
El mes de setembre passat la Direcció General de
Farmàcia i Productes Sanitaris (DGFPS) i el
laboratori Servier van anunciar la retirada del
mercat de les especialitats Ponderal® i Dipondal®.
Els fàrmacs que contenen són, respectivament,
fenfluramina i dexfenfluramina, dos anorexígens
que han estat àmpliament utilitzats arreu del món
—sobretot a Europa— per al tractament de
l’obesitat. La decisió va estar motivada pel risc que
aquests fàrmacs puguin induir greus lesions
valvulars cardíaques.1,2

Fa temps que se sap que els anorexígens poden
produir hipertensió pulmonar primària. Durant els
anys seixanta s’havia descrit que un d’aquests
fàrmacs, l’aminorex, havia estat el causant d’una
sèrie de casos d’aquesta greu malaltia a Suïssa,
Alemanya i Àustria.3 Des de la comercialització de
la fenfluramina i la dexfenfluramina s’han descrit
diversos casos d’hipertensió pulmonar primària
associats a l’ús d’aquests fàrmacs,4 i més recent-
ment un estudi de casos i controls va mostrar que
els pacients que havien pres un dels anorexígens
derivats de la fenfluramina presentaven un risc 6,3
vegades superior d’hipertensió pulmonar primària
respecte als que no n’havien pres.5 Aquest risc
augmentava a 23 vegades si els fàrmacs s’havien
pres durant 3 mesos o més. En suspendre’n
l’administració el risc disminuïa.

Arran d’aquests resultats, el Comitè d’Especialitats
Farmacèutiques de la UE (CPMP) va fer públiques
unes recomanacions per restringir l’ús de tots els
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anorexígens d’acció central.6 El CPMP va fer no-
tar que el seu ús només es considera indicat en
cas d’obesitat marcada, és a dir, amb un IMC
30 kg/m2 que no hagi respost a una dieta d’apri-
mament adequada. A més, advertia que cal tenir
en compte que un tractament llarg s’associa a un
risc més elevat d’hipertensió pulmonar i que
metges i pacients han de conèixer aquest risc. A
Canadà i Estats Units s’hi van prendre mesures
similars.6

El mes de juliol d’enguany investigadors de la Clí-
nica Mayo van notificar a la Food and Drug
Administration (FDA) nord-americana que havien
identificat 24 casos d’anomalies valvulars
cardíaques en pacients tractades simultàniament
amb els anorexígens fenfluramina i fentermina (en
medicaments separats).7 Totes tenien símptomes
i l’ecocardiograma va mostrar afectació valvular.
Cap d’elles no tenia història prèvia de cardiopatia.
Vuit presentaven també hipertensió pulmonar
primària i cinc van haver de ser intervingudes
quirúrgicament. Les troballes histopatològiques
recordaven les de la síndrome carcinoide o la
valvulopatia induïda per ergotamina. Tot i que no
es coneix del tot el mecanisme de l’afectació
valvular, es creu que, anàlogament al que succeeix
en cas de síndrome carcinoide, estaria causada
per les concentracions elevades de serotonina
circulant característiques d’aquesta malaltia.7 Hi ha
poques dades experimentals que expliquin
aquestes lesions. Recentment, però, s’ha observat
en un model in vitro que la perfusió d’aquests

Les noves troballes



anorexígens indueix vasoconstricció pulmonar
mitjançant la inhibició del corrent de potassi de les
cèl.lules del múscul llis dels vasos, un mecanisme
similar al de la hipertensió pulmonar associada a
la hipòxia.8,9

En les setmanes següents, i després que la FDA
demanés públicament més notificacions de
possibles casos,10 se’n van conèixer de nous.11-13

El 12 de setembre la FDA disposava ja de noves
dades sobre ecocardiogrames anormals en prop
d’un 30% de pacients asimptomàtics usuaris
d’aquests fàrmacs procedents de cinc centres dels
Estats Units.14 Dels 291 pacients asimptomàtics
que havien rebut fenfluramina o dexfenfluramina
durant un període de fins a 24 mesos, en la majoria
dels casos en combinació amb fentermina, 92
presentaven regurgitació aòrtica o mitral. Atès
aquest percentatge tan elevat, la FDA va sol.licitar
als laboratoris fabricants que retiressin del
mercat les especialitats que contenen fenflura-
mina o dexfenfluramina. Aquests laboratoris van
qualificar la decisió de «mesura cautelar» i van
considerar prudent retirar-les, als Estats Units i a
tot el món, tot i que deien que la sèrie no tenia

controls i que no se sabia si els pacients afectats
ja patien la valvulopatia abans de prendre aquests
fàrmacs.14

