
 

 

 Núm. 33 -  març de  2017 

[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

Butlletí d’actualització terapèutica 

En aquest número: 
 Ús de fàrmacs off-label i efectes adversos 
 Opioides i lumbàlgia 

 Opioides “febles”: menys risc que la morfina? 

 Vareniclina: precaució amb la dosi i les reaccions neuropsiquiàtriques 

Ús de fàrmacs off-label i efectes 
adversos 
 
Noemí Villén (nvillenr.bcn.ics@gencat.cat) 
                            

Què en sabíem fins ara?  

La prescripció de fàrmacs off-label fa referència a 
l’ús de medicaments en condicions diferents a les 
autoritzades. Sovint, aquesta prescripció no té su-
port científic pel que fa a eficàcia i/o a seguretat, i 

podria implicar un possible balanç benefici/risc 
desfavorable1. L’ús hauria de ser excepcional i limi-
tar-lo a situacions en què no es disposi d’alternati-

ves terapèutiques autoritzades per a un determinat 

pacient.2,3 
 

Resum de la publicació 
Un estudi observacional d’una cohort de pacients 

canadencs va avaluar si l’ús de fàrmacs off-label
(amb o sense evidència robusta) es relaciona amb 
més efectes adversos (EA) en població adulta. 
 

Es van incloure 46.021 pacients amb una edat mit-
jana de 58,2 anys (DE 16,8) i majoritàriament do-

nes (60,8%). Un 42% utilitzaven més de 4 fàr-
macs. De les 151.305 prescripcions dispensades 
entre 2005 i 2009, un 11,8% van ser off-label, de 
les quals, un 80,9% no disposaven d’una evidència 

robusta. El 25,6% d’ús off-label va correspondre a 
fàrmacs que actuen al sistema nerviós central.  
 

Es van observar 3.484 EA (13,2 EA per 10.000 
persones-mes) que principalment es van produir 

durant el primer any de tractament (70%). El risc 

d’EA es va incrementar un 44% quan es van admi-
nistrar fàrmacs fora d’indicació (19,7 EA per 

10.000 persones-mes) respecte als fàrmacs amb 
indicació autoritzada (12,6 EA per 10.000 persones
-mes), i especialment quan no es disposava d’evi-
dència sòlida que avalés l’ús d’aquests fàrmacs 

(21,7 EA per 10.000 persones-mes). No es van 
observar diferències en el risc quan els fàrmacs off
-label disposen d’una evidència sòlida (13,2 EA per 
10.000 persones-mes) respecte a l’ús de fàrmacs 

amb indicació autoritzada. 
 

El risc de patir un EA es va incrementar quan més 
fàrmacs prenia el pacient (5-7 fàrmacs: HR 3.23; 

IC 95% 2.66-3.92 i ≥8 fàrmacs: HR 5.29; IC 95% 
4.39-6.38) i en els tractats amb fàrmacs antiinfec-

ciosos (HR 6,33; IC 95% 4,58-8,76) o del sistema 
cardiovascular (HR 3,30; IC 95% 2,67-4,08).  

 

Per a més informació vegeu l’article 
Eguale et al. Association of Off-label Drug Use and Adverse Drug Events 

in an Adult Population. JAMA Intern Med. 2016;176(1):55-63. Enllaç 
 

Referències bibliogràfiques  
1. Fàrmacs en salut mental i addiccions en condicions diferents a les 

autoritzades. RSB. Gener 2016. Enllaç  
2. Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la dis-

ponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Enllaç 

3. Instrucció 05/2010 del CatSalut, de 7 d’octubre. Utilització de medica-

ments autoritzats en condicions diferents de les establertes en la fitxa 

tècnica. Enllaç  

Repercussions a la pràctica clínica 
L’ús de fàrmacs off-label s’ha associat a un in-

crement dels EA, especialment en tractaments 
que no disposen de prou evidència, i la seva re-
lació benefici risc podria ser desfavorable. 
 

Abans de prescriure un fàrmac off-label, cal jus-

tificar a la història clínica la necessitat d’ús del 

medicament i informar el pacient dels possibles 
beneficis i riscos per tal d’obtenir el consenti-

ment informat . 

