que es tracta d'un derivat antraquinnic- sovint provoca diarrea i altres efectes digestius adversos.3
Malgrat la relativa seguretat dels SYSADOA, el que se'n qestiona s l'eficcia en el tractament simptomtic de
l'artrosi i la capacitat modificadora de la malaltia.

1.1. Eficcia simptomtica
La majoria dels assaigs clnics s'han duit a terme en casos d'artrosi de genoll i han avaluat la millora dels smptomes
i de la funci articular en comparaci del placebo. Els ms antics tenen deficincies metodolgiques, entre les quals
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destaca l'aleatoritzaci inadequada dels subjectes. Tamb hi ha biaixos en la selecci dels pacients, ja que en general
no s'inclouen els obesos ni els que pateixen artrosi greu.
Per mesurar el grau de dolor s'acostuma a emprar l'escala visual analgica en format d'escala Likert (gens, lleu,
moderat, greu i molt greu) o l'escala lineal, graduada de 0 a 100 mm. Tamb s'utilitzen els ndexs algofuncionals,
com el de Lequesne, que valora el dolor i la capacitat funcional en una escala que va de 0 a 24 punts, i l'escala
WOMAC, que avalua els dominis de dolor, rigidesa i capacitat funcional.
s important assenyalar que, en els estudis publicats, els pacients podien emprar lliurement paracetamol o AINE per
controlar el dolor, la qual cosa emmascara la valoraci de l'eficcia analgsica intrnseca dels SYSADOA. En tot cas,
els assaigs clnics amb els tres frmacs donen resultats negatius: en alguns, els SYSADOA no sn eficaos; en la resta,
l'eficcia demostrada s de rellevncia clnica dubtosa.

a) Glucosamina
En una revisi Cochrane4 que va incloure vint-i-cinc assaigs clnics (amb 4.963 pacients) publicats fins a l'any 2008 sobre
la glucosamina aplicada a l'artrosi, aquest frmac va resultar superior al placebo per a la reducci del dolor (diferncia
de 0,47 punts; IC 95% -0,72 a -0,23) i per a la millora de la capacitat funcional (diferncia de 0,47 punts; IC 95% -0,82
a -0,12) mesurats per mitj de l'ndex de Lequesne (com hem dit, s una escala amb un rang de puntuacions de 0 a 24).
En canvi, no va resultar superior per a la reducci del dolor, la millora funcional ni la disminuci de la rigidesa mesurades
per mitj de l'escala WOMAC. Els resultats no varen ser uniformes en tots els estudis inclosos. Els assaigs ms antics amb
glucosamina tenen deficincies metodolgiques importants, entre les quals destaca l'aleatoritzaci incorrecta dels pacients.
De manera que, si l'anlisi es restringeix als estudis que varen tenir una aleatoritzaci adequada, no es troba cap benefici
de la glucosamina quant a la reducci del dolor ni els resultats de l'escala WOMAC, encara que s en l'ndex de Lequesne.4
En una altra metanlisi5 publicada l'any 2007 es varen investigar les possibles causes de l'heterogenetat dels resultats
entre els diferents estudis sobre la glucosamina. Es va fer pals que els assaigs patrocinats per la indstria varen
obtenir millors resultats que els estudis independents; els autors proposen com a possibles explicacions l's de
diferents preparats de glucosamina, l'aleatoritzaci inadequada dels pacients en els assaigs amb resultats positius
i el biaix inherent al finanament de la indstria farmacutica.
L'any 2006 es varen publicar dos assaigs de sis mesos de durada respecte a la glucosamina aplicada a l'artrosi de
genoll, amb un disseny metodolgicament ms correcte que els publicats en els anys anteriors. El primer dels assaigs
(estudi GAIT)6 s un assaig clnic independent finanat amb fons dels Instituts Nacionals de Salut (NIH, per National
Institutes of Health), dependents del Departament de Sanitat dels Estats Units. Es tracta d'un assaig aleatoritzat,
amb cegament doble, controlat amb placebo, amb 1.583 subjectes que tenien una mitjana d'edat de 59 anys i un
ndex de massa corporal (IMC) superior a 30 kg/m2; el 78% presentava artrosi lleu i la resta, artrosi moderada o
greu. Es varen distribuir en cinc grups que varen rebre els tractaments segents: clorhidrat de glucosamina (500 mg
tres vegades al dia), sulfat de condrotina (400 mg tres vegades al dia), clorhidrat de glucosamina ms sulfat de
condrotina en les mateixes dosis, celecoxib (200 mg cada 24 hores) o placebo. Es va permetre emprar paracetamol
com a analgsia de rescat, en dosis de fins a 4 g diaris. La variable primria de valoraci va ser el percentatge de
pacients que varen experimentar un 20% de millora en la subescala WOMAC de dolor al final de l'estudi. Desprs
de 24 setmanes de tractament no es varen trobar diferncies entre la glucosamina o la combinaci de glucosamina
i sulfat de condrotina respecte al placebo, mentre que el celecoxib s que va mostrar resultats favorables en comparaci
del placebo. Tampoc no hi ha diferncies entre els grups en l's d'analgsia de rescat amb paracetamol.
Al contrari, en l'assaig GUIDE,7 de disseny similar a l'anterior i patrocinat per la indstria, es mostren resultats favorables
per a la glucosamina. Inclou 318 pacients amb una mitjana d'edat de 64 anys i menor IMC que en l'assaig GAIT (>27
kg/m2), ja que l'IMC >30 kg/m2 es considera un criteri d'exclusi, malgrat que l'obesitat s un factor relacionat directament
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amb el desenvolupament i l'evoluci de l'artrosi de genoll. Els subjectes es varen distribuir en tres grups que varen rebre
sulfat de glucosamina (1.500 mg/dia), paracetamol (3 g/dia) i placebo durant 24 setmanes. Cal tenir present que l'estudi
va ser dissenyat per detectar diferncies entre els grups de glucosamina i placebo, i no per fer una comparaci entre la
glucosamina i el paracetamol. Es va permetre emprar 400 mg d'ibuprofn com a analgsia de rescat. La variable primria
va ser la millora en l'ndex de Lequesne al cap de sis mesos de tractament. Al final de l'estudi, les reduccions en la puntuaci
de l'ndex de Lequesne varen ser les segents: -1,9 amb placebo, -3,1 amb glucosamina (p=0,032 vs. placebo) i -2,7
amb paracetamol (p=0,18 vs. placebo). Es varen trobar diferncies entre els grups en l's d'analgsia de rescat: va ser
superior en el grup del placebo. Tant la glucosamina com el paracetamol varen ser ms eficaos que el placebo en el
control de smptomes, encara que la magnitud de l'efecte no es pot considerar clnicament rellevant.
En els casos d'artrosi de maluc, la glucosamina no ha aconseguit demostrar eficcia en el control dels smptomes. En un
recent assaig independent,8 controlat amb placebo i en el qual es va avaluar el sulfat de glucosamina en dosis de 1.500
mg diaris en 222 pacients amb artrosi de maluc, no es varen trobar diferncies entre els dos grups de comparaci desprs
de 24 mesos de tractament respecte a la millora en les subescales WOMAC de dolor i capacitat funcional.