Aquests esdeveniments plantegen algunes pre-
guntes i consideracions. En primer lloc, no s’ha
informat sobre els resultats dels estudis toxi-
cològics experimentals en animals, que es van
haver de fer necessàriament abans de la comer-
cialització d’aquests fàrmacs. Molt probablement
les lesions valvulars, mitjançades aparentment per
la serotonina, ja es podien haver identificat en
animals. Aquest cas posa de manifest la necessitat
d’acabar amb el secretisme, dels laboratoris i de
les autoritats sanitàries, referent a la documentació
científica aportada per obtenir el registre d’un nou
medicament.15

D’altra banda, convé preguntar-se de quines
poblacions es parla quan es considera la relació
benefici/risc del tractament de l’obesitat amb
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• 18 de juliol 1996 Un estudi de casos i controls mostra un increment del risc
d’hipertensió pulmonar primària associat a l’ús d’anorexígens derivats
de la fenfluramina.5 El CPMP recomana restringir l’ús de tots els
anorexígens d’acció central.6

• 8 de juliol 1997 S’identifiquen 24 casos d’anomalies valvulars cardíaques en pacients
tractades simultàniament amb els anorexígens fenfluramina i
fentermina.7 La FDA nord-americana demana públicament la
notificació de possibles casos.10

• 27 d’agost 1997 Es coneixen nous casos d’anomalies valvulars cardíaques en
pacients tractats amb aquests anorexígens, alguns d’ells amb
fenfluramina o dexfenfluramina sola.11-13

• 12 de setembre 1997 La FDA presenta les dades sobre ecocardiogrames anormals en 92
de 291 pacients asimptomàtics tractats amb fenfluramina o
dexfenfluramina (incidència de prop d’un 30%), la majoria dels ca-
sos en combinació amb fentermina.14

• 16 de setembre 1997 Es fa pública la retirada d’aquests anorexígens arreu del món.
A Espanya, la DGFPS i el laboratori Servier anuncien la retirada
del mercat de les especialitats que contenen fenfluramina o
dexfenfluramina, però no donen cap recomanació concreta sobre el
que han de fer els usuaris d’aquests medicaments.

Toxicologia, utilitat, secretisme
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fàrmacs anorexígens. L’obesitat és un problema
crònic, que s’associa a un increment del risc de
malalties cardiovasculars (infart de miocardi, ictus
i insuficiència cardíaca). La reducció de pes només
és beneficiosa si és duradora. Els assaigs clínics
amb anorexígens han estat de molt curta durada,
i el més llarg va durar un any. A més a més, és
molt poc probable que aquests fàrmacs poguessin
mantenir la reducció del pes de manera indefini-
da. De fet, ja se sabia que 1 a 3 anys després
d’haver deixat de prendre’ls els pacients recupe-
raven el pes perdut. D’altra banda, un estudi
epidemiològic prospectiu fet en la població de
Framingham va demostrar que les oscil.lacions de
pes en els obesos confereixen un risc addicional
de morbimortalitat cardiovascular.16 Aquesta
consideració planteja problemes de pràctica
mèdica referents a la necessitat que hi havia de
seleccionar molt acuradament i de manera restric-
tiva, els pacients que podien obtenir un benefici
amb aquests fàrmacs.

Finalment, i atès que el risc trobat als Estats Units
és molt alt, d’un 30%, ens preguntem si les
autoritats sanitàries s’haurien de dirigir als usuaris
d’aquests fàrmacs per informar-los d’aquest pro-
blema i recomanar què fer. De fet, el CPMP fa
recomanacions, però no té canals informatius
previstos per donar-les a conèixer als prescriptors,
dispensadors i usuaris. A Espanya, sense ni tan
sols reunir la Comissió Nacional de Farma-
covigilància, la DGFPS ha publicat una «Nota in-
formativa», de distribució molt restringida, en la
qual s’anuncia que han «immobilitzat» aquests
medicaments i recomanen «als pacients en
tractament que suspenguin la seva administració i
es posin en contacte amb el seu metge». Tampoc
no sembla que se n´hagi assabentat molta gent.

