
 

 

Prescripció diferida d’antibiòtics, 

una oportunitat. L’implementem? 
 
Gladys Bendahan 
(gbendahan.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Tot i la creixent preocupació per les 

resistències microbianes als antibiò-

tics, el seu ús segueix augmentant a 

Espanya, que es troba entre els paï-

sos que més en consumeixen. 

 

Una revisió sistemàtica d’estudis anglosaxons 

apuntava que la prescripció diferida d’antibiòtics1 

(PDA) podria ser efectiva per reduir l’ús d’an-

tibiòtics sense incrementar les complicacions de les 

infeccions, a canvi d’una lleugera reducció en la 

satisfacció del pacient. La PDA està indicada en cas 

d’infeccions no greus, que s’autoresolen sense 

prendre antibiòtics i en persones que no tenen risc 

de complicacions: en aquests casos s’explica al pa-

cient els símptomes i l’evolució esperada i se li in-

dica que únicament es prengui els antibiòtics 

si els símptomes empitjoren o si no hi ha mi-

lloria clínica uns dies després de la visita mè-

dica. 

 

L’assaig clínic que presentem2,3, multicèntric, alea-

toritzat, obert i pragmàtic, dut a terme entre els 

anys 2009 i 2012, és el primer estudi en un entorn 

espanyol que explora l’eficàcia i la seguretat d’a-

questa intervenció amb variables clíniques, compa-

rant directament diferents estratègies.  

 

Es van incloure 405 adults de 23 centres d'atenció 

primària a Espanya amb infeccions respiratòries 

agudes no complicades i amb dubtes raona-

bles de si s’havien de tractar amb antibiòtics.  

 

La variable principal va ser la durada i la gravetat 

dels símptomes. Cada símptoma es va puntuar en 

una escala Likert de 6 punts (puntuacions de 3 o 4 

van ser considerats moderats i de 5 o 6, greus).  

 

Les variables secundàries van incloure l'ús d'antibi-

òtics, la satisfacció del pacient i les creences dels 

pacients sobre l'eficàcia dels antibiòtics. 
 

Es va entrenar els metges sobre com informar 

de forma estructurada als pacients de la be-

nignitat dels processos, de la durada espera-

da de la simptomatologia, de l’escàs benefici 

marginal a expenses d’efectes adversos i de 

les resistències als antibiòtics, així com del pro-

pòsit de l’estudi. Aquesta informació va ser reforça-

da amb material escrit.  
 

Els pacients es van aleatoritzar a una de quatre 

possibles estratègies: 1) prescripció immediata  

d’antibiòtic, 2) no prescripció d’antibiòtic 3) PDA 

amb lliurament de la recepta d’antibiòtic en mà 

(PDAM) i 4) PDA amb l’opció de tornar al taulell 

administratiu per recollir la recepta al 3r dia de la 

visita (PDAT). Se’ls va fer un seguiment telefònic 

als 2, 7, 15 i 22 dies si els símptomes persistien i 

tots varen ser visitats als 30 dies. 

 

A l'anàlisi es van incloure 398 pacients (34,2% ho-

mes) amb una edat mitjana (DE) de 45 (17) anys. 

80,1% no eren fumadors i 93,5% no tenien cap 

comorbiditat respiratòria. La presència de símpto-

mes en la primera visita va ser similar entre els 4 

grups. La infecció més comuna va ser la faringitis 

aguda (46,2%) seguida de la bronquitis aguda 

(32,2%). 

 

Respecte a l’estratègia de prescripció immediata, 

les estratègies PDAM i PDAT mostren: 

1) Un lleuger increment de la durada de símpto-

mes greus de 0,4 i 1,5 dies, respectivament. 

Les diferències no varen ser clínicament re-

llevants i no es van veure diferències en la 

satisfacció dels pacients.  

2) Una reducció absoluta d’utilització d’an-

tibiòtics del 58% i 68% respectivament.  

