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Què en sabíem fins ara?  
L’ús de fàrmacs antidiabètics per a la diabetis tipus 2 
(DM2) està canviant, però no sabem si millora el control 
glucèmic o si disminueixen les hipoglucèmies.  

 
Resum de la publicació 
L’estudi de Lipka et al. va avaluar les tendències tempo-
rals (de 2006 a 2013) en l’ús d’antidiabètics (taula 1) i la 
seva associació amb el control glucèmic i la taxa d'hipo-
glucèmies greus en 1,66 milions de pacients assegurats 
dels EUA amb DM2.1 La proporció de pacients amb 
HbA1c <7% va disminuir (de 56% a 54%) mentre va aug-
mentar el grup amb HbA1c >9% (10% a 12%). El mal con-
trol glucèmic va ser més prevalent entre els pacients més 
joves (23,3% enfront del 6,3% entre els més ancians). La 
taxa global d’hipoglucèmia greu es va mantenir igual en 
global (1,3 per 100 persones-any) i entre els pacients amb 
dos o més comorbiditats (3,2-3,5) però es va reduir mo-
destament entre els ancians (de 2,9 a 2,3).  

 
Taula 1. Evolució en el percentatge de pacients tractats amb 
antidiabètics no insulínics. 

 

L’estudi de Mata et al. va analitzar la base de dades po-
blacional SIDIAP amb l’objectiu d’avaluar la prescripció de 
fàrmacs antidiabètics (taula 1) i el control glucèmic en pa-
cients amb DM2 del 2007 al 2013.2   

 

El nombre de pacients (de 31-90 anys) amb una diagnòs-
tic de DM2 va augmentar de 257.072 (2007) fins a 

343.969 (2013). La mitjana d’edat, l’IMC, la proporció de 
pacients obesos, la proporció d’homes i la durada de la 
malaltia varen romandre estables o amb petits canvis. La 
major part de pacients reben antidiabètics no insulínics 
(ADNI) en monoteràpia (+4,4%: de 31,8% a 36,2%), se-
guit dels tractats amb ADNI combinats (+2,8%: de 22,6% 
a 25,4%), dels tractats amb insulina sola o combinada 
amb ADNI (+2,5%: de 17,5% a 20,0%) i els no tractats 
farmacològicament (-9,7%: de 28,1% a 19,4%).  
 
Pel que fa al control de la glucèmia, no es varen observar 
diferències rellevants a través dels anys: 

 
 mitjana de l'hemoglobina glicosilada (HbA1c) es 

va situar al voltant del 7,2%; 
 el % de pacients amb una HbA1c≤7% (al vol-

tant del 54%) i el % de pacients amb una 
HbA1c≤8% (al voltant del 78%) no varen canvi-
ar de forma rellevant. 

 el % de pacients que varen assolir el seu objec-
tiu individualitzat d’HbA1c va estar al voltant del 
74%, augmentant només un 1,15% en aquest 
període de temps 

 
La metodologia de l’estudi no permet conèixer els efectes 
sobre la morbimortalitat, si els canvis en els tractaments 
prescrits amb el temps van ser deguts a necessitats o a 
característiques dels pacients (manca d’eficàcia o baixa 
tolerabilitat dels fàrmacs) i no pot establir una causalitat 
entre l’ús de medicaments i el control de la malaltia.  
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 Warfarina i risc d’hipoglucèmia greu 

 Les sulfonilurees són segures 

 Gliclazida: la sulfonilurea amb menor risc d'hipoglucèmia 

Repercussions a la pràctica clínica 
La proporció de pacients amb DM2 tractats farmacològi-
cament (en monoteràpia i de forma combinada) ha aug-
mentat substancialment durant el període 2007-2013 a 
Catalunya. No obstant això, no s'han produït canvis re-
llevants en el control glucèmic. 

  Estudi Lipska et al. Estudi Mata et al. 

Any 2006 2013 2007 2013 

Metformina 48% 54% 48% 68% 

Sulfonilurees 39% 31% 34% 26% 

Insulina 17% 23% 18% 20% 

iDPP-4 0,5% 15% 0% 13% 

Glitazones 28% 6% 4% 1% 

AR GLP1 ND ND 0% 0,9% 

Inh. α-glucosidasa ND ND 3,6% 0,7% 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_32/2016_Glycaemic_control_antidiabetic_treatment_Catalonia_%20BMJ.pdf


 

 

Warfarina i risc d’hipoglucèmia greu 

 
Maria Roch i Eladio Fernández  (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 
 

 
 

Què en sabíem fins ara? 
La warfarina pot potenciar l’efecte hipoglucemiant de les sulfonilurees en persones amb DM2 segons es 
descriu en diverses bases de dades de fàrmacs, com ara el Micromedex®1 o el Lexicomp®2. No obstant 

això, la base d’aquesta interacció és només teòrica, fonamentada en aspectes farmacocinètics sobre el 
metabolisme hepàtic i el desplaçament de la unió del fàrmac amb les proteïnes. Són necessaris estudis a 
gran escala per poder-ho confirmar. Aquesta manca d’evidència fa que altres bases de dades com l’Epo-

crates®3 no considerin aquesta interacció. 

