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Novetats en :

Pes al deixar de fumar

Fenotips

Tractament farmacològic:

-Eficàcia i seguretat dels tractaments

-TSN  (sprai, embaràs)

-Varenicline + altres (TSN, Bupropion)

-línies d’investigació encara futures

“Paquetatge”
Cigarreta electrònica.



Augment mig de 4-5kg (mitjana 4,7kg) a l’any de deixar de fumar

En especial en primers 3 mesos d’abstinència (1kg per mes)

Però: 16% perden pes  

i  13% augmenten >10kg

= en els preocupats vs no preocupats pel pes

No clares diferències segons tractament fc*(TSN, Bupropion, Varenicline i fluoxetina 

reducció mentre es prenen, però no a llarg plaç. Interventi for preventing weight gain after smokingcessation Review Cochrane2012Farley AC 

et al.

62 estudis



TSN menys efectiva en alta dependència, especial en dones molt 
dependents i/o amb” reforçament negatiu de fumar”

Molt Joves (<20anys) i dependència moderada-alta més resistents a 
tots els tractaments fc.

Bupropion i Varenicline anirien millor en alt dependents de més edat

Baixa dependència responen a tots els tractaments però si són >60anys  
millors resultats amb bupropion i varencline

Sep 2014

n= 3622pacients Unitat Tabaquisme, Tractament fc + intervenció 
intensiva



FT2

Abril 2012



Varenicline dosis estàndard (1mgr 2 vegades dia) es més del doble 
d’eficaç per deixar de fumar a llarg plaç en comparació a 
placebo

Varenicline a dosis baixes (<= 1mgr/d) sembla ser similar eficaç a 
Bupropion i TSN i amb menor incidències d’efectes adversos en 
les primeres setmanes de tractament

Hi ha evidència limitada que Varenicline pot tenir un paper en la 
prevenció de recaigudes. (no amb bupropion i no hi ha dades amb TSN
Relapse prevention interventions for smoking cessationPeter Hajek1et al Cochrane Tobacco Addiction Group  20 AUG 2013)

El pacients tractats amb Varenicline poden presentar més efectes 
adversos greus (1/3 més d’efectes adv greus) que els no tractats

Però No hi ha prous evidencies per concloure l’associació de 
Varenicline i efectes adversos cardiovasculars , hi ha una petita 
evidencia en els psiquiàtrics



Maig 2013



Eficaços  TSN, Bupropion i Varenicline.... 

Similar Eficàcia de Bupropion i de TSN una sola 
presentació



Però Similar eficàcia TSN combinades presentacions

i Varenicline, sent superiors a Bupropion



Bupropion demostra no excés d’events psiquiàtrics ni 
cardivasculars

Varenicline demostra no excés d’events psiquiàtrics,

si cardiovasculars de forma no significativa



TSN augment events CV a 
expenses d’events lleus 
(taquicàrdia i palpitacions) 

No evidència d’augment 
d’events cardiovasculars 
Varenicline ni Bupropion



Dades del UK’s Clinical Practice Research Dataling de 2006 a 2013

N=119546,   TSN 81545,   Bup 6741,   Varen 31260

No evidència d’augment events fatals ni no fatals (siucidi, intents, 
depressió que requereixi tractament, mortalitat per qualsevol causa) en 
els tractats amb Bupropion o Varenicline, respecte els tractats TSN



Actualització de 
revisions 2013 
Cochrane

al Maig 2014

No eficàcia de Naltrexona (sola o asociada a TSN), No eficàcia 
ISRS, ni d’ Herba de St Joan

En Embarassades: “Counselling” e intervencions piscològiques 
eficaces en cessació i en disminuir baix pes al néixer i 
prematurs.



Smoking cessation interventions for smokers with current or 

past DEPRESION (Review) Van der Meer RM et al. Agost2013

Per abstinència tabac a llarg plaç:

*Evidencia eficàcia d’aplicar model “control de l’estat d’ànim” 
psicosocial.

