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Què en sabíem fins ara? 

El mirabegró és un agonista selectiu dels receptors 

β3 adrenèrgics de la bufeta urinària. Està indicat 

per al tractament simptomàtic de la incontinència 

urinària d’urgència. L’eficàcia del fàrmac és molt 

modesta i es considera comparable a la dels anti-

muscarínics, fàrmacs de primera elecció en aques-

ta indicació. Quant a les reaccions adverses, en els 

assaigs clínics ja es varen descriure arítmies 

(sobretot taquicàrdia) i augment de pressió arterial 

dosi dependent. En el moment de la comercialitza-

ció no s’havia estudiat en persones amb hiperten-

sió arterial (HTA) greu, ni en pacients amb prolon-

gació del QTc o que prenien altres fàrmacs que po-

dien allargar el QTc, per la qual cosa el pla de ges-

tió de riscos de l’Agència Europea del Medicament 

ja assenyalava la necessitat de disposar d’informa-

ció sobre la seva seguretat cardiovascular. 

 

Resum de la publicació 

En el darrer any s’han conegut noves dades sobre 

la seguretat del mirabegró, les quals tenen a veure 

amb què la “selectivitat” sobre els receptors β3 és 

relativa i amb què també actua sobre altres recep-

tors adrenèrgics com els β1 cardíacs. El mes de 

setembre de 2015, el laboratori fabricant, d’acord 

amb l’Agència Espanyola del Medicament, va fer 

arribar als professionals una nota informativa indi-

cant que mirabegró s’associava a augment de 

pressió arterial (TA) que podia arribar a ser greu, 

que es contraindicava en persones amb HTA greu 

no controlada (TA sistòlica≥180 mmHg i TA diastò-

lica≥110 mmHg) i que, en persones que iniciaven 

el tractament, s’havia de fer un seguiment de la 

seva TA, sobretot si ja eren hipertensos. En la nota 

també s’indicava que hi havia notificacions d’esde-

veniments cardiovasculars (ECV) associades a 

l’HTA. Cal assenyalar que a d’altres països, com el 

Regne Unit, s’ha optat, a més a més, per publicar 

una alerta de seguretat amb un titular molt més 

contundent en què s’informa els professionals de la 

salut dels riscos d’ECV associats al mirabegró. S’hi 

afegeix també que no hi ha experiència d’ús amb 

mirabegró en persones amb HTA grau II (TA dias-

tòlica ≥160 mmHg i TA sistòlica≥100 mmHg), per 

la qual cosa s’ha d’utilitzar amb precaució. Es re-

corda que hi ha situacions en què no se’n recoma-

na l’ús (insuficiència renal greu o insuficiència he-

pàtica moderada en persones que rebin fàrmacs 

que inhibeixin el CYP3A4) i situacions en què cal 

reduir la dosi a la meitat (insuficiència renal lleu o 

moderada o insuficiència hepàtica lleu si reben fàr-

macs inhibidors del CYP3A4).  
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Repercussions a la pràctica clínica 

No s’hauria d’exposar a mirabegró a pacients hi-

pertensos mal controlats o a pacients d’alt risc 

cardiovascular. Atès que l’eficàcia del mirabegró i 

els anticolinèrgics en la incontinència urinària 

d’urgència és mínima i que poden produir reacci-

ons adverses rellevants, cal explicar molt bé als 

pacients què en podem esperar. Cal fer-ne una 

supervisió regular de l’efectivitat i de la seguretat 

(la primera a les 4 setmanes d’iniciar el tracta-

ment) a fi de retirar-los al més aviat possible si 

no aporten cap benefici clínic o produeixen reac-

cions adverses intenses o greus. Els professionals  

tenim l’obligació de notificar de forma especial 

les sospites de reaccions adverses poc conegu-

des, greus, intenses i de nous medicaments per 

així poder disposar d’informació de seguretat de  

qualitat. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2015_Mirabegron_betmiga_Drug_Safety_Update.pdf
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http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/phf_apc/informes/mirabegron/Informe_MIRABEGRO_PHFAPC_2014.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/BFVC-4-2015-cat.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2016_Mirabegron_poorly_effective_Prescrire%20international.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2016_Mirabegron_hypertensio_stroke_Prescrire%20International.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/DESPRESCRIPCIO/FITXES_DESPRESCRIO_6_032016.pdf


 

 

Desvenlafaxina, tianeptina i vorti-

oxetina: nous fàrmacs per a la de-

pressió major sense valor afegit 
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(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara? 

