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Butlletí d’actualització terapèutica 

En aquest número: 

 Biosimilars: fem el switch? 
 Nous fàrmacs: en què podem millorar? 

 Estatines en gent gran? 
 Teràpia antiagregant dual després d’un ictus isquèmic menor. Es recomana? Durant quant de temps? 

Què en sabíem fins ara? 

Els biosimilars són medicaments essencialment 
iguals als biològics originals. Des que es va aprovar 
el primer biosimilar l’any 2006 a Europa, l’EMA ha 
estat pionera en l’establiment de normatives 
relatives a aquest tipus de medicaments. De fet, 
Europa és la regió del món on s’han aprovat més 
biosimilars. El seu ús en la pràctica clínica habitual 

ha proporcionat l’evidència necessària per assegurar 
la seguretat i l’eficàcia dels biosimilars en les 
indicacions autoritzades. 

Resum de la publicació  

En poc temps, moltes patents de fàrmacs biològics 

expiraran i hi haurà la possibilitat de comercialitzar 

els seus biosimilars. Aquests fàrmacs s’han de 

sotmetre a assaigs clínics per a la seva aprovació 

per tal de demostrar similitud respecte dels originals 

en termes de seguretat i d’eficàcia clínica. 

El treball de la Dra. Kabir explica tots els requisits 

que regulen la comercialització dels biosimilars a 

nivell mundial. A Europa es demanen dades 

preclíniques (definir l’objectiu terapèutic i demostrar 

la transducció de senyal, activitat funcional, 

viabilitat de cèl·lules de rellevància, comparabilitat 

in vitro o en animals) i assaigs clínics (estudis 

farmacocinètics i farmacodinàmics, estudis d’eficàcia 

clínica i de seguretat). 

En el treball de la Dra. Mielke es recullen els assaigs 

fets amb diversos biosimilars (insulina glargina, 

etanercept, infliximab, epoetin alfa, filgrastim i altres): 

34 assaigs sobre farmacocinètica i farmacodinàmica 

(amb 271 pacients per fàrmac, de mitjana) i 20 

assaigs clínics fase III enfront del biològic original 

(amb 986 pacients inclosos, de mitjana). 

comptagotes 

D’entre tots els biosimilars aprovats per la Unió 

Europea, n’hi ha tres que s’usen preferentment a 

l’Atenció Primària: la insulina glargina, l’enoxa-

parina sòdica i la teriparatida.   

Actualment disposem de diversos estudis clínics 

longitudinals i creuats de fase III que han demostrat 

que no existeixen diferències significatives entre la 

insulina glargina i el seu biosimilar quant a 

l’eficàcia (HbA1c) i la seguretat (incidència 

d’hipoglucèmies, reaccions adverses o problemes 

d’immunogenicitat). Aquests estudis inclouen tant 

pacients diabètics de tipus I com de tipus II i 

realitzen seguiments d’entre 24 i 52 setmanes. 

Respecte a l’enoxaparina, un assaig clínic amb 57 

pacients va concloure que la seguretat i l’eficàcia 

(mesurada en activitat del factor anti-Xa) no 

difereixen entre l’enoxaparina i el seu biosimilar. 

També es va publicar un assaig clínic en voluntaris 

sans que va demostrar que els paràmetres 

farmacocinètics i farmacodinàmics no varien entre el 

biosimilar i el producte original.  

Dos articles publicats pel professor Fernando de 

Mora han remarcat la seguretat de l’intercanvi entre 

el producte de referència i el biosimilar i han posat 

de manifest la importància dels biosimilars per a la 

sostenibilitat del sistema sanitari. 

Un dels principals objectius pels quals les agències 

reguladores han afavorit el desenvolupament dels 

biosimilars és la creació d’un mercat competitiu i 

econòmicament sostenible que permeti l’accessi-

bilitat a les teràpies biològiques a un major nombre 

de pacients. 

Biosimilars: fem el switch? 
 

