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Dictamen

Duloxetina (nova indicació)
Nom comercial:
Cymbalta®, Xeristar®
Composició:
Duloxetina
Procediment i data d’autorització:
Centralitzat, nova indicació
Qualificació del CANM*:
No suposa un avenç terapèutic

Laboratori:
Lilly, Boehringer Ingelheim
Fàrmacs comparadors:
Paroxetina, venlafaxina
Data d’avaluació:
Març 2009
La novetat no aporta avantatges davant d'altres
medicaments ja disponibles en la indicació per a la
que ha estat autoritzat

* Possibles qualificacions: important millora terapèutica; modesta millora terapèutica;
aporta en situacions concretes; no suposa un avenç terapèutic; no valorable: informació insuficient
Després de fer l’avaluació comparativa de la DULOXETINA EN EL TRACTAMENT DEL TRASTORN
D’ANSIETAT GENERALITZADA (TAG) respecte als fàrmacs comparadors segons l’anàlisi de l’evidència
científica publicada fins a aquest moment, el Comitè recomana:
Continuar utilitzant el tractament habitual ja que l’evidència comparativa disponible de la
duloxetina en aquesta nova indicació és inferior a la de les alternatives existents.
Justificació: No hi ha estudis d’eficàcia comparatius directes respecte de la resta d’alternatives de
referència (paroxetina, venlafaxina). Només ha demostrat ser més eficaç que placebo. Per poder
augmentar la potència de la comparació indirecta entre duloxetina i venlafaxina, s’ha fet una anàlisi
conjunta dels dos estudis amb control actiu (venlafaxina) i va demostrat ser no inferior respecte de
venlafaxina.
La duloxetina presenta més efectes cardiotòxics i hipertensius que la paroxetina. El perfil de seguretat
sembla similar al de la venlafaxina. La pauta és similar i el cost superior a les alternatives.
Lloc en la terapèutica: Per al tractament del TAG hi ha diverses opcions farmacològiques. Si es
requereix un control ràpid dels símptomes es recomana l’ús de benzodiazepines de 2 a 4 setmanes.
Com a tractament a llarg termini es recomana emprar els antidepressius ISRS i també la venlafaxina,
tot i que aquesta última requereix més precaucions pels seus efectes cardiotòxics i hipertesius. El
tractament a llarg termini amb antidepressius és útil en la prevenció de recaigudes. La pregabalina
també té la indicació aprovada però no presenta avantatges respecte de la resta d’alternatives.
Les dades d’eficàcia diponibles de duloxetina en aquesta nova indicació són inferiors a les de les
alternatives com la paroxetina o venlafaxina i les dades dels efectes adversos tampoc suggereixen un
millor perfil de seguretat.
Amb l’evidència disponible actualment, la menor experiència d’ús i el seu cost més alt, no es pot
recomanar l’ús de duloxetina per al trastorns d’ansietat generalitzat (TAG) en substitució de les teràpies
actuals més ben establertes.
El CANM està obert a posteriors revisions si sorgeix una nova evidència que ho faci necessari.
Teniu a la vostra disposició un informe més extens d’avaluació de la DULOXETINA del qual s’ha extret
aquest dictamen. El podeu demanar a la Coordinació de Farmàcia del vostre Servei d'Atenció Primària o
consultar la web de l’ICS: http://www.gencat.net/ics/professionals/medicaments.htm