3) Un menor percentatge de pacients tornarien 

a la consulta mèdica per un episodi semblant 

69,% i 69,1% versus 85,7% en el grup amb 
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Prescripció d’antibiòtics en el decurs de la 

jornada laboral 
 

Noemí Villén  (nvillenr.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Una carta publicada al JAMA Internal Medicine posa 

de manifest la prescripció innecessària d’antibiòtics 

(ATB) en infeccions respiratòries agudes (IRA) a 

mesura que la jornada laboral s’allarga, el que els 

psicòlegs anomenen la fatiga de la decisió. 
 

Els autors van analitzar les visites per IRA en paci-

ents de 18 a 64 anys en jornades laborals de qua-

tre hores (es van excloure els pacients amb una 

malaltia crònica o altres patologies agudes, on l’ús 

d’un antibiòtic podria estar indicat).  
 

Es va prescriure un antibiòtic en un 44% de les 

21.867 visites realitzades. El més destacable va 

ser que la prescripció d’antibiòtics va ser superior 

en la tercera (OR 1,14; IC 95% 1,02-1,27) i en la 

quarta hora de la jornada laboral (OR 1,26; IC 

95% 1,13-1,41) en comparació amb la primera 

hora (figura 1). Com a causes d’aquesta associa-

ció, els autors exposen el desig del metge de fer 

alguna cosa significativa per als pacients, de con-

cloure la visita ràpidament, o la por irreal de possi-

bles complicacions.  
 

Com a solucions, proposen modificar l’horari, fent 

sessions més curtes i amb pauses obligatòries.  
 

Figura 1. Prescripció d’antibiòtics en el decurs de la jornada 
laboral (extret de Linder et al.) 
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Amb antibiòtics, més no vol dir millor 
 

Gladys Bendahan (gbendahan.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Per al tractament empíric de les faringitis estrepto-

còcciques, les guies actuals recomanen dosis bai-

xes de β-lactàmics, principalment penicil·lina V, en 

pacients no al·lèrgics a la penicil·lina. 
 

Aquest estudi1 té com a objectiu conèixer l’actitud 

dels professionals d’atenció primària en el tracta-

ment de les faringoamigdalitis estreptocòcciques a 

Espanya. 
 

Es tracta d’una enquesta feta per Internet en una 

mostra de professionals durant un període de 3 

mesos l’any 2013. Un total de 1.239 metges de 

família van completar-la. 
 

Malgrat les limitacions inherents als possibles biai-

xos val la pena destacar els següents resultats: 
 

En cas de sospita de faringitis estreptocòccica, 

només el 12,3% van considerar la peni-

cil·lina V com l’antibiòtic de primera elec-

ció. L’amoxicil·lina va ser l’opció més seleccio-

nada en un 54,8% de casos seguida per amoxi-

cil·lina-clavulànic en un 29,3%. 

Respecte de la dosi emprada, el 41,6% dels 

metges varen afirmar l’ús de dosis més alt-

es d'antibiòtics que les recomanades (més 

de 1.200.000UI o 800mg de penicil·lina V dues 

vegades al dia, o més de 500 mg d'amoxicil·lina 

o d’amoxicil·lina clavulànic tres vegades al dia). 
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Repercussions a la pràctica clínica 

La penicil·lina V continua essent el tractament 

d’elecció en les faringoamigdalitis estreptocòci-

ques (Penilevel oral® 30 caps: 2caps/12 h: 

Correspon a 800mg=1.200.000UI cada 12h).  

Repercussions a la pràctica clínica 

En els pacients amb infeccions respiratòries agu-

des no complicades, les estratègies de prescripció 

diferida d’antibiòtics es varen associar a una im-

portant reducció en el consum d’antibiòtics, 

un increment de la percepció -per part del 

pacient- que els antibiòtics no són gaire 

efectius en aquestes situacions i una reduc-

ció de la intenció d’anar a la consulta mèdica 

sobre aquest problema de salut. 

prescripció immediata. 