*Evidencia debil d’eficàcia de bupropion pacients amb depressió 
passada, (no evidencia en depressió actual, ni sol ni associat a TSN).

No es valora Varenicline** i no prou evidencies per valorar IRSS; 

TSN (xiclets) efecte positiu però no significatiu

Tractaments en fumadors/es amb depressió



Novetats en productes TSN comercialitzats a Espanya:

Sprai bucal de nicotina

*
Envàs de 150 pufs (cost aprox 27,7€)

1-2 pufs/vegada, màx 4pufs/h i 64pufs/d

Efectes adversos: Singlot i irritació faríngia

(Tonnesen 2012)

Noves dosi de comprimits nicotina comercialitzades: 

*Dosis 1,5mgr i 4mgr

http://www.nicorette.es/productos/spray-nicotina�


n=403, en 23 maternitats de França

Augment  TAd: 0,02mmHg/dia  (aprox 3-4mmHg)

Pegats nicotina i embaràs...





Varenicline + pegats nicotina és més eficaç que 
vareniline sola ?

Unitat Tabac Bellvitge

170p V+Pegat Nicotina

171p V+Pegat placebo

Fumadors 20cig o + /dia

Varecline dosi estàndard + pegat 
21mgr/24h

Seguiment  fins 24set

No més efectiva que Varenicline sola



* No diferències significatives en efectes secundaris

* Potser si més efectiva la combinació en fumadors de >29cig/d

Ajustat per edat,sexe 
i terapeuta



7centres de Sudàfrica

222p V+Pegat Nicot /224p V+Pegat placeb

Fumadors 10cig o + /dia

Varecline dosi estàndar + Pegats 15mg/16h 
desde 2 set previ dia D

Seguiment  fins 24set

Augment èxit amb 
la convinació 
V+Pegat Nicotina

Juliol 2014 JAMA

Efecte 

“Precàrrega” ???**



* No diferències significatives en efectes secundaris, tret de major 
reaccions cutànias no greus en la combinació V+Pegat Nicot

però

En grup V+ Pegat placebo 2 embarassades: 1 sense embrió i l’altre neix amb 
Trisomia 21 amb defectes cardíacs, sense poder confirmar relació.



Varenicline + bupropion nicotina  és més efectiu que 
vareniline sola ? Minessota

249p V+B

257p V+placebo

Fumadors 10cig o + /dia

Varenicline i Bupropion dosi 
estandar (fins a 12set)

Seguiment  fins 52set

38% perdues

Efectes adversos: Més aparició 
d’ansietat i depressió amb la 
combinació però no 
estadísticament significatiu

JAMA gener 2014



No diferències 
d’eficacia global ...

Major 
abstinència en 
fumardors de 
>20cig i en alta 
dependència

Però....



Diu que V+B més efectiva en especial en fumadors molt 
dependents.... Però   n petita i seguiment a 12set només i en 
pacients que han “fallat” amb TSN



I el pes...?

Al seguiment al finalitzar el tractament (12set):

1,1 kg  Vareni+Bupo     vs   2,5 Kg  Vareni (p<0,01)

Però...a la set 26 i a la set 52  No diferències signiticatives 



En pacients tractats previament* 
amb Varenicline, el tractar-los de 
nou amb  V segueix sent eficaç

Sense variació significativa en els 
efectes adversos*

Clinical Pharmacology & Therapeutics (2014); 96 3, 390–396. advance online 
publication 09 July 2014. doi:10.1038/clpt.2014.124

N:  V 249, Placebo 245



I en breu.... O no tant breu... 



23estudis amb 10610 pacients

(21 varenicline vs 2 citisina amb 937pacients)

Citisina i Vareniclina  efectius en front a placebo, i 
probablement Citisina més efectiu i més cost efectiu que 
Varenicline (més barat, menys efectes secundaris)

Cal però estudi  Varenicline vs Citisina directe.