El tractament farmacològic d’elecció de la depressió 

major són els antidepressius inhibidors de la recap-

tació de serotonina (ISRS). Els nous antidepressius 

intenten ser més eficaços i segurs que les alternati-

ves existents.  
 

Resum de la publicació 
 

DESVENLAFAXINA (Pristiq®). És el principal 

metabòlit actiu de la venlafaxina i un inhibidor dual 

de la recaptació de serotonina i noradrenalina 

(IRSN). La dosi habitual és de 50 mg al dia. Aquest 

fàrmac s’ha autoritzat a Espanya però no en cap 

altre país europeu després d’una avaluació provisi-

onal no favorable de l’Agència Europea del Medica-

ment. Desvenlafaxina enfront de placebo no ha 

mostrat beneficis consistents en la millora de l’es-

cala de Hamilton HAM-D17 i tampoc no ha demos-

trat ser superior a escitalopram en un únic estudi 

de curta durada davant comparador actiu en dones 

postmenopàusiques. En una metanàlisi de 17 as-

saigs clínics en què es va avaluar desvenlafaxina a 

dosis de 50, 100 o 200 mg al dia enfront de place-

bo, la raó de la resposta fou d’1,24 (IC 95% 1,16-

1,32) i la de retirades per reaccions adverses 

d’1,98 (IC 95% 1,45-2,69), sense detectar-se dife-

rències segons les dosis administrades; els matei-

xos autors suggereixen que els beneficis del tracta-

ment semblen inferiors als dels altres antidepres-

sius.  

 

TIANEPTINA (Zinosal®). Es tracta d’un antide-

pressiu tricíclic que s’administra a dosis de 12,5 mg 

3 vegades al dia abans dels àpats. La dosi s’ha de 

reduir a 12,5 mg cada 12 hores en persones ma-

jors de 70 anys i en persones amb insuficiència re-

nal. Està comercialitzat a França des d’1989, no 

està autoritzat a molts països anglosaxons i en al-

tres s’ha retirat del mercat. Els assaigs realitzats 

amb aquest medicament tenen més d’una dècada i 

inclouen 8 assaigs comparatius amb ISRS, 6 amb 

antidepressius tricíclics i 3 enfront de mianserina i 

maprotilina que han durat com a molt 3 mesos. 

L’eficàcia és similar a la dels antidepressius tricí-

clics i ISRS. Té risc d’abús i dependència. L’any 

2012, després de valorar-ne els beneficis i els ris-

cos, França el va incloure al llistat I de medica-

ments estupefaents i en va restringir la durada del 

tractament a 28 dies. 

 

VORTIOXETINA (Brintellix®). És un antidepres-

siu de la família de les bisarilsulfanilamines que 

actuaria amb un mecanisme multimodal sobre la 

serotonina; és un antagonista dels receptors 5-HT3, 

5-HT7 i 5-HT1d, un agonista parcial dels receptors 5

-HT1b, un agonista dels receptors 5-HT1a i un inhi-

bidor del transport de 5-HT. La dosi habitual en 

adults és de 10 mg al dia i en majors de 65 anys, i 

si es fan servir inhibidors del CYP2D6 (bupropion, 

fluoxetina), de 5 mg al dia. S’ha avaluat a dosis de 

5-20 mg comparant-la amb placebo en 11 estudis 

de 6-8 setmanes de durada, en què ha produït mi-

llores clíniques en pacients amb depressió modera-

da o greu (equiparables a la millora de l’escala 

Montomery Asberg Depression Rating Scale-

MADRS de 2 punts). Els estudis són molt heteroge-

nis, en 5 d’ells no es demostren diferències enfront 

de placebo. S’ha comparat amb agomelatina de-

mostrant superioritat després de 12 setmanes de 

tractament en l’escala MADRS (-2,1 punts i IC 95% 

-3,5 a -0,81).  

 

En un estudi que no va ser dissenyat per trobar 

diferències entre vortioxetina i venlafaxina, la pri-

mera no va semblar inferior a venlafaxina en per-

sones amb depressió recurrent. Se li han invocat 

altres propietats, com la millora en la cognició, que 

no s’han demostrat. No s’ha comparat amb els 

ISRS ni amb altres antidepressius de segona línia. 

