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prés d’1,4 anys un 12,5% dels tractats amb si-
tagliptina, comparat amb un 9% dels no trac-
tats, havien ingressat per IC.6,7

El febrer passat l’FDA va alertar d’un possible risc 
d’IC en pacients tractats amb gliptines i va anun-
ciar que iniciava una revisió.8 Les dades suggerei-
xen que seria un efecte de grup.

El mecanisme no és conegut. S’ha suggerit que la 
reducció del GLP-1 inactivat (que té alguns efectes 
favorables sobre la funció miocàrdica) o l’augment 
d’altres substrats vasoactius del DPP4 (com el 
pèptid natriürètic cerebral) podrien produir efectes 
perjudicials sobre el miocardi.9

A Catalunya (ICS) hi ha més de 65.000 persones 
que reben tractament amb gliptines. Un increment 
de 0,7% del risc d’ingrés per IC al llarg de 2 anys 
es traduiria en uns 225 ingressos anuals per IC 
atribuïbles a les gliptines. De tota manera, cal te-
nir en compte que el grup de control dels assaigs 
comentats rebia altres hipoglucemiants orals, dels 
quals es dubta que també puguin incrementar el 
risc d’IC, de manera que el nombre d’ingressos 
anuals a Catalunya per IC per aquesta causa po-
dria ser més alt.

Fins a maig de 2014, a la base de dades de farma-
covigilància de l’OMS (VigiBase) s’hi han analitzat 
15 notificacions de casos d’insuficiència cardíaca 
associats a l’ús de linagliptina, 13 dels quals van 
ser greus i un mortal.10 En 13 casos la linagliptina 
va ser l’únic fàrmac sospitós. 

Els fàrmacs anàlegs del GLP-1 (exenatida, lira-
glutida, lixisenatida) i els inhibidors de la dipepti-
dildipeptidasa-4 (DPP-4) o gliptines (sitagliptina, 
vildagliptina, saxagliptina, linagliptina) són forta-
ment promoguts per al tractament de la diabetis 
de tipus 2. Aquests fàrmacs redueixen els nivells 
d’hemoglobina glicosilada, però no redueixen la 
morbimortalitat ni la morbimortalitat cardiovascu-
lar. A més, poden ser causa de pancreatitis i pos-
siblement de càncer de pàncrees.1 Recentment 
s’ha alertat també d’un possible risc d’insuficièn-
cia cardíaca (IC) associat al seu ús.

Aquest increment del risc d’IC per gliptines ha es-
tat observat en grans assaigs clínics, en una meta-
nàlisi d’assaigs clínics i en estudis observacionals:

•   En l’assaig clínic SAVOR TIMI-53 (16.492 pa-
cients) s’hi van registrar incidències d’ingrés 
hospitalari per IC en un 3,5% dels aleatoritzats 
a saxagliptina, comparat amb 2,8% dels alea-
toritzats a placebo.2 

•   En l’assaig EXAMINE (5.380 pacients) s’hi va 
trobar una incidència d’ingrés per IC de 3,9% 
amb alogliptina i de 3,3% amb placebo.3,4 

•   En una metanàlisi de 82 assaigs clínics, en 
37 dels quals s’hi van avaluar variables cardio-
vasculars, el risc global d’IC va ser un 20% més 
elevat entre els tractats amb gliptines que en 
els tractats amb placebo o amb un comparador 
actiu.5 

•   En un estudi de cohorts sobre sitagliptina en 
més de 7.600 pacients amb diabetis i IC, des-
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Les gliptines no tenen un efecte clínic benefi-
ciós demostrat; només produeixen un efecte 
cosmètic sobre l’hemoglobina glicosilada. Amb 
les dades disponibles creiem que cal evitar l’ús 
de gliptines en pacients amb diabetis, sobretot 
si tenen insuficiència cardíaca o hi estan en risc. 
En els pacients que malgrat tot rebin aquests fàr-
macs, cal tenir-hi en compte aquest risc per al 
seu seguiment. 
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Alguns antidepressius ISRS poden 
reduir l’eficàcia del tamoxifèn en 
càncer de mama 

L’ús concomitant de tamoxifèn junt amb alguns 
antidepressius ISRS pot atenuar l’eficàcia del 
primer i en conseqüència augmentar la morta-
litat.