Inconvenient posodologia Citisina i no disponible aquí



“Vacunes antinicotina”

Vacuna NicVAX: Estudis fase IIIsi resposta 
anticossos però no canvis cerebrals, ni augment 
d’eficàcia amb Varenicline o suport  conductual *

Vacuna NIC002 i Vacuna TA-NIC: no publicats fase 
III

Noves investigacions fent servir: nano-lipoplex, a trivalent 
nicotine vaccine formulated with alum... encara inicial

“diciendo que la vacuna antinicotina podría estar disponible en humanos en el año 2006”

Edit. Arch Bronconeumol. 
2005;41(1):2-4



Psilocibina (al·lucinògen)

Subtipus de receptors de

Acetilcolina

En estudi.... Potser pel futur 
tractament...?

Etc...



I potser aviat veurem Varenicline també en tractament del 
craving en deshabiatuació alcoholica...



Νοϖα διρεχτιϖα ευροπεα σοβρε “παθυετατγε” δελ 
ταβαχ

•Prohíbe los cigarrillos y el tabaco de liar con aromas característicos. (incluido el mentol)

•Obliga a la industria tabacalera a informar en detalle a los Estados miembros sobre los 
ingredientes que utiliza en sus productos (en particular, los cigarrillos y el tabaco de liar)

•Exige que se incluyan advertencias sanitarias en los envases de los productos del tabaco y 
los productos relacionados. Las advertencias combinadas (imágenes y texto) deben cubrir el 
65% de las caras anterior y posterior en el caso de los cigarrillos y el tabaco de liar.

•Elimina los envases pequeños para determinados productos del tabaco.(no <20cigarrillos 
o 30gr tabac liar, no “slim”,no envases con otras formas)

•Excluye todo tipo de elementos promocionales o engañosos sobre los productos del 
tabaco.

•Prevé un sistema de seguimiento y rastreo a nivel de la UE para combatir el comercio 
ilícito de los productos del tabaco.

nova normativa europea sobre “paquetatge” del tabac



Inici aplicació maig2014 però 2 anys de moratòria i fins a 4 per 
alguns aspectes com les cigarretes mentolades

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_es.htm

Marca nivells màxims de quitrà (10), nicotina (1) i CO (10) x cigarreta (però 
sense figurar en el paquet de tabac els gr d’ells per evitar “pensar en el menys 
dolent el que menys té”)

No incorpora obligació “etiquetat genèric” com a Austràlia

No afecta a normativa del cultiu del tabac

•Permite que los Estados miembros prohíban las 
ventas por internet de los productos del tabaco y 
los productos relacionados.

•Establece requisitos de calidad y seguridad para 
los cigarrillos electrónicos.

•Obliga a los fabricantes a notificar los productos 
del tabaco novedosos, antes de introducirlos en el 
mercado de la UE.

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_es.htm�


*Cal supervisar el pes durant el deixar de fumar i fer especial 
atenció als/les que augmenten >1kg al mes en els primers mesos

*Probablement la TSN es menys eficaç en dones molt fumadores i 
en joves tots els tractaments tenen menys eficàcia

*Han aparegut noves dosis de comprimits nicotina i formulació en 
spray bucal però encara no podem valorar en el nostre medi la seva 
utilitat, respecte a les fórmules prèvies.

*Ús molt prudent dels pegats de nicotina en embarassades i amb 
control de la TA.

*Combinació de diverses formes de TSN tenen eficàcia similar a 
Varenicline

En resum, i pel dia a dia de la consulta:



*No hi ha evidència clara d’augment d’events CV ni 
psiquiàtrics amb Varenicline i Bupropion 

*La combinació de varenicline + pegats nicotina, si be és 
segura  no sembla augmentar l’efecicàcia encara que cal 
confirmar-ho en grans fumadors

*La combinació de varenicline i bupropion podria augmentar 
l’efecicàcia a l’any en fumadors de elevada dependència i 
consum, però cal confirmació

En resum, i pel dia a dia de la consulta (II):



Agraïments a la DUI Mª Angeles Santos i als Companys/es del 
Grapat per la seva col·laboració en aquesta ponència
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