4) Un major percentatge de pacients que cre-

uen que, per aquests episodis, els antibiòtics 

no són efectius o no són del tot efectius: 

19% i 15,6% versus 8,2% en el grup amb 

prescripció immediata. 
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Amb les estratègies de prescripció diferida, la sa-

tisfacció dels pacients i la durada i gravetat 

dels símptomes varen ser clínicament simi-

lars a la prescripció inmediata. 

Els resultats d’aquest assaig clínic realitzat en el 

nostre medi són una oportunitat per promoure la 

prescripció diferida d’antibiòtics de forma racional 

i satisfactòria per al pacient. 
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Pioglitazona i risc de càncer 
 
Joan Antoni Vallès  (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

 

La pioglitazona s’ha associat a diversos efectes adversos, com edemes, agreujament de la 

insuficiència cardíaca, augment de pes, infeccions, alteracions de la visió, miàlgies i a fractures òssies. 

Respecte al risc de càncer de bufeta urinària (CBU), l'Agència Europea del Medicament (EMA) i altres 

agències internacionals varen requerir estudis postcomercialització per aclarir si la pioglitazona s’asso-

ciava a augment de risc de càncer en la bufeta o amb altres tipus de càncer.  
 

L’associació entre CBU i ús de pioglitazona es remunta a estudis preclínics d’abans de l’any 1999, quan 

es varen observar CBU en rates mascle tractades amb pioglitazona i es va plantejar la hipòtesi sobre les 

urolitiasis induïdes pel fàrmac. La pioglitazona va ser autoritzada el mes de juny de 1999 per la Food 

and Drugs Administration (FDA) i l’octubre de 2000 per l’EMA, amb informació sobre carcinogenicitat a la 

fitxa tècnica però sense alertes específiques sobre selecció i monitoratge en humans.1  

 

Posteriorment tenen lloc un sèrie de fets rellevants: 

Juny 2004 
S’afegeix a la fitxa tècnica de l’FDA que s’han associat tumors del tracte urinari en rosegadors tractats 
amb fàrmacs amb activitat dual PPAR α/γ (la pioglitazona és agonista selectiu per a PPAR γ). 

Març 2005 Un estudi confirma la carcinogenicitat dels agonistes PPAR en rosegadors. 

Octubre 2005 
L’assaig PROactive (5.238 pacients) informa sobre 14 casos de CBU (vs. 5 en el grup amb placebo; RR 
2,83 IC 95% 1,02–7,85, p=0,040). Els autors comenten l’exposició dels pacients a altres carcinògens, l’hà-
bit tabàquic i els antecedents personals o familiars de càncer.2 

Juny 2010 
Un estudi de casos i controls de farmacovigilància de l’FDA registra 31 casos de CBU associats a pioglita-
zona (OR 4,30 IC 95% 2,82–6,52) en pacients tractats durant més de 2 anys.3 L’FDA informa de "Potencial 
augment del risc de CBU després de dos anys d’exposició” (avaluació encara en curs). 

Setembre 2010 Estudi KPNC de cohorts en exposats més de 24 mesos: anàlisi intermèdia: HR 1,4 (IC 95% 1,03-2,00)4 

Juny 2011 
Estudi retrospectiu de cohorts (base de dades asseguradora de salut de França; 1.491.060 pacients amb 
diabetis, 155.535 tractats amb pioglitazona): HR global 1,22 (IC 95%: 1,05-1,43) i, en els exposats durant 
més de 24 mesos (i dosi acumulada >28 grams), un HR 1,34 (IC 95%: 1,04-1,79).5 

Juny 2011 Suspensió de la pioglitazona a França i a Alemanya. 

Juliol 2011 

L’EMA confirma l'existència d'un petit augment del risc de CBU, tot i que la relació benefici-risc global és 
positiva. En recomana restriccions d’ús i mesures que en minimitzin el risc. 
L’FDA afegeix una recomanació a la fitxa tècnica quant a no usar pioglitazona en pacients amb CBU 

actiu i emprar-la amb precaució en pacients amb antecedent de CBU. 

Desembre  
2011 

L’EMA afegeix a la fitxa tècnica de pioglitazona les recomanacions esmentades. 