El tamoxifèn té efecte agonista, agonista parcial 
o antagonista, segons el teixit i l’entorn hormo-
nal del receptor estrogènic sobre el qual actua. 
En la glàndula mamària hi té un efecte antago-
nista. Per aquest motiu s’utilitza per al tracta-
ment adjuvant del càncer de mama. En dones 
amb càncer de mama amb receptor estrogènic 
positiu, el tractament adjuvant amb tamoxifèn hi 
redueix la mortalitat en un 30%.1 

El tamoxifèn és un profàrmac. És metabolitzat 
gairebé exclusivament pel CYP2D6 al seu me-
tabòlit actiu, el 4-hidroxitamoxifèn o endoxifèn. 
Els inhibidors potents del CYP2D6 poden ate-
nuar-ne o suprimir-ne l’efecte. Els polimorfismes 
genètics del CYP2D6 també poden donar lloc 
a variabilitat en la resposta clínica; en concret, 
la presència de dos al·lels nuls en el gen del 
CYP2D6 predisposa a una reducció de la meta-
bolització del tamoxifèn.2,3

Sovint les pacients que reben tamoxifèn prenen 
de manera simultània un antidepressiu ISRS o 
bé un inhibidor selectiu de la recaptació de se-
rotonina i noradrenalina (ISRNA), ja sigui perquè 
tenen depressió, com per alleujar els fogots se-
cundaris a l’efecte antiestrogènic de tamoxifèn. 
A Catalunya hi ha més de 7.400 dones tracta-
des amb tamoxifèn, de les quals unes 150 reben 
també tractament simultani amb paroxetina o 
fluoxetina.

Paroxetina i fluoxetina són els ISRS que inhi-
beixen de manera més potent el CYP2D6. En 
pacients tractades de manera concomitant amb 
tamoxifèn s’hi han registrat reduccions de fins a 
un 66% de les concentracions plasmàtiques del 
metabòlit actiu.4 

De fet, l’efecte d’aquesta interacció és una re-
ducció de l’eficàcia del tamoxifèn. En un estudi 
de cohorts sobre 2.430 dones tractades amb ta-
moxifèn juntament amb un ISRS, la mortalitat 
va ser més elevada en les tractades de manera 
concomitant amb tamoxifèn i paroxetina.5 La 
presa simultània de paroxetina durant un 25%, 
un 50% o un 75% del temps es va associar a 
increments de la mortalitat per càncer de mama 
de 24%, 54% i 91%, respectivament. Fluoxe-
tina i altres ISRS no van mostrar aquest efec-
te. D’altra banda, tot i que en algun estudi s’ha 
descrit un augment del risc de recurrència amb 
l’ús concomitant d’inhibidors moderats o po-
tents del CYP2D6, en altres estudis no s’hi ha 
observat.6 

Per prudència, en les dones tractades amb ta-
moxifèn es recomana evitar l’ús concomitant 
dels inhibidors potents o moderats del CYP2D6 
(com paroxetina, i probablement també fluo-
xetina, quinidina, cinacalcet o bupropió), sem-
pre que sigui possible.7 En el tractament de la 
depressió d’intensitat lleugera o moderada, la 
relació benefici/risc dels antidepressius ISRS i 
ISRNA és probablement desfavorable. En dones 
amb càncer de mama que reben tamoxifèn en-
cara ho és més. 
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bg Nous anticoagulants orals: de la 
recerca a la pràctica

Publicacions recents identifiquen un risc de to-
xicitat hepàtica associat al tractament amb riva-
roxaban.

