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dades i encara molts dubtes.  
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Què en sabíem fins ara?  

Entre l’1 i el 2% de la població adulta 
té insuficiència cardíaca (IC). La IC 
s’acompanya de pèrdua de qualitat de 

vida i té un impacte elevat sobre els serveis de sa-
lut i l’ús de recursos sanitaris. Es disposa de dife-
rents fàrmacs per al maneig que han demostrat 
beneficis sobre la morbimortalitat en pacients amb 

IC i fracció d’ejecció <40%, entre els quals cal des-
tacar els que actuen sobre l’eix renina-angiotensina
-aldosterona, els blocadors d’adrenoreceptors β i 
els inhibidors de la neprilisina. Es necessita trobar 

nous fàrmacs per als pacients que no responen als 
tractaments existents, bé perquè no es toleren o bé 
perquè estan contraindicats i també per a pacients 

amb fracció d’ejecció preservada. Els inhibidors de 
l’SGLT-2 volen postular-se com a fàrmacs adju-
vants en el maneig de la IC.  

D’altra banda, la prevalença de diabetis és d’un 

25% en pacients amb IC. Ambdues patologies es-
tan molt interrelacionades, i se sap que la presèn-
cia de diabetis augmenta de forma independent el 

risc de mortalitat de la IC. Es coneix també que el 
control de la glucèmia en pacients amb IC i diabetis 
no és suficient per a reduir el risc de presentar es-
deveniments cardiovasculars (ECV) i millorar el 

pronòstic de la malaltia.  
 

Resum de la publicació  
Dues revisions narratives que analitzen en què es 

fonamenta l’ús d’antidiabètics i, específicament, 
dels inhibidors del co-transportador 2 del sodi i la 
glucosa (inhibidors de l’SGLT-2) en la IC.  Abans de 

2007, quan es publicaren els resultats d’una meta-
nàlisi amb rosiglitazona en què es mostrava l’aug-
ment de risc d’esdeveniments cardiovasculars 
(ECV), no s’havia estudiat la seguretat cardiovascu-

lar dels antidiabètics i no s’avaluava el benefici so-
bre la IC. S’exigí a partir de llavors que els nous 
antidiabètics aportessin informació sobre la seva 

seguretat cardiovascular i darrerament s’ha inclòs 

l’hospitalització per IC com a variable de mesura de 
resultats.  

 
Quines evidències de benefici hi ha sobre la IC? 

 
 Amb metformina, sulfonilurees (SU), acarbosa, 

repaglinida i insulines: no hi ha estudis en què 

específicament s’hagin avaluat aquests efectes. 
En la majoria d’assaigs clínics duts a terme, la IC 
o l’hospitalització per IC no es contemplava com 

a variable de mesura de resultats i no es recollia 
la informació. Pel que fa a les insulines, es dispo-
sa d’informació d’estudis observacionals, però es 
fa difícil conèixer els efectes perquè els pacients 

solen ser més grans i amb més comorbiditats i 
risc cardiovascular que els no insulinitzats. Amb 
metformina, una metanàlisi de 9 estudis de co-

horts amb 34.000 pacients, va suggerir que s’as-
sociava a menys risc d’hospitalització i mort que 
altres antidiabètics. Les dades amb SU provenen 
també d’estudis observacionals, apuntant-se re-

sultats desfavorables en població xinesa i del Sud 
de l’Àsia i també en una població de veterans 
americans (en aquest darrer cas en comparació 

amb metformina). 

 
 Amb pioglitazona: es disposa de l’assaig PROacti-

ve, que comparà pioglitazona enfront de placebo 
en 5.238 pacients amb diabetis i malaltia macro-

vascular; les hospitalitzacions per IC foren del 
6% i del 4% respectivament al cap de 3 anys de 
seguiment. És un dels pocs estudis que docu-

menta l’empitjorament d’IC sense hospitalització.  