 
Una sulfonilurea (SU) és el tractament recomanat en els pacients amb diabetis mellitus tipus II (DM2) 
tractat amb metformina en monoteràpia i amb mal control glucèmic.4 Es tracta de la combinació amb 

major experiència d’ús i la més cost-efectiva. 
 
La població d’edat avançada pot doblar la probabilitat d’experimentar efectes adversos ja que consumei-
xen un major nombre de fàrmacs i presenten majors taxes de fragilitat i insuficiència renal. Cada any hi 

ha un elevat nombre d’ingressos hospitalaris per efectes adversos dels medicaments.  
 

Resum de la publicació 
Es tracta d’una anàlisi retrospectiva de cohorts en què s’utilitzen les alertes farmacèutiques i mèdiques 

d’una mostra de pacients beneficiaris del programa de cobertura de seguretat social Medicare. Se selec-
cionen pacients majors de 65 anys amb DM2, amb almenys una prescripció de glipizida o glimepirida. 
S’inclouen 465.918 pacients que compleixen aquestes característiques, dels quals 71.533 (15,4%) han 

pres en algun moment warfarina.  
 
L’ingrés a l’hospital per hipoglucèmia va ser més freqüent en pacients tractats concomitantment amb la 
warfarina i una SU (glipizida o glimepirida) que no pas en els pacients que només prenien la SU, amb un 

odds ratio ajustat (ORA) 1,22 (IC 95% 1,05-1,42). El risc d’hipoglucèmia associada amb l'ús concurrent 

amb warfarina va ser més gran entre les persones que prenien la warfarina per primera vegada (ORA 
2,47 enfront de 0,88), així com en els d’una edat compresa entre els 65-74 anys (ORA 1,54 enfront de 

1,08 en el grup de 75 o més anys).  
 
També es relaciona l’ús concomitant de warfarina i SU amb els ingressos hospitalaris per fractures òssies 
(ORA 1,47; IC 95% 1,41-1,54) i l’alteració de la consciència (ORA 1,22; IC 95% 1,16-1,29) respecte als 

pacients tractats només amb SU. 
 
Aquest article únicament avalua els possibles efectes de la interacció de la warfarina amb la glipizida i la 
glimepirida. No avalua la interacció amb la gliclazida (la SU més utilitzada en el nostre entorn) ni amb 

altres SU o altres antidiabètics. Tampoc no avalua la possible interacció entre l’acenocumarol 
(l’anticoagulant més usat en el nostre entorn) i les SU. 
 

 
Per a més informació vegeu l’article 

 John A Romley, Cynthia Gong, Anupam B Jena, Dana P Goldman, Bradley Williams, Anne Peters. Association between use of warfarin with common 

sulfonylureas and serious hypoglycemic events: retrospective cohort analysis. BMJ.2015;351:h6223 Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 
S’ha observat una associació entre l’ús concomitant de warfarina i glipizida o glimepirida i l’ingrés hos-

pitalari per hipoglucèmies o diagnòstics relacionats, especialment en les persones que prenen la warfa-
rina per primera vegada. 
 
Es recomana vigilar l’inici de tractament amb warfarina en els pacients amb DM2 tractats 

amb glipizida o glimepirida i valorar si cal un ajust de dosi. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+between+use+of+warfarin+with+common+sulfonylureas+and+serious+hypoglycemic+events%3A+retrospective+cohort+analysis.
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_32/2015_Association_warfarin_sulfonylureas_BMJ.pdf
http://www.wolterskluwercdi.com/lexicomp-online/


 

 

Les sulfonilurees són segures 
 
Joan Antoni Vallès  
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Què en sabíem fins ara? 
La malaltia cardiovascular (MCV) és una complicació pre-
valent de la diabetis mellitus tipus 2 (DM2) i, com sabem, 
causa de mortalitat. L’estudi UKPDS33 ens va mostrar 
que intensificar el tractament de la DM2 amb sulfonilu-
rees (SU), a llarg termini (10 anys) s’associa a una dismi-
nució significativa de l’hemoglobina glicosilada (en un 
11%) i dels esdeveniments relacionat amb la DM2 (en un 
12%: mort sobtada, per hiper o hipoglucèmia, infart de 
miocardi fatal o no, angina, insuficiències cardíaca o renal, 
ictus, amputació, hemorràgia vítria, retinopatia, ceguesa). 
Especialment això es dona per reducció dels esdeveni-
ments microvasculars (-25%) i no tant dels macrovascu-
lars. L’ús de SU també es va associar a una menor morta-
litat relacionada amb la diabetis (-10%) o mort per qualse-
vol causa (-6%), però sense arribar a la significació esta-
dística.1 
 
