
A mesura que apareixen nous antidepressius, l’ús
d’aquests fàrmacs augmenta. No obstant, els nous
no han suposat un progrés terapèutic en termes
d’eficàcia.1,2 Els resultats d’una revisió sistemàtica
dels assaigs clínics comparatius entre els nous
antidepressius (ISRS, bupropió, duloxetina, mirtaza-
pina i venlafaxina) en el trastorn depressiu major
no mostren diferències significatives entre ells en
el tractament de la depressió.3 D’altra banda, l’ús
dels antidepressius s’ha ampliat a moltes altres
indicacions com el dolor neuropàtic del pacient
diabètic.

La duloxetina és un nou antidepressiu d’estructura
similar a la fluoxetina, però amb un mecanisme
d’acció similar al de la venlafaxina; inhibeix la
recaptació de serotonina i noradrenalina. A la UE,
se’n va autoritzar una especialitat (Yentreve®) per
a la incontinència urinària d’esforç de la dona.4

Després, se’n va aprovar una altra per al tractament
de la depressió i el dolor neuropàtic dels pacients
diabètics, en què està comercialitzada a Espanya
(Cymbalta® i Xeristar®).5

En dos assaigs de vuit setmanes de durada
comparatius entre duloxetina (40 a 120 mg al dia),
placebo i fluoxetina (20 mg al dia), ni la duloxetina
ni la fluoxetina van ser estadísticament més eficaces

que placebo per disminuir la puntuació en l’escala
de depressió de Hamilton entre l’inici i el final de
l’estudi.5 Només es varen observar diferències
significatives en algunes variables secundàries.

L’eficàcia de la duloxetina (40-120 mg al dia) en
el tractament agut de la depressió ha estat avaluada
en sis assaigs clínics de vuit a nou setmanes
comparatius amb placebo, quatre dels quals van
incloure també un grup tractat amb paroxetina.5,6

Els resultats no permeten concloure que la
duloxetina (40 o 80 mg al dia) sigui més eficaç que
placebo. En dos d’aquests assaigs, en els quals
la dosi de duloxetina va ser de 60 mg al dia (dosi
recomanada),7,8 la superioritat sobre placebo va
ser molt modesta.

No obstant, pacients i cuidadors consideren que
és més adequat mesurar l’eficàcia dels antide-
pressius en termes de remissió de l’episodi
depressiu, més que en termes del seu efecte sobre
la puntuació a l’escala de Hamilton. Doncs bé,
només en un estudi la duloxetina va mostrar eficàcia
en termes de remissió de l’episodi depressiu.

La duloxetina (60 mg al dia) no ha estat comparada
amb paroxetina, ni amb altres antidepressius. En
aquests assaigs a curt termini, prop d’un 30%
dels pacients no va acabar l’estudi.

En un assaig de sis mesos en una mostra
seleccionada de 278 pacients amb depressió que
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havien respost inicialment al fàrmac, la duloxetina
(60 mg al dia) va reduir la taxa de recaiguda en
comparació de placebo, de 28,5% a 17,4%.5

En dos assaigs comparatius amb placebo en 457
i 334 pacients respectivament, amb neuropatia
diabètica d’almenys sis mesos d’evolució (no
s’especifiquen els tractaments previs), de 12
setmanes de durada, la duloxetina (60-120 mg al
dia) es va mostrar més eficaç que placebo.5,9 No
obstant, la diferència en la millora entre ambdós
grups va ser d’1,17 a 1,45 punts sobre una escala
de 0 a 10. La rellevància clínica d’aquesta diferència
és dubtosa. D’altra banda, la duloxetina no s’ha
comparat amb un antidepressiu tricíclic amb
eficàcia demostrada en la neuropatia diabètica.

La fibromiàlgia és una entitat clínica controvertida.
No se’n coneix un tractament satisfactori, i alguns
pacients reben tractaments amb diversos psicofàr-
macs d’eficàcia incerta. Hi ha dos assaigs clínics
publicats en els quals s’ha avaluat la duloxetina
(vegeu el Quadre 1).10,11

En els pacients amb depressió són freqüents els
quadres dolorosos. Generalment la millora de la
depressió s’acompanya de millora del dolor. Els
missatges promocionals de la duloxetina asseguren
que té un efecte analgèsic específic en els pacients
deprimits (vegeu el Quadre 2).12-14

Els efectes adversos de la duloxetina són similars
als dels altres ISRS, encara que té més efectes
anticolinèrgics. En el tractament de la depressió o
del dolor neuropàtic, els efectes adversos més fre-
qüents són nàusea, cefalea, insomni, i efectes anti-
colinèrgics (sequedat de boca, restrenyiment). S’han
notificat casos d’hepatitis o icterícia.15 En els pacients
amb hepatopatia prèvia, el risc d’afectació hepàtica
pot ser més gran. En els assaigs també s’hi ha
observat que produeix un augment de la pressió
arterial que depèn de la dosi; això planteja incertesa
sobre la seva possible toxicitat en pacients amb
risc cardiovascular o amb alguna cardiopatia. Atès
que la duloxetina és metabolitzada pels isoenzims
CYP1A2 i CYP2D6 del citocrom P450, podria ser
objecte d’interaccions amb antidepressius tricíclics,
fenotiazines, o tolterodina.

