
Cada any es comercialitzen desenes de nous
medicaments. Són presentats com a innovacions
i en general tenen un preu elevat. En realitat molt
pocs aporten un progrés terapèutic tangible per
als pacients.1 No obstant aquests “nous” medica-
ments són fortament promoguts, perquè són
patentats i el laboratori titular gaudeix d’una situació
de monopoli. Quan la patent caduca, altres
companyies tenen dret a fabricar-ne i vendre’n
versions genèriques. La legislació espanyola garan-
teix la qualitat i la bioequivalència dels medicaments
genèrics, és a dir que aquests productes donen
lloc a concentracions de fàrmac en sang que no
són diferents de les del producte de marca. Atesa
aquesta garantia d’equivalència i com que els
medicaments genèrics són sensiblement més
barats, la seva comercialització i ús quan ha
finalitzat el període de patent de la marca original
ajuda molt a contenir la despesa farmacèutica.2

Molts laboratoris fabricants de medicaments de
marca utilitzen estratègies per allargar tant com
poden el període d’exclusivitat. És cada dia més
comuna la comercialització i promoció intensiva
de noves formulacions o de derivats de medica-
ments amb la patent a punt de caducar. La seva
promoció es basa en suposats avantatges sobre
el medicament original.3-5

D’altra banda, la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de
garanties i ús racional dels medicaments i

productes sanitaris (BOE 27 de juliol), estableix
que la innovació és un criteri per al finançament
dels medicaments i reconeix que determinades
innovacions galèniques poden ser considerades
com a una millora terapèutica.6 En aquest número
en comentem alguns exemples i el seu impacte
sobre pacients, prescriptors i sistema
de salut.

Modificar la formulació d’un producte pot millorar-
ne la toxicitat, l’eficàcia, la comoditat, o l’adhesió
al tractament. No obstant, gairebé mai els suposats
avantatges de la nova formulació no han estat
demostrats en un assaig clínic comparatiu amb la
formulació original. Tot plegat suggereix que el
nou producte és promogut més per defensar una
quota de mercat que per millorar l’atenció al
pacient. La mirtazapina en comprimits recoberts
(Rexer®) i després en comprimits dispersables
(Rexer® Flas), el diclofenac en comprimits
“entèrics” (Voltaren®) i posteriorment en comprimits
dispersables (Dolo Voltaren®), i el piroxicam en
liotabs (Feldene Flas®) (vegeu el Quadre 1), en són
alguns exemples.

En alguns casos, aquests canvis de formulació
s’acompanyen de la retirada de la formulació
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original. Això és el que ha succeït amb la comer-
cialització d’anàlegs de la insulina. Tot i que
aquests productes podrien tenir algun avantatge
sobre les formulacions originals en alguns
pacients, la seva comercialització s’ha acom-
panyat de la retirada d’antigues insulines. Això
ha motivat problemes en pacients diabètics que
ja estaven ben estabilitzats amb insulines més
antigues.7

Modificar les propietats d’alliberació d’una forma
oral pot allargar l’efecte del medicament. En alguns
casos això pot ser beneficiós, com per prolongar
l’acció de fàrmacs d’efecte breu (per ex., nifedipina),
reduir la freqüència de la seva administració
(morfina), o reduir fluctuacions de les concen-
tracions plasmàtiques (liti). Aquests desenvolu-
paments tenen l’objecte de minimitzar l’impacte
de caducitat de patent, però no acostumen a oferir
un avantatge clínic significatiu.8

El metilfenidat és un psicoestimulant amfetamínic
aprovat com a part del tractament del trastorn per
dèficit d’atenció amb hiperactivitat en nens de més
de 6 anys i en adolescents. El d’alliberació imme-
diata (Rubifen®, Omozin®) té una semivida d’elimi-
nació curta (3 h) i s’administra tres vegades al dia.
L’any 2003 es va comercialitzar una especialitat
de metilfenidat d’alliberació prolongada (Con-
certa®) que es pot administrar una sola vegada al
dia, però a un cost gairebé 10 vegades superior.
En la majoria dels pacients la millora de la como-
ditat de posologia no justifica aquesta diferència
de cost.9

Els preparats d’administració setmanal o mensual
de bifosfonats per al tractament de l’osteoporosi
també es promouen amb l’argument que milloren
l’adhesió al tractament. No obstant, les dades
disponibles indiquen que la reducció de la
freqüència de dosificació només tindria un efecte
modest sobre l’adhesió al tractament.10

Una altra estratègia consisteix a comercialitzar i
promoure la combinació a dosis fixes de dos
fàrmacs, un d’ells amb la patent a punt de caducar.
L’argument acostuma a ser que si es redueix el
nombre de comprimits millora l’adhesió al
tractament. Habitualment no hi ha proves
d’eficàcia clínica que demostrin aquest suposat
avantatge. La comercialització de la combinació
a dosis fixes d’alendronat més vitamina D3

