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Progestàgens orals en caquèxia no cancerosa: evidència limitada 

 
Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 
                            
Què en sabíem fins ara?  

Entre els pacients amb caquèxia relacionada amb el càncer, les teràpies amb progesterona han mostrat 
efectes beneficiosos sobre la gana i el pes total. No obstant això, la seva eficàcia en altres malalties com 
la síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA), la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), la 

malaltia renal, la insuficiència cardíaca, l’artritis reumatoide o la caquèxia geriàtrica, no està clara1.  
 

A Espanya disposem de megestrol acetat (MA) indicat en adults (entre d’altres problemes de salut) per 
al tractament de la síndrome de caquèxia-anorèxia associada a neoplàsia avançada2,3 i, a dosis eleva-
des, a pacients amb diagnòstic de SIDA4. 
 

Resum de la publicació 

Revisió sistemàtica que avalua l'evidència disponible dels tractaments amb progestàgens (MA i medroxi-
progesterona) en caquèxia no cancerosa. Inclou 18 estudis –12 assaigs clínics aleatoritzats i 6 obser-
vacionals– i un total de 916 pacients amb VIH / SIDA (n = 607), MPOC (n = 145), malaltia renal termi-

nal (n = 95) i caquèxia geriàtrica (n = 69).  
 

Pel que fa a l’eficàcia, s’avaluen variables intermèdies de control de símptomes i de signes: increment 
de pes (n = 442), increment de massa corporal magra (n = 342), gana (n = 181), força muscular (no 
s’han trobat estudis que avaluïn aquesta variable), qualitat de vida (n = 205) i albuminèmia (n = 128). 

Tot i que l'impacte d'aquestes teràpies resulta positiu en variables simptomàtiques com la gana i la qua-
litat de vida (79% i 61%, respectivament), no es documenta un augment de pes nutricionalment signifi-

catiu.  
 

La mitjana en el canvi de pes en pacients rebent MA és positiva – de 0,86 kg a 10,2 kg – en tots els es-

tudis, amb un període de seguiment que oscil·la entre 3 i 72 setmanes. No obstant això, l’increment de 
pes és significatiu només en quatre estudis. De fet, a la metaanàlisi comparativa (inclou 3 estudis) entre 
MA (800 mg/dia) i placebo l’increment de pes no arriba a la significació estadística (mitjana de la dife-

rència 1,56 Kg; IC 95% -0,36 a 3,52; p = 0,12). 
 

En relació a la seguretat, el tractament farmacològic s'associa amb un major risc d’esdeveniments trom-
boembòlics, que es reporta en 3 estudis (4,5%, 0,4% i 2,9%). I també amb un major risc de retenció 

de líquids i mal control diabètic, però no de mort ni d’insuficiència adrenal. 
 

 
Per a més informació vegeu l’article 
Taylor JK, Pendleton N. Progesterone therapy for the treatment of non-cancer cachexia: a systematic review. BMJ Supportive & Palliative Care 2016;6:276–286. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 
L'evidència actual no avala l'ús de teràpies amb progestàgens per a la caquèxia no cancerosa, si bé 

podria tenir un paper limitat com a estimulant de la gana en un context pal·liatiu. 

http://spcare.bmj.com/content/6/3/276
http://146.219.19.12/contents/palliative-care-assessment-and-management-of-anorexia-and-cachexia?source=search_result&search=adulto+caquexia&selectedTitle=1%7E113
https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/58775/FichaTecnica_58775.html
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/58773/FT_58773.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/60783/FichaTecnica_60783.html


 

 

Pancreatitis per gliptines: risc baix però risc real  
 
Joan Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
La diabetis tipus 2 (DM2), l’obesitat i la resistència a la insulina s’associen, per se, a un major risc de 
pancreatitis i de càncer de pàncrees. Ja el 2009 (tres anys després de la introducció del primer iDPP4) 
es va suggerir una possible associació entre l’ús de gliptines i les pancreatitis i el càncer de pàncrees 

(per un major recanvi i metaplàsia en el conducte). Els sistemes de farmacovigilància, estudis epidemio-
lògics i les metaanàlisis dels estudis aleatoritzats i controlats amb iDPP4 han suggerit un risc neutral o 
lleument augmentat de pancreatitis o càncer de pàncrees però amb limitacions metodològiques. 

 

 
Resum de la publicació 
Un estudi ha avaluat la incidència de pancreatitis aguda i de càncer de pàncrees en els pacients inclosos 

en l’estudi TECOS, un assaig clínic multinacional de seguretat cardiovascular en 14.735 pacients amb 
DM2 i malaltia cardiovascular –sense antecedents de trastorns pancreàtics- que van ser aleatoritzats, 
amb cegament doble, a sitagliptina o placebo afegits als hipoglucemiants habituals.1 

 

Tots els casos sospitosos de pancreatitis aguda o de càncer de pàncrees es van recollir de manera pros-
pectiva durant una mitjana de seguiment de 3 anys. Varen tenir pancreatitis 23 pacients (0,3%) del 
grup aleatoritzat a sitagliptina i 12 pacients (0,2%) del grup amb placebo (HR 1,93; IC 95%: 0,96-3,88, 

p = 0,065). Una minoria (4 casos) va tenir una pancreatitis greu (dues mortals). 
 
