
en el tractament de l’espasticitat, i recentment s’ha
autoritzat per al tractament de la malaltia d’Alzhei-
mer moderadament greu o greu.3

«Futur del control de l’Alzheimer», «Millora la
capacitat cognitiva de pacients amb fases
avançades de la malaltia d’Alzheimer», «Eficaç en
fase avançada». Amb aquests titulars la premsa
mèdica saludava el llançament de la memantina.
Però, a diferència del que es conclou en un butlletí
d’informació terapèutica recent,4 les proves dispo-
nibles no suggereixen un efecte tan favorable. Tot
seguit en revisem les dades d’eficàcia i seguretat.

En un assaig clínic controlat amb placebo, 252
pacients amb malaltia d’Alzheimer moderadament
greu o greu (escala MMSE d’entre 3 i 14) van ser
tractats durant 28 setmanes amb memantina (20
mg al dia) o bé placebo.5  Les dues variables
principals van ser les puntuaciones en sengles es-
cales, una de resposta clínica global (CIBIC-plus,
Clinician’s Interview-Based Impression of Change
Plus Caregiver Input), i una altra de funcionalitat
en activitats de la vida diària (ADCS-ADLsev,
Alzheimer’s Disease Cooperative Study Activities
of Daily Living Inventory). En l’escala CIBIC-plus,
que va empitjorar en ambdós grups, el deteriora-
ment va ser de 4,4 punts amb memantina, comparat
amb 4,7 amb placebo. Cal puntualitzar que aquesta
diferència de 0,3 punts es refereix a una escala

La malaltia d’Alzheimer és un problema sanitari
molt important que augmenta amb l’envelliment
progressiu de la població i té una enorme reper-
cussió familiar i social. Malauradament, però, no
disposem d’un tractament curatiu. Per tant, les
mesures de suport hi són essencials.  Alguns
problemes associats, com l’agitació, l’ansietat,
l’insomni i la depressió, poden respondre a
fàrmacs. En els pacients amb malaltia d’Alzheimer
lleugera o moderada, els inhibidors de l’acetil-
colinesterasa, com el donepezil, la rivastigmina o
la galantamina hi tenen una eficàcia modesta. En
prop d’un 10% dels pacients, el tractament durant
6 mesos pot frenar el deteriorament de les funcions
cognitives, però també dóna lloc a reaccions
adverses (sobretot digestives) que poden obligar
a suspendre’n l’administració. A més, persisteixen
els dubtes sobre si aquest efecte es tradueix en
millores de la qualitat de vida, efectes beneficio-
sos importants per als pacients, familiars i
cuidadors, i sobre la seva relació cost/efectivitat.1,2

La hipòtesi que altres neurotransmissors diferents
de l’acetilcolina podrien estar implicats en la
malaltia d’Alzheimer va conduir al desenvo-
lupament dels antagonistes del receptor NMDA (N-
metil-D-aspartat) del glutamat, i en concret de la
memantina. S’ha suggerit que aquest receptor
estaria implicat, en l’hipocamp, en processos de
memòria i aprenentatge. La memantina (Axura®,
Ebixa®), coneguda des dels anys setanta, és un
derivat de l’amantadina que es va avaluar inicial-
ment en la malaltia de Parkinson, es va emprar
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perquè els criteris per considerar que un canvi és
una resposta clínica no són els mateixos segons
la fase de la malaltia. En segon lloc, la taxa de
retirades va ser molt elevada (33% amb placebo i
23% amb memantina). A més, no es van especifi-
car els tractaments simptomàtics associats.

En un altre assaig clínic, en 404 pacients amb
malaltia d’Alzheimer moderadament greu o greu
(escala MMSE d’entre 5 i 14), s’hi va avaluar la
combinació de memantina (20 mg al dia) i donepezil
(5 a 10 mg al dia) en comparació de donepezil sol
durant 24 setmanes.7  Els tractats amb la combi-
nació van mostrar una millora significativa, però de
petita magnitud, de la funció cognitiva, mesurada
per l’escala SIB (Severe Impairment Battery) i un
menor deteriorament de les activitats diàries
(segons l’escala ADCS-ADL

19
), en comparació dels

que van rebre donepezil sol. Tot i que en els valors
de les escales considerades per separat hi va haver
diferències significatives a favor de la combinació,
no es va informar sobre la taxa de pacients que
van presentar resposta clínica segons la combi-
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amb un recorregut de 6 punts, que aquests
resultats es refereixen només a pacients que van
completar l’estudi, i que quan a les anàlisis s’hi
van incloure els pacients que s’havien retirat o
mort, la diferència no va ser significativa (p=0,06).
El deteriorament en la puntuació de l’escala ADCS-
ADLsev també va ser menys marcat amb
memantina, però la diferència també va ser mar-
ginal. No hi va haver diferències significatives en-
tre els dos grups en altres escales emprades com
a variables, com el MMSE, la Global Deterioration
Scale i el Neuropsychiatric Inventory. Si es consi-
dera la combinació dels resultats en tres escales
psicomètriques, un 11% dels pacients tractats amb
memantina i un 6% dels del grup placebo van pre-
sentar resposta clínica, però sense significació
estadística.6,4 D’altra banda, algunes limitacions
metodològiques dificulten la interpretació d’aquests
resultats. En primer lloc, no es van avaluar de ma-
nera separada els pacients amb malaltia
moderadament greu i els que presentaven una for-
ma greu, de manera que no es pot garantir que
els dos grups de tractament fossin comparables,

