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LA IMATGE

s sorprenent com amb poques lectures un metge
pot practicar la medicina, per no s sorprenent
com de malament ho pot fer.
William Osler, metge canadenc (1849-1919)

Medicalitzaci de la vida? Exageraci o invenci de malalties? El
passat mes de setembre, els assistents al curs impartit per Ray
Moynihan a la XXI Escola de Salut Pblica de Menorca s'afanyaven
a cercar una traducci adequada per a aquest terme angls, que
l'ilálustre periodista i professor universitari defineix com
l'ÇeixamplamentÈ dels lmits de la malaltia orientat a l'expansi del
mercat de les proves diagnstiques o els tractaments.
En moltes ocasions, les tcniques de mrqueting desdibuixen les
fronteres entre all que s sa i all que s patolgic, i influeixen sobre
determinats lders professionals i organismes cientfics. D'aquesta
manera s'acaba confonent el factor de risc amb l'esdeveniment
rellevant -com succeeix amb l'osteoporosi, en qu s'acaba tractant
la xifra densitomtrica en lloc de fer una avaluaci global del risc de
fractura-, s'iláluminen noves categories per definir el risc d'un futur
risc -prehipertensi- o s'exigeixen objectius de control inabastables
en certes poblacions si no s per mitj de la combinaci aferrissada
de mltiples frmacs.
Tanmateix, el mrqueting recorre tamb a altres influncies, com ara
la contractaci d'actrius famoses anunciant tractaments per als ossos
o les campanyes de conscienciaci del pblic sobre mals
infradiagnosticats, que, combinades adequadament amb la formaci
continuada dels professionals, permeten reciclar frmacs per aplicarlos a malalties noves: cames inquietes, fbia social, trastorn disfric
premenstrual, sndrome de la classe turista...
Cincia-ficci? Teories conspiranoiques? Si ho jutjam per la creixent
inversi que la indstria farmacutica dedica a la publicitat directa i
pels increments exponencials de la venda de molcules a les quals
s'han aplicat aquestes tcniques, el fenomen s'ha de prendre molt
seriosament i s'ha de combatre de manera global. En aquest sentit,
sn imprescindibles la intervenci de les autoritats sanitries, l'exigncia
de la declaraci de conflictes d'interessos per part de professionals
i d'institucions i el desenvolupament d'un saludable esperit crtic
entre els professionals sanitaris, els docents, els periodistes i el pblic
general. Noms aquesta tenacitat permetr que la indstria
farmacutica dediqui el millor de si mateixa a aconseguir avenos
rellevants per a la salut de la ciutadania.
El Comitè Editorial
Agram a Eugenia Carandell Jger la redacci de l'editorial.
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ANTIINFLAMATORIS NO ESTEROìDALS:
EN TENIM CLAR EL RISC CARDIOVASCULAR?
Els antiinflamatoris no esterodals (AINE) constitueixen des de fa temps un grup farmacolgic emprat
mpliament entre la poblaci i el consum dels quals est originat tant per la prescripci mdica com
per l'automedicaci. A ms, durant els darrers anys el consum s'ha incrementat encara ms, de manera
que l'ibuprofn va arribar a ser l'any 2008 el tercer principi actiu ms prescrit del Sistema Nacional de
Salut espanyol.1
Segons la base de dades de facturaci de receptes del Servei de Salut de les Illes Balears, entre el gener
i l'agost de 2010 es varen prescriure 30,06 DHD (dosis per habitant i dia) d'ibuprofn, de naproxn i
diclofenac, i 5,31 DHD de Coxibs.
La utilitzaci d'AINE en teraputica no est exempta de riscos: les reaccions adverses ms importants
sn les de tipus gastrointestinal (perforaci, lcera, hemorrgia) i les complicacions cardiovasculars (infart
agut de miocardi, ictus). Les primeres solen ser tengudes en compte tant pels clnics com pels pacients
-prescrivint o demandant l'habitual protector gstric-, per els riscos cardiovasculars ens semblen una
cosa llunyana i improbable. Per aquest motiu revisam a continuaci l'evidncia cientfica disponible sobre
el risc cardiovascular associat als AINE.

1.MECANISME D'ACCIÓ I EFECTES CARDIOVASCULARS2
Els AINE exerceixen l'acci antiinflamatria inhibint l'enzim ciclooxigenasa (COX), que transforma l'cid
araquidnic en prostaglandines. Els AINE tradicionals (AINE-t) -com ara l'ibuprofn, el naproxn o el
diclofenac- inhibeixen les dues isoformes de la ciclooxigenasa (COX-1 i COX-2). Al contrari, els inhibidors
selectius de la COX-2 (ms coneguts com Coxibs) exerceixen l'acci antiinflamatria sense afectar la
COX-1, relacionada amb les funcions de manteniment de l'epiteli gstric, que tericament suposaria un
avantatge pel que fa a la seguretat gastrointestinal.
Els AINE tamb poden ocasionar efectes trombtics; un dels mecanismes que s'han postulat s la inhibici
selectiva de la COX-2, que podria originar un desequilibri entre els prostanoides: disminuiria la producci
de prostaciclina -d'acci vasodilatadora i inhibidora de l'agregaci plaquetria- per no disminuiria la
producci del trombox A2 -amb propietats protrombtiques-, circumstncia que s que ocorre quan
s'inhibeix la COX-1.

