
 

 

Lupus eritematós cutani subagut associat a inhibidors de la bomba de protons  
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara? 

Els inhibidors de la bomba de protons (IBP) s’utilitzen àmpliament per al maneig de malal-

ties digestives com l’esofagitis per reflux, els ulcus pèptics, la síndrome de Zollinger Ellison, la prevenció 

de les reaccions adverses digestives per antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) i també per a l’eradicació 

de la infecció per Helicobacter pylori en combinació amb antimicrobians. Disposem de 5 IBP comercialit-

zats: esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol i rabeprazol. Els IBP s’han associat a casos de 

fotosensibilitat.  
 

Resum de la publicació 

El lupus eritematós cutani subagut (LECS) debuta amb plaques eritematoses policícliques o lesions pa-

puloescamoses psoriasiformes en àrees exposades al sol que poden anar acompanyades d’altres símpto-

mes com artràlgia. Per al diagnòstic poden ser necessaris els tests cutanis i serològics, amb presència 

d’anticossos anti Ro o antigen relacionat amb la síndrome de Sjögren.  

 

L’Agència Europea del Medicament (EMA) ha revisat l’associació entre IBP i LECS a partir de la publicació 

de 24 casos detectats en un centre de Dinamarca, d’un estudi de casos i controls poblacional realitzat a 

Suècia amb 234 pacients amb LECS per fàrmacs (34 amb IBP) i de 17 casos més publicats en revistes 

biomèdiques. Els casos notificats estaven ben documentats i incloïen biòpsia i tests serològics. La majo-

ria de pacients varen millorar després de suprimir el medicament i, en alguns casos, va reaparèixer en 

tornar a exposar el pacient a un IBP. L’estudi de casos i controls va mostrar un augment de risc en per-

sones tractades amb IBP respecte a les no tractades (OR 2,9 i IC95% 2-4).  
 

Prenent en consideració totes aquestes dades, l’EMA ha publicat la informació següent: 
 

Els IBP s’han associat de forma molt infreqüent a LECS. 
El temps de latència entre la presa del fàrmac i l’aparició del LECS pot anar des de setmanes a mesos 

o, fins i tot, anys després de prendre’s el fàrmac. 
Si el pacient desenvolupa aquestes lesions en prendre un IBP, ha d’evitar l’exposició al sol. 
Es valorarà suprimir el tractament amb IBP, sempre i quan no sigui imprescindible per a la patologia 

per a la qual s’ha indicat. 
En la majoria de casos els símptomes milloren en suprimir el fàrmac. Si el pacient no millora després 

de setmanes o mesos d’haver suprimit el tractament, podria ser necessari l’administració de corticoi-

des tòpics o sistèmics. 
Si un pacient ha tingut un LECSA amb un IBP, pot reaparèixer si es torna a exposar a qualsevol IBP. 

Per a més informació, vegeu l’article 
Proton pump inhibitors: very low risk of subacute cutaneous lupus erythematosus. Drug Safety Update vol 9 issue 2 September 2015: 1. Enllaç 
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Els IBP s’han associat a casos de LECS, tot i que de forma molt infreqüent. Cal sospitar-ho en un pa-

cient que pren IBP i que presenta lesions en àrees exposades al sol.  

https://www.gov.uk/drug-safety-update/proton-pump-inhibitors-very-low-risk-of-subacute-cutaneous-lupus-erythematosus


 

 

Fractures amb blocadors  

d’adrenoreceptors α i diürètics de 

nansa  
 
M. Estrella Barceló 

                        (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara? 

