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Inhibidors de la DPP-4 i malaltia inflamatòria intestinal  
 
Eugènia Serramontmany i Eladio Fernández  (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
La dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4) és una proteïna que inactiva el GLP-1, un pèptid amb pro-

pietats protectores i reparadores en les cèl·lules de l’intestí; per tant, la DPP4 pot inhibir els processos 
de reparació cel·lulars.  

 
Els fàrmacs inhibidors de la DPP-4 provoquen un augment de nivells del pèptid similar al glucagó-1 
(glucagon like pèptid, GLP-1) en sang i redueixen els nivells de glucèmia. L’ús dels iDPP-4 ha augmentat 

per la seva comoditat d’ús i baix risc d’hipoglucèmia i per tenir un efecte neutre sobre el pes.  
 
Resum de la publicació  

L’objectiu d’aquest estudi és determinar l’associació entre l’ús dels iDPP-4 i la incidència de malaltia in-

flamatòria intestinal (MII) en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2). 
 
Es van avaluar 141.170 pacients adults amb DM2 en tractament amb iDDP-4, extrets de la base de da-
des d’atenció primària britànica (Clinical Practice Research Database-CPRD). Durant els 3,6 anys de mit-

ja de seguiment es van produir casos de MII en 208 pacients, generant una taxa d’incidència de 37,7 
per 100.000 persones/any.  
 

Els autors calculen que s’haurien de tractar 2.291 pacients durant més de 2 anys (o 1.177 pacients du-

rant més de 4 anys) per tal que es produís un nou cas de MII; i es va observar que el risc augmentava 
arribant a un pic màxim als 3-4 anys i després anava disminuint. Aquest augment gradual del risc podria 
respondre a la hipòtesi sobre l’efecte retardat dels iDPP-4 en la incidència de MII. 

 
Així doncs, comparat amb altres antidiabètics, l’ús d’iDPP-4 es va associar a un augment general del 
75% del risc de patir MII en pacients amb diabetis tipus 2 (hazard ratio 1,75, IC 95% 1,22-2,49). 
 

Per a més informació, vegeu l’article 
 Abrahami D., Douros A., et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and incidence of inflammatory bowel disease among patients with type 2 diabetes: 

population based cohort study. BMJ 2018;360:k872. Enllaç  
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Repercussions a la pràctica clínica 
S’ha posat de manifest un augment del risc de malaltia inflamatòria intestinal en pacients amb DM2 

quan estan tractats amb iDPP-4.  
 

Tot i que el risc absolut és baix, cal tenir-ho en compte, sobretot en pacients d’alt risc (és a dir, en 
aquells que tinguin antecedents familiars de malalties autoimmunes). A més, és recomanable fer un 
seguiment exhaustiu d’aquells pacients que presentin efectes adversos gastrointestinals, com dolor 

abdominal o diarrea.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_42/2018_Dipeptidyl%20_peptidase_4_inhibitors_IMM_DM2_BMJ.pdf
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Neill%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22561447
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLaughlin%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22561447
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Nous estudis de 
vida real amb  

iSGLT-2.  
Què aporten?  
 

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

 
Què en sabíem fins ara?  

Els assaigs clínics controlats (ACC) són el millor 
disseny per a avaluar l’eficàcia i l’efectivitat d’un 
medicament.  

 
Els estudis observacionals amb grans bases de da-
des poblacionals (altrament anomenats estudis de 
vida real-EVR), ofereixen noves possibilitats, quant 

a avaluació de l’efectivitat i la seguretat dels medi-
caments en condicions de pràctica clínica habitual. 
Ara bé, cal tenir en compte que, a causa del seu 

disseny, presenten algunes limitacions.  
 
Es revisen dos EVR amb antidiabètics publicats re-

centment i se’n fa una anàlisi crítica.  
 