(Fosavance®) en caducar la patent d’alendronat
n’és un exemple.11 L’administració d’un comprimit
a la setmana d’aquesta combinació no ha estat
avaluada en la prevenció de fractures.12 D’altra
banda, el contingut en vitamina D és insuficient
per al tractament del dèficit de vitamina D, i també
per prevenir-lo en pacients d’alt risc, per ex., gent
gran en residències, per a qui les necessitats
diàries òptimes són de 800 UI al dia (el doble de
la combinació).13 El cost del tractament és més
car que amb alendronat genèric més calci i
vitamina D, i no estalvia la necessitat d’un
suplement de calci. A més, les combinacions a
dosis fixes tenen l’inconvenient de la manca de
flexibilitat per a un tractament òptim.

En alguns casos la forta promoció d’una combi-
nació a dosis fixes de dos fàrmacs pot afavorir
que s’usi un dels dos sense que calgui. Així, en
l’asma els corticoides es donen com a tractament
de fons, i els estimulants β-adrenèrgics de llarga
durada per als pacients que no responen
adequadament al corticoide sol. La promoció
exagerada de combinacions a dosis fixes de
corticoides amb estimulants β-adrenèrgics de llarga
durada ha determinat que molts pacients prenguin
aquests fàrmacs de manera continuada sense
necessitar-los realment. Recordem que l’ús conti-
nuat d’estimulants β-adrenèrgics determina un
pronòstic desfavorable en cas d’atac agut.14,15

Quan en l’estructura d’una molècula hi ha un àtom
de carboni asimètric (és a dir, amb quatre radicals
diferents entre ells), el producte es pot trobar en
dues formes o isòmers. Representats en un pla,
aquests isòmers, coneguts com a enantiòmers o
estereoisòmers, són imatges especulars (com les
dues mans d’una persona). Molts medicaments
comercialitzats contenen una mescla dels dos
isòmers de la molècula del fàrmac (mescla
racèmica).16 Aquesta diferència estructural pot tenir
importància per a l’acció del fàrmac. En els darrers
anys s’han comercialitzat diversos medicaments
que contenen només un dels estereoisòmers de
la mescla racèmica originalment comercialitzada.
En general no suposen cap avantatge clínic real
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Estereoisòmers

Quadre 1. El renaixement de piroxicam.

• Uns anys després de la comercialització del
piroxicam original, el laboratori en va treure una
nova formulació en comprimits liofilitzats (liotabs)
(Feldene Flas®) de dissolució ràpida a la boca.

• El suposat avantatge era que els liotabs
s’absorbeixen més ràpidament que els comprimits
no liofilitzats. No obstant, alguns estudis indiquen
que el fàrmac present en aquests comprimits, igual
que el dels originals, s’absorbeix al duodè.

• Les dades sobre la seva eficàcia són escasses i
provenen d’estudis amb importants limitacions
metodològiques.

Combinacions de fàrmacs
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respecte de les seves mescles racèmiques.17

Malgrat això, el seu consum i els costos augmenten
de manera injustificada. Per exemple, el 2005 a la
Regió Sanitària de Girona, el cost afegit generat
per la prescripció dels estereoisòmers en comptes
de les formes racèmiques va ser de gairebé mig
milió d’euros.18

En teoria, un enantiòmer podria tenir l’avantatge
de ser més selectiu i tenir menys efectes adversos,
d’una millora en l’inici i la durada de l’efecte, o
d’un menor risc d’interaccions farmacològiques.19

Però l’ús d’un enantiòmer en comptes de la mescla
racèmica no és necessàriament beneficiós. Per
exemple, el dilevalol, un dels isòmers del labetalol,
va ser més hepatotòxic que la mescla racèmica i
no va arribar a ser comercialitzat. Com amb qualse-
vol nou fàrmac, calen proves clares que els possi-
bles avantatges d’un enantiòmer es tradueixen en
la clínica en una millor eficàcia o a menys toxicitat.