En els darrers anys s’han comercialitzat nous anti-
depressius que no constitueixen un progrés
terapèutic sobre els ja disponibles. La duloxetina
és un d’aquests fàrmacs. Actuaria inhibint la
recaptació de serotonina i noradrenalina. En el
tractament de la depressió i la neuropatia diabètica,
té una eficàcia molt modesta. No hi ha estudis
comparatius amb altres antidepressius. En la
fibromiàlgia, una entitat clínica controvertida en la
qual la duloxetina no està aprovada, no s’ha
demostrat que hi tingui una eficàcia analgèsica
tangible. El perfil d’efectes adversos és similar al
de la venlafaxina, encara que cal afegir-hi el risc
d’hepatopatia i d’efectes anticolinèrgics. El seu ús
també comporta un risc d’interaccions farmaco-
lògiques. En aquestes indicacions, la duloxetina
no ofereix cap avantatge demostrat sobre altres
fàrmacs ja disponibles.

Conclusió
Fibromiàlgia
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• En un assaig comparatiu amb placebo en 207 pacients (un 38% amb depressió major), després de 12 setmanes
els tractats amb duloxetina (60 mg cada 12 h) van presentar una millora de la puntuació en una escala específica
de la fibromiàlgia.10 La diferència va ser significativa, però molt minsa, només de 5,5 punts en una escala de 80.

• La disminució en la subescala del dolor, l’altra variable principal, va ser d’1,98 amb duloxetina i d’1,35 amb placebo,
sobre una escala de 10, sense que la diferència fos significativa. Els tractats amb duloxetina van presentar millores
en algunes variables secundàries, de difícil interpretació. D’altra banda, l’ús previ d’antidepressius havia estat més
freqüent en els pacients del grup placebo, i prop d’un 40% no va acabar l’estudi. Tot plegat impedeix una
interpretació clínica dels resultats.

• En un altre assaig comparatiu amb placebo en 354 dones amb fibromiàlgia, després de 12 setmanes la puntuació
mitjana de dolor (de 6,5 sobre 10 a l’inici) va disminuir 2,4 amb duloxetina 120 mg al dia, 2,39 amb duloxetina 60
mg al dia, i 1,16 amb placebo.11 Tot i que la diferència va ser estadísticament significativa, va ser molt minsa, i
per tant de rellevància clínica dubtosa. Com en l’altre assaig, un 39% dels pacients no va acabar l’estudi.

Neuropatia diabètica: manquen
assaigs comparatius

Efecte analgèsic específic en
pacients deprimits?

Toxicitat

Quadre 1. Duloxetina en el tractament de la fibromiàlgia
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A dosis terapèutiques el paracetamol és un analgèsic
ben tolerat. No té toxicitat gastrointestinal i això l’ha
convertit en l’analgèsic i antipirètic de primera elec-
ció. El principal problema del seu ús generalitzat és
la seva toxicitat hepàtica quan es pren a dosis més
altes. L’impacte pot ser important. Es calcula que
a Anglaterra i Gal·les cada any moren entre 300 i
400 persones per intoxicació per una combinació
a dosis fixes de paracetamol i dextropropoxifè.1

Un assaig clínic recent conclou que l’administració
de paracetamol a la dosi màxima recomanada en
adults sans (4 g al dia) s’associa a un augment
important dels enzims hepàtics.2 Aquests resultats
sorprenents conviden a fer un comentari sobre les
troballes.

Després que en un assaig amb una nova
combinació de paracetamol i hidrocodona

s’observés una elevada incidència d’augment
dels enzims hepàtics, es va realitzar un assaig
clínic comparatiu amb placebo en 145 voluntaris
sans a fi de determinar la incidència i la magnitud
d’aquestes elevacions. Els participants van ser
distribuïts en cinc grups a rebre placebo, o bé 4
g al dia de paracetamol, sol o combinat amb un
opiaci (morfina, oxicodona i hidromorfona) durant
14 dies. En els grups tractats amb paracetamol
(sol o en combinació), d’un 31 a un 44% van
presentar elevacions d’alaninaaminotransferasa
(ALAT) de tres vegades per sobre del límit del
normal (més d’un 19% en va presentar de més
de cinc vegades el valor normal), mentre que cap
dels 39 participants del grup placebo no en va
presentar. Les concentracions plasmàtiques de
paracetamol no van superar en cap cas els marges
terapèutics.