 
 Amb els anàlegs del GLP-1: no hi ha informació 

publicada amb albiglutida, dulaglutida ni exenati-
da. En l’estudi ELIXA amb lixisenatida, un 22% 

tenien IC; no es varen demostrar beneficis sobre 
els ECV ni sobre la IC. En l’assaig LEADER amb 
liraglutida, un 18% de pacients tenien IC, pre-

sentant hospitalització per IC al cap de 3,8 anys 
de seguiment un 1,2% del grup actiu enfront 
d’un 1,4% dels controls (HR 0,87 i IC 95% 0,73-

1,05;p=0,14); en 2 estudis més fase 2 amb lira-

glutida en pacients amb IC els resultats foren 
contradictoris. En l’assaig SUSTAIN-6 amb sema-
glutida, un 24% de pacients tenien IC; al cap de 
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Què en sabíem fins ara?  
Durant molts anys, l’objectiu del tractament de la 
diabetis mellitus tipus 2 (DM2) ha estat assolir un 

bon control glucèmic (HbA1c<7%), emparant-se 

en els beneficis demostrats sobre les complicacions 
microvasculars (retinopatia, nefropatia, neuropa-

tia). L’associació entre control glucèmic i complica-
cions macrovasculars (ictus, infart de miocardi) no 
s’ha demostrat tan clarament.  
 

Les Agències Reguladores des de fa uns anys (la 
FDA des del 2008) exigeixen als nous antidiabètics 
que presentin estudis de seguretat cardiovascular 

en persones amb malaltia cardiovascular o amb 

riscos alts. Hi ha pocs estudis en què s’hagi com-
parat el benefici de 2 o més antidiabètics de forma 
directa. No coneixem prou bé quins antidiabètics 

aporten beneficis sobre les complicacions macro-
vasculars i si algun d’ells és d’elecció.  

 
Resum de la publicació 
Ens fem ressò sobretot de 2 revisions narratives que in-
tenten sintetitzar les evidències de beneficis i seguretat 
dels antidiabètics sobre complicacions macrovasculars. 
Així, es diu que amb:  
 

 Metformina: la informació prové principalment 

de l’United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS) en pacients amb un nou diagnòstic de 
DM2 i sobrepès. L’ús de metformina es va asso-
ciar a una reducció del risc de mort del 36% i 

d’infart del 39%, en comparació amb la dieta 
sola; aquestes reduccions varen persistir als 10 
anys de seguiment  (27% i 33% respectiva-
ment).  

 

 Sulfonilurees (SU) i repaglinida: en l’UKPDS, l’ús 

de glipizida, glibenclamida o insulina s’associà a 
una reducció del risc de mort del 13% i d’infart 
del 15% en comparació amb la dieta als 10 anys 

2,1 anys de seguiment, no es trobaren diferènci-
es entre semaglutida i el tractament habitual sol 

pel que fa al risc d’hospitalització per IC (1,8 
versus 1,6% esdeveniments per any).  

 

 Amb els inhibidors de la DPP-4: no hi ha infor-

mació publicada amb vildagliptina ni linagliptina. 
En l’assaig EXAMINE amb alogliptina, un 28% de 

pacients tenien IC; al cap de 18 mesos de segui-
ment, es veié un increment no significatiu del 
risc d’IC en el grup de tractament actiu (3,1% 
versus 2,9%, HR 1,07 i IC 95% 0,79-1,46). En 

l’estudi SAVOR-TIMI 53 amb saxagliptina (13% 
amb diagnòstic d’IC), al cap de 2,1 anys de se-
guiment, un 3,5% del grup actiu i un 2,8% del 

placebo tingueren una hospitalització per IC (HF 
1,27 i IC 95% 1,07-1,51;p=0,007), risc que fou 
més aparent els primers 12 mesos de tractament 
i en pacients amb antecedents d’IC. En l’assaig 

TECOS amb sitagliptina no s’observà un incre-
ment de risc d’hospitalització per IC en el grup 
de tractament actiu (1,1% versus 1,1% amb HR 

1 i IC 95% 0,83-1,2;0=0,98).     
 