Desembre  
2011 

Resultats de la metanàlisi sobre tots els assaigs clínics de Takeda amb pioglitazona: 19 (0,15%) casos amb 
pioglitazona vs 7 (0,07%) casos en el grup control (HR 2,64, IC 95%: 1,11-6,31, p=0,029).6,7 

Maig 2012 

Un estudi retrospectiu de cohorts fet en més de 600 clíniques del Regne Unit (UK general practice re-
search database) que varen incloure 115.727 pacients amb DM2 (edat mitjana 64,1) que iniciaven un tracta-
ment amb un antidiabètic oral durant 12 o més mesos (seguiment mig 4,6 anys). A partir d’aquesta base de 
dades es va fer un estudi de casos amb els nous diagnòstics de CBU (470 pacients; 89,4 casos per 100.000 
persones/any) i els controls (20 per cada cas) en relació amb el fàrmac prescrit. L’ús de pioglitazona es va 
associar amb un increment del risc de CBU (RR 1,83, IC95% 1,1 a 3,05), essent més elevat entre els paci-
ents amb durades de tractament superiors als 24 mesos (RR 1,99) i entre els que varen acumular una 
dosi elevada (RR 2,54).8 

2012  
Entre els anys 1999 i 2012 els sistemes de farmacovigilància Eudra i de l’FDA varen enregistrar més de 110 
casos de CBU associat a pioglitazona.3  

Caduca la patent de pioglitazona i l’EMA i l’FDA autoritzen la comercialització de diversos genèrics. 

Gener 2014 

Un estudi retrospectiu en 34.970 pacients de Taiwan (2005 a 2009) va mostrar (anàlisis bivariants) un 
risc de CBU significativament més elevat amb pioglitazona (RR 1,59; IC 95% 1,32-1,91), especialment si la 
dosi acumulada o la durada del tractament eren elevades. L’anàlisi multivariant va mostrar que només el 

diagnòstic de malaltia crònica renal s’associava significativament al risc de CBU (5,45; 2,99–9,93).9 

Febrer 2014 

Un estudi retrospectiu de cohorts en pacients amb DM2 en hospitals de Corea va analitzar 11.240 paci-
ents tractats amb pioglitazona i 101.953 controls. Va mostrar un augment no significatiu del risc (RRA 1,35 
IC 95% 0,75-2,45) però sí quan la durada del tractament era superior a sis mesos (RRA 1,97; IC 95% 1,02-
3,8). Entre els pacients amb CBU hi va haver una significativa major proporció de pacients amb antecedents 
d’altres càncers (36,1% vs 24,9%), amb hiperplàsia benigna de pròstata- (33,2% vs 19,%) i menor filtrat 
glomerular (62 vs 71,3).10 

Agost 2014 

Una metanàlisi de 18 estudis (5 assaigs clínics i 13 observacionals) va mostrar un major risc de CBU en-
tre els pacients tractats amb pioglitazona en el marc dels assaigs clínics (7.878 pacients; OR 2,51, IC 95% 
1,09-5,8) i dels estudis observacionals (més de 2.6 milions de pacients; OR per als usuaris 1,21, IC 95% 
1,09-1,35). El risc es va associar a la dosi acumulada (més de 28 grams, OR 1,64) i a la durada (12 a 24 
mesos OR 1,41, IC 95% 1,16-1,71; més de 24 mesos OR 1,51).11 



 

 