b) Sulfat de condrotina
Encara que dues metanlisis9,10 publicades a comenaments d'aquesta dcada suggereixen que el sulfat de condrotina
pot tenir una modesta eficcia simptomtica en el tractament de l'artrosi, una altra de ms recent11 mostra resultats
negatius per al frmac. Els autors analitzen conjuntament els tres assaigs clnics de major qualitat metodolgica
(aleatoritzaci adequada, anlisi per intenci de tractar i mida mostral suficient) i troben un efecte analgsic de
-0,03 (IC 95% -0,13 a 0,07) respecte al placebo o a l'actitud de no tractar, cosa que es correspon amb una
diferncia de 0,6 mm en una escala visual analgica de 10 cm.
Tampoc en l'assaig GAIT6 - damunt esmentat- no es varen trobar diferncies entre el grup de pacients tractats amb
1.200 mg diaris de sulfat de condrotina i el grup del placebo quant a la variable de dolor seleccionada.

c) Diacerena
Els assaigs amb diacerena en el tractament de l'artrosi sn de menor mida i durada que els de glucosamina i sulfat
de condrotina. Tanmateix, s'han publicat tres revisions sistemtiques que n'avaluen l'eficcia en el control de la
simptomatologia. En una revisi Cochrane12 que va incloure set estudis (1.228 pacients) publicats fins a 2004, es
va trobar un modest benefici per al tractament amb diacerena en comparaci del placebo: una reducci de 5,16
(IC 95 % -9,75 a -0,57) en una escala de dolor analgica visual que va de 0 a 100 mm. Aquesta modesta eficcia
analgsica del frmac tamb es va apreciar en una altra metanlisi que va analitzar sis assaigs clnics amb diacerena
en comparaci del placebo (1.533 pacients).13
En la tercera metanlisi,14 que va incloure dinou estudis amb 2.637 subjectes, els resultats en comparaci del placebo
quant a la reducci del dolor i a la millora de la funcionalitat varen tornar a ser favorables per a la diacerena, per
no es varen apreciar diferncies entre aquesta i els tractaments habituals, que inclouen majoritriament AINE. En
cap de les dues comparacions no hi va haver diferncies en l's de paracetamol com a analgsic de rescat.