Algunes SU augmenten el risc CV? Les alertes prove-
nen d’estudis dels anys 70 amb la tolbutamida, una SU de 
primera generació. Els resultats de diversos estudis i me-
tanàlisis “post UKPDS” han resultat inconsistents. Molts 
són estudis observacionals i retrospectius, no ajusten per 
factors de confusió, amb períodes de seguiment curts o 
sense resultats CV confirmats.  
 
L’estudi de Li va avaluar prospectivament l’associació en-
tre l’ús de SU a llarg termini i el risc d’esdeveniments CV 
en pacients amb DM2 en la cohort del Nurses’ Health 
Study (NHS). Varen seguir 4.902 dones (mitjana d’edat 68 
anys) diagnosticades de DM2 (durada mitjana 11 anys) i 
sense malaltia CV inicial. Les pròpies pacients varen re-
portar l’ús de SU i altres fàrmacs durant els 10 anys de 
seguiment. Es va calcular el risc relatiu (RR) de MCV as-
sociat a l’ús de SU, ajustant per factors de confusió com 
l’edat, la durada de la DM2, la presència de complicacions 
de la DM2, l’ús d’altres antidiabètics, l’índex de massa cor-
poral, els factors d’estils de vida, els antecedents familiars 
de MCV i els antecedents de problemes de salut crònics.  
 
Prenent com a referència la no utilització de SU, el risc de 
MCV (malaltia coronària) associat a SU només va ser sig-
nificatiu en tractaments de durada superior als 10 anys 
(2,15; IC95% 1,31–3,54). L’ús de SU no es va associar 
amb un major risc d’ictus. Comparat amb els pacients trac-
tats amb metformina en monoteràpia, el risc de MCV as-
sociat a SU va ser similar (1,09; 0,52-2,31); en canvi, 
aquest risc va ser més elevat entre els usuaris d’insulines 
(1,55; 1,48-4,37).

2
 

 
La metaanálisi de Monami va concloure que les SU no 
s’associarien a una major incidència d’esdeveniments CV 
majors.3 La metanàlisi de Phung va apuntar que les SU 
s’associarien a un increment significatiu d’esdeveniments 
CV (IAM, ictus, hospitalització i mort CV; RR 1,10; 1,04-
1,16).4 
 
Aquests estudis no permeten establir diferències entre les 
diferents SU i, com passa amb altres estudis, les conclusi-
ons poden ser diverses segons el pes de les SU de 1a 
generació.  

Finalment, la revisió sistemàtica de Simpson sobre 18 
ECA va demostrar que, en comparació amb glibenclami-
da, el RR de MCV amb gliclazida va ser de 0,60 (IC 95% 
0,45-0,84); de 0,79 (0,57-1,11) per a glimepirida, d’1,01 
(0,72-1,43) per a la glipizida, de 1,11 (0,79-1,55) per a la 
tolbutamida i d’1,45 (0,88-2,44) per a la clorpropamida. La 
gliclazida, per tant, seria la SU amb menor risc de 
MCV.5  
 

Resum de la publicació 
Una altra metaanàlisis seqüencial d'assaigs clínics va ava-
luar la mortalitat CV i per qualsevol causa (objectiu prima-
ri) en pacients tractats amb SU de 2a i 3a generació du-
rant 52 o més setmanes (Embase i Medline; període 1946 
al 2014). Es varen seleccionar 47 ACA amb 37.650 paci-
ents (edat mitjana de 57,3 anys; HbA1c inicial de 7,2%; 
6,8%-12,2%) tot i que molts d’aquests estudis no van ser 
dissenyats per avaluar els resultats de seguretat.  
 

Segons aquesta anàlisi, les SU de 2a o 3a generació 
(gliclazida, glimepirida i glibenclamida): 
  
 no s'associen amb major mortalitat per 

qualsevol causa en el conjunt d’estudis (OR 1,03; 
IC95% 0,86-1,23) i tampoc quan es comparen a dieta o 
placebo, quan es comparen a altres fàrmacs o quan 
s’analitza el seu paper en terapèutica (en primera línia, 
en segona línia o en altres moments, soles o associa-
des a metformina),  

 no s’associen a una major mortalitat CV en 
el conjunt d’estudis (OR 1,00; 0,77-1,30) i tampoc com-
parades a dieta, placebo o altres fàrmacs i segons la 
línia de tractament,  

 no s’associen a un major risc d'IAM (OR 0,92; 
0,76-1,12)*,  

 no s’associen a un major risc d'AVC (OR 1,16; 
0,81 -1,66)*.  