Indicacions off-label (Fàrmacs off-label analitzats a  

l’estudi , sense indicació autoritzada a Canadà  

Fàrmac Sense evidència sòlida 
Amb evidència 

sòlida 

Quinina Dolor nocturn a les cames   

Gabapentina Neuropatia (inclosa diabètica)* 
Neuràlgia post 

herpètica* 

Clonazepam 
Síndrome de cames inquietes, 

insomni 

Trastorns del 

pànic 

Amitriptilina 
Fibromiàlgia, síndrome budell 

irritable 
Dolor*1 

Trazodona Ansietat*2, insomni   

Betahistina Vertigen posicional benigne*3   

Oxazepam Depressió Insomni* 

Quetiapina 
Trastorn obsessiu-compulsiu, 

malaltia d’Alzheimer 
  

Risperidona 
Depressió, trastorn dèficit 

atenció i hiperactivitat 
  

Escitalopram Trastorn obsessiu-compulsiu* 
Trast. d’ansietat 

generalitzada* 

Metformina 
Síndrome ovari poliquístic, 

guany de pes 

Obesitat hiperin-

sulinar 

Metilfenidat Depressió, narcolèpsia   

*Indicació autoritzada a Espanya. Observacions: *1 Indicat en dolor 

neuropàtic, *2 Indicat en trastorn mixt de depressió i ansietat, *3 

Indicat en malaltia de Menière. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/2016_Off_Label_Drugs_JaMAIntMEd.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/barcelona/publicacions/offlabel.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/barcelona/publicacions/offlabel.pdf
https://goo.gl/yWq11f
http://bit.ly/Yj3h0Z
https://goo.gl/2AB6UK


 

 

Ús d’opioides i lumbàlgia 
 
Noemí Villén (nvillenr.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
La lumbàlgia és un problema de salut freqüent que pot causar incapacitat. S’estima que 
del 58% al 84% de la població la pateix al llarg de la vida i que aquesta pot ser crònica en 
l’11% dels homes i en el 16% de les dones1. Es recomana iniciar mesures no farmacològi-

ques i, en cas d’utilitzar fàrmacs, s’hauria d’evitar l’ús d’opioides potents1,2, tot i que cada 
cop està més estès i sovint és crònic3,4.  

 

Els opioides semblen tenir eficàcia analgèsica a curt termini en la lumbàlgia, però els beneficis en la fun-

cionalitat són menys clars. L'alleugeriment del dolor en el dolor crònic no oncològic (DCNO) s’estima que 
és d'aproximadament un 30%. La possible pèrdua de l’efecte a llarg termini pot ser deguda a fenòmens 
com la tolerància o la hiperalgèsia. A llarg termini, poden produir-se efectes com depressió o disfunció 

sexual, a banda de complicacions com addició o mort per sobredosi. Atès que els estudis disponibles són 
de curta durada, amb altes taxes d’abandonament i sovint realitzats en pacients seleccionats, l’eficàcia i 
la seguretat de l’ús dels opioides a llarg termini en el DCNO no estan ben establertes.4 

 
 
Resum de la publicació 

Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi d’assaigs clínics (AC)5 va avaluar l’eficàcia i la tolerabilitat dels 

opioides en el dolor lumbar a curt (seguiment <3 mesos) i mitjà termini (seguiment 3-12 mesos). Per 
poder analitzar els resultats, les variables de dolor i discapacitat, van ser transformades a una escala 
comú de 0 a 100 punts (0, absència i 100, el pitjor dolor o discapacitat possible), considerant-se millo-
res clínicament rellevants diferències de 20 punts. 

 
Es van incloure 20 AC en què van participar 7.925 pacients amb lumbàlgia crònica (n=19) i dolor lumbar 
subagut (n=1). El comparador va ser placebo en 17 AC i altres opioides en 3 AC, i es van analitzar tant 

els opioides potents (13 AC) com el tramadol (7 AC) a una dosi de 40 a 242 mg (dosi equivalent de 
morfina per dia). La durada màxima del tractament en la majoria dels estudis va ser de 12 setmanes o 

inferior. 
 

Es va observar millora en el dolor en els pacients tractats amb opioides, però aquesta millora no va con-
siderar-se clínicament rellevant a curt termini (13 AC amb qualitat moderada: diferència de mitjanes:-
10,1; IC 95% -12,8 a -7,4) ni a mitjà termini (6 AC amb alta qualitat: diferència de mitjanes: -8,1; IC 

95% -10,2 a -6,0). Els resultats van ser similars tant en els estudis que havien seleccionat prèviament 
els pacients amb tolerància i eficàcia als opioides com en els que no. 
 
En relació a la discapacitat, la informació és molt limitada, de baixa qualitat i prové d’AC individuals. No 

es van trobar diferències clínicament rellevants amb morfina a curt termini (diferència de mitjanes:-6,3; 

IC 95% 0,5 a 12,1). 
 