1.1.Risc cardiovascular dels Coxibs
Des que varen entrar en el mercat, alguns Coxibs n'han estat retirats per motius de seguretat, per la qual
cosa actualment els nics frmacs orals d'aquest grup disponibles a Espanya sn el celecoxib i l'etoricoxib.
El primer indici dels problemes cardiovasculars que podia ocasionar el tractament amb Coxibs es va
detectar l'any 2000 amb la publicaci de l'assaig VIGOR,3 realitzat en pacients amb artritis reumatoide,
que comparava el rofecoxib amb el naproxn. S'hi va observar un augment dels esdeveniments adversos
cardiovasculars en el grup tractat amb rofecoxib (1,67 per cada 100 pacients i any) comparat amb el
grup tractat amb naproxn (0,70 per cada 100 pacients i any). La publicaci d'aquest estudi va suscitar
una polmica sobre si els resultats eren deguts a un efecte cardioprotector del naproxn o, al contrari,
a un augment del risc cardiovascular originat pel rofecoxib.
L'any 2004 es varen publicar els resultats de l'estudi APPROVe,4 que comparava el rofecoxib amb un
placebo en la prevenci de la recurrncia dels plips neoplsics colorectals. Desprs de demostrar-se que
el rofecoxib en tractaments prolongats incrementa el risc de patir accidents cardiovasculars greus (infart
2
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agut de miocardi i ictus), l'Agncia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va comunicar
la suspensi de la comercialitzaci del rofecoxib a petici del laboratori fabricant.5
Arran de la retirada del rofecoxib, l'Agncia Europea de Medicaments (EMA, per European Medicines
Agency) va iniciar un arbitratge per avaluar la seguretat cardiovascular de tots els antiinflamatoris
inhibidors selectius de la COX-2. Les mesures urgents6 varen consistir en la contraindicaci de l's de
Coxibs en pacients amb cardiopatia isqumica, malaltia cerebrovascular o insuficincia cardaca de grau
II-IV. A causa que les dades indicaven que el risc cardiovascular associat a aquests medicaments
s'incrementa amb la dosi i la durada del tractament, es va recomanar utilitzar la dosi ms baixa possible
i durant el menor perode de temps possible. En la nota es va indicar tamb que la necessitat del
tractament ha de ser avaluada peridicament, especialment en els pacients amb artrosi. Addicionalment,
a causa que l'etoricoxib es va associar a un major risc d'hipertensi greu en comparaci amb altres
Coxibs i AINE-t, se'n va contraindicar l's per a la hipertensi no controlada i es va recomanar monitorar
la pressi arterial durant el tractament.6
Les conclusions del Comit de Medicaments d'òs Hum (CHMP, per Committee for Medicinal Products
for Human Use) de l'EMA7 publicades posteriorment varen incloure, a ms, la contraindicaci per a la
malaltia arterial perifrica i la precauci en cas que els pacients presentin factors de risc cardiovascular
(hipertensi, dislipmia, diabetis o tabaquisme).
L'any 2005 es va suspendre tamb la comercialitzaci del valdecoxib, perqu se'n es va considerar
desfavorable el balan entre benefici i risc a causa de reaccions cutnies greus i potencialment fatals.7
El 2006, Kerney et al8 varen dur a terme una metanlisi que va incloure 138 assaigs clnics a fi d'avaluar
el risc d'esdeveniments vasculars comparant els Coxibs amb els AINE-t i amb placebo. No s'hi varen trobar
diferncies entre els Coxibs i els AINE-t en els esdeveniments vasculars greus (infart de miocardi, ictus o
mort vascular). Tanmateix, s'hi varen observar diferncies estadsticament significatives a favor del naproxn
comparat amb els Coxibs, tant en els esdeveniments vasculars greus com en l'infart de miocardi.
El 2008 es va publicar una metanlisi9 que va incloure dades de 7.950 pacients que havien participat
en sis assajos clnics amb celecoxib comparat amb un placebo en indicacions diferents de l'artritis i amb
un seguiment de tres anys, com a mnim. L'objectiu era avaluar el risc cardiovascular associat a tres dosis
diferents de celecoxib i la possible relaci entre el risc cardiovascular basal dels pacients i els efectes
cardiovasculars del celecoxib. Els resultats varen mostrar un augment del risc cardiovascular amb el
celecoxib en la variable principal combinada (mort cardiovascular, infart de miocardi, ictus, fallada cardaca
o esdeveniments tromboemblics) amb un quocient de riscos (hazard ratio) d'1,6 (1,1-2,3). A ms,
aquest risc s'incrementava amb la dosi i en els pacients amb risc cardiovascular basal elevat.
Les dades actualitzades dels Coxibs continuen indicant un major risc aterotrombtic en comparaci amb
pacients no tractats. En pacients amb antecedents de malaltia cardiovascular, el risc s major en termes
absoluts.11