Resum de la publicació 
El primer és el CVD-REAL Study (Comparative 
Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New 

Users of Sodium-Glucose Contransporter-2 Inhibi-
tors, iSGLT-2). Avalua el benefici sobre el risc d’in-
suficiència cardíaca (IC) i mort en pacients que ini-

cien tractament amb iSGLT-2 enfront dels que ini-
cien altres antidiabètics. L’estudi es duu a terme 

amb els registres nacionals de 6 països (EUA Noru-
ega, Dinamarca, Suècia, Alemanya i RU) amb les 

dades de 2012 a 2015.  
 

S’utilitza un aparellament per propensió 
(propensity matching) per equilibrar els dos grups 
de tractament (309.056 adults en total, 154.528 
en cada grup). En el grup d’iSGLT-2, els pacients 

reben canagliflozina (53%), dapagliflozina (42%) o 
empagliflozina (5%); en el grup que rep altres an-

tidiabètics, aquests poden ser metformina 

(79,9%), sulfonilurees (38,7%), iDPP-4 (3,4%), 
tiazolidindiones (8,4%), anàlegs del GLP-1 
(17,5%) i insulines (29,2%). L’edat mitjana és de 
57 anys, un 44% són dones i un 13% tenen malal-

tia cardiovascular. Detecten 961 casos d’IC 
(incidència 0,51/100 persones i any), 1.334 de 
mort (incidència 0,87/100 persones i any), i 1.983 
de la variable combinada (incidència d’1,38/100 

persones i any).  
 

L’ús d’iSGLT-2 s’associa a menys risc d’IC (hazard 
ratio-HR de 0,61 i IC 95% 0,61-0,73), mort (HR 
0,49 i IC 95% 0,41-0,57) i de la variable combina-

da (HR 0,54 i IC 95% 0,48-0,60). No detecten he-
terogeneïtat, tot i que el patró d’ús dels iSGLT-2 és 
diferent a Europa (≈92% dapagliflozina) i Estats 
Units (≈76% canagliflozina).  

 
El segon estudi, dut a terme amb dades de 2013 a 

2016 de l’US Department of Defense Military He-
alth System (estudi EASEL), selecciona adults 

amb diabetis tipus 2 i malaltia cardiovascular esta-

blerta a qui s’inicien tractaments amb antidiabè-
tics, que són aparellats amb l’índex de propensió 

(propensity score).  
 
La variable principal d’efectivitat és una combina-
ció de mortalitat total, hospitalització per IC i esde-

veniments cardiovasculars majors (inclou mort, 
infart de miocardi i ictus no mortal) i l’amputació 
d’extremitats pel que fa a la seguretat.  
 

Es fa el seguiment de 25.258 pacients durant una 
mitjana d’1,6 anys, comparant el tractament amb 

iSGLT-2 enfront de la resta d’antidiabètics. L’edat 
mitjana és de 65,8 anys (+/-9,4), un 44,1% són 
dones, la durada promig de la diabetis és de 5,6 

(+/-2 anys) i la de la malaltia cardiovascular de 
4,4 (+/-2,2 anys). El grup tractat amb iSGLT-2 
rep, en general, més antidiabètics que el grup con-
trol: ≈ d’un 80,7% reben metformina, ≈ d’un 45% 

sulfonilurees, un 12% tiazolidindiones i un 19,7% 
insulina, essent les diferències de consum entre els 
2 grups més grans amb els iDPP-4 i els anàlegs del 

GLP-1 (58,4% i 30,1% els iDPP-4; 19,5% i 8,1% 

els anàlegs del GLP-1, respectivament).  
 

L’inici d’iSGLT-2 s’associa a menys mortalitat i hos-
pitalització per IC (1,73 versus 3,01 esdeveni-
ments/100 persones i any; HR 0,57 i IC 95% 0,50-
0,65), menys esdeveniments cardiovasculars (2,41 

versus 3,45/100 persones i any; HR 0,67 i IC 95% 
0,60-0,75) i major risc d’amputació d’extremitats 
inferiors (0,17 versus 0,09/100 persones i any; HR 

1,99 i IC 95% 1,12-3,51). Quant a l’ús d’inhibidors 
l’SGLT-2, és canagliflozina en un 58,1%, empagli-
flozina en el 26,4% i dapagliflozina en el 15,5%.  
 

