
La seguretat dels estimulants adrenèrgics β
2
 tor-

na a ser motiu de controvèrsia. En un ampli estudi
de seguretat postcomercialització que l’FDA nord-
americana havia demanat a la companyia fabri-
cant, el salmeterol, un estimulant adrenèrgic β

2

inhalat de llarga durada, s’ha associat a un aug-
ment del risc d’episodis greus d’asma i de la
mortalitat.1,2 Tot i que els seus resultats no han estat
publicats en detall, el mes d’agost s’anunciava que
s’inclouria una advertència sobre aquest risc en el
prospecte de les especialitats que contenen
salmeterol, tant sol com en combinació amb
fluticasona.3

L’estudi SMART (Salmeterol Multicenter Asthma
Research Trial) s’havia iniciat l’any 1996, per ava-
luar la seguretat de salmeterol en comparació de
placebo en el tractament de l’asma, després que
l’FDA rebés diverses notificacions de morts per
asma associades al fàrmac. L’estudi va durar 28
setmanes, i s’hi comparava salmeterol (42 µg dues
vegades al dia, per via inhalatòria) amb placebo,
afegits al tractament habitual de l’asma. La varia-
ble principal analitzada era una combinació de
morts de causa respiratòria o d’esdeveniments que
amenaçaven la vida (intubació o ventilació mecàni-
ca). En una anàlisi intermèdia en prop de 26.000
pacients, es va observar una tendència no signifi-
cativa a un increment dels episodis greus d’asma
i de la mortalitat per asma entre els tractats amb
salmeterol.4

En el tractament de fons de l’asma es recomanen
els estimulants adrenèrgics β

2
 inhalats de llarga

durada en combinació amb corticoides.5 Per
aquest motiu, és sorprenent que en aquest estudi
menys de la meitat dels pacients inclosos rebien

corticoides inhalats. Entre els pacients que rebien
corticoides inhalats, no es van observar diferències;
però en el subgrup de pacients que no en prenien
(un 53%), el nombre de morts va ser més elevat
amb salmeterol que amb placebo.

Al nostre medi les dades de consum de fàrmacs
broncodilatadors no són molt tranquil·litzadores. En
un estudi comparatiu europeu basat en dades de
consum de l’any 1999 a Espanya l’ús de corticoi-
des inhalats va ser un dels més baixos (13 DDD/
1.000 habitants i dia, en comparació de 30 DDD/
1.000 habitants i dia al Regne Unit) i, en canvi, el
d’estimulants adrenèrgics β

2
 inhalats va ser dels

més elevats (23 DDD/1.000 habitants i dia).6

Diversos estudis fets en els anys vuitanta van
suggerir que l’ús d’estimulants adrenèrgics β

2 
de

curta durada, i sobretot el de fenoterol, s’associa a
un increment del risc d’atac agut greu d’asma i de
mort.7  Es van proposar, com a possibles causes,
un efecte farmacodinàmic intrínsec, un efecte de
tolerància per disminució de la sensibilitat dels
receptors adrenèrgics β

2
 amb l’ús continuat, un

augment de l’exposició als al·lèrgens com a
conseqüència de l’efecte broncodilatador, i una
menor utilització dels corticoides en pacients de
més risc. Atès que el mecanisme d’acció dels
estimulants adrenèrgics β

2
 és similar per a tots ells,

es va suggerir que aquestes troballes podrien ser
aplicables a tots els fàrmacs del grup. Algunes
característiques específiques del fenoterol podien
explicar el risc especialment elevat amb aquest
fàrmac: una corba dosi/resposta de més pendent
que la d’altres fàrmacs del grup i una dosi
recomanada proporcionalment massa elevada.7

Amb els de llarga durada (com formoterol i salmete-
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estudis comparatius entre estimulants β
2
 i

anticolinèrgics, i que es desconeixen els efectes a
llarg termini del tiotropi.

Només amb una recerca clínica orientada als
pacients, feta en l’àmbit on els pacients reben
realment els medicaments (el «laboratori natural»
de la farmacologia clínica), podran aclarir els
avantatges i inconvenients de les opcions
terapèutiques disponibles en els diferents tipus de
pacients que pateixen broncospasme.

L’aturada precoç d’un estudi recent amb salmeterol
ha fet ressorgir els dubtes sobre la seguretat dels
estimulants β

2
 en el tractament de l’asma.