Aquests resultats són preocupants. En alguns
estudis en adults sans tractats amb 4 g al dia de
paracetamol s’hi havien descrit augments de
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Quadre 2. Eficàcia analgèsica de la duloxetina

• Un assaig a doble cec de nou setmanes de durada en 282 pacients amb depressió i que patien dolors de diversos
tipus i localitzacions no va mostrar diferències significatives entre la duloxetina (60 mg al dia) i placebo en l’escala
del dolor al final del tractament.12

• En una anàlisi conjunta de tres assaigs, la diferència de puntuació mitjana de dolor entre els tractats amb duloxetina
i el grup placebo no va superar els 7,5 mm en una escala analògica visual de 100 mm.13

• Una altra anàlisi conjunta dels resultats de dos assaigs comparatius amb placebo va concloure que la meitat de
la millora del dolor observada amb duloxetina era explicable per un efecte analgèsic específic i l’altra meitat pel
seu efecte antidepressiu.14 Tot i que la millora del dolor, expressada en percentatge, va mostrar una diferència
significativa entre els grups, la traducció clínica d’aquestes troballes és dubtosa.

L’estudi que genera incertesa



transaminases,3,4 però fins ara es desconeixia
l’elevada incidència observada en aquest assaig.5

No se sap quina és la incidència i la magnitud
d’aquesta alteració quan el paracetamol s’usa de
manera crònica.

En cas de sobredosi aguda (més de 10-15 g), el
paracetamol pot produir necrosi hepàtica, atribuïda
a un metabòlit tòxic molt reactiu que es forma
per l’acció dels isoenzims CYP2E1 i CYP3A4 en
el fetge i el ronyó.6,7 Quan la concentració de
paracetamol és alta, els dipòsits de glutatió
intracel·lular s’esgoten, i el metabòlit provoca una
reacció de lipoperoxidació en cadena que
destrueix les estructures subcel·lulars de
l’hepatòcit i dóna lloc a necrosi hepatocel·lular.
Per això, els productes que reomplen les reserves
de glutatió, com l’acetilcisteïna o la metionina,
s’utilitzen com a antídots. Pel mateix motiu, en
persones amb un elevat grau d’inducció enzimàtica
(alcohòlics, fumadors, usuaris de fàrmacs
inductors enzimàtics com la rifampicina, etc.) es
forma més quantitat de metabòlit tòxic i el risc
d’hepatotoxicitat és més alt, i també ho és quan
els dipòsits de glutatió són baixos (en dejuni o
després de consumir quantitats importants
d’alcohol). En pacients hepatòpates les
conseqüències poden ser especialment
importants, i per això el paracetamol hi està
contraindicat.

Els resultats d’un estudi recent mostren que l’admi-
nistració de la dosi màxima recomanada de parace-
tamol en adults sans (4 g al dia) s’associa a eleva-
cions dels enzims hepàtics. Tot i que ja es coneixia
bé el risc d’hepatotoxicitat en cas de sobredosi,
aquests augments amb dosis terapèutiques en
adults sans, sense hepatopatia ni alcoholisme, són
sorprenents. Es desconeix la rellevància clínica
d’aquestes observacions.

Les dades recents sobre els riscos cardiovasculars
i gastrointestinals dels AINE apunten al paracetamol
com a analgèsic i antipirètic d’elecció en cas de do-
lor sense inflamació. No obstant, aquestes troba-
lles inesperades ens recorden que no hi ha fàrmacs
sense riscos, i que es coneixen poques coses fins
i tot dels fàrmacs d’ús més freqüent. L’ús de qualse-
vol fàrmac implica un risc. I només val la pena córrer
aquest risc si els efectes beneficiosos esperats són
clarament superiors als seus riscos.
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Conclusió

Un risc d’hepatotoxicitat
conegut en sobredosi

@@@@@@@@@@Trobareu més informació sobre les qüestions tractades en aquest butlletí a la base de dades SIETES a
http://www.icf.uab.es o bé a  http://www.sietes.org, usant les paraules clau DULOXETINA, i també PARACETAMOL
i HEPATOTOXICIDAD. També podeu consultar a  http://w3.icf.uab.es/notibg la notícia del 30 d’octubre sobre noves
dades de toxicitat dels AINE.


