
Recentment s’ha comercialitzat el losartan
(Cozaar®), un nou antihipertensiu antagonista del
receptor de l’angiotensina ll. Aquest és el primer
d’un grup de fàrmacs que redueix la pressió arte-
rial de manera similar a altres antihipertensius i
presenta el suposat avantatge de no produir
alguns efectes adversos descrits amb els inhibi-
dors de l’enzim conversiu de l’angiotensina
(IECA), com la tos o l’angioedema. En aquest
número es revisen les dades d’eficàcia i de segu-
retat d’aquest nou fàrmac i se’l situa de manera
inicial en terapèutica.

Una acció selectiva suposadament
beneficiosa

L’angiotensina ll és un potent vasoconstrictor i esti-
mulant de la secreció d’aldosterona que està impli-
cada en la fisiopatologia de la hipertensió arterial.
Els IECA redueixen la pressió arterial perquè inhi-
beixen l’enzim responsable de la conversió de l’an-
giotensina l a la ll (ECA). El losartan antagonitza de
manera específica i selectiva el receptor de l’angio-
tensina (AT1) responsable dels efectes cardiovas-
culars. S’ha suggerit que, a diferència dels IECA,
no inhibiria el metabolisme de substàncies com la
bradicinina implicades en algunes reaccions adver-
ses dels IECA, com la tos o l’angioedema. Ta m b é
evitaria l’efecte de l’angiotensina produïda per vies
diferents de la mitjançada per I’ECA. D’altra banda,
es desconeixen els possibles efectes de l’angioten-
sina circulant sobre el receptor AT2.1

El losartan s’absorbeix per via oral i presenta una
biodisponibilitat del 33% a causa d’un important
metabolisme hepàtic de primer pas. Un 14% del
fàrmac és transformat en un metabòlit actiu, que
té més afinitat pel receptor de l’angiotensina. Té
una semivida d’eliminació de 2 h i la del seu
metabòlit és d’unes 6 h.2

Manquen estudis d’eficàcia 
a llarg termini

Els assaigs clínics de 8 a 12 setmanes de dura-
da realitzats en pacients amb hipertensió arterial
lleu o moderada suggereixen que el losartan (50
mg al dia), sol o associat amb hidroclorotiazida,
és tan eficaç com l’enalapril o l’atenolol per
reduir la pressió arterial.1 , 3 , 4 En la insuficiència
cardíaca congestiva, els estudis preliminars a
curt termini (8-12 setmanes) mostren que el
losartan té uns efectes hemodinàmics beneficio-
sos i similars als de l’enalapril.5 , 6 Això no obstant,
no disposem de dades  que demostrin que el
losartan, com els IECA, millori la supervivència
en els pacients amb insuficiència cardíaca o
amb disfunció ventricular després d’un infart.
Tampoc no sabem si pot tenir efectes beneficio-
sos sobre el desenvolupament i el curs de la
nefropatia diabètica. Caldrà esperar els resul-
tats d’un gran assaig actualment en curs dissen-
yat per determinar si aquest fàrmac redueix la
morbiditat i la mortalitat en els pacients hiper-
t e n s o s .7
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Té un perfil de reaccions adverses
diferent al dels IECA?

El mareig, la cefalea, la hiperpotassèmia, la hipo-
tensió després de la primera dosi i, més rarament,
l’erupció cutània i l’afectació hepàtica, són algu-
nes reaccions adverses descrites en els pacients
tractats amb losartan. La tos, que s’ha descrit en
un 8-13% dels pacients tractats amb IECA, ha
aparegut en un 3-4% dels pacients que han rebut
losartan i en un 2,6% dels tractats amb placebo.1,8

En un estudi realitzat en 130 hipertensos amb
antecedents de tos per IECA s’observà que un
72% dels tractats amb lisinopril experimentaven
tos i només un 29% dels tractats amb losartan en
presentaven (percentatge similar al dels que
rebien hidroclorotiazida). 9 Sembla que, a diferèn-
cia dels IECA, el losartan no empitjora la conjunti-
vitis estacional ni els símptomes consecutius a les
picades d’insectes, efectes que són mitjançats per
la bradicinina.10 L’angioedema, un altre efecte
advers conegut dels IECA, s’ha descrit en dos
pacients tractats amb losartan.11 També s’han
publicat un cas de migranya12 i un d’agèusia13

associades amb l’ús de losartan.