L’augment del risc d’atac agut greu d’asma i de
mort associat fa uns anys amb fenoterol, i ara amb
salmeterol, podria indicar que es tracta d’un efecte
de grup. En concret, els resultats de l’estudi SMART
no sols plantegen dubtes sobre el salmeterol, sinó
també sobre altres d’acció prolongada (formoterol).
Per tant, es recomana reservar els estimulants
adrenèrgics β

2
 de curta durada per al tractament

de l’atac agut i els de llarga durada en combinació
amb corticoides inhalats per als pacients amb asma
persistent moderada (perquè permeten reduir la
dosi de corticoides) o greu (amb corticoides inhalats
a dosis altes). Manca informació comparativa so-
bre l’eficàcia i la seguretat a llarg termini dels
estimulants adrenèrgics β

2
 i els anticolinèrgics

inhalats en pacients amb broncospasme.
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rol) totes aquestes explicacions són possibles, en
particular el possible desenvolupament de tole-
rància que a més contribuiria a disminuir l’efecte
dels de curta durada en cas de crisi aguda.

Els resultats de l’estudi SMART podrien afavorir
l’ús de les combinacions a dosis fixes d’un
estimulant adrenèrgic β

2
 de llarga durada amb un

corticoide inhalat.2 Aquestes associacions a dosis
fixes, tant de formoterol amb budesònida, com de
salmeterol amb fluticasona, no presenten avantat-
ges clínics demostrats sobre l’ús d’ambdós fàr-
macs per separat. D’altra banda, un recent assaig
que dóna suport a l’eficàcia de la combinació de
salmeterol amb fluticasona en pacients amb
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)8 ha
estat molt criticat perquè, entre d’altres, es
qüestiona la significació clínica de les troballes i
que no es va fer la prova amb corticoides per via
oral, atès que els corticoides inhalats només estan
indicats en cas de resposta positiva a la prova oral
i quan els símptomes no es pal·lien amb bronco-
dilatadors.9

Recordar els problemes de seguretat dels
estimulants adrenèrgics β en el tractament de
l’asma i informar sobre les darreres novetats en
aquest camp no implica que es negui la utilitat
d’aquests fàrmacs, si s’usen correctament.
Actualment s’està promovent un nou anticolinèrgic
inhalat, el tiotropi. És un anàleg de l’ipratropi,
d’acció més prolongada, que es promou sobretot
per a la MPOC, especialment per als pacients que
presenten un fort component de broncospasme.
En aquest context, cal recordar que hi ha pocs

El biaix de publicació

Nombrosos assaigs clínics amb medicaments no
es publiquen perquè els seus resultats són negatius,
bé per manca d’eficàcia o per causa d’efectes ad-
versos. Aquest «biaix de publicació» pot donar lloc
a què es sobrevalori la relació benefici/risc d’un
fàrmac quan se l’avalua a partir dels estudis publicats.

Tot i que en els darrers anys el nombre d’estudis
negatius publicats ha augmentat, dues publicacions
recents sobre l’experiència dels Comitès Ètics
d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Clínic1  i
de l’Hospital Vall d’Hebron2 indiquen que entre
nosaltres la taxa de publicació dels assaigs clínics
acabats seria només de 21-31%.

Un editorial recent comenta que la no publicació
dels resultats de la investigació clínica és èticament
inacceptable.3 Quan se sol·licita permís per fer un

assaig clínic i es demana el consentiment dels
pacients a participar-hi, s’invoca de manera més o
menys explícita la necessitat d’incrementar els
coneixements científics sobre una qüestió determinada.
La comunicació dels resultats és inherent a la ciència.
No comunicar els resultats de la investigació és un frau
als pacients i a la societat.

L’estudi SMART n’és un altre exemple. Malgrat que
Public Citizen, una prestigiosa organització de de-
fensa dels consumidors als Estats Units, va sol·licitar-
ne la publicació, fins ara no s’ha obtingut resposta
de l’FDA ni se n’han publicat els resultats. L’accés a
la informació és un dret que cal reivindicar i exercir.
Les autoritats reguladores haurien d’exigir la
publicació dels resultats de tots els assaigs clínics,
per tal de poder definir de manera acurada la relació
benefici/risc del fàrmac avaluat.