No es poden detectar diferències en l’efectivitat i la 
seguretat entre principis actius. 

 
Quines discrepàncies hi ha en els resultats dels 
EVR i els ACC amb iSGLT-2?: 
 

a. Que en els dos EVR, aporten beneficis sobre la 

mortalitat molt superiors als obtinguts en els 

ACC (EMPAREG-OUTCOME amb empagliflozina 
en pacients amb malaltia cardiovascular i CAN-
VAS amb canagliflozina). Així, la reducció de la 
mortalitat total és del 32% amb l’EMPAREG-

OUTCOME i del 13% sense arribar a la significa-
ció estadística amb el CANVAS, mentre que en 
el CVD-REAL és del 51% i en l’EASEL del 56%. 

 

b. Que les corbes de mortalitat en els ACC se se-

paren al cap d’un temps d’iniciar l’estudi, men-
tre que en l’EASEL se separen just després de 
comencar-lo.  

 

A què poden deure’s aquestes diferències? En pri-
mer lloc, a les limitacions dels EVR, entre les quals 
cal assenyalar les següents: 
 

a. En primer lloc, no poder descartar la presència 
de factors de confusió i d’altres biaixos i, per 

tant, no poder inferir causalitat. Fins i tot fent 
servir mètodes com l’aparellament per propen-
sió, no es pot descartar el paper dels confusors 



 

 

Repercussions a la pràctica clínica 
Si bé els estudis de vida real amb iSGLT-2 sem-

blen mostrar beneficis sobre morbimortalitat 
cardiovascular (risc d’insuficiència cardíaca, 
morbiditat cardiovascular, mort) en els pacients 
amb DM2 que inicien tractament amb iSGLT-2, 

aquests estudis presenten limitacions metodolò-
giques molt rellevants, entre les quals cal desta-
car: no poder descartar la presència de factors 

de confusió, biaix de temps o d’immortalitat, 

anàlisi de dades emmagatzemades no recollides 
expressament per a l’estudi, dubtosa qualitat de 
les dades recollides sense seguir un estàndard 

en el procés, diferències de criteris entre països 
quant als esdeveniments de les variables princi-
pals, seguiment curt dels pacients, no oferir in-
formació sobre l’adherència als tractaments ni 

sobre el risc d’ictus o infart en el CVD-Real.  
 

Cada vegada es publiquen més estudis de vida 
real i hem de ser curosos en les anàlisis i en la 
interpretació de les dades. Les diferències en els 

resultats entre els estudis de vida real i els as-
saigs clínics controlats amb iSGLT-2 són proba-
blement degudes a diferents biaixos i factors de 

confusió, no ben controlats en el disseny i en 
l’execució dels estudis.  
 

Calen nous estudis ben dissenyats i executats 

que avaluïn l’efectivitat i la seguretat a llarg ter-

mini dels iSGLT2.  

i els biaixos, sobretot quan els efectes del trac-
tament són modestos. No cal oblidar que l’apa-

rellament per propensió es fa segons “l’state of 
the art”, per consens, allò que sembla millor en 
cada moment.  