Amb l’objectiu d’aclarir els resultats i els biaixos 

d’assignació, un estudi va recopilar diverses co-

horts internacionals de pacients amb DM2 

(British Columbia, Finlàndia, Manchester, Rotter-

dam, Escòcia i la base de dades britànica UK Clini-

cal Practice Research Datalink), ajustant per l’ex-

posició al fàrmac (dosi i temps). Es varen analitzar 

dades d’1,01 milions de persones (5,9 milions per-

sones/any), amb 3.248 casos incidents de CBU, 

117 dels quals exposats en un període de segui-

ment de 4 a 7,4 anys. No es va trobar evidència 

per a cap associació entre l’exposició acumulada 

a pioglitazona i el CBU en homes (RR ajustat per 

100 dies d’exposició 1,01; IC 95% 0,97 a 1,06) 

ni en dones (RR 1,04; IC 95% 0,97 a 1,11).12  
 

El juliol de 2015, un estudi de la base de dades 

de la Kaiser Permanent de Califòrnia del Nord 

(KPNC) va identificar les persones amb diagnòstic 

de DM1 o DM2 majors de 40 anys, excloent les que 

tenien diagnòstic de CBU o d’altre tipus almenys 6 

mesos abans d'iniciar-se l'estudi.  
 

Varen estudiar l’ús de pioglitazona (dues o més 

prescripcions en 6 mesos) i diferents tipus de càn-

cers (confirmats) amb l’objectiu de determinar si 

l’ús de pioglitazona estava associada amb un aug-

ment del risc de càncer. A partir d’una cohort de 

193.099 persones de més de 40 anys, en què 

34.181 (18%) van rebre pioglitazona (durada mit-

jana de 2,8 anys; rang entre 0,2-13,2 anys), 1.261 

pacients van tenir un CBU incident. Les taxes crues 

de CBU en persones tractades amb pioglitazona 

van ser de 89,8 per 100.000 persones/any i de 

75,9 per 100.000 persones/any en les que no la 

varen rebre (HR ajustat 1,06; IC 95% 0,89-

1,26). El risc va augmentar en funció  

del temps des de l’inici del tractament (0,89 

en el grup amb menys de 4,5 anys i 1,20 en 

el grup amb més de 8 anys),  

de la durada del tractament (0,88 en el grup 

amb menys de 1,5 anys i 1,16 en el grup 

amb més de 4 anys), i 

de la dosi acumulada (0,90 en el grup amb 

menys de 14.000 mg i 1,07 en el grup amb 

més de 40.000 mg). 7  
 

A partir d’aquesta base de dades es varen seleccio-

nar 464 casos i 464 controls aparellats. La incidèn-

cia de càncer seria: pioglitazona (19,6%) vs con-

trol (17,5%), amb un OR ajustat d'1,18 (IC 95% 

0,78-1,80 ), és a dir, resultant una associació simi-

lar a l’anterior.  
 

Per a l’anàlisi dels altres 10 càncers es va seguir 

una cohort de 236.507 persones en què tampoc no 

es va trobar associació amb vuit càncers, però sí es 

va observar un augment de risc de càncer de 

pròstata (HR 1,13; IC 95% 1,02-1,26) i del risc 

de càncer de pàncrees (HR 1,41; IC 95% 1,16-

1,71). No es va trobar un patró de risc de càncer, 

ni en funció de la data d’inici, de la durada del trac-

tament ni de la dosi.13  
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Repercussions a la pràctica clínica 

L’administració de pioglitazona no es va associar 

significativament amb major risc de CBU segons 

els resultats dels darrers dos estudis retrospec-

tius de cohorts publicats. No obstant això, no po-

dem oblidar els resultats d’altres estudis -també 

en mostres molt grans de pacients- que han mos-

trat un augment del risc, especialment en casos 

concrets: durada de tractament prolongada, dosis 

altes, persones amb antecedents de càncer...). A 

més, calen estudis addicionals per confirmar o 

descartar l’associació entre pioglitazona i càncers 

de pròstata i de pàncrees. 

 

Es considera que la pioglitazona aporta més be-

neficis que riscos en alguns pacients amb DM2. 