 Amb els inhibidors de l’SGLT-2: l’estudi EMPA-

REG-OUTCOME amb empagliflozina afegida al 
tractament habitual de la diabetis, mostrà bene-
ficis sobre el risc d’hospitalització per IC (9,4% 

versus 14,5%; HR 0,65 i IC95% 0,5-0,85) en 
persones amb antecedents cardiovasculars. Un 
10% dels pacients inclosos tenien IC.  En l’anàlisi 
dels 2 assaigs CANVAS amb canagliflozina, es 

veié una reducció del risc d’hospitalització per IC 
(HR 0,67 i IC95% 0,52-0,87) en pacients diabè-
tics amb alt risc cardiovascular (un 14% d’ells 

amb IC en el moment de la inclusió). No es co-
neixen els mecanismes pels quals els inhibidors 
de l’SGLT-2 podrien ser cardioprotectors. S’apun-
ta que els beneficis del tractament no es deurien 

a les reduccions en l’HbA1c i que podrien deure’s 

a la regulació de la natriuresi i la diüresi osmòti-
ca, el volum plasmàtic, la pressió arterial i el flux 

subendocardíac en persones amb IC, podent així 
mateix ajudar a preservar la funció renal. S’està 
investigant el seu paper en persones amb IC 
amb i sense diabetis i a mig-llarg termini, quan 

s’hagin executat els assaigs, és de preveure que 
es conegui si els inhibidors de l’SGLT-2 podran 
tenir algun paper o no en el maneig de la IC.  
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Repercussions a la pràctica clínica 
En el moment present, només 2 antidiabètics 

no insulínics tenen reconeguda la indicació d’ús 
en pacients amb alt risc cardiovascular i són la 
liraglutida i l’empagliflozina. Cal recordar que 
en pacients diabètics amb IC, les tiazolidindio-

nes no es recomanen quan la IC és simptomàti-
ca i es contraindiquen si la IC es troba a la ca-
tegoria III o IV de la New York Heart Associati-
on.  Quant als IDPP-4, no s’hauria d’utilitzar 

saxagliptina. El benefici dels anàlegs del GLP-1 
i dels inhibidors de l’SGLT-2 en pacients amb IC 

s’ha de clarificar amb els estudis en curs, de-

terminant tant la magnitud dels beneficis com 
si aquests es donen amb tots els fàrmacs dels 
grups o amb determinats principis actius.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_41/2018_Sodium_Glucose_Cotransporter_Circulation.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_41/2018_Glucose_Lowering_Therapies_Heart_Failure_Circulation.pdf


 

 

Repercussions a la pràctica clínica 
La metformina continua essent el tractament 

d’elecció en DM2. Disposem de pocs estudis que 

ens situïn els nous fàrmacs quant a la seva se-

guretat cardiovascular. I encara menys d’as-

saigs que els comparin directament. Alguns d’a-

quests estudis han rebut crítiques importants 

que n’han qüestionat la validesa interna (canvis 

en el disseny i en el pla estadístic, trencament 

de la confidencialitat en les anàlisis intermèdies 

i conflictes d’interessos, entre d’altres). Mentre 

no disposem de més informació, empagliflozina, 

liraglutida o semaglutida (encara no comercialit-

zada) són d’elecció en pacients amb DM2 i 

malaltia cardiovascular en cas que precisin un 

glucosúric o un anàleg del GLP1. 

de seguiment. Una metanàlisi de 47 assaigs clí-
nics no va trobar augment de risc d’esdeveni-

ments cardiovasculars (ECV) o mort cardiovascu-
lar amb sulfonilurees. Finalment, en un estudi 
observacional amb 80.000 pacients amb segui-
ment durant 2 anys, les dades foren desfavora-

bles a sulfonilurees en comparació amb tiazoli-
dindiones (hazard ratio de mortalitat d1,50 i d’ic-
tus o infart d’1,15). En altres estudis observacio-
nals comparatius amb metformina, els resultats 

han estat poc consistents. Amb repaglinida no 
s’han demostrat beneficis sobre reducció d’ECV.  