Entre les reaccions adverses que pot produir desta-

quen les nàusees, diarrea, mareig, constipació, vò-

mits i la cefalea com a més freqüents; s’ha volgut 

apuntar que les reaccions adverses sexuals serien 

menys freqüents que amb els ISRS però això tam-

poc s’ha demostrat. D’altra banda, cal destacar que 

el 20% de pacients dels estudis de curt termini i el 

40% de llarg termini abandonen el tractament amb 

vortioxetina.  

 

Es disposa de poca informació de seguretat a llarg 

termini (no més enllà d’1 any) i no es pot descartar 

el risc de desenvolupar mania i hipomania. En l’In-

forme de Posicionament Terapèutic es conclou que 

no aporta avantatges quant a l’eficàcia.  
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Repercussions a la pràctica clínica 

En el maneig de la depressió major, els ISRS 

continuen essent els fàrmacs d’elecció. Desvenla-

faxina, tianeptina i vortioxetina no aporten cap 

avantatge ni en eficàcia ni en seguretat. La tia-

neptina, a més a més, és un fàrmac amb poten-

cial d’abús i dependència que ha estat retirat de 

molts països per presentar una relació benefici/

risc desfavorable.  

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/phf_apc/informes/desvenlafaxina/Informe_DESVENLAFAXINA_PHFAPC_2015.pdf
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http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2015_vortioxetina_Australian%20prescriber.pdf


 

 

Antidepressius: noves dades de 

seguretat  
 
M. Estrella Barceló        
(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  

La informació sobre la seguretat dels medicaments 

en el moment de la comercialització és limitada i 

cal actualizar-la freqüentment. Els professionals de 

la salut hem de fer un ús prudent dels medica-

ments, seleccionant les alternatives més eficaces i 

segures, evitant incorporar els nous medicaments 

amb dubtes quant a la seva seguretat i proporcio-

nant la informació als pacients per així poder pre-

venir-les i detectar-les al més aviat possible quan 

es produeixin.  
 

Resum de la publicació 

En destaquem la informació següent: 
 

a) Hepatotoxicitat i agomelatina. L’any 2015, 

l’Agència Europea del Medicament va decidir 

mantenir al mercat l’agomelatina, indicant que 

es proporcionaria un fullet amb instruccions per 

prevenir i evitar l’hepatotoxicitat. L’agomela-

tina va ser comercialitzada l’any 2009 a Europa 

malgrat les pobres evidències d’eficàcia sobre 

el placebo. Pot produir hepatitis, pancreatitis, 

trastorns neuropsiquiàtrics (suïcidi, agressió i 

convulsions), rabdomiòlisi, reaccions adverses 

cutànies greus i arítmies cardíaques. La fitxa 

tècnica ha hagut de modificar-se en diverses 

ocasions per informar dels riscos d’hepa-

totoxicitat i intentar prevenir-la. Aquestes me-

sures, s’han mostrat inefectives. La precaució 

més efectiva i eficient per prevenir l’hepa-

totoxicitat és no prescriure aquest medicament 

per la seva relació benefici risc desfavorable i 

optar per alternatives més segures.  
 

b) Seguretat de la venlafaxina respecte a la 

dels altres antidepressius. Alguns estudis de 

cohorts a partir de bases de dades del Regne 

Unit, mostren que la sobredosi amb venlafaxina 

comporta més desenllaços mortals que la so-

bredosi amb inhibidors selectius de recaptació 

de serotonina (ISRS). Metanàlisis amb més de 

70 assaigs publicats i no publicats amb venla-

faxina (més de 7.000 pacients) mostren que la 

supressió del tractament per reaccions adver-

ses és més freqüent que amb ISRS. Venlafaxi-

na pot produir augments de pressió arterial de 

forma dosi dependent. L’exposició a venlafaxi-

na durant el segon i el tercer trimestre de l’em-

baràs augmenta els riscos de preeclàmpsia i 

eclàmpsia. En un estudi realitzat amb 50 an-

cians es va demostrar un allargament del QTc 

en cas de sobredosi amb venlafaxina cosa que 

pot portar a arítmies en torsades de pointes. 

Altres estudis amb cohorts daneses i britàni-

ques no varen aconseguir demostrar un aug-

ment de risc de mort sobtada amb venlafaxina, 

tot i que l’associació no es va poder descartar 

per ser el número de pacients exposats molt 

baix. S’atribueix a venlafaxina un risc d’allarga-

ment del QTc i d’arítmies similar al de citalo-

pram i escitalopram. Per tot plegat, molts au-

tors conclouen que la seguretat cardiovascular i 

els riscos que comporta la sobredosi amb ven-

lafaxina és pitjor que la dels ISRS, i que 

aquests s’han de preferir sempre com a prime-

ra opció per al tractament de la depressió. 