 

*incloent també glipizida  

Per a més informació vegeu l’article 

 Varvaki Rados D, Catani Pinto L, Reck Remonti L, Bauermann Leitão C, 

Gross JL. The Association between Sulfonylurea Use and All-Cause and 
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Repercussions a la pràctica clínica 
Les sulfonilurees de 2a i 3a generació no estan associa-
des amb un major risc de mort per qualsevol causa, mort 
cardiovascular, infart de miocardi o ictus.  
 

Aquestes sulfonilurees poden ser una bona opció en el 
tractament de segona línia en pacients amb DM2.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_32/2016_Association_SU_cardiovascular_mortality_PlosMed.pdf
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Inhibidors de l’aromatasa i la síndrome del canal carpià  
En aquest article publicat al Butlletí de farmacovigilància de Catalunya es 

descriuen diferents assaigs clínics que assenyalen que les pacients tractades 
amb inhibidors de l’aromatasa (anastrozole, exemestà) tenen més risc que 

les tractades amb tamoxifè o placebo d’aparició de la síndrome del canal carpià. Enllaç 
 

Incontinència urinària: com tractar-la?  

En l’edició del mes d’octubre del Butlletí TeràpICS es descriuen les diferents 
opcions terapèutiques així com diferents recomanacions per al maneig de la 
incontinència urinària. Enllaç 

DESTAQUEM... 

Gliclazida: la sulfonilurea amb 
menor risc d'hipoglucèmia  
 
Joan Antoni Vallès  
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  
Per a la majoria de pacients amb diabetis mellitus 
2 (DM2), la metformina és el tractament de prime-

ra elecció i les sulfonilurees (SU) són els antidiabè-
tics orals recomanats en segona línia.  
 

La potència i el risc d’hipoglucèmia de les SU és 
variable. L’estudi GUIDE 2 va mostrar que la glicla-
zida retard és tant o més efectiva que la glimepiri-
da, tant en monoteràpia com combinada, i amb un 

50% menys d’episodis d’hipoglucèmia, però no es 
disposa d’altres estudis que comparin el risc d'hi-
poglucèmia de les diferents SU. D’altra banda, la 

metanàlisi de Simpson va mostrar que la gliclazida 
s'associa amb una menor mortalitat cardiovascular 
i per qualsevol causa en comparació a la glibencla-

mida.3  

 
Resum de la publicació  
Una revisió sistemàtica va identificar assaigs clínics 
aleatoritzats d’entre 12 i 52 setmanes de durada 

que avaluessin l’efecte d’afegir SU o altres antidia-
bètics orals a pacients amb DM2 insuficientment 
controlats amb metformina (≥1000 mg/dia) sola o 

amb altres fàrmacs (gliptines, glitazones, sGLT2 o 
glinides). La variable principal va ser el risc d’hipo-

glucèmia de qualsevol gravetat. 
 

Es van incloure 13 assaigs amb SU i 14 assaigs 
amb altres antidiabètics orals (amb un total de 
16.260 pacients inclosos). L’addició de les SU es va 

associar a reduccions de l’HbA1C d’entre 0,66% i 
0,84%. El risc d'hipoglucèmia va ser menor amb 
gliclazida en comparació amb glibenclamida (OR 
0,21; IC 0,03 a 1,48), glipizida (0,22; 0,05 a 0,96) 

i glimepirida (0,40; 0,13 a 1,27).  

 

 
Per a més informació vegeu l’article 
1. Andersen SE, Christensen M. Hypoglycaemia when adding sulphonylu-

rea to metformin: a systematic review and network meta-analysis. Br 

J Clin Pharmacol 2016 Jul 18. doi: 10.1111/bcp.13059. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 
En pacients amb DM2 mal controlats amb 

metformina sola o amb altres ADO, l’addició de 
gliclazida s’associa amb un risc molt menor d'hi-
poglucèmia respecte d’altres SU de 2a generació. 

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/BFVC-4-2016-cat.pdf
http://www.ics.gencat.cat/butlleti_medicaments/public/view-not.php?ID=31&idnot=148
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_32/2016_Hypoglycaemia_sulphonylurea_metformin_Brit_Jour_Clinic_Pharmacol.pdf