Els blocadors α adrenèrgics (BAA) s’utilizen, tant 

per al maneig de la hipertensió arterial (HTA) com 

per a la millora dels símptomes de la hiperplàsia 

benigna de pròstata (HBP). Per al maneig de l’HBP 

s’utilitzen els BAA més selectius, com alfuzosina, 

tamsulosina o silodosina, mentre que per a l’HTA 

sol fer-se servir doxazosina. Els antihipertensius,  

entre aquests els BAA, s’han associat a hipotensió, 

risc de caigudes i fractures. La incidència és més 

alta amb els BAA no selectius com doxazosina o 

terazosina. Alguns estudis han associat l’ús de diü-

rètics de nansa a fractures de fèmur però les dades 

no són concloents.  
 

Resum de la publicació 

En aquest article es resumeixen tres estudis que 

avaluen l’associació entre fractures i fàrmacs per al 

tractament de l’HTA i l’HBP. Són els següents:  
 

Estudi de casos i controls amb una base de 

dades poblacional d’Itàlia. S’hi varen incloure 

81.617 persones entre 70 i 90 anys que varen 

iniciar un tractament per l’HTA o diürètics de 

nansa en qualsevol indicació entre 2005 i 2009. 

L’edat mitjana era de 79 anys (+/-5 anys) i un 

24% eren homes. Se’n va fer el seguiment fins 

desembre de 2012. En aquest període hi va ha-

ver 2.153 persones hospitalitzades per fractura 

de maluc, que es varen aparellar per sexe, edat 

en el moment de l’inici i data de la prescripció 

inicial amb 3 controls. Es varen fer dues anàlisis: 

la primera, de casos i controls per avaluar els 

riscos de les persones exposades als fàrmacs 

(casos) respecte a les no tractades (controls) i, 

la segona, una aproximació “case-crossover” en 

què el pacient era el seu propi control i que és 

especialment útil per comparar períodes d’ex-

posició, quan l’ús de fàrmacs pot comportar ris-

cos immediats o bé la patologia apareix de forma 

abrupta.  
 

Els principals resultats foren: per als diürètics 

de nansa odds radio-OR d’1,67 (IC 95% 1,28-

2,18) i OR d’1,49 (IC95% 1,03-2,10) per a ca-

dascuna de les anàlisis i, per als BAA OR d’1,69 

(IC95% 1,04-2,76) i OR 1,62 (IC95% 0,85-3,07) 

respectivament. No es va trobar associació amb 

la resta d’anthipertensius. El mecanisme seria la 

ràpida disminució del volum plasmàtic per als 

diürètics de nansa i la vasodilatació en el cas 

dels BAA. 
 

Estudi tipus “self-controlled case series de-

sign” amb seguiment de 5.875 homes amb HBP 

pacients tractats amb BAA a Taiwan en què es 

compararen els riscos de fractura de fèmur i ma-

luc en el període exposat respecte al no exposat. 

S’hi varen incloure els pacients tractats amb BAA 

(terazosina, doxazosina, tamsulosina, alfuzosina) 

entre 2007 i 2009 que presentaren una fractura 

de fèmur o maluc. L’edat mitjana dels pacients 

fou de 75,9 anys (desviació estàndard 9,5). Els 

BAA més utilitzats foren tamsulosina (2.806, 

47,8%), doxazosina (1.460-24,9%, dels quals 

445 amb formulació d’alliberació sostinguda) i 

terazosina (1.238, 21%). La raó d’incidència 

(incidence rate ratio-IRR) per les fractures de 

fèmur i maluc fou d’1,36 (IC95% 1,06-1,74) en 

persones que no consumien altres antihiperten-

sius de forma concomitant, efecte que es va ma-

nifestar els primers dies d’iniciar el tractament i 

que no es va mantenir posteriorment. Quant a 

l’anàlisi per principi actiu, només amb doxazosi-

na d’alliberació sostinguda s’observà un augment 

de risc els primers dies de tractament, amb IRR 

d’1,68 (IC95% 1-2,83). 
 