També s’assenyala la manca d’informació per 

altres antidepressius duals com desvenlafaxina, 

duloxetina i milnacipram, ja que interessaria 

saber si el seu comportament és similar a ven-

lafaxina.   
 

c) Reaccions extrapiramidals i augment del 

consum d’alcohol amb els antidepressius 

ISRS i els inhibidors duals de la recaptació 

de serotonina i noradrenalina (IRSN). S’ha 

descrit acatísia, discinèsia, distonia, parkinso-

nisme o tremolor com a reaccions adverses 

dels antidepressius ISRS i IRSN, les quals són 

més freqüents els 7 primers dies d’iniciar el 

tractament o just després d’augmentar la dosi. 

En cas que apareguin símptomes extrapirami-

dals després d’iniciar el tractament amb antide-

pressius, haurem de valorar si el fàrmac en pot 

ser el causant i, si ho sospitem, ens planteja-

rem interrompre el tractament temporalment o 

disminuir la dosi administrada. Algunes publi-

cacions recents també apunten que aquests 

antidepressius exposarien els pacients a un 

augment de risc del consum d’alcohol.  
 

d) Rabdomiòlisi per mirtazapina. Fins a finals 

de 2013, s’havien notificat a la base de dades 

de l’OMS 47 casos de rabdomiòlisi per mirtaza-

pina en 31 homes i 16 dones amb una mitjana 

d’edat de 43 anys. Tot i que la incidència esti-

mada és molt baixa, cal conèixer aquestes re-

accions adverses, estar alerta davant pacients 

que presentin símptomes musculars i revisar la 

necessitat de continuar el tractament en cas 

que es produeixin.  
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Repercussions a la pràctica clínica 

Els antidepressius ISRS són la primera opció de 

tractament en el maneig de la depressió major. 

Quant a la seguretat cardiovascular, citalopram i 

escitalopram tenen una relació benefici/risc 

menys favorable que la resta d’ISRS. Agomelati-

na s’hauria d’evitar i venlafaxina s’hauria de limi-

tar a casos de depressió refractària a tractament, 

tenint sempre present que la seguretat cardio-

vascular és menys favorable que la de la majoria 

d’ISRS i també que el risc en cas de sobredosi de 

venlafaxina és superior a tots els ISRS.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2016_Agomelatina%20ram_Prescrire%20International.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/docs/NI-MUH_FV_14-2014-agomelatina.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2016_SSRI_antidepressants-_extrapyramidal_reactions_Prescrire%20International.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2015_ISRS_Venlafaxina_violencia_Prescrire.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2016_Venlafaxina_more_dangerous_Prescrire_International.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_29/2015_Mitazapine_Prescrire_%20International.pdf


 

 

Sitagliptina i seguretat cardiovas-

cular 
 

Celia González i Eladio Fernández 
(efernandezl.bcn.ics@gencat.cat)  

 

Què en sabíem fins ara? 

La sitagliptina inhibeix la dipeptidil peptidasa (DPP-

4), i, per tant, la hidrolització de les hormones in-

cretines: el pèptid similar al glucagó (GLP-1) i el 

pèptid insulinotròpic dependent de la glucosa (GIP) 

augmentant-ne els seus nivells, estimulant la sín-

tesi i l’alliberament d’insulina de les cèl·lules β pan-

creàtiques. A més, el GLP-1 redueix la secreció de 

glucagó de les cèl·lules β pancreàtiques. El paper 

en terapèutica de la sitagliptina és el d’alternativa 

de tercera línia per pacients no responedors als hi-

poglucemiants orals recomanats. 

 

La Food and Drug Administration (FDA) ha alertat 

en vàries ocasions de casos notificats de pancreati-

tis aguda (incloent pancreatitis fatal, hemorràgica i 

necrotitzant), d’un possible major risc de neoplàsi-

es pancreàtiques associades a totes les incretines 

(incloent sitagliptina) i, darrerament, de dolor greu 

articular i obstruccions intestinals. Per tant, és ne-

cessari conèixer més dades de seguretat sobre el 

tractament amb sitagliptina a llarg termini. 