1.2.Risc cardiovascular dels AINE-t
La informaci sobre la seguretat cardiovascular dels AINE-t prov majorment dels assaigs clnics realitzats
amb els Coxibs, en els quals han estat utilitzats com a comparadors. Per aquesta ra les dades disponibles
sn limitades, excepte en els casos del diclofenac, de l'ibuprofn i del naproxn.
L'octubre de 2006, l'EMA va publicar les conclusions de l'informe del CHMP,10 que l'AEMPS va recollir
en una nota informativa en la qual va actualitzar els riscos de tipus aterotrombtic dels Coxibs i dels
AINE-t, resumits a continuaci:11
¥ Diclofenac: l'administraci de dosis de 150 mg/dia s'ha associat a un augment del risc d'episodis
aterotrombtics equiparable al d'alguns Coxibs -concretament l'etoricoxib-, segons els resultats del
programa d'assaigs clnics MEDAL.12
3
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Ibuprofn: l'administraci de dosis de 2.400 mg/dia pot associar-se a un augment del risc d'episodis
aterotrombtics. Tanmateix, per a les dosis analgsiques recomanades (² 1.200 mg diaris) no s'ha
demostrat que s'incrementi el risc.
¥ Naproxn: les dades actuals suggereixen que l'administraci de 1.000 mg/dia implica menor risc
aterotrombtic en comparaci amb els Coxibs, per d'aquesta circumstncia no es pot deduir un
efecte protector.
Les dades suggereixen que els AINE-t, en diversa mesura, podrien associar-se a un increment moderat
del risc de problemes aterotrombtics (principalment l'infart de miocardi), en especial quan s'utilitzen
amb dosis altes i de manera continuada.
Garca Rodrguez et al13 varen avaluar en un estudi de cohorts retrospectiu l'associaci entre la freqncia,
la dosi i la durada del tractament de diferents AINE i el risc d'infart de miocardi en la poblaci general:
el risc d'infart augmentava amb l's crnic d'AINE i es correlacionava amb la dosi i la durada del
tractament. A ms, es va considerar que el grau d'inhibici de la COX-2 podria ser un predictor bioqumic
subrogat del risc d'infart de miocardi associat a l's d'AINE.
Sobre la resta dels AINE-t comercialitzats a Espanya, les dades sn molt limitades o inexistents; aix s
degut al menor grau d's en l'mbit mundial i al fet que no han estat elegits com a grup de comparaci
en els assaigs clnics fets amb els Coxibs, per la qual cosa no es pot excloure en cap cas un increment
del risc aterotrombtic.11
¥

2.PRESENT I FUTUR
Malgrat el que hem exposat, continua havent-hi controvrsia sobre la seguretat cardiovascular dels AINE,
perqu l'evidncia cientfica disponible prov d'assaigs clnics que no han estat dissenyats especficament
amb aquest objectiu. s possible que en un futur prxim tenguem ms informaci provinent de l'estudi
PRECISION (per Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen or
Naproxen). Aquest assaig prospectiu, multicntric, amb cegament doble, ha estat dissenyat per avaluar
la seguretat cardiovascular del celecoxib, de l'ibuprofn i del naproxn en pacients amb artritis i risc
cardiovascular alt durant almenys 18 mesos de seguiment.14

3.RECOMANACIONS PER A LA PRESCRIPCIÓ
El balan global entre el benefici i el risc dels AINE continua essent favorable, sempre que s'utilitzin en
les condicions autoritzades. En la taula segent15 es recullen les indicacions, les pautes posolgiques i
les contraindicacions cardiovasculars dels principals AINE-t i dels Coxibs orals comercialitzats.
Les dades disponibles actualment suggereixen que els AINE-t podrien associarse a un increment moderat
del risc aterotrombtic, per la qual cosa seria recomanable que en el tractament del dolor crnic es
valorassin altres alternatives, com ara el paracetamol, els AINE tpics16 o els opiacis. En el cas que calgui
utilitzar AINE-t, es recomana prescriure'n amb la menor dosi efica i durant el menor perode de temps
possible, i valorant associar altres analgsics si el pacient ho necessita. L'AINE-t que presenta menor risc
cardiovascular s el naproxn, per la qual cosa seria el d'elecci per als pacients amb risc cardiovascular
alt, inclosos els pacients antiagregats amb AAS.17
Pel que fa als Coxibs, ats que presenten un risc cardiovascular superior als AINE-t es recomana prescriure'n
noms en casos seleccionats i tenint present que el celecoxib ofereix un perfil de seguretat cardiovascular
millor que l'etoricoxib.
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Indicacions, pauta posològica i contraindicacions cardiovasculars dels AINE- t i dels Coxibs.14
Principi
actiu