Estudi retrospectiu amb una base de dades de 

Canadà a partir de la qual es va generar una co-

hort de 147.084 homes d’edat igual o superior 

als 66 anys a qui s’inicià una prescripció amb un 

BAA (tamsulosina, alfuzosina o tamsulosina) per 

HBP entre 2003 i 2013. La cohort es va aparellar 

amb controls que no iniciaren tractament amb 

BAA (raó 1:1). S’avaluà la incidència de caigudes 

o fractures els 90 dies posteriors a l’inici del trac-

tament. Tamsulosina fou el BAA més utilitzat, en 

un 84% de pacients. El risc de caigudes amb el 

tractament amb BAA respecte a no prendre’ls fou 

superior (OR 1,14 i IC 95% 1,07-1,21; augment 

de risc absolut del 0,17%) i també ho fou el risc 

de fractures (OR 1,14 i IC95% 1,04-1,29; aug-

ment de risc absolut del 0,06%). També obser-

ven un augment de risc d’hipotensió (OR 1,8 i 

IC95% 1,59-2,03) i de traumatismes cranials 

(OR 1,15 i IC95% 1,04-1,27). 

Referències bibliogràfiques  
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Repercussions a la pràctica clínica 

Els BAA poden produir hipotensió i síncope i, com 

a conseqüència, caigudes i augment de risc de 

fractures, sobretot a l’inici del tractament. Tot i 

que el risc és superior amb els BAA no selectius, 

s’objectiva un petit augment de risc amb els BAA 

selectius. Cal valorar el benefici/risc d’aquest 

tractament abans d’iniciar-lo, sobretot en perso-

nes amb HBP i símptomes lleus o moderats, ja 

que canvis en l’estil de vida poden ser tan efica-

ços com els fàrmacs. Si iniciem un tractament, 

cal informar els pacients d’aquests efectes i fer-

ne un seguiment acurat els primers dies. Si s’ini-

cia tractament amb un diürètic de nansa en gent 

gran s’han d’adoptar les mateixes precaucions, ja 

que també poden augmentar el risc de fractures.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_28/2015_Risk_fall_fracture_prostate_BMJ.pdf


 

 

Utilització de fàrmacs durant la lactància. 
 
Celia González i Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat)  

 

Resum de la publicació 

Algunes societats científiques recomanen la lactància materna exclusiva fins al sis mesos i la lactància 

complementària fins als dotze mesos com a mínim. Malgrat que aquests períodes no són sempre fàcils 

de complir, la lactància és, en qualsevol cas, un període prou perllongat perquè hi hagi la possibilitat que 

la mare necessiti prendre algun fàrmac. 
 

Una gran quantitat de fàrmacs arriben a la llet materna però, en realitat, la majoria ho fan en molt poca 

quantitat i és poc probable que causin reaccions adverses de tipus A (associades al mecanisme d’acció 

del fàrmac i que són les més freqüents) al lactant. Altra cosa són les reaccions de tipus B, per hipersen-

sibilitat, que són molt infreqüents i que no podrem predir.  
 

Tot i així, atesa la vulnerabilitat dels infants, convé conèixer els factors implicats en el pas dels fàrmacs 

a la llet.  

Factors que afecten la concentració del fàrmac en llet materna 

Concentració plasmàtica 

materna i volum de distri-

bució (Vd) 

La difusió passiva és la forma més habitual d’entrada del fàrmac a la llet des del torrent sanguini. Concentra-

cions plasmàtiques més altes estaran directament relacionades amb Vd més baixos, és a dir, menor capacitat 
dels teixits de retenir el fàrmac. Un Vd més elevat (ex: sertralina) contribuirà a una concentració plasmàtica 

menor i menor concentració en la llet. 

Unió a proteïnes plasmàti-

ques (UPP) 

La difusió a llet materna està directament relacionada amb baixos percentatges d’UPP. Quant major sigui la 

UPP (ex: ibuprofèn, acenocumarol), menys fàrmac lliure circularà pel torrent sanguini i menor serà la fracció 

que arribi a la llet materna. Per exemple, la sertralina té una UPP del 98% i tindrà poca transferència a la llet 
materna. En canvi, la venlafaxina, amb una UPP menor, arribarà a la llet materna amb una fracció major.  