Per tant, en una població com la de l’estudi TECOS, cada any, podríem esperar 11 casos de pancreatitis 
aguda per cada 10.000 pacients tractats amb sitagliptina i 5 casos en el grup sense sitagliptina, cosa 

que representa un excés de 6 casos de pancreatitis per cada 10.000 pacients tractats/any.  
 
El nombre de casos de càncer de pàncrees va ser molt inferior: 9 (0,1%) en pacients amb sitagliptina i 

14 (0,2%) amb placebo (HR 0,66; IC95% 0,28-1,51; p = 0,32; 4 vs 7 esdeveniments per 10.000 pa-
cients-any), no podent-se demostrar l’associació amb sitagliptina en aquest assaig amb un seguiment 
de 3 anys.  

 

Els autors varen fer una metanàlisi junt amb dos estudis de seguretat cardiovascular (SAVOR-TIMI 53 
amb saxagliptina i EXAMINE amb alogliptina). Els riscos relatius de pancreatitis varen ser d‘1,87 en el 
SAVOR-TIMI 53 i d‘1,49 en l’EXAMINE. L’estimador de risc de pancreatitis aguda del conjunt dels tres 
estudis va ser de l’1,78 (IC95% 1,13-2,81; p = 0,01) mentre que per al càncer de pàncrees va ser de 

0,54 (IC95% 0,28-1,04; p = 0,07).2 
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Repercussions a la pràctica clínica 
Els casos de pancreatitis i de càncer de pàncrees relacionats amb els iDPP4 són infreqüents. Si bé la 

metanàlisi dels assaigs TECOS, SAVOR-TIMI 53 i EXAMINE (amb sitagliptina, saxagliptina i alogliptina) 
no va mostrar un major risc de càncer de pàncrees, sí que va trobar un major risc (RR 1,78) de desen-
volupar pancreatitis agudes.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_34/2017_Pancreatic_Safety_Sitagliptin_TECOS_Diabetes_Care.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_34/2017_Combned_Analysis_large_interv_Trials_Gliptins_Diabetes_Care.pdf


 

 

Reduint el risc del triple whammy  
 

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

 
Què en sabíem fins ara? 

Un whammy és un encanteri màgic que pot fer que algú altre passi un moment difícil o desagradable. El 
terme triple whammy (TW; triple cop) va néixer l’any 2000 per definir la insuficiència renal aguda (IRA) 
associada al tractament concomitant amb ARAII/IECA, diürètics i AINE.  
 

 Primer cop: els ARAII/IECA produeixen una vasodilatació de les arterioles eferents, reduint el filtrat 

glomerular; 

 

 Segon cop: els diürètics redueixen el volum plasmàtic i el filtrat glomerular; 

 

 Tercer cop: els AINE provoquen una vasoconstricció de les arterioles aferents per inhibició de la sín-

tesi de prostaglandines, reduint el volum sanguini que arriba al glomèrul i, per tant, reduint el filtrat 
glomerular. 

 
Merlin Thomas és un nefròleg australià que va observar que l'ús combinat d’AINE i diürètics duplicava el 
risc d’hospitalització comparat amb diürètics sols i que la combinació IECA/ARAII, diürètics i AINE estava 
implicada en un 50% dels casos d’IRA iatrogènica. Estudis posteriors varen determinar un augment d'un 

31% del risc d’IRA en els pacients tractats amb TW. 
 
 

Resum de la publicació 
Un estudi ha analitzat l'efecte d'una intervenció que té per objectiu reduir el risc de iatrogènia associada 
a la triple prescripció crònica i concomitant d'IECA/ARA-II, diürètics i AINE . Es tracta d’un estudi d'inter-
venció abans-després en quinze centres de salut. Es varen seleccionar (gener 2015) un total de 260 pa-

cients amb TW (edat mediana 70,5; rang 42-94 anys; 66,9% dones; mediana de la durada de tracta-
ment de TW 36,2 mesos).  
 

La intervenció va consistir en una sessió informativa, la revisió de les històries clíniques per part dels in-
vestigadors i les recomanacions al metge de família (suspendre els fàrmacs no indicats, proposar alter-
natives terapèutiques i monitorar la funció renal) tant en la història clínica com amb l’enviament d’un 
correu electrònic. 

 
Després de revisar la història dels 260 pacients inclosos amb TW, es va realitzar algun tipus de recoma-
nació en 165 (63,5%) casos: una recomanació en 121 (73,3%) pacients i dues recomanacions en 44 
(26,7%) pacients. En 97 (58,8%) pacients es va acceptar alguna de les propostes i es van dur a terme 

les accions. 
 