Ana Moreno i Joan-Anton Vallès  (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 



 

 

El desenvolupament dels biosimilars ha ajudat 

també a conèixer de forma més profunda els 

fàrmacs biològics de referència, sobretot a nivell 

molecular i funcional. Altres avantatges dels 

biosimilars són les millores en els mètodes de 

fabricació i en el control de qualitat que comporten. 

A més, redueixen el risc de desproveïment. La 

intercanviabilitat entre el producte original i el 

biosimilar és possible perquè la diferència que 

existeix entre ells no és superior a la variabilitat 

intrínseca, normal i esperable, que hi ha entre dos 

lots del producte original. Aquesta variabilitat és 

inherent a l’origen biològic del fàrmac. 

Nous fàrmacs: en què podem millorar? 
 

Ana Moreno i Joan-Anton Vallès  (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara?  

Els professionals sanitaris necessiten informació elaborada, resumida, fiable i precisa de l’eficàcia, l’efectivitat i la 
seguretat dels nous medicaments. Els metges prescriptors tenen la responsabilitat de triar el millor medicament 
per a cada pacient tenint en compte, entre d’altres, els antecedents patològics, les opcions terapèutiques, les 
al·lèrgies i les seves preferències, a més de garantir que els recursos sanitaris s’usen de manera prudent i sàvia. 

Abans de prescriure un nou medicament ens hem de preguntar si realment és un fàrmac innovador o si és un 
fàrmac “jo també” (“me-too drug”) que no aporta res a l’arsenal terapèutic existent, si ha demostrat ser millor que 
l’estàndard de tractament en estudis específics, si els estudis han inclòs un nombre suficient de pacients, si la 
durada del seguiment ha estat suficient, si els resultats són extrapolables als nostres pacients, si la seguretat i la 
tolerabilitat a llarg termini són bones, si la relació benefici/risc és favorable, si cal un seguiment especial del 

pacient, si hi ha un grup de pacients que poden beneficiar-se especialment del tractament, si la pauta aporta algun 
avantatge (via o freqüència de dosi) i quin és el seu cost.1 

La immunogenicitat dels fàrmacs biològics és una de 

les majors preocupacions dels prescriptors. No 

obstant això, el fet que els biosimilars siguin iguals, 

estructuralment, als biològics originals fa que 

tinguin essencialment la mateixa immunogenicitat. 

Les agències reguladores exigeixen estudis 

d’immunogenicitat abans i desprès de la comer-

cialització. Fins al moment, no s’ha registrat ni als 

països nòrdics ni a Anglaterra cap alerta significativa 

de la creació d’anticossos antifàrmac amb cap 

biosimilar. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Disposem d’assaigs clínics que demostren equivalència en termes d’eficàcia i de seguretat entre 
els fàrmacs biològics originals i els biosimilars. 

Un major coneixement dels fàrmacs biològics i de les bases científiques de la seva 

intercanviabilitat pot augmentar la confiança i la seguretat del prescriptor a l’hora de proposar al 
pacient el canvi d’un fàrmac biològic original per un biosimilar. 

Els biosimilars tenen un paper important en la sostenibilitat del sistema sanitari. El menor preu 

dels tractaments fa que més pacients puguin beneficiar-se’n. 

Per a més informació, vegeu els articles 

 Kabir ER, Moreino SS, Sharif Siam MK. The Breakthrough of Biosimilars: A Twist in the Narrative of Biological Therapy. Biomolecules [Internet]. 2019 Aug 24;9(9). pii: 

E410. doi: 10.3390/biom9090410. 

 Mielke J, Jilma B, Koenig F, Jones B. Clinical trials for authorized biosimilars in the European Union: a systematic review. Br J Clin Pharmacol. [Internet]. 2016;82(6):1444

-1457. doi: 10.1111/bcp.13076. 