Pes molecular 

Molècules més petites arribaran en major quantitat a la llet materna (ex: alcohol, nicotina, cafeïna, etc). L’elev-

at pes molecular de les heparines convencionals, i de les anomenades de baix pes molecular, difícilment passen 

a la llet materna. 

Grau d’ionització 

La llet materna, en ser una mica més àcida (pH 7,2) que el plasma (pH 7,4), fa que les bases dèbils com la 

codeïna i l’oxicodona quedin retingudes en la llet. I al revés, àcids orgànics febles, com la penicil·lina, tendeixen 

a ser ionitzats en el plasma i hi queden retinguts. 

Liposolubilitat 

Escassa rellevància a l’hora d’escollir el fàrmac donada la variabilitat en la composició de la llet materna. 

Aquesta és una suspensió aquosa de nutrients, cèl·lules, hormones, factors de creixement, immunoglobulines, 
enzims, etc., que es barreja amb glòbuls de greix en proporció variable segons el moment de l’alletament. 

Farmacogenòmica materna 

Metabolitzadores ràpides o lentes poden jugar un paper diferencial en determinats casos. Per exemple, el cas 

de la ràpida metabolització de la codeïna a morfina pel citocrom P450 (CYP) 2D6 pot arribar a produir un pic de 

morfina en sang. L’analgèsia recomanada és paracetamol o ibuprofèn. 

Factors que afecten el risc de reaccions adverses de tipus A en el lactant 

Moment de la presa del 

fàrmac i de l’alletament 

Si s’alleta just abans de la presa del fàrmac, les concentracions plasmàtiques del fàrmac seran inferiors. En cas 

que el fàrmac es prengui un sol cop al dia, es recomana prendre’l després de la presa de llet de la nit. Aquest 

raonament no és aplicable a fàrmacs amb vida mitja llarga com el diazepam i, en aquests casos, seria conve-
nient revalorar la necessitat del fàrmac. 

Edat del lactant 
Nadons prematurs i nounats amb menys de dos mesos són els que més risc de toxicitat farmacològica tenen, ja 

que el seu sistema metabòlic i d’excreció és només un terç del que serà quan tingui set o vuit mesos.  

Biodisponibilitat oral 

La presència del fàrmac en la llet no implica necessàriament una exposició del nen al fàrmac en la seva forma 

activa. Per exemple, en el cas de l’omeprazol, en arribar a l’estómac de l’infant, el pH àcid l’inactivarà. En el cas 

de la gentamicina intravenosa, aquesta arriba a la llet materna, però la biodisponibilitat oral és molt escassa.  

Quantitat ingerida de llet 

Cal tenir en compte si es tracta d’un infant en lactància exclusiva (150 ml/kg/dia aproximadament) o bé, si es 
tracta d’una lactància complementària o puntual, com per exemple a la nit. I també, l’edat del lactant, ja que 

aquesta condicionarà la quantitat total de llet ingerida. 

Dosi relativa rebuda per 

part del lactant 

Es tracta d’un quocient (expressat com a percentatge) entre la quantitat rebuda per l’infant a la llet materna 

(mg/kg/dia) i la dosi que pren la mare (mg/kg/dia). En els casos en què la dosi relativa és superior al 10%, 

com per exemple en el cas del liti, l’ús del fàrmac durant l’alletament estaria desaconsellat. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Es fomentarà l’ús responsable dels medica-

ments i de les herbes medicinals, evitant l’auto-

medicació no responsable.  

Es tindran sempre en compte les mesures no 

farmacològiques per tractar el problema de sa-

lut que presenti la mare.  