Als 6 mesos de la intervenció, dels 165 pacients amb recomanació individualitzada, en 58 (35%) es va 

suspendre algun fàrmac (en el 93% dels casos es va suspendre un AINE). Dels 95 pacients en què no es 
va realitzar una recomanació, només en 18 (19%) es va suspendre un tractament (en el 72% dels casos 
el fàrmac suspès va ser un AINE). Al final de la intervenció, 184 (70,8%) pacients continuaven en trac-
tament amb la combinació TW: 65% dels que es va fer alguna recomanació i 81% dels que no se’n va 

fer cap. La intervenció va disminuir la prevalença inicial de TW de 0,97 a 0,78 per cada 1.000 pacients 
(0,19;IC 95%: 0,04-0,34; p = 0,017). 
 

 
 
 

Referències bibliogràfiques  
 Arrufat-Goterris G, do Pazo-Oubiña F, Malpartida-Flores M, Rodríguez-Rincón RM. Intervención farmacéutica para reducir el riesgo de iatrogenia 

asociada a la combinación triple whammy. Aten Primaria 2017;49(3):150-155. Enllaç 

 Thomas MC. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs - the triple whammy. Med J Aust. 2000;172:184-5. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Una intervenció multidisciplinar mitjançant formació, revisió d’històries clíniques i recomanacions indi-

vidualitzades al metge de família ha demostrat ser útil per reduir el risc de iatrogènia associada al tri-
ple whammy (prescripció crònica concomitant d'IECA/ARA-II, diürètics i AINE). 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_34/2017_Intervencion_farm_risc_iatrogebia_Whammy_Aten_Primaria.pdf


 

 

Anticoagulants: risc de reaccions 
adverses greus 
 
Joan Anton Vallès 
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

 
Què en sabíem fins ara?  
Els anticoagulants orals s'associen sovint amb efec-
tes adversos que, de vegades, requereixen d’ingrés 

hospitalari. Fa anys, alguns estudis ja varen mos-
trar que el 7,5% dels ingressos hospitalaris per 
efectes adversos estaven relacionats amb els anti-

coagulants orals (període 2001-2006).  
 
Percentatges més elevats es van trobar en estudis 
similars fets a Alemanya (18,3%) i Holanda (23% 

en pacients de més de 55 anys, hospitalitzats). 
 
Resum de la publicació 

Un estudi observacional i retrospectiu ha analitzat 
les dades del Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD) entre 2010 i 2013 amb l’objectiu de des-

criure i analitzar els ingressos hospitalaris a causa 

de reaccions adverses en què els anticoagulants 
estaven implicats. Tot i no tenir informació exhaus-
tiva sobre els tractaments usats, es varen analitzar 
les altes hospitalàries amb diagnòstic de reacció 

adversa a anticoagulants. Es va calcular la incidèn-
cia anual de reaccions adverses degudes als antico-
agulants ajustada per grups d’edat i gènere. Es va 

estimar l’estada mitjana hospitalària i la mortalitat 
intrahospitalària. 

En el període 2010-2013, un total de 50.042 pa-
cients varen ser hospitalitzats a l’estat espanyol 

degut a un efecte advers a un fàrmac anticoagulant 
(6,38% de totes les hospitalitzacions per un efecte 
advers a un medicament). El nombre de casos va 
incrementar-se de 10.415 (2010) fins a 13.891 

(2013). La incidència acumulativa d’EA a anticoa-
gulants va ser significativament més elevada en 
homes (per a totes les franges d’edat). La mortali-
tat intrahospitalària associada no va canviar de for-

ma significativament durant el període de temps.  
 

Es va observar una associació estadísticament sig-

nificativa entre mortalitat intrahospitalària i l’edat, 
essent el risc més elevat en la franja de més de 85 
anys (OR 2,67; IC95% 2,44 a 2,93) i en els que 
tenien un índex de comorbiditat de Charlson elevat. 

 

Referències bibliogràfiques  
Carrasco-Garrido P, Hernández-Barrera V, Esteban-Hernández J, Jiménez

-Trujillo I, Álvaro-Meca A, López de Andrés A, de Miguel Diez J, Rodríguez 

Barrios JM, Muñoz Robles JA, Jiménez-García R. Adverse drug reactions 

to anticoagulants in Spain: analysis of the Spanish National Hospital 

Discharge Data (2010-2013). BMJ Open. 2017;7(1):e013224. doi: 

10.1136/bmjopen-2016-013224. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
La incidència d’efectes adversos als anticoagu-

lants ha augmentat a l’estat espanyol durant el 

període 2010-2013, especialment entre els ho-
mes. Els pacients ancians amb pluripatologia són 
especialment susceptibles a l’hospitalització per 

efectes adversos a un anticoagulant. 
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Riscos associats a l’abús d’opioides 
L’ús d’opioides majors en el tractament del dolor crònic no oncològic és contro-

vertit pel que fa a l’eficàcia i a la seguretat a llarg termini. En aquest número es 
fa una revisió sobre els riscos associats a l’abús d’opioides, així com els qüesti-

onaris de cribratge per identificar pacients amb conductes d’ús abusiu d’opioide. Enllaç 
 

Actualització d’interaccions farmacològiques  

En aquest article es detalla la informació de les interaccions entre medicaments 
que s’ha incorporat recentment a les fitxes tècniques de cada medicament ar-
ran de la revisió periòdica de farmacovigilància realitzada l’any 2016. Enllaç  
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