La retirada dels pacients dels estudis va ser freqüent, motivada principalment per la manca d’eficàcia o 

per l’aparició d’efectes adversos, fins i tot en els estudis que havien seleccionat prèviament els pacients 
(retirada del 31,4-61,9% dels pacients per efectes adversos i del 3,3-29,6% per manca d’eficàcia).  
 

 
Referències bibliogràfiques  
1. Bernstein IA, Malik Q, Carville S, Ward S. Low back pain and sciatica: summary of NICE guidance. BMJ 2017;356:i6748. Enllaç 
2. McCarthy M. Non-drug therapies should be first line treatment for low back pain, US gudance says. BMJ 2017;356:j840. Enllaç 

3. Utilización de medicamentos opioides en España durante el periodo 2008-2015. Agencia Española de Medicamnetos y Productos Sanitarios. 

MSSSE. Febrero 2017. Enllaç: 

4. Deyo RA, Korff MV, Duhrkoop D. Opioids for low back pain. BMJ 2015;350:g6380. Enllaç 

5. Abdel Shaheed C, Maher CG, Williams KA, Day R, McLachlan AJ. Efficacy, Tolerability, and Dose-Dependent Effects of Opioid Analgesics for Low 

Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016;176(7):958-68. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Per a les persones amb dolor lumbar crònic que toleren els analgèsics opioides, aquests proporcionen 

un alleugeriment del dolor modest a curt i mitjà termini. L’evidència disponible de l’ús d’opioides a 
llarg termini i en el dolor lumbar agut és molt limitada. 
 
Es recomana fer una avaluació inicial i periòdica dels pacients candidats a rebre opioides, així com 

dels possibles beneficis obtinguts i dels riscos observats, per tal d’adequar-ne l’ús. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/2017_Low_back_pain_sciatica_BMJ.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/2017_Non_drug_therapies_Low_back_Pain_BMJ.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/opioides-2008-2015.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/2015_Opioids_Low_%20Back_Pain_BMJ.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/2016_Efficaccy_Torlerability_dose_depend_Opioid_Analge_Low_Back_Pain_JAMA_Int_Med.pdf


 

 

Opioides “febles”: menys riscs que la morfina? 
 

Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

 

 
Què en sabíem fins ara? 
El 1986 i el 1996, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar unes guies de pràctica clínica per 
al tractament del dolor per càncer, el que es coneix com “l’Escala analgèsica de l'OMS”,1,2 que classifica 

els fàrmacs segons l’increment de l’efecte analgèsic: 
 

 Primer esglaó: paracetamol, àcid acetilsalicílic i antiinflamatoris no esteroides (AINE). 
 Segon esglaó: opioides “febles” com codeïna, dihidrocodeïna i tramadol. 

 Tercer esglaó: opioides “potents” com morfina, fentanil, hidromorfona, oxicodona i buprenorfina. 
 

Aquesta classificació ha estat criticada perquè no es basa en estudis comparatius i  proposa tractaments 
segons la intensitat del dolor, en lloc de tenir en compte la fisiopatologia. Tot i això, s’ha utilitzat àmplia-
ment i ha estat molt útil per orientar en el tractament del dolor. Cal tenir en compte que només es refe-
reix al tractament del dolor nociceptiu i no al neuropàtic, ni als dolors aguts o postoperatoris3. 

 
Els opioides “febles” s'utilitzen freqüentment per tractar un dolor intens, o quan és inadequat l'ús de pa-
racetamol o AINE en el tractament del dolor nociceptiu. No obstant això, en els últims anys se’n qüestio-

na l’eficàcia respecte de paracetamol o AINE, així com la seva seguretat. 

 
Resum de la publicació 
L'objectiu d'aquesta revisió va ser avaluar si l'eficàcia dels opioides febles és superior a la dels AINE o a 

la del paracetamol i si són més segurs que la morfina en el tractament del dolor nociceptiu. 
 
La codeïna i el tramadol són metabolitzats àmpliament pel citocrom p450, per l’isoenzim CYP2D6, motiu 
pel qual la possible interacció amb altres fàrmacs i la seva potència depèn de l’activitat de l’isoenzim CY-

P2D6, la qual varia àmpliament d’una persona a altra. Això explicaria la variabilitat en l’efecte analgèsic 
quan s'administra una dosi estàndard d’aquests medicaments, a diferència de la morfina i de la bupre-
norfina, que tenen un metabolisme independent de l'activitat de CYP2D6 i els seus efectes són més fàcil-

ment predictibles segons la dosis administrada. 
 
Quant a l’eficàcia en el dolor postoperatori, la combinació d'un opioide feble i paracetamol és més eficaç 
que el paracetamol en monoteràpia; però no és més eficaç que un AINE en monoteràpia. En canvi, en el 

dolor crònic, hi ha manca d’evidència quant a l’ús dels opioides febles. La majoria dels assaigs clínics 
amb opioides en el dolor crònic tenen una durada inferior a tres mesos.  
 

