
Tot seguit reprenem i ampliem algunes notícies
d’interès que han estat publicades a la secció de
Notícies Butlletí Groc en els darrers mesos.

Els resultats d’una metaanàlisi recent indiquen que
la rosiglitazona pot augmentar el risc d’infart de
miocardi i la mortalitat cardiovascular.1 S’hi van
incloure 42 assaigs clínics, amb un total de 15.560
pacients amb diabetis de tipus 2. En els tractats
amb rosiglitazona s’hi van observar un augment
significatiu del risc d’infart de miocardi de 40%, i
un augment de la mortalitat cardiovascular de
60%, en el límit de la significació estadística.

Després d’aquesta metaanàlisi, s’han publicat els
resultats d’una anàlisi intermèdia d’un assaig clínic
en curs anomenat RECORD (Rosiglitazone Evalua-
ted for Cardiac Outcomes and Regulation of
Glycaemia in Diabetes), obert i de no inferioritat, en
4.447 pacients amb diabetis de tipus 2 amb una
glucèmia inadequada malgrat el tractament amb
metformina o una sulfonilurea.2 La rosiglitazona s’hi
va associar a un augment del risc d’insuficiència
cardíaca i a un petit augment no significatiu del risc
d’ingrés o mort per causes cardiovasculars i d’infart
de miocardi. Tal com es comenta en un article
editorial, aquests resultats són compatibles amb
els de la metaanàlisi, i confirmen l’increment del
risc d’insuficiència cardíaca associat a les glitazones.3

D’altra banda, el passat febrer l’FDA i Glaxo-
SmithKline (GSK)4 van informar que la rosiglitazona
s’associa a un augment del risc de fractures.
Aquest advertiment es basa en els resultats de
l’assaig clínic ADOPT en 4.360 pacients amb
diabetis de tipus 2, en el qual es va observar una
major incidència de fractures de braç, mà i peu en
les dones tractades amb rosiglitazona (9,3%), en
comparació de les que van rebre metformina (5,1%)
o gliburida (3,5%).5 Una anàlisi intermèdia d’un
altre assaig clínic en curs ha mostrat resultats
similars,6 i en estudis previs l’ús de rosiglitazona
s’ha relacionat amb osteoporosi.7,8 Posteriorment
l’FDA va alertar que aquest risc s’associa també
al tractament amb pioglitazona.9

Un editorial es pregunta si val la pena que continuï
comercialitzat un fàrmac que millora les xifres
d’hemoglobina glicosilada, però del que no s’ha
demostrat un efecte favorable sobre la morbi-
mortalitat en pacients amb diabetis de tipus 2.10

Un article recent conclou que atesa la desfavorable
relació benefici-risc de les glitazones en pacients
diabètics, el millor és oblidar-se d’aquests
fàrmacs.11
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Un estudi de cohorts recent suggereix que en
persones de més de 50 anys els antidepressius
ISRS dupliquen el risc de fractures, sobretot
d’avantbraç, turmell, maluc i costelles.1 Els pacients
tractats amb ISRS també presenten un risc del
doble de caigudes. Ambdós efectes augmenten
amb la dosi. Aquestes troballes coincideixen amb
les d’estudis previs en els quals en persones de
més de 65 anys l’ús d’antidepressius, tant de
tricíclics com d’ISRS, va duplicar el risc de caiguda
i fractura de maluc.2 La hiponatrèmia que els
antidepressius ISRS causen en la gent gran
incrementa el risc de caiguda i de fractura, i a la
vegada empitjora el pronòstic un cop s’ha produït
la fractura. En dos estudis recents de cohorts en
8.717 persones d’edat avançada indiquen que els
ISRS disminueixen sensiblement la densitat mineral
òssia.3,4

Atès que aquests fàrmacs són àmpliament
prescrits, aquests resultats poden tenir un impacte
important en salut pública. Per tant, quan cal tractar
un pacient d’edat avançada amb antidepressius,
cal tenir present aquest risc i recomanar les
mesures preventives adients.
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Un assaig clínic recent conclou que en dones
postmenopàusiques amb osteoporosi una dosi
intravenosa anual única d’àcid zoledrònic redueix
el risc de fractures.1 A l’assaig HORIZON hi van
participar prop de 7.800 dones (mitjana d’edat 73
anys) postmenopàusiques amb osteoporosi, o bé
amb osteopènia i fractura vertebral radiològica.
Després de tres anys, les tractades amb una
perfusió anual de 5 mg d’àcid zoledrònic van
presentar una incidència de fractures vertebrals
radiològiques de 3,3%, en comparació de 10,9%
en les del grup placebo. La incidència de fractures
de maluc va ser d’1,4% en les tractades amb àcid
zoledrònic i de 2,5% en les del grup placebo. No
obstant, s’hi va observar una incidència més alta
de fibril·lació auricular greu entre les tractades amb
àcid zoledrònic (1,3%) que entre les que van rebre
placebo (0,5%).