 

 Pioglitazona: les tiazolidindiones s’han associat a 

un augment de risc d’insuficiència cardíaca. Rosi-
glitazona es va retirar del mercat pels dubtes 
quant a la seguretat cardiovascular. L’assaig clí-

nic PROActive, comparatiu amb placebo en 5.238 
persones seguides 34,5 mesos, va mostrar una 
reducció del risc de malaltia cardiovascular amb 
pioglitazona. Una metanàlisi amb 12.000 pa-

cients va concloure també que pioglitazona redu-
ïa el risc d’ECV, però que augmentava el risc d’in-
suficiència cardíaca.  

 

 Inhibidors de la DPP-4: amb sitagliptina, el TE-

COS amb 14.671 pacients amb malaltia cardio-
vascular seguits durant 3 anys, no va mostrar un 
increment d’ECV en el grup de tractament actiu. 

Amb alogliptina, l’EXAMINE amb 5.380 pacients 
amb síndrome coronària aguda i seguiment de 18 

mesos, tampoc no va mostrar un increment 

d’ECV en el grup intervenció enfront del tracta-
ment habitual. Amb vildagliptina, una metanàlisi 
en 17.446 pacients tampoc no va trobar cap as-
sociació amb un major risc d’ECV. Afegir saxa-

gliptina al tractament habitual es va traduir, en 
l’assaig SAVOR-TIMI amb 15.492 pacients amb 
alt risc cardiovascular (78,3% en prevenció se-
cundària) i 2,1 anys de seguiment, en un aug-

ment del risc d’hospitalització per insuficiència 

cardíaca (3,5 versus 2,6%). Es preveu que a fi-
nals de 2018 linagliptina publiqui el seu assaig de 

seguretat CV. 
 
 Agonistes del receptor del GLP-1: de moment no 

s’han publicat els estudis amb albiglutida 
(Harmony) ni amb dulaglutida (Rewind). Afegir 

liraglutida al tractament habitual, en l’assaig LEA-
DER, amb seguiment promig de 3,8 anys en 
9.340 pacients amb DM2 i alt risc cardiovascular 

(81% prevenció secundària), va disminuir el risc 
d’ECV (13% versus 14,9%). En l’estudi SUSTAIN-
6 amb 3.297 pacients amb alt risc cardiovascular, 
afegir semaglutida al tractament habitual es va 

associar a una reducció dels ECV (6,6% versus 
8,9%). Finalment, tant amb lixisenatida (assaig 
Elixa, amb 6.068 persones amb síndrome coronà-

ria aguda) com amb exenatida setmanal (estudi 
Exscel, en 14.752 pacients, 73.1% amb MCV) no 
s’observaren beneficis addicionals en el grup de 

tractament actiu.  

 
 Inhibidors de l’SGLT2: amb empagliflozina, l’as-

saig EMPAREG OUTCOME, amb 7.020 pacients 

amb patologia cardiovascular i seguiment durant 
3,1 anys, va mostrar reducció del risc d’ECV amb 
el tractament actiu afegit al tractament habitual 
comparat amb no afegir-lo (10,5% versus 

12,1%). En dos assaigs (CANVAS-1 i CANVAS-2) 
en 10.142 pacients amb alt risc cardiovascular, 
canagliflozina es va associar  a una reducció sig-

nificativa dels ECV (HR 0,86), enfront del tracta-
ment habitual sol; ara bé, canagliflozina també 

augmentà el risc d’amputació d’extremitats (6,3 
versus 3,4 per 1.000 pacients-any). Encara no 

s’han publicat els resultats de l’estudi Declare 
amb dapagliflozina. No coneixem prou bé si algun 
dels riscos dels glucosúrics, com és el risc d’am-

putació, són un efecte de classe o no.  
 