El tractament amb un anticoagulant oral implica 
un risc d’hemorràgia. Els nous anticoagulants 
orals es presenten amb el suposat avantatge que 
no necessiten controls de laboratori. No obstant, 
no sabem si l’absència de controls garanteix la 
seguretat del tractament, perquè no se sap si les 
concentracions de l’anticoagulant són les ade-
quades, si són massa baixes (risc de trombosi) o 
bé massa altes (risc d’hemorràgia).1

L’experiència de farmacovigilància amb els nous 
anticoagulants orals (dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban) indica que els seus principals efectes 
adversos són les hemorràgies, sobretot diges-
tives, i hi ha incertesa si el risc és més alt que 
amb els cumarínics.2 També s’han descrit alte-
racions cutànies. Recentment dos estudis han 
cridat l’atenció sobre possible toxicitat hepàtica 
del rivaroxaban.

Entre 2008 i 2013, l’Agència Suïssa de Medica-
ments va rebre 42 notificacions d’efectes adversos 
hepàtics possiblement atribuïbles a rivaroxaban. 
En 13 casos es va observar un patró hepatocel-
lular amb augments de transaminases i de biliru-
bina. D’aquests 42 casos notificats, 16 han estat 
descrits amb detall en dues publicacions.3,4 

Les publicacions sobre els assaigs clínics amb ri-
varoxaban anteriors a la seva comercialització no 
van esmentar la possibilitat de toxicitat hepàtica. 
Els casos notificats ressalten la necessitat d’una 
vigilància proactiva. Quan es prescriu rivaroxaban 
cal estar alerta a aquest possible efecte advers 
i informar els pacients sobre els seus possibles 
símptomes. 

El tractament amb anticoagulants obliga a un 
compliment rigorós de la pauta de dosificació. 
No obstant, sovint els pacients deixen de pren-
dre determinats medicaments als quals atri-
bueixen algun efecte indesitjat; això és típic per 
exemple amb la dispèpsia. Si el fàrmac anticoa-
gulant produeix dispèpsia amb freqüència, això 
pot determinar que una proporció dels pacients 
deixi de prendre’l o el prengui de manera irre-
gular. 

El dabigatran produeix dispèpsia amb freqüèn-
cia, i això motiva abandons del tractament. Amb 
quina freqüència? Dades recents indiquen que 
en la pràctica clínica el problema pot ser fins i 
tot més ampli que en l’assaig clínic principal fet 
per la companyia abans de la comercialització 
del fàrmac:

•   A l’assaig RE-LY, les taxes de retirada en els 
pacients tractats amb dabigatran van ser de 
15% al cap d’un any i de 21% als dos anys. 
Amb warfarina les taxes van ser de 10% i 
17%, respectivament.5 

•   En un estudi observacional en 467 pacients 
amb fibril·lació auricular tractats amb dabiga-
tran per prevenir l’ictus, després de 16 me-
sos un 21,6% havien suspès el tractament de 
manera permanent.6 Aquests pacients havien 
pres el fàrmac durant una mitjana de 8 mesos. 
La principal causa de retirada va ser dispèpsia 
(en un 30,7%), seguida d’altres efectes adver-
sos (17,8%) com hemorràgia menor (8,9%), 
hemorràgia digestiva greu (7,9%) i hemorrà-
gia intracranial (1%). Altres motius van ser la 
incomoditat de la pauta en dues preses al dia 
(5,9%), el temor als efectes adversos (4%), la 
inexistència d’un mètode de laboratori (1%) 
i el cost (1%). Es van registrar 9 casos d’ic-
tus isquèmic (1,5% per any), 3 d’hemorràgia 
intracranial (0,5% per any) i 24 d’hemorràgia 
digestiva greu (4,1% per any). 