1.2. Eficcia estructural
Els assaigs que investiguen la possible activitat condroprotectora dels SYSADOA avaluen l'estrenyiment articular -
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mesurat per raigs X- com a variable de canvis estructurals al cartlag. Tanmateix, no est establerta la relaci entre
aquest parmetre radiolgic i el dolor, la funcionalitat o la progressi de la malaltia.
Els resultats que podrien demostrar l'eficcia condroprotectora dels SYSADOA en el tractament de l'artrosi sn la
reducci de la discapacitat, la disminuci de la necessitat d'artroplstia i el retard en l'aplicaci de la cirurgia de
substituci. Malgrat aix, els assaigs clnics publicats no mesuren aquest tipus de variables.
Aix doncs, en dos assaigs clnics15,16 de tres anys de durada amb sulfat de glucosamina en dosis de 1.500 mg diaris
es va demostrar que redueix en major mesura que el placebo l'estrenyiment de l'espai articular femorotibial en 414
pacients amb artrosi de genoll. Al cap de tres anys de tractament, en conjunt la diferncia entre els resultats obtinguts
pels grups tractats amb glucosamina i placebo va ser favorable a la primera en 0,41 mm (IC 95% 0,21 a 0,60, p<0,001),
resultat que va ser considerat pels autors com Òentre petit i mitj efecte estructuralÓ.10 Un IMC superior a 27-30 kg/m2
era considerat un criteri d'exclusi dels estudis, per la qual cosa aquests no varen incloure pacients amb obesitat; a ms,
els pacients presentaven majoritriament gonartrosi lleu. En ambds casos, menys de dos teros dels pacients inclosos
varen completar l'estudi. Al contrari, en l'assaig relatiu a l'artrosi de maluc damunt descrit no es troben diferncies entre
la glucosamina i el placebo en l'estrenyiment de l'espai articular desprs de 24 mesos de tractament.8
En un altre assaig controlat amb placebo es va investigar l'eficcia del sulfat de condrotina en dosis de 800 mg per reduir
l'estrenyiment de l'espai articular en 622 pacients amb diagnstic d'artrosi. Desprs de dos anys de tractament, el frmac
va aconseguir una reducci de 0,14 mm (IC 95% 0,06 a 0,21 mm, p<0,0001), encara que aquesta diferncia en l'espai
articular no es va traduir al final de l'estudi en diferncies en el dolor de l'articulaci, mesurat com a variable secundria.17
La diacerena tamb disposa d'un assaig clnic de llarga durada en el qual s'avalua l'eficcia estructural, l'estudi
ECHODIAH.18 Va incloure 507 pacients amb artrosi del maluc que varen rebre 100 mg de diacerena o placebo durant
tres anys. Es va definir la progressi radiogrfica com la prdua d'almenys 0,5 mm en l'espai articular. Al final de
l'estudi, el 50,7% dels pacients tractats amb el frmac i el 60,4% del grup del placebo (p=0,036) varen presentar
progressi radiogrfica. Aquest presumpte benefici estructural de la diacerena no es va acompanyar d'una major
eficcia simptomtica, mesurada com a reducci del dolor i millora de la capacitat funcional; per aquest motiu no
se sap la rellevncia clnica dels resultats obtinguts. Cal tenir present que noms va acabar l'estudi el 55% dels
pacients; els abandonaments es varen produir principalment com a conseqncia dels efectes adversos en el grup
de la diacerena (diarrea) i de la ineficcia en el grup del placebo.

2. CONSUMS ANUALS DE SYSADOA ORALS A LES ILLES BALEARS
Durant els darrers cinc anys, a les Illes Balears s'ha duplicat el consum de SYSADOA orals en el medi ambulatori amb
crrec al sistema sanitari pblic, ja que ha passat de 150.000 DDD el gener de 2005 a ms de 300.000 DDD el
desembre de 2009 (vegeu el grfic 1). La repercussi econmica de l's d'aquest grup de frmacs s molt important,
de tal manera que durant l'any 2009 els SYSADOA orals varen suposar una despesa de 1.700.000 euros per al
Servei de Salut de les Illes Balears (facturaci en recepta mdica oficial).