Tot i això, cal fer-ne un ús prudent, tenint en 

compte les seves contraindicacions i els efectes 

adversos, i evitar-ne l’ús en pacients amb risc 

elevat de patir càncer de bufeta (per exemple, els 

que tenen antecedents personals o familiars), he-

matúria microscòpica o exposició a d’altres subs-

tàncies carcinògenes. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_21/2014_Interaccio_clopi_omeprazol_Atencio_Primaria.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_25/2015_Pioglitazone_%20bladder_cancer%20_JAMA.pdf


 

 

Pancreatitis per incretines 
 
Joan Antoni Vallès  
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Corre el temps i queden dubtes de seguretat sense 

resoldre quant als antidiabètics: el risc cardiovas-

cular de tolbutamida o rosiglitazona, el risc de càn-

cer de bufeta de pioglitazona o el risc de fractures 

de les gliflozines, per exemple. També passa amb 

les incretines (agonistes GLP1 i inhibidors del DP-

P4) i la seva seguretat a llarg termini, especialment 

pel que fa al risc de pancreatitis.  

 

S’han publicat dos estudis sobre l'ús d’incretines i 

el risc de pancreatitis aguda. El primer1 és un estu-

di de casos i controls amb base poblacional 

(Dinamarca) que ha inclòs 12.868 pacients hospi-

talitzats per un primer episodi de pancreatitis agu-

da (període 2005-2012) i 128.680 controls, amb 

l’objectiu d’avaluar el risc de PA per GLP-1 i DPP4.  

Entre els pacients amb pancreatitis aguda, 89 

(0,69%) havien estat tractats amb una incretina 

mentre que 684 (0,53%) també l’havien rebut en 

el grup control. L'odds ratio cru va ser d’1,36 (IC 

95% 1,08-1,69) per a les incretines, essent més 

alt el risc entre els pacients que encara estaven 

prenent les incretines que no pas en els pacients 

que ja no les prenien. Entre aquests fàrmacs, els 

riscos més elevats es varen observar amb exenati-

da, liraglutida i vildagliptina. Quan es va ajustar 

segons antecedents de càlculs biliars, alcoholisme, 

obesitat, altres comorbiditats i medicaments asso-

ciats, resulta un OR de 0,95 (IC 95% 0,75-1,21) 

entre usuaris d’incretines. 

 

El segon estudi2 analitza les dades dels assaigs clí-

nics de Novo Nordisk amb liraglutida (fase 2 i 3) 

en el tractament de diabetis mellitus 2, amb l’o-

bjectiu d’avaluar la incidència de pancreatitis en 

aquests pacients. Descriu vuit casos de pancreatitis 

aguda en 6.345 pacients exposats a liraglutida 

(5.021 pacients-any) i un cas en 1.846 tractats 

amb un comparador actiu (glimepirida)  (exposició 

de 1.354 pacient-any). Per tant, són 1,6 casos per 

1.000 pacients-any amb exposició a liraglutida da-

vant 0,9 casos en el grup comparació. El risc rela-

tiu ajustat amb liraglutida va ser d’1,7 (IC 95% 0,2

-13,2] respecte al grup amb comparador actiu. En 

aquest estudi, un dels vuit casos de pancreatitis 

aguda del grup liraglutida no complia criteris diag-

nòstics. Dels set casos restants de pancreatitis 

aguda amb liraglutida, un va tenir la pancreatitis 

immediatament després d’una colangiopancreato-

grafia retrògrada endoscòpica, dos pacients tenien 

càlculs biliars, un tenia pancreatitis crònica i un te-

nia antecedents de pancreatitis aguda.  

 

Tot i aquests dubtes, cal tenir en compte que els 

assaigs clínics eren aleatoritzats i aquests fets hau-

rien d’estar presents en els dos grups. 

 

El temps de latència entre l'exposició a liraglutida 

i la pancreatitis aguda va ser llarg (196-668 dies) 

en sis dels set pacients. Aquest temps seria consis-

tent amb la hipòtesi que la pancreatitis aguda és 

deguda als efectes tròfics sobre el pàncrees 

exocrí i la compressió del conducte pancreàtic. 

Alguns autors han apuntat que aquest fet es podria 

associar a un major risc de càncer de pàncrees.3 

 

D’altra banda, en els assaigs clínics amb liraglutida 

en persones amb obesitat però sense diabetis, 

també es varen notificar casos de pancreatitis agu-

da (9 de 3.291 pacients tractats amb liraglutida 

(0,27%) vs 1 de 1.843 tractats amb placebo 

(0,05%). 