Una de les sorpreses de l’any 2003 ha estat la relati-
va als efectes desfavorables dels antidepressius
ISRS en nens i adolescents. En un número anterior
ens fèiem ressò del risc d’ideació i conducta suïcida
i d’intents d’autòlisi en nens tractats amb ISRS o amb
venlafaxina (vegeu Butll Groc 2003;16:13-4). El
senyal inicial va procedir d’un assaig clínic amb
paroxetina, però la revisió del conjunt dels assaigs
clínics en nens i adolescents amb aquest fàrmac i
amb altres ISRS va conduir a què l’agència britànica
(MHRA) decidís contraindicar gairebé tots els ISRS
en menors de 18 anys amb depressió, perquè la seva
relació benefici/risc en aquesta indicació es va con-
siderar desfavorable.

Però es veu que les autoritats sanitàries i la comunitat
científica no van tenir a la seva disposició, i per tant no
van poder examinar la totalitat de les dades. Recent-
ment, ha sortit a la llum un document intern confiden-
cial de la companyia GlaxoSmithKline (GSK) en el qual
s’aconsellava al seu personal que amagués les
troballes de dos assaigs clínics amb resultats desfa-
vorables a la paroxetina en el tractament de la de-
pressió en adolescents.1,2  El primer d’aquests assaigs,
realitzat als Estats Units entre 1993 i 1996, va mostrar
que la paroxetina no era més eficaç que un placebo.3

Els resultats de l’altre estudi, realitzat a Europa,
Sudamèrica i altres països, indicaven que l’antide-
pressiu era menys eficaç que placebo, fet que sugge-
reix que la paroxetina empitjora el curs de la malaltia.

Aquests fets són molt inquietants. No sols generen
preocupació sobre la manca d’eficàcia i el risc d’efectes

adversos greus dels ISRS en nens i adolescents, sinó
que de manera més general qüestionen la validesa de
les metaanàlisis i revisions sistemàtiques, les quals es
basen gairebé del tot en dades publicades.

Efectivament, s’acaba de publicar una metaanàlisi so-
bre el tractament de la depressió en nens amb ISRS,
en dues parts: d’una banda, es van examinar els assaigs
clínics publicats, i després s’hi van afegir els no
publicats, però que eren coneguts per la MHRA.4

Excepte per a la fluoxetina (que va mostrar una relació
benefici/risc aparentment favorable), l’addició dels
assaigs clínics no publicats a la metaanàlisi va indicar
que paroxetina, sertralina, citalopram i venlafaxina hi
tenen un efecte desfavorable.

Després de revisar la relació benefici/risc de tots els
ISRS per al tractament de la depressió major en
menors de 18 anys, la MHRA ha considerat que
aquesta és desfavorable per a tots excepte per a la
fluoxetina. L’FDA recomana precaució en l’ús de deu
antidepressius en nens i en adults. La legislació hauria
d’exigir que, quan presenten una sol·licitud per fer un
assaig clínic a un CEIC i a les autoritats sanitàries,
els promotors s’haurien de comprometre a publicar-
ne els resultats. Aquests haurien de poder ser
analitzats per experts independents, per tal de ga-
rantir que els possibles conflictes d’interessos no en
distorsionin la interpretació.5  A l’època d’internet ja
no és vàlid l’argument que les revistes mèdiques
accepten difícilment els assaigs clínics «negatius» per
a publicació.

Medicina basada en proves? Els antidepressius ISRS en nens

1 Spurgeon D. BMJ 2004;328;422. http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/328/7437/422-a
2 Kondro W, Sibbald B. Can Med Assoc J 2004;170:783. http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/170/5/783.pdf
3 Keller MB, Ryan ND, Strober M, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:762-72.
4 Whittington CJ, Kendall T, Fonagy P, Cottrell D, Cotgrove A, Boddington E. Lancet 2004;363:1341-45.
5 Garland EJ. Can Med Assoc J 2004;170:489-91. http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/170/4/489.pdf