 Insulines: es disposa de dos assaigs: l’ORIGIN, 

amb insulina glargina enfront de tractament con-

vencional amb 12.537 pacients i 6 anys de segui-

ment, que no troba diferències en els ECV en 
ambdós grups i el DEVOTE, amb insulina deglu-
dec amb 7.637 diabètics i comparatiu amb insuli-

na glargina, en què insulina degludec és no infe-
rior quant a ECV majors.  
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Quina dosi de paracetamol és se-
gura en ancians fràgils? Ens ho 

hem de replantejar? 
 

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

 

Què en sabíem fins ara?  

El paracetamol és un fàrmac àmpliament utilitzat i 
recomanat per al tractament del dolor agut i crò-
nic; en gent gran, és l’analgèsic més utilitzat. El 

seu ús es considera segur en nens, en adults i en 
ancians.  

 
Les dosis habitualment recomanades per via oral 

en el dolor són de 0,5-1 gram cada 4-6 hores sol o 
en combinació amb altres analgèsics (fins a un mà-
xim de 4 grams al dia); per via intravenosa es re-
comana ajustar la dosi si el pes és inferior a 50 kg 

o si hi ha risc d’hepatotoxicitat.  
 
Quant a les precaucions d’ús, en la fitxa tècnica 

s’hi inclou la malaltia hepàtica alcohòlica sense cir-

rosi i també la insuficiència hepàtica o renal, no 
havent-hi recomanacions específiques en gent 
gran. Darrerament, però, s’ha qüestionat la seva 

dosificació, arran de casos d’insuficiència hepàtica 
amb dosis terapèutiques.  
 

En dues publicacions recents, es revisa la farmaco-
cinètica i els mecanismes pels quals es produiria el 
dany hepàtic i s’avalua si en ancians, especialment 

els més fràgils, tindria sentit ajustar-ne les dosis.  
 
Resum de la publicació  
En persones sanes, el paracetamol per via oral 
s’absorbeix de forma ràpida al tub digestiu, essent 

la seva biodisponibilitat dosi-dependent i oscil·lant 
entre el 70-90%. Es distribueix de forma àmplia i 
es metabolitza al fetge, sobretot per glucuronido-

conjugació  i sulfonació, però també en una petita 
part pel citocrom P450 oxidasa a un metabòlit he-

patotòxic, l’N-acetil-p-benzoquinonaimina (NAPQI).  
A dosis terapèutiques, el metabòlit s’inactiva con-

jugant-se amb el glutatió; en cas de sobredosi, hi 
ha una acumulació de NAPQI que condueix a la le-
sió hepàtica.  

 
En ancians fràgils es produeixen molts canvis en la 
composició corporal, que alteren tant la farmacoci-
nètica com la farmacodinàmica dels fàrmacs. En 

una cerca exhaustiva de publicacions que avalues-

sin l’ús de paracetamol en >60 anys, s’identificaren 
6.088 estudis inicialment i se n’acabaren seleccio-
nant 27 per a una revisió posterior (20 sobre far-

macocinètica i 7 sobre la seguretat). Aquests estu-
dis mostren: 
 

a. Que l’absorció de paracetamol no es modifica 
amb l’edat. 

b. Que hi ha una disminució del volum de distribu-
ció amb l’edat, accentuada en gent fràgil, quan 

es compara amb els adults joves.  
c. Que el que majorment s’afecta és l’eliminació, 

entre un 29% i un 45,7% en comparació amb 
adults joves. Quan es compara l’eliminació de 

paracetamol d’ancians fràgils enfront d’ancians 
sans, es veu que hi pot haver una disminució 
addicional de l’eliminació de fins al 26,4%.  

d. Que la informació quant a la seguretat del pa-

racetamol en la gent gran és molt limitada. Al-
guns estudis indiquen que dosis de 3000-4000 
mg/dia no comportarien augment d’enzims he-
pàtics, però aquests estudis són a curt termini i 

amb sèries curtes de pacients.  
 

A més a més, els ancians poden tenir factors de 

risc d’hepatoxicitat, com baix pes, insuficiència re-
nal, hepàtica o cardíaca o consum de fàrmacs que 
en potenciïn la toxicitat. Se sap que en pacients 
amb insuficiència hepàtica, cal ajustar les dosis de 

paracetamol en pacients malnodrits o amb pes <50 
kg. 
 