 

Per tal d’establir conclusions més fermes, els estu-

dis de seguretat de les incretines no seran útils ja 

que van ser dissenyats per a examinar la qüestió 

cardiovascular, no les pancreatitis agudes. Per 

tant, caldria fer estudis de base poblacional multi-

nacionals, estudis anatomopatològics postmortem 

dels pàncrees de persones exposades i no exposa-

des a les incretines, estudis prospectius sobre la 

mida dels pàncrees en persones que inicien una 

incretina o estudis a llarg termini sobre el risc 

de càncer de pàncrees en les persones exposa-

des per no romandre en la incertesa perpètua.  

 

Referències bibliogràfiques  
1. Thomsen RW, Pedersen L, Møller N, Kahlert J, Beck-Nielsen H, Søren-

sen HT. Incretin-Based Therapy and Risk of Acute Pancreatitis: A 
Nationwide Population-Based Case-Control Study. Diabetes Care 

2015;38:1089–98. 

2. Jensen TM, Saha K, Steinberg WM. Is there a link between liraglutide 

and pancreatitis? A post hoc review of pooled and patient-level data 

from completed liraglutide type 2 diabetes clinical trials. Diabetes 

Care 2015;38:1058–66. 

3. Butler PC, Elashoff M, Elashoff R, Gale EAM. A critical analysis of the 

clinical use of incretin based therapies: are the GLP-1 therapies safe? 

Diabetes Care 2013;36:2118–25. 

 

Bibliografia addicional  

Egan AG, Blind E, Dunder K, et al. Pancreatic safety of incretin-based 

drugs. FDA and EMA assessment. N Engl J Med 2014;370:794–7. 

U.S. Food and Drug Administration. Saxenda [prescribing informa-

tion]. Available from http://www.accessdata.fda.gov/

drugsatfda_docs/label/2014/206321Orig1s000lbl.pdf Accés 25 No-

vembre 2015 

 

Repercussions a la pràctica clínica 

La pancreatitis aguda és un efecte advers greu, 

de vegades fatal. Dos estudis amb un gran nom-

bre de pacients mostren una associació entre 

pancreatitis aguda i les incretines (GLP1 i iDPP4), 

tot i que el nombre de casos observats és petit i 

hi ha variables de confusió. Per tal d’establir con-

clusions més fermes caldria fer estudis de segu-

retat de les incretines específics sobre les pancre-

atitis aguda.  

 

Amb la informació actual, és recomanable usar 

els iDPP4 i GLP1 amb precaució, especialment en 

els pacients amb major risc de pancreatitis. 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/206321Orig1s000lbl.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/206321Orig1s000lbl.pdf
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Estan canviant les pautes d'utilització dels analgèsics opioides?  

En aquesta edició del Butlletí Comptagotes recomanem aquest article publicat al 

Butlletí d’Informació Terapèutica (BIT) en què es detalla el patró de prescripció 

d’opioides actual i en revisa l’adequació en el tractament del dolor crònic no onco-

lògic. També descriu pautes que cal tenir present per fer un bon ús d’aquests fàrmacs. Enllaç 

 

Com i quan cal fer una reducció gradual de la dosi dels medicaments? 

També publicat al BIT, destaquem aquest article en què es descriuen les estratègies dels principals fàr-

macs en els quals cal fer una suspensió gradual de la dosi després d’un tractament a llarg termini. Enllaç 
 

Recomanacions sobre l’ús i la dosificació de fàrmacs en la insuficiència 

renal crònica 

En el TerapICS, Butlletí de la Comissió Farmacoterapèutica de l’ICS, ha sortit pu-

blicat un article en què es pot trobar un recull dels fàrmacs nefrotòxics, així com les recomanacions  

d’ajustos de dosis de medicaments d’ús freqüent en funció del grau d’insuficiència renal. Enllaç 
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