Ibuprofn

Diclofenac

Indicacions

- Artrosi, artritis reumatoide,
espondiloartritis
anquilosant
400 mg cada 8 hores per la via oral
- Torades i esquinos
- Dolor d'intensitat lleuDosi mxima: 2.400 mg cada 24
moderada
hores
- Dismenorrea
- Quadres febrils
- Artrosi, artritis reumatoide,
espondiloartritis
anquilosant
50 mg cada 12 hores per la via oral
- Episodis aguts de gota
- Dismenorrea
Dosi mxima: 150 mg
- Inflamacions i tumefaccions
posttraumtiques

Naproxn

- Artrosi, artritis reumatoide,
espondiloartritis anquilosant
- Episodis aguts de gota
- Alteracions
musculoesqueltiques
- Dismenorrea

Celecoxib

- Artrosi
- Artritis reumatoide
- Espondiloartritis
anquilosant

200 mg cada 24 hores o 100 mg
cada 12 hores per la via oral
Dosi mxima: 400 mg cada 24
hores per la via oral

- Artrosi

30-60 mg cada 24 hores per la via oral

- Artritis reumatoide

90 mg cada 24 hores per la via oral

- Espondiloartritis
anquilosant

90 mg cada 24 hores per la via oral

- Artritis gotosa aguda

120 mg cada 24 hores per la via oral

Etoricoxib

Contraindicacions
cardiovasculars

Pauta posolgica

Insuficincia cardaca greu

Insuficincia cardaca greu

250-500 mg cada 12 hores per
la via oral
Dosi mxima: 1.500 mg, menys
de dues setmanes

Cap

Insuficincia cardaca congestiva (escala
NYHA II-IV)
Cardiopatia isqumica, malaltia arterial
perifrica i/o malaltia cerebrovascular

Insuficincia cardaca congestiva (escala
NYHA II-IV)
Hipertensi arterial amb TA > 140/90
Cardiopatia isqumica, malaltia arterial
perifrica i/o malaltia cerebrovascular

Francesc Puigvents Latorre, farmacutic. Hospital Universitari Son Dureta
Iciar Martnez Lpez, farmacutica. Hospital Universitari Son Dureta
Els autors declaren que non tenen cap conflicte d'interessos relacionat amb la informació que l'article conté.
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DABIGATRAN PER A LA PREVENCIî DE
COMPLICACIONS TROMBOEMBñLIQUES EN PACIENTS
AMB FIBRILáLACIî AURICULAR I RISC DE PATIR ICTUS
Les companyies farmacutiques han invertit enormes recursos en el programa de recerca dels nous anticoagulants
orals per mitj d'un gran nombre d'assaigs clnics, en els quals han participat milers de pacientes.1
L'Agncia Europea del Medicament (EMA, per European Medicines Agency) va autoritzar l'any 2008 la
comercialitzaci del dabigatran etexilat (Pradaxa®), un inhibidor directe de la trombina, per a la prevenci
d'episodis tromboemblics venosos en pacients sotmesos a cirurgia electiva de prtesi de maluc o de genoll.
Aquest medicament es comercialitza a Espanya d'aleshores en.2
El dabigatran ha estat tamb aprovat als Estats Units per l'Agncia d'Aliments i Medicaments (FDA, per Food
and Drug Administration) l'octubre de 20103 i al Canad el novembre de 20104 per a la prevenci del
tromboembolisme en pacients amb fibrilálaci auricular (FA) no valvular, i s'espera que a Europa l'EMA avalu
aquesta indicaci en els primers mesos de 2011.
L'aparici del nou anticoagulant ha creat grans expectatives. Tant en els frums professionals com en els
mitjans de comunicaci es difonen missatges com ara Òun nou anticoagulant oral ms efica i que no necessita
monitoratgeÓ o Òun nou frmac que deixa obsolets els anticoagulants utilitzats des de fa cinquanta anysÓ.