Si la mare necessita un fàrmac, s’afegirà a les 

mesures no farmacològiques i se seleccionarà 

sempre en primer lloc els fàrmacs considerats 

segurs en la lactància. L’Associació Americana 

de Pediatria i l’Organització Mundial de la Salut 

són dues entitats que han elaborat sistemes de 

classificació dels fàrmacs i d’altres substàncies 

farmacològicament actives en la lactància. 

Aquesta informació es troba disponible, tant 

per a professionals com per als ciutadans.  

Quant a consideracions generals respecte a l’ús 

dels fàrmacs, cal prioritzar sempre els fàrmacs 

tòpics davant dels sistèmics o bé els que no 

s’absorbeixen a budell. Entre aquests hi hauria 

els antiàcids no absorbibles, el plantago ovata 

per al restrenyiment o les resines per a les hi-

perlipidèmies.  

mailto:efernandezl.bcn.ics@gencat.cat


 

 

Dosis moderades d’estatines en 

la prevenció secundària de l’ictus 
 

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

 

Què en sabíem fins ara? 

L’eficàcia de les estatines s’ha demostrat sobretot 

en la prevenció d’esdeveniments cardiovasculars 

en persones de risc alt. Les dades d’eficàcia en la 

prevenció secundària de l’ictus provenen sobretot  

de l’assaig clínic SPARCL, que comparà atorvastati-

na a dosis de 80 mg respecte a placebo. No s’han 

dissenyat assaigs clínics que hagin comparat dife-

rents estatines i pautes de tractament per saber 

quina presenta una relació benefici/risc més favo-

rable. 

 

Resum de la publicació 

En aquesta publicació s’aporten dades del segui-

ment de la cohort de pacients del Patient-Centered 

Research Into Outcomes Stroke Patients Prefer and 

Effectiveness Research (PROSPER), que avalua l’e-

fectivitat dels tractaments de l’ictus en majors de 

65 anys. S’hi inclouen 77.468 pacients hospitalit-

zats per un ictus isquèmic entre 2007 i 2011, que 

no prenien estatines en el moment de l’ingrés i que 

són supervisats durant 2 anys des del moment de 

l’ictus. S’analitzen els beneficis del tractament hi-

polipemiant. Les variables principals de mesura 

són: esdeveniments cardiovasculars i dies d’estada 

a casa i com a variables secundàries la mortalitat 

total, el reingrés per qualsevol causa o per patolo-

gia cardiovascular i l’ictus hemorràgic.  

 

Del total de pacients, 54.991 (71%) reben tracta-

ment amb estatines després de l’alta hospitalària. 

Els pacients tractats amb estatines són una mica 

més joves (78,6 vs 81,2 anys), tenen colesterol 

d’LDL més alt (117 mg/dl vs 96), hi ha més fuma-

dors (13,2 vs 9,4%) i hi ha menys casos de fi-

bril·lació auricular (18,7 vs 30,4%) i de cardiopatia 

isquèmica (20,3 vs 23,3%). L’ús d’estatines s’as-

socia a menys esdeveniments cardiovasculars 

(hazard ratio-HR ajustat 0,91 i IC95% 0,87-0,94), 

menys readmissions per qualsevol causa (HR ajus-

tat 0,93 i IC95% 0,9-0,96), per tant més dies d’es-

tada a casa (28 dies de mitjana, p<0,001) i menys 

mortalitat (HR ajustat 0,84 i IC95% 0,8-0,88). L’ús 

d’estatines no s’associa a augment d’ictus hemor-

ràgics (HR ajustat 0,94 i IC95% 0,72-1,23).  
 