 

Al maig de 2016 la FDA ha publicat una alerta so-

bre els riscos d’insuficiència cardíaca amb saxaglip-

tina i alogliptina, especialment en els pacients amb 

antecedents d’insuficiència cardíaca o renal. La in-

formació prové de dos grans assajos clínics. A l’as-

saig de la saxagliptina (SAVOR-TIMI), un 3,5% 

dels pacients que varen rebre el fàrmac varen ser 

hospitalitzats per insuficiència cardíaca en compa-

ració amb el 2,8% en el grup de placebo. A l’assaig 

amb alogliptina (EXAMINE), el 3,9% dels pacients 

varen ser hospitalitzats en comparació amb el 

3,3% en el grup placebo.  

 

Per aquest motiu recomanen vigilar els signes i 

símptomes d’insuficiència cardíaca i en cas de 

desenvolupar insuficiència cardíaca, considerar 

suspendre el tractament, monitoritzar el control de 

la diabetis i canviar de tractament. 

 

Fins al moment, no s’han publicat estudis sobre 

resultats cardiovasculars amb vildagliptina i lina-

gliptina. 

 

 

Resum de la publicació 

El Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with 

Sitagliptin (TECOS) és un assaig clínic aleatoritzat, 

doble-cec i de no inferioritat.  

 

Es van incloure 14.671 pacients amb diabetis melli-

tus tipus 2 (DM2) i malaltia cardiovascular 

(malaltia coronària, esdeveniment isquèmic cere-

brovascular o malaltia arterioscleròtica perifèrica), 

majors de 50 anys amb una hemoglobina glicosila-

da d’entre 6,5-8%, en tractament amb un o dos 

hipoglucemiants (metformina, sulfonilurea o piogli-

tazona), o bé amb insulina.  

 

Es varen aleatoritzar a rebre sitagliptina 100 mg/

dia (o 50 mg/12 h si FG entre 30 i 50 ml/min) o 

placebo, en addició a la seva teràpia hipoglucemi-

ant de base (que era administrada de forma oberta 

i susceptible de ser modificada amb l’objectiu d’as-

solir el control glucèmic òptim). L’objectiu principal 

del TECOS va ser avaluar la seguretat cardiovascu-

lar a llarg termini en afegir sitagliptina al tracta-

ment habitual de la DM2. 

 

El seguiment mig va ser de tres anys. Hi va haver 

esdeveniments cardiovasculars en 839 pacients en 

el grup de la sitagliptina (11,4%; 4,06 per 100 

persones-any) i 851 pacients en el grup placebo 

(11,6%; 4,17 per 100 persones-any). Sitagliptina 

va mostrar no inferioritat quant a la incidència 

d’esdeveniments cardiovasculars (hazard ratio 

0,98; IC 95% 0,88-1,09; P<0,001).  

 

Les ràtios d’hospitalització per insuficiència cardía-

ca tampoc van diferir entre els dos grups (hazard 

ratio 1,00; IC 95% 0,83-1,20; P = 0,98). Els paci-

ents amb sitagliptina van presentar una modesta 

millora de la hemoglobina glicosilada i varen rebre 

menys tractaments addicionals.  

 

No hi va haver diferències estadísticament signifi-

catives quant a la incidència de pancreatitis aguda 

(P = 0,07) o càncer pancreàtic (P = 0,32). 

 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, Buse JB, Engel SS, Garg J, et al. 

Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N 

Engl J Med. 2015;373:232-42. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 

Els resultats de l’estudi TECOS varen mostrar 

que en pacients diabètics tipus 2 amb malaltia 

cardiovascular establerta, l’addició de sitagliptina 

al tractament habitual va resultar neutral quant 

al risc de complicacions cardiovasculars. Amb les 

dades disponibles possiblement la sitagliptina és 

la que presenta el millor perfil de seguretat en 

els fàrmacs del seu grup farmacològic.  
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Mantenir-se al dia en farmacoterapèutica: el paper del web 2.0 i les xar-

xes socials 

En aquest article publicat al Butlletí d’Informació terapèutica (BIT) es descriuen 

aquelles eines del web 2.0 que poden ser útils per  gestionar la informació bio-

mèdica. Enllaç 

 

També publicat al BIT, volem destacar el primer número de Novetats terapèutiques, en què, d’entre 

altres fàrmacs s’aborda què són els biosimilars i es descriu el primer fàrmac biosimilar comercialitzat a 

l’atenció primària: la insulina glargina. Enllaç  
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