Pel que fa a seguretat, tots els opioides febles tenen els mateixos efectes adversos dosi-depenents que 
la morfina. És a dir, a igualtat d'eficàcia analgèsica, els riscos d'addició dels opioides febles són els ma-

teixos que quan s'afegeixen dosis baixes de morfina. 
 

Cal tenir present que el tramadol, la codeïna i la dihidrocodeïna poden produir depressió respiratòria 
quan s'administren a les dosis estàndard en pacients metabolitzadors ultraràpids. A més, el tramadol 
pot causar una síndrome serotoninèrgica, hipoglucèmia, hiponatrèmia i convulsions. 
 

La buprenorfina sembla causar menys depressió respiratòria, però l’eficàcia analgèsica és menor que la 
de la morfina. 
 

Per a més informació vegeu l’article 

Weak opioid analgesics. Codeine, dihydrocodeine and tramadol: no less risky than morphine. Prescrire International 2016; 25 (168):45-51.  

 

Referències bibliogràfiques  
1. World Health Organization “Cancer pain relief”, Geneva, 1986 

2. World Health Organization “Cancer pain relief. Second edition”, Geneva, 1996. Enllaç 

3. Abordatge del dolor crònic no oncològic. Servei Català de la Salut. 2016. [Consultat 28 desembre 2016]. Enllaç   

Repercussions a la pràctica clínica 
No existeix evidència que la codeïna, la dihidrocodeïna o el tramadol tinguin menys riscos que la morfi-

na a la dosi mínima eficaç. Comparat amb morfina, l'eficàcia d'aquests medicaments varia molt d'un 
pacient a un altre i tenen més interaccions farmacocinètiques que dificulten el seu maneig. Això pot 
provocar un risc de sobredosi quan s'utilitzen a dosis habituals. A més, el tramadol posseeix efectes 
adversos que no tenen la resta de fàrmacs opioides. 

 
Tots els opioides requereixen un seguiment acurat dels pacients i es recomana reavaluar els tracta-
ments en el maneig del dolor crònic, també els tractaments amb opioides febles.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/OMS_Cancer_Pain_relief_1996.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/barcelona/produccio_cientifica/2016/document-abordatge-DCNO-marc-2016.pdf


 

 

Què en sabíem fins ara?  
Els efectes adversos (EA) més freqüents en l’ús de 

vareniclina són digestius (nàusees, vòmits, restre-
nyiment, diarrea, dolor abdominal, flatulència) i 
neuropsiquiàtrics (trastorns del son, insomni, som-
nolència, cefalea, mareig, disguèsia). 

 
Els sistemes de notificació espontània han enregis-

trat altres efectes neuropsiquiàtrics, com trastorns 
de la conducta, ansietat, psicosi, comportament 

agressiu, depressió, ideació i tendències suïcides, i 
les agències reguladores han emès advertències de 
seguretat al respecte, tot i que aquest tipus d’es-

deveniments no s’han mostrat en els estudis publi-
cats. 
 
Resum de la publicació  

Una revisió sistemàtica i metanàlisi de 39 assaigs 

clínics pretén determinar el risc de reaccions neu-
ropsiquiàtriques i la mortalitat associada amb l’ús 

de vareniclina respecte el placebo1. En els pacients 
tractats amb vareniclina no es va observar un in-
crement en el risc de suïcidi, ideació suïcida, de-
pressió, irritabilitat , agressió o de mortalitat glo-

bal. En canvi, es va observar un increment en el 
risc de trastorns del son, de l’insomni i de somnis 
anormals.  
 

Posteriorment a aquesta metanàlisi, es va publicar 
l’assaig clínic EAGLES2 (n=8.144 pacients) que 
comparava vareniclina (1mg/12h), nicotina (pegats 

21 mg/dia), bupropió (10 mg/12h) o placebo du-
rant 12 setmanes. Tampoc es va observar un in-
crement en les reaccions neuropsiquiàtriques estu-

diades (variable composta d’ansietat, depressió, 
sensació anormal, agitació, hostilitat, agressivitat, 

deliris, al·lucinacions, ideació homicida, mania, pà-
nic, paranoia, psicosi, idees de suïcidi, comporta-
ment, o suïcidi). En els pacients amb antecedents 
de patologia psiquiàtrica, el risc d’aquests EA va 

ser superior, però sense diferències entre grups. 
 