En l’editorial que acompanya l’article es comenta
que atesa la complexitat de les instruccions per a
l’administració oral de bifosfonats, la idea d’una
administració anual pot ser atractiva i millorar-ne
el compliment. No obstant, no se sap si el
tractament per via intravenosa seria ben acceptat
per les pacients. A més, preocupa l’aparició
inesperada de fibril·lació auricular greu.2

Actualment l’àcid zoledrònic (Zometa®, Aclasta®)
només està aprovat per a la prevenció d’esdeve-
niments associats a les metàstasis òssies, el
tractament de la hipercalcèmia induïda per tumors
i la malaltia de Paget. A més, els bifosfonats s’han
relacionat amb un risc de trastorns oculars infla-
matoris, i d’osteonecrosi maxil·lar (sobretot en
pacients amb càncer tractats amb bifosfonats per
via intravenosa).3

1. Black DM, Delmas PD, Eastell R, et al. N Engl J Med
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S'han fet públics els resultats d'un nou assaig
clínic sobre fàrmacs antipsicòtics en pacients amb
malaltia d'Alzheimer.1 Els participants havien pres
un antipsicòtic (tioridazina, clorpromazina, halope-
ridol, trifluperazina o risperidona) durant tres mesos
o més. Van ser aleatoritzats a continuar amb
l'antipsicòtic, o bé a passar a prendre placebo.

Especialitats que contenen rosiglitazona: Avandia®,
Avandamet® (combinació amb metformina), Avaglim®

(combinació amb glimepirida)

Especialitats que contenen pioglitazona: Actos®
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Més de tres anys després, la taxa de mortalitat va
ser sensiblement més elevada entre els pacients
que van continuar prenent antipsicòtics, que en
els que van rebre placebo. També s'hi van enregis-
trar taxes més elevades d'ictus, pneumònia i
caigudes. Aquests efectes podrien haver contribuït
a l'augment de mortalitat.

En un estudi observacional recent en persones
d’edat avançada amb demència, l’ús d’antipsicòtics
atípics es va associar a un augment de la mortalitat.
No obstant, la mortalitat associada a l’ús d’anti-
psicòtics clàssics podria ser fins i tot més elevada
que amb els atípics.2

Aquests resultats poden ser una contribució signi-
ficativa en la controvèrsia sobre la seguretat dels
antipsicòtics en pacients amb malaltia d'Alzheimer.

1. Anònim. Scrip 2007;3249/50:31.
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El passat 29 de març l’FDA va anunciar la retirada
de la pergolida als Estats Units, després que es
publiquessin dos nous estudis que confirmen el
risc de valvulopatia cardíaca en pacients tractats
amb pergolida i cabergolina,1,2 dos agonistes
dopaminèrgics ergòtics indicats en el tractament
de la malaltia de Parkinson.3 Cal dir que als Estats
Units la cabergolina no està autoritzada per al
tractament de la malaltia de Parkinson; només ho
està per al tractament de la hiperprolactinèmia.4

Des que l’AEMPS va publicar una nota informativa
l’any 2004 sobre el risc de valvulopatia associat a
l’ús de pergolida, a Catalunya el nombre de pacients
tractats ha disminuït de 700-900 a finals de 2004,
a uns 200 a finals de 2006. Es calcula que hi ha
gairebé 1.500 pacients tractats amb cabergolina.5

El passat mes d’abril l’AEMPS va advertir que aquest
risc també s’associa a cabergolina (Sogilen®).6

Ara fa 10 anys, els anorexígens fenfluramina i
dexfenfluramina van ser retirats del mercat a causa
del risc de lesions valvulars cardíaques i d’hiperten-
sió pulmonar.7,8 El mecanisme de producció de la
valvulopatia s’ha relacionat amb l’activitat agonista
5-HT2B d’aquests fàrmacs (tant dels anorexígens
com de pergolida i cabergolina), la qual donaria
lloc a fibrosi de les vàlvules cardíaques.9

Per tal de descartar l’existència d’una valvulopatia,
és recomanable practicar un ecocardiograma abans
d’iniciar el tractament i que els pacients que hagin

rebut tractament amb algun d’aquests fàrmacs
siguin sotmesos a una avaluació clínica i ecocar-
diogràfica de la funció valvular per un cardiòleg.
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Els resultats d’una metaanàlisi recent de 20 assaigs
clínics, en 3.846 pacients, comparatius entre
condroïtina i placebo o sense tractament, indiquen
que en pacients amb artrosi la condroïtina no
redueix el dolor.1 S’hi va observar que en els assaigs
amb més de 300 pacients i bona qualitat
metodològica, l’efecte beneficiós simptomàtic de
la condroïtina és mínim o inexistent. Els autors
conclouen que no s’hauria d’utilitzar.