Conclusió

Per la seva acció selectiva sobre el receptor de
l’angiotensina, el losartan podria tenir un perfil de
reaccions adverses diferent del dels IECA. Per
tant, podria ser una alternativa en els pacients
hipertensos que no tolerin aquests fàrmacs. Això

no obstant, mentre esperem que els resultats dels
estudis en curs determinin la seva eficàcia i apor-
tin més informació sobre la seva seguretat a llarg
termini, serà molt útil que notifiqueu qualsevol
sospita de reacció adversa en pacients tractats
amb aquest fàrmac. Així podrem esbrinar si és
certa la hipòtesi que aquest nou antihipertensiu
està desprovist d’alguns efectes adversos carac-
terístics dels IECA.
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La selegilina va ser introduïda fa uns anys per al
tractament de la malaltia de Parkinson. Les dades
d’investigació clínica disponibles suggereixen
que, en les fases inicials de la malaltia, retarda l’a-
parició d’incapacitat i, en les fases més avança-
des, permet reduir la dosi de levodopa si se l’ad-
ministra com a adjuvant.1-3 Recentment han sorgit
dubtes sobre la seva seguretat arran d’un estudi
en el qual s’ha observat que els pacients tractats
amb selegilina i levodopa presenten un augment
de la mortalitat en comparació dels tractats
només amb levodopa.4

Característiques farmacològiques

El mecanisme d’acció de la selegilina és mixt:
inhibeix selectivament i irreversible la monoami-

nooxidasa B (MAO B), l’isoenzim que metabolitza
la dopamina en el sistema nerviós central, i també
inhibeix la recaptació presinàptica de dopamina.5

També s’ha suggerit que podria inhibir la formació
de productes neurotòxics capaços de destruir les
neurones dopaminèrgiques.5

L’acció selectiva de la selegilina sobre la MAO B fa
que, amb les dosis habituals, sigui més fàcil d’em-
prar i produeixi menys efectes indesitjats i inte-
raccions farmacològiques que els altres IMAO em-
prats com a antidepressius. Això no obstant, aques-
ta selectivitat sobre l’isoenzim es podria perdre a
dosis superiors a 10 mg al dia, a les quals la selegi-
lina inhibida la MAO B, però també la A, de manera
que es podrien produir reaccions  adverses similars
a les causades pels IMAO (per exemple, crisi hiper-
tensiva quan s’ingereixen aliments rics en tiramina).6

Dubtes sobre la seguretat de la selegilina
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La selegilina s’absorbeix bé per via oral i els seus
metabòlits són desmetilselegilina, l-amfetamina i
l - m e t a m f e t a m i n a .7 La forma d’amfetamina ha-
bitualment utilitzada com a medicament és l’este-
reoisòmer d-amfetamina. La d-metamfetamina
(també coneguda com a “ice”) també té efecte
estimulant central. La intensitat de l’efecte farma-
cològic dels isòmers l- formats a partir de la sele-
gilina sembla ser 3-4 vegades inferior a la dels
isòmers d-, segons els resultats d’estudis en ani-
mals.8 La semivida biològica de la desmetilselegi-
lina és de 2 h, la de la metamfetamina és de 21 h
i la de l’amfetamina de 18 h.8 Però no se sap si
aquestes dades farmacocinètiques es varen obte-
nir en pacients d’edat avançada similars als que
prenen selegilina, o en persones més joves.