3. CONCLUSIî I PREGUNTA OBERTA: PER QUé EMPRAM UNS MEDICAMENTS D'EFICËCIA DUBTOSA
PER TRACTAR L'ARTROSI?
Malgrat els nombrosos estudis que s'han publicat sobre els SYSADOA, l'evidncia que dna suport a l'eficcia
d'aquests -tant simptomtica com estructural- s inconsistent i no permet recomanar-ne l's en el tractament de
l'artrosi. Tanmateix, tal com hem explicat, a les Illes Balears la prescripci d'aquest grup de frmacs continua creixent.
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Grfic1. Consum mensual de SYSADOA a les Illes Balears en DDD 2005-2010.
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Font. base de dades de facturaci de receptes, Gestor de la Prestaci Farmacutica GAIA-IB.

En altres pasos del nostre entorn, alguns SYSADOA estan comercialitzats com a suplements diettics -no com a
medicaments- i no estan finanats pel sistema sanitari pblic. Com a principi general, trobam que el Sistema Nacional
de Salut no hauria de finanar medicaments d'eficcia clnica dubtosa i que es podrien considerar d'utilitat teraputica
baixa. Potser aquest s un bon exemple per aplicar el concepte de cost d'oportunitat -tal com recomana l'editorial
d'aquest nmero d'El Comprimido- i pensar en el valor dels beneficis que retria la millor alternativa que al final
descartam en la decisi d'utilitzar els SYSADOA. Aquesta millor alternativa possiblement s l'educaci sanitria dels
pacients i dels seus familiars, el consell diettic per perdre pes i el tractament rehabilitador que afavoreixi la millora
de la capacitat funcional dels pacients.
Cecilia Calvo Pita, farmacutica
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears
L'autora declara que no t cap conflicte d'interessos relacionat amb la informaci que l'article cont.
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INFORME D'AVALUACIî: dabigatran en la prevenci del
tromboembolisme
Pradaxa¨ (cpsules de 75 mg i 110 mg)

El dabigatran ha demostrat no-inferioritat respecte a l'enoxaparina en dosis de 40 mg cada 24 hores
en la prevenci del tromboembolisme vens i ha mostrat un balan entre benefici i risc molt similar
a aquesta, amb la diferncia que en cas de sobredosi accidental no hi ha, a hores d'ara, cap antdot
per revertir-ne l'efecte.
De moment no es disposa d'estudis comparatius amb altres heparines de pes molecular baix ni amb
altres anticoagulants orals comercialitzats.
El cost del tractament amb dabigatran supera el del tractament amb enoxaparina (un 15% i un 1%
per a les artroplsties de genoll i maluc, respectivament).
Per tot aix, el dabigatran pot suposar un benefici afegit per a algun grup de pacients sotmesos a cirurgia
programada de substituci total del maluc o del genoll, sobretot en el moment de l'alta hospitalria.
Qualificaci: modesta millora teraputica.
Indicacions aprovades
Prevenci primria d'episodis tromboemblics venosos en pacients adults sotmesos a cirurgia de substituci total del
maluc o a cirurgia de substituci total del genoll, programades en ambds casos.

Mecanisme d'acci
El dabigatran s un inhibidor directe, competitiu i reversible de la trombina -enzim que catalitza la transformaci del
fibrinogen en fibrina en la cascada de coagulaci-, la qual cosa impedeix la formaci de trombes.

Posologia
El tractament s'ha d'iniciar en el perode comprs entre la primera hora i la quarta posteriors a la cirurgia, amb una dosi
nica inicial de 110 mg, i s'ha de continuar amb 220 mg una vegada al dia. En pacients amb insuficincia renal moderada
(ClCr 30-50 mL/min) o ancians (>75 anys), la dosi recomanada a l'inici s de 75 mg i la de manteniment, de 150 mg.
La durada del tractament en l'artroplstia de genoll s de 10 dies, i entre 28 i 35 dies en l'artroplstia de maluc.
Per passar del dabigatran a un anticoagulant parenteral, cal esperar 24 hores desprs de l'administraci de la darrera
dosi de dabigatran. En cas contrari, es recomana iniciar l'administraci de dabigatran en el moment en qu estava
programada l'administraci de l'anticoagulant parenteral.