 

Un dels biaixos més importants a tenir en 
compte és el biaix de temps, altrament conegut 

com a biaix d’immortalitat, que pot comportar 
l’exageració de beneficis dels iSGLT-2. Això és 
deu a què no té en compte les persones que 

han canviat des d’altres fàrmacs a iSGLT-2 i els 

considera igualment “nous tractaments” i s’evi-
dencia quan es veu que els nous usuaris d’iS-
GLT-2 han rebut molts més antidiabètics que el 

grup control l’any previ a la inclusió en l’estudi. 
Aquest biaix pot “neutralitzar-se” amb tècniques 
d’anàlisi estadística, tot i que a la vista dels re-
sultats i les diferències entre EVR i ACC, aques-

tes anàlisis no han estat ben executades.  
 

b. En segon lloc, la pròpia definició d’EVR, que so-

len centrar-se més en la naturalesa de les da-
des que es recullen (dades ja emmagatzemades 

versus dades recollides expressament per a 
l’estudi) que no pas en les hipòtesis que es vo-
len testar o el disseny utilitzat. Cal recordar 
que, cara a fer inferències causals d’efectivitat i 

seguretat, té molt més valor un ACC pragmàtic 
que no pas un estudi observacional.  

 

c. En tercer lloc, la necessitat de diferenciar entre 

disponibilitat de dades i evidències. El fet de 

disposar de molta informació, no constitueix 
una evidència “per sí sola”.  

 

d. En quart lloc, la qualitat de les dades recollides. 
Moltes vegades no es parteix d’estàndards en el 

procés de recollida i classificació dels esdeveni-
ments en els EVR i, per tant, no és possible 
conèixer-ne l’exactitud, cosa que caldria docu-
mentar millor en cada estudi.   

 

e. En cinquè lloc, que caldria un seguiment més 

llarg per poder estimar amb major precisió les 
dades i poder comparar els beneficis i riscos 
dels fàrmacs (subgrups i principis actius).  

 

f. En sisè lloc, que en cap dels EVR s’avalua l’ad-

herència als tractaments, ja que l’ús de fàrmacs 
es recull per les prescripcions mèdiques i/o dis-
pensacions dels medicaments a les farmàcies o 
bé els reemborsaments que se’n deriven.  

 
A més a més, cadascun d’aquests EVR té limita-
cions específiques. Així:  
 

a. El CVD-REAL només se centra en la IC i la 
mort i no recull altres variables d’interès com el 
risc d’ictus o infart ni tampoc la seguretat dels 

tractaments. A més, la definició de la IC 
(variable principal de l’estudi) varia segons la 
base de dades utilitzada: així, a EUA, RU i Ale-

manya es considera l’hospitalització per IC, 

mentre que als països nòrdics (Suècia, Noruega 
i Dinamarca) es defineix com qualsevol visita 

hospitalària i ambulatòria per IC. Quant a la va-
riable mort, només s’inclouen les dades de 5 

països (no hi participa Alemanya).  
 
b. Pel que fa a l’EASEL, la variable amputació 

d’extremitats no fou considerada d’inici, sinó 

incorporada en esmenes fetes al protocol i no es 
consideren altres aspectes propis de la segure-
tat. Quant a la variable mort, esmentar que no 
sempre és possible conèixer-ne la causa, per les 

característiques de la base de dades utilitzada.  
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Alertes de seguretat. Com es comuniquen als professionals sanitaris i als pacients. 
Ho podem fer millor?  
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
 

 

Què en sabíem fins ara?  
Quan els medicaments es comercialitzen, la informació de la seva seguretat sol ser limitada, ja que les 
persones exposades són poques, el temps d’exposició curt i la població molt seleccionada i controlada. 
Consegüentment, amb posterioritat a la seva comercialització, es necessita continuar supervisant la se-

guretat, per així poder identificar, quantificar, avaluar, minimitzar i prevenir els riscos associats al seu ús 
en la població general.  

 
Amb aquestes activitats pròpies de la Farmacovigilància, les Autoritats Sanitàries poden posar al dia la 

informació sobre la seguretat dels medicaments i alhora prendre les decisions escaients, entre les quals 
hi ha: comunicar als professionals de la salut i de la població els nous riscos identificats, restringir-ne la 
utilització a determinats col·lectius o àmbits (per exemple els hospitals o les unitats especialitzades), 

proposar la realització d’estudis per documentar els riscos, monitorar més intensivament el medicament 
i, quan la relació benefici/risc és molt desfavorable, suspendre’n la comercialització.  
 