Quant al tractament amb estatines, el 31% de pa-

cients reben dosis altes i la resta tractaments 

menys intensius. Després d’ajustar per possibles 

factors de confusió, no es detecten diferències en 

la incidència d’esdeveniments cardiovasculars (HR 

ajustat 1,02 i IC95% 0,97-1,08), ni en la mortalitat 

(HR ajustat 1,00 i IC95% 0,93-1,08) ni tampoc en 

les readmissions per patologia cardiovascular o per 

qualsevol causa ni en la incidència d’ictus hemorrà-

gic quan es compara el tractament intensiu d’esta-

tines amb dosis moderades.   
 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
O’Brien E, Greiner MA, Xian Y, Fonarow GC, Olson DM, Schwamm LH et 

al. Clinical Effectiveness of Statin Therapy After Ischemic Stroke: Primary 

Results From the Statin Therapeutic Area of the Patient-Centered Rese-

arch Into Outcomes Stroke Patients Prefer and Effectiveness Research 

(PROSPER) Study. Circulation 2015;132:1404-13.  Enllaç 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Hotham N, Hotham E. Drugs in breastfeeding. Aust Prescr 2015; 38:156–9. Enllaç  
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Si cal un fàrmac sistèmic, s’aconsella minimit-

zar-ne al màxim possible l’exposició. Això vol 

dir emprar les dosis terapèutiques més baixes 

possibles (ex. ibuprofèn de 400 mg millor que 

el de 600 mg) durant el mínim temps possible i 

escollir el fàrmac amb la semivida més curta 

dins del grup (millor sertralina que fluoxetina). 

Si s’administra un antibiòtic a la mare, tenir en 

compte que pot modificar la flora bacteriana del 

budell de l’infant. 

En cas de necessitar fàrmacs potencialment tò-

xics, extreure la llet abans d’iniciar el tracta-

ment o, en casos extrems, suspendre temporal-

ment la lactància. Per exemple, estan contrain-

dicats citotòxics, radiofàrmacs, amiodarona, 

sals d’or, liti, retinoides orals... 

Aconsellar la mare d’alletar el lactant abans de 

prendre el fàrmac, atès que la concentració del 

fàrmac en llet serà la més baixa. Si el fàrmac 

es pren un cop al dia, prendre’l després de la 

presa de llet de la nit. Remarcar que això no és 

aplicable per fàrmacs de vida mitjana llarga.   

Tenir en compte que les reaccions de tipus B 

(per hipersensibilitat o al·lèrgies) són molt in-

freqüents (<1% del total), però també imprevi-

sibles. Per tant, si un nen és al·lèrgic a algun 

fàrmac que pren la mare, només ho sabrem un 

cop se li hagi administrat.  

Drogues socials: s’evitarà el consum d’alcohol i 

drogues i es fomentarà l’abstinència mentre 

duri la lactància, adoptant les mesures que si-

guin escaients.   

Fomentar mesures no farmacològiques per esti-

mular la quantitat de llet materna, en comptes 

d’utilitzar fàrmacs galactogogs (ús off-label) 

com la metoclopramida o la domperidona. 

Pot ser útil consultar pàgines web especialitza-

des, com per exemple LactMed o e-lactancia. 

Repercussions a la pràctica clínica 

El tractament amb estatines és eficaç en la pre-

venció secundària de l’ictus. En aquesta publica-

ció s’indica que aquests pacients es beneficien 

del tractament amb estatines a dosis moderades, 

podent no ser necessari en molts casos recórrer 

a tractament amb pautes intensives.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_28/2015_Clinica_efecctiveness_statin_therapy_Circulation.pdf
http://www.australianprescriber.com/magazine/38/5/article/1597.pdf
http://www.e-lactancia.org/
http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.html
http://www.e-lactancia.org/
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La síndrome serotoninèrgica: un efecte advers que es pot prevenir  

En aquest article, publicat al Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya, es descriu 

la síndrome serotoninèrgica produïda per determinats fàrmacs, així com els princi-

pals fàrmacs responsables. Es recomana evitar l’associació de fàrmacs amb efecte 

serotoninèrgic per tal de disminuir el risc d’efectes adversos. Enllaç 

DESTAQUEM... 