Pacients amb FA a les Illes Balears
L'FA no valvular s l'artmia cardaca ms comuna, amb un prevalena global de l'1% de la poblaci, i augmenta
amb l'edat,5 per la qual cosa afecta el 8,5% de la poblaci de ms de seixanta anys. S'estima que reben
anticoagulaci oral per FA 6,2 pacients per cada 1.000 habitants,6 tot i que aquesta proporci ha augmentat
en els darrers anys ats que s'han seguit les recomanacions de les guies clniques.6, 7 Actualment, l'FA s la
indicaci principal dels anticoagulants antivitamina K (AVK).
A les Illes Balears, durant l'any 2009 10.112 pacients varen rebre tractament amb acenocumarol i 1.632
pacients amb warfarina,8 7.000 dels quals s'estima que sn pacients amb FA.

Tractament antitrombòtic actual de l'FA
Per predir el risc cardioemblic dels pacients amb FA s'utilitza l'ndex CHADS2, que es basa en l'assignaci
de dos punts si hi ha histria d'ictus o accident isqumic transitori i un punt per cada un dels factors de risc
segents: presncia d'insuficincia cardaca, hipertensi, edat ³75 anys o diabetis. Recentment s'ha publicat
la guia europea de l'ESC,9 en la qual es proposa utilitzar l'escala CHA2DS2-VASc i l'escala de risc hemorrgic
HAS-BLED per definir les indicacions dels antitrombtics.
Se sap que l'aspirina redueix el risc de patir ictus en el 22-36% dels pacients amb FA, mentre que els AVK el
redueixen en el 65-68% comparat amb un placebo i en el 32-47% comparat amb l'aspirina, tot i que a compte
d'un increment de les hemorrgies.10
L'aspirina s el tractament d'elecci per als pacients amb risc baix de patir ictus, s a dir, els de menys de 75
anys sense antecedents de tromboembolisme ni factors de risc com ara hipertensi, diabetis o insuficincia
cardaca. D'altra part, es recomana administrar AVK als pacients amb risc alt o moderat de patir ictus, s a
dir, amb estenosi mitral o prtesi valvular cardaca, antecedents d'ictus o d'embolisme sistmic i dos o ms
factors de risc tromboemblic. Per als pacients amb risc intermedi de patir ictus, tant l'aspirina com els AVK
sn alternatives igualment vlides, per la qual cosa s'han d'elegir segons les caracterstiques de cada pacient.11
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Acenocumarol o warfarina?
L'AVK ms emprat en el nostre medi s l'acenocumarol. La farmacocintica de l'acenocumarol i la de la
warfarina sn bastant similars, per es diferencien en la semivida d'eliminaci, que s major en la warfarina.
En ambds, l'efecte anticoagulant mxim s'assoleix al cap d'1,5-3 dies, per la durada desprs de suspendre
el tractament s de dos dies per a l'acenocumarol i entre dos i cinc dies per a la warfarina. Per minimitzar el
risc de sagnar en una intervenci quirrgica, el temps de suspensi previ a l'operaci que es recomana s de
quatre i de cinc dies, respectivament.12
Gaireb no hi ha estudis comparatius entre la warfarina i l'acenocumarol;13 tant en la prevenci primria com
en la secundria, la majoria dels assaigs clnics s'han fet amb la warfarina, i desprs se n'han extrapolat els
resultats a l'acenocumarol.14,15

Control de l'INR amb els AVK i adherència al tractament
El tractament amb AVK obliga a monitorar l'INR del pacient i a obtenir -en el cas de pacients amb FA- un rang
entre 2 i 3. Segons diferents estudis, noms aproximadament el 60% dels pacients tractats amb AVK presenta
un INR amb valors dins del rang establert, el 25-30% mostra valors inferiors i el 10-15%, superiors.16 Altres
estudis ofereixen resultats similars i troben un nivell ptim en el 63-67% dels pacients. En el sistema sanitari
pblic andals s'han obtengut resultats dins del rang d'INR aproximadament en el 70% dels pacients.17 I, a
Barcelona, una comunicaci mostra un nivell del 65% de pacients amb l'INR dins dels valors establerts.18
En l'assaig RE-LY19 s'utilitza el concepte Òtime in therapeutic rangeÓ (TTR), s a dir, el percentatge de temps
en qu el pacient presenta valors d'INR dins del rang teraputic, amb una mitjana de 64,4%.21
La gran proporci de pacients amb INR fora dels marges s atribuble tant a la prpia variabilitat de l'efecte
dels AVK com a la falta d'adherncia al tractament. A ms, molts de pacients no sn tractats amb anticoagulants
encara que compleixin els requisits, perqu es considera que s impossible que es doni un compliment teraputic
adequat; un estudi realitzat a Espanya estima que aix ocorre en el 10% dels casos.20