d’Alzheimer moderadament greu o greu, té una
eficàcia marginal en les fases avançades. Les
dades disponibles a partir d’un nombre reduït de
pacients suggereixen que produeix només una
petita disminució de la taxa de deteriorament en
les escales globals, cognitives i funcionals, i no se
sap si això es tradueix en canvis importants de la
qualitat de vida ni quins en són els resultats a més
llarg termini. En les formes moderades de la malaltia
d’Alzheimer, en absència d’assaigs clínics compa-
ratius, no s’ha demostrat que la memantina sigui
més eficaç que els anticolinesteràsics, els quals
donen lloc a millores cognitives modestes a canvi
d’efectes adversos gastrointestinals freqüents. No
obstant, la memantina podria ser una alternativa
en pacients que no toleren aquests fàrmacs, perquè
el seu perfil d’efectes adversos és diferent. Tot i
que en les formes greus de la malaltia no es disposa
d’un tractament eficaç, amb les dades disponibles
no podem considerar que la memantina cobreixi
un buit terapèutic ni que els resultats dels estudis
siguin esperançadors a curt termini.
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nació de les escales. En la publicació corresponent
tampoc no es feia esment que s’haguessin con-
siderat per separat els pacients amb malaltia
moderadament greu dels que en presentaven for-
mes greus en el moment de la inclusió i de l’anàlisi
dels resultats. Tampoc no es coneixen els
tractaments simptomàtics associats que van rebre
els participants.

En un altre assaig, de 3 mesos de durada, en 167
pacients amb malaltia d’Alzheimer greu (MMSE
<10) (82 pacients) o de demència d’origen vascular
(85 pacients) es van comparar memantina (10 mg
al dia) i placebo.4,8  Una anàlisi de subgrups dels
pacients amb malaltia d’Alzheimer va mostrar que
un 61% dels tractats amb memantina i un 26%
dels del grup placebo van millorar segons la
combinació de dos criteris: millora de l’estat glo-
bal (escala CGIC) i millora de la subescala de
dependència a l’atenció de la BGP (Behavioural
Rating Scale for Geriatric Patients). L’ús d’aquesta
subescala no validada i el fet que els pacients no
fossin estratificats segons el tipus de demència,
en fa difícil treure’n conclusions.

La informació clínica sobre els efectes adversos
de la memantina prové de 2.863 pacients tractats
en assaigs clínics. Un 11% van suspendre el
tractament per causa d’efectes adversos (els més
freqüents van ser sensacions vertiginoses), en
comparació d’un 10% amb placebo. En el conjunt
dels pacients tractats, sovint a la dosi de 20 mg al
dia, els principals efectes adversos relacionats amb
l’ús de memantina han estat els neurològics. S’han
descrit vertigen, cefalea, fatiga, confusió i al·luci-
nacions, mentre que els casos d’agitació han estat
menys freqüents que amb placebo.4 Cal tenir pre-
sent, no obstant, que aquests efectes adversos
tenen un valor relatiu, perquè en aquests pacients
són difícils de valorar.

La memantina, primer antagonista del receptor del
NMDA aprovat per al tractament de la malaltia
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Efectes adversos neurològics

bg Carisoprodol: un relaxant muscular
amb risc de dependència
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difenhidramina, s’associava a un risc elevat d’agra-



tics.4  En revisar les xifres de consum d’aquests
dos fàrmacs, hem comprovat la sorprenent
evolució del seu consum (vegeu la figura 1).

Els hipnòtics no barbitúrics com el meprobamat,
la glutetimida i els esmentats van caure en desús
als anys seixanta quan van aparèixer les benzo-
diazepines. Aquestes tenen un marge terapèutic
molt més ampli, menor tendència a produir
dependència i menor potencial suïcida. Per tant,
cal evitar l’ús d’aquests fàrmacs, els quals, des de
fa gairebé 40 anys, no tenen lloc en terapèutica.
També seria convenient que l’Agència Espanyola
de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)
en considerés la retirada del mercat.
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nulocitosi i de lesions cutànies greus.1  Poste-
riorment, va ser retirada del mercat per recoma-
nació de la Comissió Nacional de Farmaco-
vigilància i actualment l’especialitat Soñodor®

només conté difenhidramina.

Darrerament hem rebut consultes de casos de
dependència greu associada a l’ús de
carisoprodol . El carisoprodol és un hipnosedant,
desenvolupat com a relaxant muscular, que està
comercialitzat a Espanya en monoteràpia
(MioRelax®), en combinació amb propifenazona
(Flexagil®), i en combinació amb paracetamol
(Relaxibys®). És metabolitzat a un metabòlit actiu,
el meprobamat, el qual s’ha relacionat amb el seu
potencial d’abús.2  També se n’han descrit casos
d’intoxicació mortal.3  Bé que és un medicament
de prescripció obligatòria, sovint es dispensa sense
recepta.

Un altre relaxant muscular del mateix grup, el
metocarbamol , també està disponible al nostre
mercat farmacèutic en monoteràpia (Robaxin®), i
en combinació amb paracetamol (Robaxisal com-
puesto®). Tot i que el risc d’addicció associat a l’ús
de metocarbamol sembla ser menor, sempre
n’existeix la possibilitat, sobretot en persones amb
antecedent d’abús de fàrmacs sedants o hipnò-

Figura 1. Consum de carisoprodol i metocarbamol a Espanya entre 1985 i 2001.
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