 Mora F, Balsa A, Cornide‐Santos M, et al. Biosimilar and interchangeable: Inseparable scientific concepts? Br J Clin Pharmacol. [Internet]. 2019;1-4. doi: 10.1111/

bcp.14089. 

 Mora, F. Biosimilars: A Value proposition. BioDrugs [Internet]. 2019 Aug;33(4):353-356. doi: 10.1007/s40259-019-00360-7. 

 Blevins TC, Barve A, Sun B, Ankersen M. Efficacy and safety of MYL-1501D vs insulinglargine in patients with type 1 diabetes after 52 weeks:Results of the INSTRIDE 1 

phase III study. Diabetes  Obes Metab. [Internet]. 2018;20:1944-1950. doi: 10.1111/dom.13322. 

 Hadjiyianni I, Dahl D, Lacaya LB, Pollom RK, Chang C L, Ilag LL. Efficacy and safety of LY2963016 insulin glargine in patients with type 1 and type 2 diabetes previously 

treated with insulin glargine. Diabetes Obes Metab. [Internet]. 2016;18(4):425-9. doi:10.1111/dom.12628. 

 Martínez González J, Monreal M, Ayani Almagia I, Llaudó Garín J, Ochoa Díaz de Monasterioguren L, Gutierro Adúriz, I. Bioequivalence of a biosimilar enoxaparin sodium 

to Clexane® after single 100 mg subcutaneous dose: results of a randomized, double-blind, crossover study in healthy volunteers. Drug Des Devel Ther. [Internet]. 

2018;12: 575-582. doi:10.2147/DDDT.S162817. 

 Hollander PA, Carofano WL, Lam RLH, et al. Efficacy and safety of MK-1293 insulin glargine compared with originator insulin glargine (Lantus) in type 2 diabetes: A 

randomized, open-label clinical trial. Diabetes Obes Metab. [Internet]. 2018;20:2229–2237. doi: 10.1111/dom.133 36. 

 
Bibliografia addicional 
1. European Medicines Agency. [Internet]. Los biosimilares en la UE. Guía informativa para profesionales sanitarios. 2019.  

2. de Mora F, Fauser BCJM. Biosimilars to recombinant human FSH medicines: comparable efficacy and safety to the original biologic. Reprod Biomed Online. [Internet]. 

2017 Jul;35(1):81-86. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.03.020. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31450637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27580073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26749289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29656504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29761615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29593380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31175631
https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_es.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28462793
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_48/2019_Biosimilar_interchageable_British_Journal_Clinical_Pharmacology.pdf


 

 

Resum de la publicació 

Un estudi realitzat per l’agència alemanya d’avaluació de tecnologies sanitàries, l’IQWiG (Institut alemany per a 

la qualitat i eficàcia en l’atenció sanitària), ha revelat que només 54 dels 216 medicaments (25%) que van ser 

aprovats entre els anys 2011 i 2017 a Alemanya presentaven algun benefici addicional en comparació amb el 

tractament de referència. La major part dels fàrmacs nous, per tant, no varen aportar avantatges quant a 

mortalitat, morbiditat ni qualitat de vida. La psiquiatria i la diabetis són dos àmbits que destaquen en aquest 

aspecte, ja que només un 6% i un 17% dels fàrmacs nous, respectivament, van demostrar una major eficàcia 

que els ja aprovats.  

Segons els autors, l’aprovació per part de l’Agència Europea de Medicaments (EMA) de la majoria dels fàrmacs 

reflecteix la situació en què es troba Europa en relació amb el desenvolupament de nous fàrmacs. L’EMA 

s’afanya a aprovar noves indicacions per a nous fàrmacs amb l’excusa que el ràpid accés  beneficiarà els 

pacients, però el fet de ser un fàrmac nou no implica que sigui millor que els fàrmacs ja comercialitzats.  