Què aporta el dabigatran als pacients amb FA no valvular?: l'assaig RE-LY17
L'assaig RE-LY es va dur a terme a 951 centres de 44 estats i hi varen participar 18.113 pacients amb FA i
risc de patir ictus. Es varen comparar dos grups de pacients tractats amb dabigatran en dosis fixes de 110 mg
cada 12 hores i amb 150 mg cada 12 hores i un grup de control tractat amb warfarina en una dosi ajustada
segons l'INR. Les dues dosis de dabigatran es varen adjudicar amb cegament i la warfarina de manera oberta.
La durada mitjana del seguiment va ser de dos anys. Per a la variable principal (ictus o emblies sistmiques
per any), el dabigatran en dosi de 110 mg cada 12 hores no va presentar diferncies significatives d'eficcia
amb la warfarina, mentre que el dabigatran en dosi de 150 mg cada 12 hores va mostrar ms eficcia que
la warfarina, ja que va originar la disminuci absoluta del nombre d'ictus o d'emblies sistmiques d'un 1,1%
al cap de dos anys (NNT= 92).
En la metanlisi de la warfarina respecte a un placebo esmentada damunt,10 la diferncia absoluta a favor
de la primera va ser d'un 2,7% anual de disminuci del nombre d'ictus en la prevenci primria i d'un 8,4%
anual en la prevenci secundria. Per tant, el dabigatran en dosi de 150 mg cada 12 hores afegiria tericament
un 0,55% anual addicional d'eficcia respecte a la warfarina (la meitat del resultat a dos anys).
La variable principal de seguretat del RE-LY s la sagnia greu, definit com la reducci de l'hemoglobina en almenys
2 g/dl, transfusi d'almenys dues unitats de concentrats d'eritrcits o sagnia simptomtica en un rgan o en una
rea crtica. El dabigatran en dosi de 110 mg cada 12 hores va causar menys sagnies greus que la warfarina,
en un valor absolut d'aproximadament un 1,2% al cap de dos anys, mentre que en dosi de 150 mg cada 12
hores no va presentar diferncies amb la warfarina. Tanmateix, la sagnia gastrointestinal va ser ms freqent en
el grup del dabigatran en dosi de 150 mg cada 12 hores -aproximadament un 1% ms en valor absolut- que
en el grup de la warfarina. D'altra banda, la sagnia intracranial i l'ictus hemorrgic varen ser menys freqents
en els pacients als quals es va administrar dabigatran que en els tractats amb warfarina, aproximadament un
1% i un 0,5% menys en valors absoluts al cap de dos anys per a la dosi alta i per a la baixa, respectivament.
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Aix mateix, el dabigatran va provocar amb ms freqncia que la warfarina disppsia i dolor abdominal
(aproximadament un 5% ms en valors absoluts) i ms incidncia d'abandonaments del tractament en ambdues
dosis assajades (19-20%) respecte al grup de la warfarina (15%). Tamb en el grup del dabigatran es varen
produir infarts de miocardi amb ms freqncia que en el grup de la warfarina, aproximadament un 0,2% ms
per any. Recentment s'ha publicat una rectificaci dels resultats del RE-LY, tot i que no modifiquen substancialment
les dades sobre el risc de patir infarts.21
Cal destacar que el dabigatran no ha provocat els efectes adversos de tipus heptic que s que es varen observar
en els estudis amb ximelagatran, el primer frmac del grup.
Tenint en compte les limitacions metodolgiques de l'assaig, entre les quals destaca que es tracta d'un estudi
obert, es pot concloure que el dabigatran i la warfarina presenten riscs i beneficis similars, sempre que s'asseguri
una bona adherncia amb el dabigatran al llarg dels anys i un bon control de l'INR en els pacients amb warfarina,
que s'ha de confirmar per mitj d'estudis a ms llarg termini sobre el seu perfil de seguretat (ex.: infart de
miocardi) i d'efectivitat. La relaci entre el benefici i el risc pot ser diferent en subgrups de pacients amb
determinades caracterstiques particulars, el que limita de forma molt important el lloc a la teraputica de
dabigatran.

Eficàcia i seguretat del dabigatran depenent de l'INR assolit amb la warfarina
El temps mitj que els pacients en tractament amb warfarina presentaven un INR dins del TTR en el RE-LY va
ser del 64%, per va ser molt divers segons els centres i els estats: per exemple, al Regne Unit i a Sucia, els
centres participants varen assolir un TTR del 72% i del 77%, respectivament, mentre que els centres de Taiwan,
del Per, de Mxic, de Romania i de l'êndia varen aconseguir un TTR de menys del 50%.
L'anlisi de subgrups22 i l'informe de l'FDA23 assenyalen que el benefici del dabigatran noms s significatiu
en la dosi de 150 mg cada 12 hores i en els centres on els pacients tractats amb warfarina tenen un control
del TTR per davall de la mitjana. Els resultats als centres que estaven per damunt de la mitjana no reflecteixen
superioritat del dabigatran sobre la warfarina, ja que en aquests centres la dosi de 150 mg cada 12 hores no
demostra superioritat d'eficcia i la dosi de 110 mg cada 12 hores no redueix el risc de patir hemorrgies.