L’escitalopram (Cipralex®, Entact®, Esertia®) és
l’enantiòmer actiu del citalopram, un antidepressiu
inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina
(ISRS) el consum del qual a Catalunya s’havia
multiplicat gairebé per cinc entre 1998 i el 2003.20

Poc abans que caduqués la patent de citalopram,
el laboratori fabricant va comercialitzar l’escita-
lopram per al tractament de la depressió major,
el trastorn d’angoixa, la fòbia social i el trastorn
d’ansietat generalitzada. Al Regne Unit, el 2003
el fabricant d’escitalopram va ser denunciat perquè
promovia que era més eficaç i tenia menys efectes
adversos que el citalopram.21 En assaigs clínics
comparatius a curt termini en pacients amb
depressió moderada o greu no s’hi han observat
diferències significatives d’eficàcia entre els
tractats amb 10-20 mg al dia d’escitalopram i els
tractats amb 20-40 mg al dia de citalopram.22 El
perfil d’efectes adversos també és similar.23 En
canvi, el cost de sis mesos de tractament amb
10 mg al dia d’escitalopram és un 18% més alt
que el d’un tractament amb 20 mg al dia de

citalopram genèric. Vegeu-ne altres exemples al
Quadre 2.

També es desenvolupen fàrmacs jo també a partir
de metabòlits actius. Un exemple va ser la
desloratadina (Aerius®, Azomyr®), el principal
metabòlit actiu de la loratadina. No hi ha estudis
comparatius que demostrin cap avantatge en
eficàcia o seguretat a dosis equipotents sobre la
loratadina, i és més cara.

La pregabalina (Lyrica®) és l’enantiòmer S anàleg
del GABA. És molt similar a la gabapentina. Està
autoritzada per al tractament de l’epilèpsia, el dolor
neuropàtic i el trastorn d’ansietat generalitzada.
Va ser comercialitzada quan va caducar la patent
de la gabapentina.24 No hi ha dades directes que
suggereixin que la pregabalina tingui un inici d’acció
més ràpid que l’amitriptilina; tampoc no hi ha
estudis comparatius entre pregabalina i gabapen-
tina o carbamazepina, tant en l’epilèpsia com en
el dolor neuropàtic. El perfil d’efectes adversos és
similar al de la gabapentina, i manquen dades
sobre la seva toxicitat a llarg termini.25 Malgrat tot,
la pregabalina és fortament promoguda i el seu
consum augmenta. Tot i que en el dolor neuropàtic
hi ha poques opcions terapèutiques i que són
d’eficàcia limitada, no hi ha dades que indiquin
que sigui preferible emprar pregabalina en comptes
de gabapentina genèrica, que és més barata.

En els darrers anys es comercialitzen nous medica-
ments que són presentats com a innovacions
terapèutiques i que, de fet, són noves formes de
fàrmacs ja existents. La introducció d’aquests
medicaments és una estratègia dels laboratoris
per allargar l’explotació comercial en exclusiva

Metabòlits i anàlegs

Conclusions

Quadre 2. Alguns estereoisòmers sense avantatges clínics demostrats, comercialitzats a partir
de les mescles racèmiques.

• La levocetirizina (Muntel®, Sopras®, Xazal®), l’enantiòmer actiu de la cetirizina, va ser comercialitzada com a “nou”
antihistamínic just abans que caduqués la patent de cetirizina. En un únic assaig comparatiu amb cetirizina en la
rinitis al·lèrgica estacional ha mostrat una eficàcia i toxicitat similars, però el cost és més elevat.

• L’esomeprazol (Axiago®, Nexium®) és l’isòmer S de l’omeprazol. Va ser comercialitzat abans que caduqués la
patent de l’omeprazol. S’ha suggerit que l’esomeprazol és sotmès a una menor metabolització hepàtica de primer
pas i que tindria més biodisponibilitat i donaria lloc a menys variabilitat interindividual. No obstant, no s’ha demostrat
que sigui més eficaç ni més segur que l’omeprazol a dosis equipotents, i és més car que els genèrics d’omeprazol.

• El dexketoprofèn (Aldoquir®, Enantyum®, Ketesse®, Pyrsal®, Quiralam®) és l’enantiòmer del ketoprofèn responsable
en gran part de l’acció farmacològica. Tot i que s’ha suggerit que l’altre enantiòmer (levo) podria augmentar la
toxicitat, no hi ha dades que indiquin que el dexketoprofèn sigui menys tòxic. Manquen assaigs clínics ben realitzats
que permetin establir els seus suposats avantatges sobre el ketoprofèn.



dels medicaments de marca abans que es
comercialitzin els genèrics corresponents. Per
desenvolupar aquesta estratègia es modifiquen
les formulacions farmacèutiques, es combina el
fàrmac d’interès amb un altre, o es comercialitza
un metabòlit o un estereoisòmer del fàrmac original.
Aquests medicaments són objecte d’intensa
promoció, i són presentats com a veritables
innovacions. De fet, la majoria no ofereix cap
avantatge clínic demostrat sobre els ja existents i
generen confusió. Abans de decidir el seu
finançament, el sistema de salut s’hauria
d’assegurar que aporten algun avantatge real per
als pacients, a un preu raonable.
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