D’altra banda, no se sap si els altres anorexígens
comercialitzats a Espanya, com l’amfepramona
(Delgamer®), el clobenzorex (Finedal®) i el fen-
proporex (Antiobes retard®, Dicel®, Grasmin® i
Tegisec®), que no han estat objecte dels estudis
esmentats, s’associen també a un risc de lesions
valvulars i d’hipertensió pulmonar primària. A més,
dos nous anorexígens que estaven a punt de
comercialitzar-se als Estats Units, la sibutramina i
l’orlistat, han tingut problemes d’aprovació perquè
s’han associat a alguns casos d’hipertensió i de
càncer de mama, respectivament.1,17

Els anorexígens fenfluramina i dexfenfluramina han
estat recentment retirats del mercat a tot el món,
perquè se n’ha descobert un risc, de moment
d’incidència no quantificada però probablement

alta, de greus lesions valvulars cardíaques. De
moment les autoritats sanitàries no han informat
adequadament els professionals sanitaris ni els
pacients, ni tampoc no s’ha decidit si cal sotmetre
els usuaris d’aquests fàrmacs a alguna exploració
específica. Tampoc no s’ha fet cap recomanació
sobre altres anorexígens d’acció central, com
amfepramona, clobenzorex i fenproporex, que
continuen estant presents al mercat farmacèutic
espanyol.

Aquests fets obliguen el metge que diagnostiqui
un nou buf o una afectació valvular a preguntar
per l’ús passat d’anorexígens, a confirmar o des-
cartar la presència de lesions valvulars amb
exploracions complementàries, i, si se n’han
produït, a notificar el cas al Centre de Farma-
covigilància (amb targeta groga o al telèfon [93]
427.46.46). En principi, i fins que no es disposi de
més informació, també obliguen a suspendre qual-
sevol tractament amb anorexígens d’acció central,
per causa de la seva pobra relació benefici/risc.
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És convenient notificar qualsevol efecte advers observat a l’atenció hospitalària i extrahospitalària, i en
particular els següents:

• Totes les sospites de reaccions greus , mortals  o que siguin malformacions congènites .

• Totes les sospites de reaccions en pacients tractats amb fàrmacs de recent introducció en terapèutica ,
com els següents:

Antivírics: famciclovir (Famvir®), valaciclovir (Valtrex®, Viroval®)

Antifúngics: amorolfina (Locetar®, Odenil®), flutrimazol (Cutimian®, Flusporan®,
Funcenal®, Micetal®), omoconazol (Afongam®, Fongamil®)

Neurologia: felbamat (Taloxa®), gabapentina (Neurontin®), ropinirol (Requip®),
tacrina (Cognex®)

Ginecologia/Obstetrícia: cabergolina (Dostinex®), quinagolida (Norprolac®), tibolona (Boltin®)

Antidepressius i antipsicòtics: citalopram (Prisdal®, Seropram®), mirtazepina (Rexer®), nefazodona
(Dutonin®), olanzapina (Zyprexa®), venlafaxina (Dobupal®, Vandral®)

Analgèsics i antiinflamatoris: dexketoprofèn (Enantyum®, Ketesse®, Quiralam®), meloxicam
(Movalis®, Parocin®, Uticox®), nimesulida (Antifloxil®, Guaxan®)

Patologia respiratòria: fluticasona (Flixotide®, Flusonal®, Inalacor®), lodoxamida (Alomide®)

Antiulcerosos: ebrotidina (Ebrocit®), pantoprazol (Anagastra®, Pantecta®,
Ulcotenal®), roxatidina (Roxiwas®, Sarilen®, Zarocs®)

Antihipertensius i diürètics: dorzolamida (Trusopt®), losartan (Cozaar®), moxonidina (Moxon®),
torasemida (Dilutol®, Sutril®, Isodiur®), urapidil (Elgadil®), valsartan
(Diovan®, Vals®)

Altres: acamprosat (Campral®), acitretina (Neotigason®), alendronat
(Fosamax®), fluvastatina (Lescol®, Lymetel®), glimeprida (Amaryl®),
levocabastina (Bilina®, Livocab®), tamsulosina (Omnic®, Urolisin®),
vacuna antimeningocòccica A+C (Mencevax®)

Què cal notificar