Eficàcia i seguretat del dabigatran amb relació a l'edat dels pacients i en la prevenció secundària
Els pacients de ms edat tractats amb anticoagulants sn el que presenten un risc hemorrgic major. Per aix
s'ha proposat utilitzar la dosi de 110 mg cada 12 hores en aquesta franja d'edat, que segons el RE-LY presenta
una eficcia similar a la warfarina, per amb menys risc hemorrgic. Tanmateix, l'avaluaci realitzada pels experts
de l'FDA indica que el balan net entre el benefici i el risc (compostos per accident cerebrovascular i esdeveniments
de sagnia) en els pacients de ms de 75 anys no s superior en la dosi de 110 mg cada 12 hores en
comparaci amb la dosi de 150 mg cada 12 hores. De fet, als Estats Units no s'ha autoritzat la comercialitzaci
de la dosi de 110 mg cada 12 hores.
Per la seva part, la guia clnica de l'ESC9 avana la recomanaci de la dosi de 110 mg cada 12 hores per als
pacients amb risc baix de patir ictus o amb risc alt de sagnia. Caldr esperar a veure com redacta l'EMA aquest
punt a la fitxa tcnica quan avalu el frmac l'any 2011.
En la prevenci secundria de pacients amb un ictus o embolisme previ no es donen diferncies significatives
respecte als resultats globals, excepte en alguna de les variables estudiades (mort d'origen vascular), que s
una mica inferior en el grup del dabigatran en dosi de 110 mg cada 12 hores,24 fet pel qual una editorial recent
recomana aquesta dosi en la prevenci secundria.25
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Conveniència: l'avantatge del dabigatran
s indubtable que el gran avantatge del dabigatran s que no necessita que es monitori l'INR. A ms, presenta
menys interaccions que els cumarnics i la seva finestra de suspensi abans d'una intervenci quirrgica t
una durada menor en la programada (d'1 a 2 dies per a ClCr >50)3 i de 12 hores en la cirurgia d'urgncia.4
Pel que fa als desavantatges, el dabigatran requereix dues administracions diries i presenta menys tolerncia
digestiva, la qual cosa possiblement ha incidit en una taxa major d'abandonaments en els grups de pacients
tractats amb aquest frmac en l'assaig RE-LY. A ms, oblidar una dosi pot afectar en poc temps l'efecte anticoagulant,
en comparaci amb la warfarina o l'acenocumarol, que tenen una semivida d'eliminaci ms llarga.
De moment no es disposa d'un mtode per monitorar l'activitat del dabigatran en la prctica clnica. L'adherncia
a la warfarina o a l'acenocumarol est sotmesa a un control constant per mitj de la determinaci de l'INR.
Per l'adherncia al dabigatran podria ser similar, en la prctica, a la d'altres frmacs utilitzats en la prevenci
cardiovascular (estatines, antiagregants, antihipertensius, etc.), i en aquests casos s'ha determinat que -per
exemple, en tractaments antihipertensius- l'adherncia s del 94% en el primer any, del 65% en el segon, i
tan sols del 34% durant el tercer any.26 Una adherncia inadequada podria anulálar completament la major
eficcia clnica del dabigatran en dosis altes respecte a la warfarina. Per tant, perqu el dabigatran sigui
almenys tan efica com la warfarina s'hauria d'assegurar l'adherncia mantenguda durant els anys en qu
se segueixi el tractament incloent els pacients en algun programa especial de seguiment.
Un altre dels inconvenients del dabigatran s que no hi ha un antdot especfic, fet que pot dificultar la resoluci
de les urgncies en qu estigui implicat aquest frmac.
D'altra banda, les interaccions sn menors que amb els AVK; tanmateix, en la fitxa tcnica4 s'indica que el
verapamil, l'amiodarona, l'itraconazole, el tacrolims, la ciclosporina, el prasugrel, el ritonavir, el tipranavir, el
nelfinavir i el saquinavir poden augmentar l'efecte del dabigatran. A ms, el ketoconazole, la ticlopidina i els
cumarnics hi estan contraindicats; la rifampicina, la carbamazepina i el tenofovir en disminueixen l'efecte, i
el pantoprazole i altres medicaments que apugen el pH gstric poden disminuir tamb l'efecte del dabigatran.
El dabigatran s'ha d'administrar almenys dues hores abans de prendre anticids.