Cal ressaltar que 64 dels nous fàrmacs no disposaven de cap estudi enfront d’un comparador actiu. Les agències 

reguladores encara permeten els estudis controlats amb placebo, tot i que diversos organismes recomanen des 

de fa anys els assaigs clínics controlats amb comparadors actius aprovats pel tractament d’una malaltia 

concreta. Actualment, s’aproven molts medicaments amb la condició de realitzar estudis comparatius futurs amb 

les teràpies estàndard. El problema és que molts d’aquests estudis no s’acaben fent i les sancions imposades per 

les agències reguladores són poc importants. 

Dels fàrmacs nous que disposen d’estudis comparatius, alguns es consideren metodològicament inapropiats. En 

altres casos, la comparació s’ha considerat apropiada, però no s’ha obtingut cap avantatge respecte al 

comparador. 

Una altra limitació és la manca d’innovació en el mecanisme d’acció. Per exemple, en oncologia, 12 fàrmacs 

aprovats tenien el mateix mecanisme d’acció (inhibidors PD-1 o PD-L1) i una cosa semblant succeeix amb el 

tractament de l’hepatitis C. 

La Dra. Wieseler i altres autors de l’IQWiG suggereixen un canvi legislatiu que obligui a demostrar un benefici 

afegit dels medicaments nous sobre la teràpia estàndard per tal que puguin ser aprovats.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Wieseler B, McGauran N, Kaiser T. New drugs: where did we go wrong and what can we do better? BMJ. 2019; 366: l4340 

 

Bibliografia addicional 
1. Thistlethwaite J, Weeks L. Evaluating and prescribing new medicines in general practice. Aust J Gen Pract. [Internet]. 2018; 47(6): 327-31. 

PubMed PMID: 29966181. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Més de la meitat dels nous medicaments autoritzats a Europa entre 2011 i 2017 no han demostrat 
cap benefici afegit respecte del tractament de referència.  

Abans de prescriure un nou medicament, cal exigir i disposar d’estudis enfront de comparadors 
actius adequats. Les regulacions internacionals haurien de ser més exigents.  

Les decisions nacionals sobre reemborsament i preu haurien de respondre a la demostració de 
beneficis clars per als pacients. 

Estatines en gent gran? 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

Les estatines s’han associat a reduccions del risc 
d’esdeveniments vasculars majors i de la mortalitat 
vascular en amplis grups de pacients, però hi ha 
incertesa sobre la seva eficàcia i seguretat en les 
persones grans, ja que aquest grup de població ha 
estat infrarepresentat en els assaigs clínics. 

Resum de la publicació 

Amb l’objectiu de comparar els efectes de les estatines 

segons diferents edats, una metaanàlisi ha analitzat les 

dades de 22 grans assaigs clínics (amb més de 1.000 

participants cadascun —134.537 pacients en global— i 

una durada de 2 o més anys) i, a més, les dades d’un 

assaig amb 12.705 pacients (estatines vs. control) i les 
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de cinc assaigs (n = 39.612) en què es comparen 

diverses estatines (més potents vs. menys potents) i 

proporcionen resultats segons rangs d’edat. La 

metaanàlisi ha estat finançada pel Consell Nacional 

d'Investigació Mèdica i Salut d'Austràlia, el Centre de 

Recerca Biomèdica d’Oxford de l’Institut Nacional per 

a la Investigació en Salut, el Consell d'Investigació 

Mèdica del Regne Unit i la Fundació Britànica del Cor.  

Un 8% dels participants (n=14.483) en els 28 assaigs 

eren majors de 75 anys en el moment de la inclusió i 

la durada mitjana de seguiment va ser de 4,9 anys. 

En general, el tractament amb estatines (vs. control) 

o les estatines més potents (vs. les menys potents), 

per cada reducció de 40 mg/dl de c-LDL, es va 

associar a una reducció proporcional del 21% (RR 

0,79, IC 95% 0,77-0,81) en el risc de patir un primer 

esdeveniment vascular major. La reducció va ser 

important en el grup de pacients menors de 56 anys 

(25%; IC 95% 0,70-0,81) i molt modesta en els 

majors de 75 anys (13%; IC 95% RR 0,77-0,99). No 

es varen observar beneficis vasculars en els assaigs 

que només varen incloure pacients amb insuficiència 

cardíaca o sotmesos a diàlisi renal. 