L’Agència Europea del Medicament (EMA) disposa d’un Comitè de Farmacovigilància de medicaments per 

a éssers humans i cada Estat membre també. La comunicació de les reaccions adverses (RAM) es troba 

a disposició pública a les web de totes les Agències Reguladores, tot i que és l’administració de cada Es-
tat membre qui decideix el moment i forma en què es publiquen les notes de seguretat i si cal adaptar la 

informació al seu entorn.     
  
 
Resum de la publicació  

Es comparen les notes de seguretat publicades per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS) i l’autoritat britànica (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency-MHRA). S’a-
nalitza des de gener de 2017 fins a agost de 2018. S’exclouen els fàrmacs dispensats exclusivament als 
hospitals. Es presenten en la taula adjunta per ordre de publicació.  

 
Podem observar el següent:  
 

 El número de fàrmacs amb alertes publicades és molt superior al Regne Unit (17 fàrmacs enfront de 

8). És possible que una part de les diferències es deguin a l’activitat dels Comitès de Farmacovigilàn-
cia Estatals, però això no s’explica. 

 

 En dues ocasions, el contingut de l’alerta publicada és diferent. En el cas de l’AEMPS, l’alerta de cloza-

pina es limita a informar de canvis en el programa de seguiment i, en el cas d’isotretinoïna, s’informa 

dels riscos de teratogènia del fàrmac, però no d’altres RAM. 
 

 L’AEMPS publica informació de seguretat a la web en altres formats més difícils de trobar. Són els 

següents: 
 

 Els Butlletins mensuals de l’AEMPS. Aquí es barreja informació d’autoritzacions de comercialització i 

canvis en les condicions d’ús amb noves dades de seguretat. Incorpora informació de productes 
sanitaris. Enllaç  

 

 Les cartes de seguretat que els laboratoris adrecen directament als professionals sanitaris i que 

poden publicar-se o no com alertes de seguretat. Enllaç  

 

 Les incidències relacionades amb el procés de fabricació es troben com “incidencias de calidad de 

medicamentos” o “alertas farmacéuticas”. Els problemes relacionats amb la fabricació de valsartán 
el 2018 apareixen en aquest apartat. Enllaç  

 

 Les alertes de seguretat dels productes sanitaris es publiquen en els Butlletins mensuals de l’A-

EMPS (veure abans) o en un altre apartat. Enllaç  
 

 No es troba a disposició pública el criteri emprat per decidir la publicació de la informació com alerta 

de seguretat o en un altre format. 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/home.htm
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/cartas_segProfSani.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/seguridad/home.htm


 

 

 

(*) Diverses notes el 2018 
(**) En diferents medicaments descongestius nasals, per a l’al·lèrgia i els refredats.  
ECM: fàrmacs d’especial control mèdic. DH: fàrmacs de diagnòstic hospitalari. 
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Repercussions a la pràctica clínica 
La informació sobre seguretat dels medicaments i, especialment, les alertes de seguretat, s’haurien de publicar de 
forma clara i entenedora. L’accés a la informació hauria de ser fàcil i haurien de posar-se a disposició pública els cri-
teris pels quals a una RAM se li dóna major o menor importància i es publica en un format o en un altre.  

Medicament implicat 
Data  
publicació 

Breu descripció de l’alerta 
Publica-
ció MHRA 

Publicació 
AEMPS 

Apremilast (Otezla®). DH Gener 2017 Pensament i comportament suïcida SÍ NO 

Bromur d’hioscina-
escopolamina (Buscapina®) 

Febrer 2017 
RAM cardíaques greus si ús intravenós o intra-
muscular 

SÍ NO 

Canagliflozina (Invokana®, 
Vokanamet®) 

Març 2017 
Amputació no traumàtica d’extremitats infe-
riors (dits peus) 

SÍ SÍ 

Flutamida (EFG®, Grisetin®, 
Prostacur®) 