Quant costarà canviar al dabigatran?
En la majoria dels editorials i articles publicats s'incideix en la necessitat de fer una avaluaci econmica
adequada, ats el potencial gran impacte econmic i el gran nombre de pacients amb FA. De moment no
s'ha publicat cap estudi de cost-utilitat en el qual es valorin adequadament els costos i els beneficis per a la
salut de l's del dabigatran a Espanya.27
La comercialitzaci a Espanya amb la nova indicaci es produir probablement al llarg de 2011 i s possible
que es comercialitzi la dosi de 150 mg cada 12 hores, que de moment no est disponible en el mercat. El cost
anual actual del tractament amb acenocumarol s'estima en 21 Û i en 33 Û amb warfarina. El cost de monitoratge
de l'INR depn del procediment utilitzat, per s'estima entre 350 i 700 Û per any.28 El cost anual del dabigatran,
amb els preus de les presentacions disponibles actualment a Espanya, se situaria entre 1.924 i 3.849 Û, segons
que s'utilitzi la dosi de 110 mg cada 12 hores o la de 150 mg cada 12 hores. Si consideram el cost dels
medicaments ms el del monitoratge de l'INR en el cas dels cumarnics, el cost incremental anual del
dabigatran respecte a l'acenocumarol seria de 1.153-1.583 Û o de 3.078-3.508 Û, depenent de
la dosi de dabigatran i el mtode emprat per determinar l'INR.
En l'assaig RE-LY, la major eficcia del dabigatran noms s'evidencia als centres amb control baix de l'INR i
nicament la dosi de 150 mg cada 12 hores presenta diferncies significatives de major eficcia en la variable
principal. La relaci cost-eficcia incremental estimada s d'aproximadament 275.000 Û/any per
cada pacient addicional sense ictus o embolisme avaluat al cap de dos anys. Assumint que el
tractament finalment es comercialitzs a la meitat del preu actual, la relaci cost-eficcia incremental estimada
se situaria aproximadament entre 100.000 i 150.000 Û l'any per cada pacient addicional sense ictus o
embolisme, igualment avaluat al cap de dos anys.
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A les Illes Balears s'estima en 7.000 el nombre de pacients en tractament amb AVK per FA. Si en el 10% dels
casos (700 pacients) se substitus l'AVK pel dabigatran en dosi de 150 mg cada 12 hores, el cost addicional
seria d'aproximadament 2.300.000 Û/any i els beneficis que es podrien esperar per a la salut serien de 7,6
pacients menys amb ictus o embolisme al cap de dos anys de tractament. (Per als clculs s'ha utilitzat el preu
actual del producte comercialitzat, tot i que s possible que es modifiqui).

Conclusions
Amb les dades actuals sobre el balan entre el benefici i el risc i sobre l'eficincia, el posicionament teraputic
del dabigatran s'ha de fer d'acord amb les pautes segents:
1.No s'ha de canviar el frmac anticoagulant als pacients que actualment estan b controlats amb acenocumarol o warfarina i que presenten un nivell adequat de l'INR per damunt del 65% del temps de tractament.
2.En els casos de pacients mal controlats en tractament amb acenocumarol o warfarina:
¥

Cal identificar la causa del control inadequat i millorar el seguiment assistencial: si la causa s la falta
d'adherncia teraputica, no es pot esperar que el canvi al dabigatran millori el tractament. (Es recomana
no fer el canvi al dabigatran en els casos de pacients amb control inadequat de l'INR a causa de la falta
d'adherncia teraputica.)

s necessari considerar el dabigatran com una alternativa teraputica noms en els casos de pacients
per als quals estiguin contraindicats l'acenocumarol o la warfarina que no poden seguir el monitoratge
requerit de l'INR, o en els quals el control s pobre malgrat tots els esforos fets.
3.Cal considerar les precaucions en els pacients amb la funci renal disminuda o amb risc coronari, d'hemorrgia gastrointestinal o d'interaccions especfiques.
¥

4.Depenent del preu a qu es comercialitzi el dabigatran a Espanya i dels estudis farmacoeconmics que
es facin, es pot valorar l'elecci del dabigatran i els recursos que cal emprar per millorar l'adherncia al
tractament anticoagulant.
5.El control del tractament i la prevenci de les complicacions en els pacients amb FA requereixen una
bona coordinaci entre els diversos serveis hospitalaris implicats (cardiologia, hematologia, neurologia,
medicina interna) i l'atenci primria a fi d'assolir un seguiment adequat dels pacients.
El dabigatran encara no ha estat avaluat ni aprovat per l'EMA en aquesta indicaci. La publicaci constant
de noves informacions, la limitada aportaci teraputica d'aquestes, la falta de dades sobre la seguretat del
frmac a llarg termini i el fet que no se spiga el cost del tractament ni es disposi d'estudis farmacoeconmics
a Espanya plantegen la necessitat de fer una nova avaluaci en el futur per definir amb precisi el posicionament
teraputic d'aquest frmac basant-se en dades ms consistents.

Francesc Puigvents Latorre, farmacutic. Hospital Universitari Son Dureta
Iciar Martnez Lpez, farmacutica. Hospital Universitari Son Dureta
Els autors declaren que non tenen cap conflicte d'interessos relacionat amb la informació que l'article conté.
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