En una  notícia anterior havíem comentat els resultats
de l’assaig clínic GAIT (Glucosamine/chondroitin
Arthritis Intervention Trial), en 1.583 pacients amb
artrosi de genoll, en el qual el tractament amb gluco-
samina, condroïtina, o la combinació d'ambdues
no va alleujar més el dolor que el placebo.2

1. Reichenbach S, Sterchi R, Scherer M, et al. Ann Intern

Med 2007;146:580-90.

http://www.annals.org/cgi/reprint/146/8/580.pdf

2. Un nou assaig amb glucosamina i condroïtina en l’artrosi.

20 de març de 2006.

http://w3.icf.uab.es/notibg/index.php?itemid=20

L’etoricoxib, un inhibidor selectiu de la COX-2
similar al rofecoxib, està autoritzat a Espanya des
d’abans de la retirada del rofecoxib. Malgrat
aquests riscos, se l’està promovent fortament.1

La condroïtina (Condrosan®,
Condrosulf®) no alleuja el dolor
en pacients amb artrosi

L’FDA rebutja l’etoricoxib
(Arcoxia®)

Retirada de la pergolida
(Pharken®) als Estats Units



Després que el passat 12 d’abril un comitè assessor
de l’FDA va votar per 20 a 1 en contra d’aprovar
l’etoricoxib als Estats Units,2 l’FDA va decidir
rebutjar-ne la sol·licitud d’autorització.3 Els resultats
dels estudis mostren que l’etoricoxib no és més
eficaç que el naproxèn i que s’associa a un risc
del triple d’infart de miocardi, AVC o mort.

El Dr David Graham, de l’FDA va qualificar el
desenvolupament d’aquest fàrmac d’ambigüitat
velada i enganyosa, i va afirmar que l’aprovació
de l’etoricoxib podria causar un desastre sanitari.4

1. Anònim. Butll Groc 2005;18:1-4.
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L’any 1995 informàvem que els contraceptius
hormonals combinats que contenen desogestrel
i gestodèn s’associen al doble de risc de malaltia
tromboembòlica, si es comparen amb els que
contenen altres progestàgens.1 El setembre de
2001, l’AEMPS2 es va limitar a informar que
l’increment del risc de tromboembolisme venós és
més gran durant el primer any d’ús i va recordar
que els contraceptius orals (CO) estan contrain-
dicats en dones amb antecedent de malaltia
tromboembòlica venosa, infart o ictus. L’acetat de
ciproterona, un altre progestagen, també s’ha
associat a un risc més elevat de malaltia
tromboembòlica.3

Public Citizen, una organització de defensa dels
consumidors als Estats Units, ha sol·licitat a l’FDA
que prohibeixi els CO de tercera generació que
contenen desogestrel, a causa de l’augment de
risc de tromboembolisme venós.4 Als Estats Units
no hi ha contraceptius amb gestodèn ni amb
ciproterona.

Els progestàgens de tercera generació comercialit-
zats a Espanya són desogestrel (Cerazet®, Gracial®,
Microdiol®, Suavuret®), gestodèn (Gynovin®, Harmo-
net®, Meliane®, Melodene®, Minesse®, Minulet®, Tri-
gynovin®, Triminulet®) i norgestimat (Edelsin®) (classi-
ficat com a de segona generació per alguns autors).
No ofereixen cap avantatge sobre els de segona
generació (com levonorgestrel). En els últims anys,
el seu consum ha suposat gairebé la meitat del con-
sum de contraceptius. El risc de malaltia tromboem-
bòlica associat a l’ús de CO amb progestàgens de
segona generació és de 15 casos per 100.000
usuàries i any, i l’associat als que contenen proges-
tàgens de tercera generació és de 30 casos per
100.000 usuàries i any. L’any 2005 es van consumir
més de nou milions d’unitats d’aquests darrers i,
per tant es pot calcular que anualment es produirien
uns 180 casos addicionals de malaltia tromboem-
bòlica atribuïbles a aquests CO. Per tal d’evitar
aquest important impacte de salut pública, seria
convenient que cap d’aquests preparats no siguin
finançats pel sistema de salut, i preferible que se’ls
retirés del mercat.

1. Anònim. Butll Groc 1995;8:13-16.
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