Glibenclamida augmenta el risc 

de càncer? 

 
Joan A Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  

Estudis en animals varen apuntar que la glibencla-

mida, també anomenada gliburida, tindria activitat 

oncogènica per producció de molècules química-

ment reactives que contenen oxigen: peròxids, su-

peròxids, radicals hidroxils i oxigen d’alta energia. 

La resta de sulfonilurees (SU) (com gliclazida, glipi-

zida i glimepirida) tindrien un efecte contrari. En 

humans, fins ara, cinc estudis observacionals han 

estudiat l’associació entre glibenclamida i mortali-

tat per càncer, amb resultats contradictoris. 

 

Resum de la publicació:  

Un estudi retrospectiu de cohorts de la base de da-

des U.K. Clinical Practice Research Datalink va in-

cloure 52.600 pacients diagnosticats de DM2 que 

varen iniciar tractament amb glibenclamida 

(n=3.413) o amb una altra SU de 2a generació 

(n=49.187) entre gener de 1988 i juliol de 2013. 

L’objectiu va ser determinar si l'ús de glibenclami-

da s'associava amb un major risc de càncer en 

comparació amb l'ús d'altres SU de 2a generació. 
 

Després d’un seguiment mig (DE) de 5,3 (4,2) 

anys, es varen diagnosticar 4.105 nous casos de 

càncer (sobre 280.288 persones-any de segui-

ment), amb una taxa d'incidència de 14,6 per 

1.000 persones-any. L'ús de glibenclamida no es 

va associar, de forma estadísticament significativa, 

amb un major risc de qualsevol tipus de càncer en 

comparació amb l'ús d'altres SU de 2a generació 

(15,1 vs 14,6 per 1.000 persones-any; HR 1,09; 

IC95% 0,98-1,22). 
 

Es va observar una associació entre el risc de qual-

sevol tipus de càncer i la durada del tractament i la 

dosi acumulada de glibenclamida. Així, en els trac-

taments de més de 36 mesos el risc de càncer pre-

senta un HR d’1,21 [IC95% 1,03-1,42]. En els pa-

cients amb més de 1.096 DDD acumulades, un HR 

d’1,27 [IC95% 1,06-1,51]. Respecte del tipus es-

pecífic de càncer, els resultats varen ser heteroge-

nis: des d’una disminució del risc de càncer de pul-

mó (-7%) fins a un increment del risc de càncer de 

pròstata (11%), colorectal (11%) i de mama 

(19%), tots ells de forma no significativa. 
 

Les limitacions de l’estudi són diverses: no inclouen 

l’adherència al tractament, no es varen tenir en 

compte determinats factors de risc de càncer 

(dieta, activitat física, antecedents familiars de 

càncer), no es va disposar de tota la informació 

sobre ètnia, tabaquisme, IMC i nivells d’HbA1c i 

l’ús de glibenclamida va anar disminuint durant el 

període d’estudi (al contrari que altres SU de 2a 

generació). D’altra banda, entre els pacients trac-

tats amb glibenclamida, l’ús de metformina va ser 

molt menor (16,0% vs 53,7% pacients). 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Tuccori M, Wu JW, Yin H, Majdan A, Azoulay L. The use of glyburide com-
pared with other sulfonylureas and the risk of cancer in patients with 

type 2 diabetes. Diabetes Care 2015;38:2083–2089. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 

Calen més estudis per determinar si els tracta-

ments prolongats i amb un elevat nombre de do-

sis acumulades de glibenclamida podrien aug-

mentar el risc de càncer en pacients DM2.  
 

Gliclazida, glimepirida i glipizida són les sulfonilu-

rees recomanades com a fàrmacs de segona línia 

en el tractament de la diabetis i, per tant, les al-

ternatives a la glibenclamida. 

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/BFVC-1-2016-cat.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_28/2015_Glyburide_sulfonylureas_risk_cancer_Diabtes_care.pdf