Eficàcia en la malaltia de Parkinson

L’administració de selegilina (10 mg al dia) com a
tractament inicial de la malaltia de Parkinson s’es-
tudià en un assaig clínic que va incloure 800
pacients. Els seus resultats suggereixen que la
selegilina permet retardar en uns nou mesos el
desenvolupament d’incapacitat funcional i la ne-
cessitat de començar el tractament simptomàtic
amb levodopa.1,2

En els pacients amb malaltia de Parkinson avan-
çada la selegilina també s’ha mostrat eficaç com
a tractament adjuvant de la levodopa. S’ha obser-
vat que la selegilina permet reduir la dosi de levo-
dopa en un 20-30% i evita en part els efectes inde-
sitjats dopaminèrgics d’aquesta darrera. La respos-
ta és millor en els pacients que presenten el feno-
men d’”esborrat” (disminució de les funcions moto-
res al final de l’interval de dosificació, just abans de
la dosi següent) i pitjor en els pacients amb una
malaltia avançada i de llarga evolució.3

El desembre passat es van publicar els resultats
d’un assaig clínic obert, en el qual, entre altres
opcions, es comparava levodopa (més un inhibi-
dor de la dopa-descarboxilasa, IDC) amb levo-
do-pa (més IDC) i selegilina. De 249 pacients
tractats amb levodopa+lDC, 44 (18%) havien
mort al cap de més de 5 anys de seguiment. En
el grup tractat amb levodopa+lDC i selegilina, de
271 pacients, en el mateix període n’havien mort
76 (28%). Les diferències eren estadísticament
s i g n i f i c a t i v e s .4 Malgrat aquest resultat tan sor-
prenent, cal tenir en compte que l’assaig clínic
no es va fer a doble cec, que hi va haver un per-
centatge elevat de pacients perduts per al segui-
ment en ambdós grups i que no es disposa d’in-
formació gaire detallada sobre les principals
causes de mort.

El Comitè d’Especialitats Farmacèutiques de la
Unió Europea ha examinat l’assaig en qüestió i
ha tramès als investigadors un seguit de pre-
guntes sobre detalls metodològics de l’estudi.
La Comissió Nacional de Farmacovigilància
també està pendent de la resposta a aquestes
preguntes. Fins que no es coneguin més detalls,
és difícil recomanar alguna actitud o decisió
sobre la qüestió. Quan aquests aspectes s’acla-
reixin, n’informarem els nostres lectors.

Conclusió

L’augment de mortalitat en pacients tractats amb
selegilina observat en un estudi recent planteja
dubtes sobre la seva seguretat en la malaltia de
Parkinson. La naturalesa amfetamínica dels seus
metabòlits i la pèrdua de selectivitat sobre la MAO
B que es produiria a dosis elevades podrien haver
jugat algun paper en els resultats de l’assaig clí-
nic esmentat.

Selegilina en la malaltia de Parkinson

La selegilina és un antiparkinsonià que inhibeix selectivament la MAO B, enzim que metabolitza la
dopamina en el sistema nerviós central.

Alguns metabòlits de la selegilina són la l-amfetamina i la l-metamfetamina. Aquests productes són
estereoisòmers de la d-amfetamina (present en algunes especialitats farmacèutiques) i la d-metam-
fetamina (droga d’ús no mèdic també coneguda com a “ice”).

En diversos estudis s’ha observat que la selegilina pot ser útil com a tractament inicial i com a trac-
tament adjuvant en la malaltia de Parkinson avançada.

Recentment han sorgit dubtes sobre la seva seguretat arran d’un assaig clínic que ha mostrat que
els pacients tractats amb selegilina i levodopa presenten un augment de mortalitat d’un 55% res-
pecte als tractats només amb levodopa.

Bé que no es coneixen amb detall les causes de l’increment de la mortalitat, no es pot descartar una
pèrdua de la selectivitat per la MAO B ni algun efecte dels metabòlits amfetamínics.
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Si no teniu targetes a mà

Si no teniu temps per a omplir-les

Si no teniu una bústia a prop...

Ara també podeu notificar per telèfon

També podeu notificar les sospites de reaccions adverses que diagnostiqueu
trucant al telèfon (93) 427.46.46. També podeu adreçar-vos-hi si voleu fer
qualsevol consulta relacionada amb qüestions de terapèutica.
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