Farmacocintica
El dabigatran etexilat s un profrmac que es transforma en dabigatran a l'organisme. Presenta una biodisponibilitat
oral del 6,5%, aproximadament. El metabolisme per la via heptica s parcial. Per excreci renal, s'elimina inalterada
el 80% de la dosi.

EFICËCIA CLêNICA
L'eficcia i la seguretat del dabigatran s'han establert basant-se en dos assaigs pivotals (RE-MODEL i RE-NOVATE) i un assaig
de suport (RE-MOBILIZE). Es tracta de tres assaigs aleatoritzats, doble cegament, de no-inferioritat, en pacients sotmesos
a cirurgia de genoll o de maluc, en els quals es compara el dabigatran en dosis de 150 mg cada 24 hores i de 220 mg cada
24 hores amb l'enoxaparina en dosis de 40 mg cada 24 hores (pauta europea) o de 30 mg cada 12 hores (pauta emprada
habitualment als Estats Units). La variable primria s una variable combinada de tromboembolisme vens (TEV) i la variable
secundria s un combinat de TEV major (embolisme pulmonar, trombosi venosa profunda proximal) i mort.
Els estudis pivotals demostren la no-inferioritat del dabigatran (220 mg cada 24 hores o 150 mg cada 24 hores) respecte
a l'enoxaparina (40 mg cada 24 hores), i no s'evidencien diferncies rellevants en el risc de sagnia.
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En l'assaig de suport, en el qual es compara el dabigatran amb 30 mg cada 12 hores d'enoxaparina, aquesta demostra
una eficcia superior al dabigatran (diferncia absoluta del 5,8% en la variable principal composta) i un risc major
d'hemorrgia (diferncia absoluta de 0,8% en hemorrgies greus).
Les limitacions d'aquests assaigs estan relacionades amb la poca representativitat dels pacients inclosos (noms un
6% amb insuficincia renal moderada, menys del 20% amb ms de 75 anys, etc.), l'ampli marge de no-inferioritat (79%) i la limitada durada dels assaigs.

SEGURETAT (efectes adversos, contraindicacions, precaucions i interaccions)
No es varen trobar diferncies significatives en les complicacions hemorrgiques -mesurades com a variable principal
de seguretat en els assaigs- entre el dabigatran i l'enoxaparina. Els efectes adversos ms freqents amb el dabigatran
en els assaigs varen ser nusees (20,5%), vmits (16,8%), restrenyiment (11,9%), insomni (7,8%), edema perifric
(6,4%) i hipopotassmia (1,6%).
Tot i que el perfil de seguretat del dabigatran s similar al de l'enoxaparina, es pot destacar que en cas de sobredosi
accidental no hi ha, a hores d'ara, cap antdot per revertir-ne l'efecte; en canvi, per a les heparines de pes molecular
baix es disposa del sulfat de protamina.
El dabigatran est contraindicat en els casos d'insuficincia renal greu (ClCr< 30 mL/min) i s'ha d'emprar amb precauci
en els casos d'insuficincia heptica.

COST COMPARATIU (import per pacient i any)
Cost de 10 dies de tractament en l'artroplstia de genoll
Enoxaparina 40 mg

Cost de 30 dies de tractament en l'artroplstia de maluc

44Û

Dabigratan 150/220

52Û

Enoxaparina 40 mg

133Û

Dabigratan 150/220

162Û
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Font: GAIA-IB. Sistema d'Informaci de la Prestaci Farmacutica. Catleg Corporatiu del Servei de Salut, setembre de 2009.

Lloc en la teraputica
El dabigatran ha demostrat no-inferioritat respecte a l'enoxaparina en la prevenci de TEV desprs d'una cirurgia
programada de genoll o maluc i no presenta diferncies rellevants quant a la interrupci del tractament per efectes
adversos greus ni en el risc de sagnia. La innovaci que introdueix l'administraci oral t com a contrapartida un cost
major, motiu pel qual el dabigatran pot aportar un benefici afegit a algun grup de pacients, sobretot en el moment de
l'alta hospitalria, ja que en el postoperatori immediat les nusees i els vmits podrien dificultar l'inici del tractament.
Per tot aix, concloem que amb l'evidncia disponible actualment el dabigatran s una modesta millora teraputica.
Autora: Josefina Gimnez Castellanos, farmacutica de l'Hospital de Manacor
Revisors: Beatriz Caldern Hernanz, farmacutica de l'Hospital Son Lltzer
Gabriel Mercadal Orfila, farmacutic de l'Hospital Mateu Orfila
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