Abril 2017 Hepatotoxicitat greu NO SÍ 

Àcid valproic (Depakine®) 
Febrer 2017 i 
2018(*) 

Teratogènia i alteracions en el desenvolupa-
ment 

SÍ SÍ 

Finasterida (EFG, Proscar®) Maig 2017 Depressió i pensament suïcida SÍ NO 

Efedrina i pseudoefedrina (**) Juny 2017 
Restriccions en les vendes per evitar mala 
utilització 

SÍ NO 

Brimonidina gel tòpic 
(Mirvaso®) 

Juny 2017 
RAM cardiovasculars i èmfasi en la forma d’a-
plicació 

SÍ NO 

Denosumab (Prolia®) Juny 2017 Osteonecrosi del conducte auditiu extern SÍ NO 

Brivudina (Nervinex®) Juliol 2017 
Contraindicacions amb antineoplàsics (5 fluo-
ropirimidines) 

NO SÍ 

Adrenalina autoinjectable 
(Altellus®, Anapen®, Emera-
de®, Epiject®, Next®) 

Agost 2017 
Actualització recomanacions utilització (portar 
2 plomes) 

SÍ NO 

Corticoides locals i sistèmics Agost 2017 Corioretionopatia SÍ NO 

Loperamida (Imodium®) 
Setembre 
2017 

RAM cardíaques greus sobretot en cas de dosis 
altes o sobredosi 

SÍ NO 

Miconazol oral (Daktarin®) 
Setembre 
2017 

Contraindicat amb warfarina SÍ NO 

Clozapina (Nemea®, Cloza-
brain®, Leponex®).  ECM 

Octubre 2017 
Obstrucció intestinal, impactació fecal i ili pa-
ral·lític 

SÍ 
Canvis 

programa 
seguiment 

Isotretinoïna (Acnemin®, Der-
cutane®, Flexresan®, Isdi-
ben®, Isoacne®, Mayesta®). 
ECM 

Octubre 2017 Disfunció erèctil i disminució de la libido SÍ 
Només 
alerta  

embaràs 

Gabapentina (EFG, Neurontin®) Octubre 2017 Depressió respiratòria greu SÍ NO 

Àcid micofenòlic (EFG, Cell-
cept®). DH 

Febrer 2018 Genotoxicitat i teratogènia SÍ NO 

Acetat d’ulipristal (Esmya®) 2018 (*) Hepatotoxicitat SÍ SÍ 

Retinoides (acitretina, alitreti-
noïna, isotretinoïna) 

Març 2018 Teratogènia i RAM neuropsiquiàtriques NO SÍ 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid=
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/home.htm
https://www.gov.uk/drug-safety-update
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[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

Disfunció sexual persistent: antidepressius, inhibidors de la 5α-
reductasa i retinoides 

Aquest article publicat al Butlletí Groc tracta sobre diversos fàrmacs que poden 
afectar la funció sexual, com els antidepressius, els fàrmacs per al tractament de  
la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP), els neurolèptics i els antihipertensius. 
Enllaç 

 
Adequació del tractament per a l’osteoporosi en prevenció primària 

En aquest article, publicat al Butlletí GeCoFarma, s’avalua el paper dels biosimi-
lars en el tractament de l’osteoporosi en prevenció primària en dones de 60 a 

74 anys. Enllaç 
 
En el web de Medicaments i farmàcia de la Generalitat de Catalunya, trobareu 

informació sobre l’ús assenyat dels antibiòtics, consells pràctics per a un ús se-
gur dels anticoagulants directes, per al maneig de l’insomni o sobre el tracta-
ment de les pediculosis, entre d’altres. Enllaç 

DESTAQUEM... 

 

 

 

https://www.icf.uab.cat/assets/pdf/productes/bg/ca/bg312.18c.pdf
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/gecofarma/butlletins/69/
http://medicaments.gencat.cat/ca/inici/