RESUM DE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES FARMACOLÒGIQUES
DEL NOU MEDICAMENT
Indicacions aprovades
Duloxetina està aprovada per al tractament dels episodis depressius majors i per al tractament del dolor
neuropàtic perifèric diabètic en la persona adulta.
Nova indicació: tractament del trastorn d’ansietat generalitzada (TAG).
Mecanisme d’acció
Inhibidor de la recaptació de serotonina i noradrenalina (IRSN).
Posologia i forma d’administració
Via oral. La dosi inicial en pacients amb TAG és de 30 mg un cop al dia amb o sense aliments. Si la resposta
és insuficient es pot incrementar a 60 mg, essent aquesta la dosi habitual de manteniment en la majoria de
pacients. En pacients amb episodis comòrbids de depressió major, la dosi d’ inici i la de manteniment és de
60 mg un cop al dia. Pot augmentar-se la dosi fins 90-120 mg dia segons la resposta i tolerabilitat. Cal evitar
la interrupció brusca del tractament.
Dades d’eficàcia
Només hi ha disponibles 4 estudis comparatius amb placebo a curt termini (9-10 setmanes) dels quals 2
inclouen un control actiu (venlafaxina) i un estudi comparatiu amb placebo a més llarg termini (52 setmanes)
per a la prevenció de recaigudes en pacients adults. En tots els estudis ha estat més eficaç que placebo. Per
poder augmentar la potència de la comparació entre duloxetina i venlafaxina, s’ha fet una anàlisi conjunta
dels dos estudis amb control actiu (venlafaxina) i només ha demostrat no inferioritat respecte de venlafaxina.
Dades de seguretat
L’FDA ha publicat una revisió de la seguretat de duloxetina després dels tres primers anys des de
l’autorització en què es destaquen els efectes adversos relacionats amb l’increment d’hemorràgies
(fonamentalment digestives), la hiponatrèmia i les caigudes relacionades i els trastorns de la micció o
retenció urinària.
• Reaccions adverses
Les reaccions adverses més freqüents són: (≥10%): nàusees (25,2%), cefalea (15,3%), sequedat de boca
(13,8%), somnolència (10,9%), fatiga (10,8%), insomni (10,4%), mareigs (10,3%) i restrenyiment (10,3%). Els
ISRNA presenten més efectes adversos càrdiotòxics i hipertesius que els ISRS.
• Contraindicacions
Hipersensibilitat a la duloxetina o a alguns dels excipients.Tractament concomitant amb inhibidores
irreversibles no selectius de la monoaminooxidasa (IMAO), fluvoxamina, ciprofloxacina ja que pot donar lloc a
concentracions elevades de duloxetina. Insuficiència hepàtica. Insuficiència renal greu (aclariment de
creatinina <30 ml/min). Pacients amb hipertensió no controlada.
• Precaucions
Pacients amb antecedent de mania i/o convulsions o acatísia; midriasi, pressió intraocular elevada o
glaucoma d’angle estret; hipertensió arterial i altres trastorns cardiacs; alt risc de suicidi, alt risc de sagnat; alt
risc d’hiponatrèmia; elevació dels enzims hepàtics.
• Interaccions amb aliments i medicaments:
Altres fàrmacs sedants (augment de l’efecte); iMAO, ISRS, tricíclics com clomipramina o amitriptilina, herba
de Sant Joan (Hypericum perforatum), venlafaxina, triptants, tramadol, petidina i triptòfan pel risc de
síndrome serotoninèrgic. Anticoagulants i antiagregants pel risc incrementat de sagnat.

La duloxetina pot augmentar la toxicitat dels medicaments metabolitzats pel CYP2D6 (risperidona,
antidepressius tricíclics com nortriptilina, amitriptilina, imipramina, flecaïnida, propafenona i metoprolol).
Les persones fumadores presenten unes concentracions plasmàtiques un 50% més baixes que els no
fumadores.
• Utilització en grups especials
Embaràs. No s’ha estudiat en aquests pacients. No se’n recomana el seu ús.
Lactància. No es recomana l’ús de duloxetina durant la lactància materna ja que es desconeixen els efectes
que pot produir en els nadons.
Insuficiència renal. No cal ajustament posològic en pacients amb aclariment de creatinina entre 30 i 80
ml/min).
Insuficiencia hepàtica: No s’ha d’utilitzar pel risc d’efectes adversos.
Nens i adolescents: No s’ha estudiat en aquests pacients. No se’n recomana el seu ús.
Pacients de edat avançada: Cal precaució quan s’utilitzen les dosis màximes ja que les dades són molt
limitades per als pacients d’edat avançada.

Especialitats

Laboratori // Preu
Lilly // 30,99 €

®

Cymbalta 30 mg 28 càpsules
Cymbalta® 60 mg 28 càpsules
Xeristar® 30 mg 28 càpsules
Xeristar® 60 mg 28 càpsules

Lilly // 49,58 €
Boehringer Ingelheim // 30,99 €
Boehringer Ingelheim // 49,58 €

Cost (€) / tractament mes

Venlafaxina 75
mg/dia

20,30 €

Venlafaxina 150
mg/dia

40,60 €

Paroxetina 20
mg/dia

14,96 €

Duloxetina 60
mg/dia

53,12 €

Duloxetina 30
mg/dia

33,20 €
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Per a la realització d’aquesta avaluació s’ha seguit el procediment normalitzat de treball del Comitè Mixt
d’Avaluació de Nous Medicaments (CmENM) d’Andalusia, Aragó, Navarra, País Basc i l'Institut Català de
la Salut.
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