1 Pich J, Carné X, Arnaiz JA, Gómez B, Trilla A, Rodés J. Lancet 2003;361:1015-6.
http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=65473

2 Suñé-Martin P, Montoro-Ronsano JB. Lancet 2003;361:2245-6.
http://pdf.thelancet.com/pdfdownload?uid=llan.361.9376.correspondence.26236.1&x=x.pdf

3 Antes G, Chalmers I. Lancet 2003;361:978-9.
http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=65467
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http://www.icf.uab.es/WebsietesDB/shortcut.asp?refid=64963
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accuhaler®, Inaladuo inhalador®, Plusvent®, Plusvent accuhaler®, Seretide®, Seretide accuhaler®, Viani®

Especialitats que contenen formoterol i budesònida: Symbicort turbuhaler®

Recentment, una enquesta retrospectiva britànica
i dades de farmacovigilància australiana han
registrat diversos casos d’insuficiència suprarenal
aguda associada a l’ús de corticoides inhalats a
dosis altes, sobretot de fluticasona.1-3

Tot i que el risc d’efectes adversos sistèmics dels
corticoides inhalats és menor que quan
s’administren per via oral, no se’n pot descartar
l’aparició si s’administren a dosis altes i en
tractament prolongat.4  Un estudi realitzat al Regne
Unit ha registrat 33 casos d’insuficiència suprarenal
aguda en 28 nens i 5 adults tractats amb un
corticoide inhalat.1 Vint-i-tres nens havien presentat
hipoglucèmia aguda, 13 dels quals amb alteracions
de la consciència o coma, 9 amb coma i
convulsions, i un cas amb coma, convulsions i
infecció per pneumococ de desenllaç mortal. Els
33 pacients havien rebut dosis altes de corticoides
inhalats; 30 prenien fluticasona a dosis de 500 a
2.000 µg al dia (en nens, la dosi diària recomanada
és de 50-200 µg al dia5). El predomini de la
fluticasona en aquesta sèrie contrasta fortament
amb el fet que a Anglaterra és unes 5 vegades
menys prescrita que la beclometasona.

El sistema australià de farmacovigilància ha
registrat enguany un total de 10 casos d’insufi-
ciència suprarenal aguda relacionats amb l’ús de
corticoides inhalats, 8 dels quals eren nens de 3 a
10 anys tractats amb fluticasona a dosis de 250 a
1.500 µg al dia (en 6 casos la dosi era superior a
500 µg al dia).3 Els símptomes més freqüents van
ser hipoglucèmia i convulsions. En tres casos la
crisi havia estat precipitada per un episodi de
gastroenteritis.

La insuficiència suprarenal aguda en pacients
tractats amb corticoides pot ser deguda a
deprivació (per retirada brusca del tractament), o
bé a una situació que incrementi les necessitats
individuals de corticoides. Pot ser d’inici insidiós.
Els símptomes acostumen a ser inespecífics:
anorèxia, dolor abdominal, pèrdua de pes, fatiga,
cefalea, nàusea i vòmits, alteracions de la
consciència, hipoglucèmia i convulsions.

Les recomanacions actuals sobre el tractament de
l’asma insisteixen en seguir una estratègia
esglaonada segons la gravetat i revisar-la de ma-
nera periòdica; quan s’aconsegueix pal·liar els

bg Corticoides inhalats i insuficiència
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risc, com en cas d’infecció, traumatisme o inter-
ven-ció quirúrgica. D’altra banda, atès que els
corticoides inhalats no estan desproveïts d’efectes
sistèmics que poden ser greus, es recomana
prescriure’ls amb cura i a la mínima dosi eficaç.
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símptomes, es recomana reduir el tractament
antiinflamatori de manera gradual i passar a un
esglaó inferior. Un assaig clínic recent en pacients
amb asma estable crònica que rebien tractament
regular amb corticoides inhalats a dosis altes, in-
dica que una reducció de la dosi no augmenta el
nombre d’exacerbacions i els pacients es
mantenen estables.6 Cal tenir present que quan
un pacient presenta un increment de les
necessitats d’agonistes β2 de curta durada o dels
episodis d’asma nocturna, això pot reflectir un
empitjorament de la malaltia que requereixi una
reavaluació immediata.

En els pacients tractats amb dosis altes de
corticoides inhalats, s’ha d’evitar la reducció ràpida
de la dosi i la suspensió sobtada del tractament.
Cal tenir present la possibilitat d’un quadre
d’insuficiència suprarenal aguda en situacions de
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