Possibles limitacions dels estudis, com l’heteroge-
neïtat en el recull dels EA, la manca d'informació 

de les circumstàncies dels EA, el no obtenir la in-
formació individual dels pacients inclosos i el baix 
número d’esdeveniments observats, fa que les 

agències reguladores no puguin excloure aquests 
riscos3. 

 

Referències bibliogràfiques  
1. Thomas KH, Martin RM, Knipe DW, Higgins PT, Gunnel D. Risk of neu-

ropsychiatric adverse events associated with varenicline: systematic 

review and meta-analysis. BMJ 2015;350:h1109. Enllaç 

2. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, St Aubin L, McRae T, Lawrence 

D, et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropi-

on, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disor-

ders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical 

trial. Lancet 2016;387:2507-20. 

3. Chantix (varenicline) and Zyban (bupropion): Drug Safety Communi-

cation - Mental Health Side Effects Revised. FDA, desembre 2016. 
Enllaç  

Vareniclina: precaució amb la dosi i les reaccions neuropsiquiàtriques 
 
Noemí Villén  (nvillenr.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara?  
La vareniclina actua com a agonista parcial del re-

ceptor α4β2 (disminuint l’ansietat de fumar i els 

símptomes d’abstinència) i com a antagonista de la 
nicotina (reduint els aspectes gratificants de fumar 
i la dependència). La dosi habitual és d’1 mg cada 

12 hores (prèvia titulació durant una setmana) i 
s’ha d’iniciar d’una a dues setmanes abans de dei-
xar de fumar. La durada del tractament és de 12 
setmanes; en el cas que no s’aconsegueixi deixar 

de fumar, es pot considerar continuar 12 setmanes 
més, tot i que l’evidència és molt escassa. 

 

Hajek and al. van realitzar un assaig clínic amb 
503 pacients que van iniciar tractament amb vare-
niclina 21 dies abans del dia objectiu per deixar de 
fumar (DO). El dia 12 posterior a l’inici del tracta-

ment, els pacients que no van respondre a les do-
sis habituals i no presentaven nàusees importants 
van ser aleatoritzats (n= 200) a afegir als 2 mg/dia 

de vareniclina dosis creixents fins a un màxim de 5 
mg/dia o placebo fins a la setmana 12 de tracta-

ment 
 

En els pacients amb dosis altes només va millorar 

la reducció de la satis-
facció de fumar en el 

període anterior al DO (1,6 vs 2) en una escala de 

5 punts.  
 
No es van observar diferències en les taxes d’absti-

nència posteriors al DO, ni tampoc en la freqüència 
ni en la urgència per fumar. En els pacients amb 
dosis superiors a 2 mg/dia es va observar un incre-
ment d’efectes adversos, com nàusees (18% vs 

80%) i vòmits (3% vs 36%). 

 
Referències bibliogràfiques  
Hajek P, McRobbie H, Myers Smith K, Phillips A, Cornwall D, Dhanji AR. 

Increasing varenicline dose in smokers who do not respond to the stan-

dard dosage: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 Feb;175

(2):266-71. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Tot i no haver evidència d'un major risc de suïci-

di o intent de suïcidi, ideació suïcida, depressió, 
o mort amb l’ús de vareniclina, les autoritats sa-
nitàries recomanen precaució en el seu ús, espe-
cialment en pacients amb patologia psiquiàtrica.   

Repercussions a la pràctica clínica 
No es recomana l’estratègia d’incrementar la do-

sis de vareniclina per sobre de 2 mg al dia en els 
pacients que no responen a les dosis habituals ja 
que no té un efecte significatiu sobre l’abstinèn-
cia i en canvi incrementa el risc de patir efectes 

adversos com nàusees i vòmits.   

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/2015_Risk_neuropsychaitic_adverse_events_varenicline_BMJ.pdf
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm533517.htm
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_33/2015_Increasing_varenicline_dose_Jama_intern_Med.pdf
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Intervencions farmacològiques i no farmacològiques per deixar de fumar 
durant l’embaràs 

En aquest article publicat al Butlletí d’Informació terapèutica (BIT) del mes de se-
tembre de 2016 es revisen quines són les intervencions més efectives per deixar de fumar durant l’em-
baràs, així com per evitar recaigudes. Enllaç 

 

Prescripció inapropiada d’antibiòtics 
La prescripció inapropiada d’antibiòtics (PIA) es freqüent tant a l’Atenció Primària 

com a l’Àmbit Hospitalari, segons diferents publicacions, aquesta pot anar del 30% 
fins al 60% de les prescripcions. Aquest número revisa les causes principals de PIA i les possibles estra-

tègies per reduir-la. Enllaç 
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