Així mateix, en cas de sobredosi de paracetamol (5 

o més grams), se sap que diversos factors aug-
menten el risc d’hepatotoxicitat, d’entre els quals:  
 

a. L’ús a llarg termini d’inductors del metabolisme 
hepàtic (carbamazepina, fenobarbital, fenitoïna, 
primidona, rifampicina, herba de Sant Joan). 

b. El consum regular d’alcohol, perquè també ac-

tua com a inductor del metabolisme. 
c. La depleció de glutatió: trastorns de la conduc-

ta alimentària, fibrosi quística, infecció per VIH, 

inanició, caquèxia. 
 
Està molt ben documentada l’hepatotoxicitat per 
sobredosi, però no ho està tant en cas d’ús a dosis 

terapèutiques. En un estudi fet al nostre àmbit, la 
incidència d’insuficiència hepàtica aguda per para-
cetamol emprat a dosis terapèutiques s’ha estimat 

en 10 casos per milió d’usuaris any (IC 95% 4,3-
19,4).  
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Repercussions a la pràctica clínica 
Es proposa una reducció de les dosis o de la fre-

qüència d’administració de paracetamol en an-
cians fràgils, especialment en els que tenen baix 
pes (menys de 50 kg) o bé altres factors de risc 
d’hepatotoxicitat. Així, en els ancians que pesen 

entre 45 i 50 kg, es recomanaria no sobrepassar 
2750-3000 mg al dia, considerant una dosi de 

500 mg/6 hores o d’1 g/8 hores com la més ade-
quada. A més a més, un cop instaurat el tracta-

ment, cal supervisar-ne regularment l’efectivitat i 
la seguretat.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_41/2018_Dose_paracetamol_older_people_Dr%20Ther%20Bull.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_41/2018_Paracetamol_Older_people_Drugs_Aging.pdf
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Abordatge de la fibromiàlgia. Actualització de l’evidència científica 
En aquest article es revisa el diagnòstic, les proves complementàries i el tracta-
ment de la fibromiàlgia, amb dades de prevalença d’àmbit estatal i europeu.  

Enllaç 
 

Fosfomicina trometamol 3 g en dues dosis en la cistitis aguda no com-
plicada en dones sanes? 
Informe de l’AQuAS dins del projecte Essencial per detectar pràctiques clíniques 

de poc valor clínic. El tractament amb fosfomicina trometamol 3 grams en dues 
dosis NO estaria indicat en la cistitis aguda no complicada en dones sanes.  
Enllaç 
 

Baixa adherència primària en pacients amb patologia crònica 
La no adherència primària a la medicació és aquella en que el pacient no acu-
deix a la farmàcia per tal de retirar per primera vegada el seu medicament, un 

cop disposa de la seva prescripció. Enllaç  
 

Bon ús dels antibiòtics 
Farmacèutics, metges i odontòlegs catalans posen en marxa una campanya per 

fomentar el bon ús dels antibiòtics amb el suport del Catsalut i el Departament 
de Salut. La iniciativa es visualitzarà amb un cartell elaborat conjuntament. 
L’objectiu és treballar de manera coordinada, des dels diferents àmbits sanitaris, 
per contribuir a conscienciar la població sobre la importància de l’ús adequat 

d’aquests medicaments. Enllaç 
 

 Medicaments i risc de caigudes en gent gran  

En aquest article s’expliquen els factors que poden provocar caigudes en la gent 

gran, els medicaments que n’augmenten el risc, el per què i quines mesures po-
den ajudar a evitar-les. Enllaç  
 
Tractament de la malaltia d’Alzheimer   

En aquest article s’exposen les pautes que se segueixen actualment per tractar 
l’Alzheimer, tant els símptomes de la malaltia com els símptomes conductuals i 
psicològics de la demència i els medicaments disponibles (mecanisme d’acció, 

administració i principals efectes adversos). Enllaç 

DESTAQUEM... 
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