•   En una sèrie més reduïda de 78 pacients amb 
fibril·lació auricular tractats amb dabigatran, 
el tractament es va retirar en un 26%, la mei-
tat dels quals a causa de l’elevat cost.7

D’altra banda, a l’assaig RE-LY s’hi va registrar 
una incidència més alta d’hemorràgia digestiva 
greu en els pacients tractats amb dabigatran 
(1,6 per 100 anys-pacient) que en el grup de 
warfarina (1,1 per 100 anys-pacient), i crida-

Rivaroxaban i toxicitat 
hepàtica 

Dabigatran: compliment 
del tractament i risc 
d’hemorràgia digestiva

Notificacions de sospites de reaccions ad-
verses hepàtiques rebudes al Sistema Es-
panyol de Farmacovigilància.
fàrmac 
(notificacions)

trastorns 
hepàtics n (%)

hepatitis, insuficiència 
hepàtica (IH)

dabigatran (430) 25 (5,8%) 4 (3 hepatitis, 1 IH)
rivaroxaban (235) 18 (7,7%) 7 hepatitis
apixaban (45) 1 (2,2%) 1 hepatitis aguda
acenocumarol 
(2.397)

77 (3,2%) 8 (6 hepatitis, 2 IH)

warfarina (318) 1 (0,3%) 1 hepatitis
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va l’atenció la proporció anormalment elevada 
d’hemorràgia digestiva baixa en comparació de 
warfarina.5 Una metanàlisi dels assaigs clínics 
amb dabigatran va confirmar aquesta impressió, 
amb un risc un 41% més alt que amb warfarina.8 
En un estudi sobre 85.344 pacients amb fibril-
lació auricular tractats amb warfarina als Estats 
Units, a 1.394 (1,7%) se’ls va substituir la warfa-
rina per dabigatran en un període de 15 mesos. 
Amb dabigatran la incidència d’hemorràgia va 
ser més alta, sobretot a causa d’una incidència 
d’hemorràgia digestiva un 54% més alta.9 

A més, s’han notificat casos d’úlcera digestiva, 
sobretot esofàgica, en pacients tractats amb 
dabigatran.10 Les endoscòpies van revelar la 
presència de grans ulceracions a la part mitjana 
i baixa de la mucosa esofàgica, de vegades amb 
necrosi. La retirada de dabigatran es va seguir 
d’una milloria de les lesions en els set dies se-
güents. 

També consten notificacions d’úlceres digesti-
ves atribuïdes a dabigatran en la base de da-
des de l’EMA (43 d’úlcera esofàgica, 73 d’úlcera 
gàstrica, 30 d’úlcera duodenal i 34 de gastritis 
erosiva) i a Nova Zelanda. 

El dabigatran té una molt baixa biodisponibilitat 
després de la seva administració per via oral.11 
La taxa d’absorció millora si es troba en un medi 
àcid. Per aquest motiu les càpsules contenen 
àcid tartàric com a excipient, el qual ha estat im-
plicat com a possible causa de la ulceració de la 
mucosa esofàgica. Per altra banda, ens pregun-
tem fins a quin punt els inhibidors de la bomba 
de protons o altres fàrmacs antiulcerosos, que 
redueixen l’acidesa gàstrica, poden alterar l’ab-
sorció de dabigatran i així anul·lar-ne l’eficàcia 
terapèutica. La incertesa és augmentada pel fet 

que no es disposa d’una prova de laboratori per 
individualitzar i optimitzar-ne la dosi.

Les ulceracions són un efecte advers especial-
ment problemàtic amb un anticoagulant, ja que 
augmenten el risc d’hemorràgia digestiva greu. 
A fi de reduir aquest risc, es recomana als pa-
cients que ingereixin la càpsula amb molta aigua 
i amb els àpats, i que evitin la posició allitada 
durant unes hores. Cal advertir també que és 
important no obrir les càpsules, ja que augmen-
ta la biodisponibilitat del dabigatran en un 75% 
i augmenta el risc d’hemorràgia. El tractament 
amb els nous anticoagulants està ple d’incerte-
ses. Només cal prescriure’ls quan el pacient no 
tolera el cumarínic, o per a pacients que mos-
trin molta variabilitat del valor de la INR amb el 
cumarínic, malgrat que el prenguin de manera 
regular i correcta.
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