En el subgrup en prevenció primària (sense 

antecedents de malaltia vascular), la reducció del risc 

d’esdeveniments vasculars majors va ser d’un 32% en 

el grup de pacients menors de 56 anys i d’un 8% (no 

significatiu) en el grup de pacients de més de 75 anys.  

En el subgrup en prevenció secundària, la reducció del 

risc d’esdeveniments vasculars majors va disminuir a 

mesura que augmentava l’edat dels pacients, des d’un 

23% en el grup de pacients menors de 56 anys i d’un 

15% en el grup de pacients de més de 75 anys, 

vorejant la no significació. 

 El risc d’esdeveniments coronaris majors (per cada 

reducció de 40 mg/dl de c-LDL) es va reduir en un 

31% en el grup de pacients menors de 56 anys i en 

un 18% en el grup de pacients de més de 75 anys.  

 El risc de revascularització coronària es va reduir al 

voltant d’un 25% en tots els grups d’edat excepte 

en els majors de 75 anys en els que no es va reduir 

(RR: 1,02). 

 El risc d’ictus (per cada reducció de 40 mg/dl de c-

LDL) es va reduir en un 22% en el grup de pacients 

menors de 56 anys i en un 11% (estadísticament no 

significatiu) en el grup de pacients de més de 75 

anys.  

 La mortalitat vascular (també per cada reducció de 

40 mg/dl de c-LDL) es va reduir en un 26% en el 

grup de pacients menors de 56 anys i en un 5% 

(descens estadísticament no significatiu) en el grup 

de pacients de més de 75 anys. 

La teràpia amb estatines no va tenir cap efecte en cap 

edat sobre la mortalitat no vascular, la mort per càncer 

o la incidència del càncer.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data 

from 28 randomised controlled trials. Lancet [Internet]. 2019; 393: 407–15. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31942-1.  

 
Bibliografia addicional 
1. Ramos R, Comas-Cufí M, Martí-Lluch R, Balló E, Ponjoan A, Alves-Cabratosa L, Blanch J, Marrugat J, Elosua R, Grau M, Elosua-Bayes M, García-

Ortiz L, Garcia-Gil M. Statins for primary prevention of cardiovascular events and mortality in old and very old adults with and without type 2 

diabetes: retrospective cohort study. BMJ [Internet]. 2018;362:k3359. doi: 10.1136/bmj.k3359. 

  Estatines/ 

Tractament 

més intens 

Control/ 

Tractament menys 

intens 

RR* (IC) 

Esdeveniments vasculars majors       
Població global ≤55 anys 2.217 (2,7%) 2.778 (3,4%) 0,75 (0,70–0,81) 
Població global >75 anys 1.051 (4,5%) 1.153 (5,0%) 0,87 (0,77–0,99) 
        

Pacients sense malaltia vascular ≤55 anys 209 (0,8%) 408 (1,2%) 0,68 (0,56–0,83) 
Pacients sense malaltia vascular >75 anys 295 (2,7%) 308 (2,8%) 0,92 (0,73–1,16) 
        

Pacients amb malaltia vascular ≤55 anys 1.927 (4,0%) 2.370 (5,1%) 0,77 (0,71–0,83) 
Pacients amb malaltia vascular >75 anys 756 (6,0%) 845 (6,8%) 0,85 (0,73–0,82) 
        

Esdeveniment coronari major       
≤55 anys 920 (1,1%) 1.272 (1,5%) 0,69 (0,62–0,77) 
>75 anys 621 (2,6%) 713 (3,0%) 0,82 (0,70–0,96) 
        

Revascularització coronària       
≤55 anys 1.465 (1,7%) 1.865 (2,2%) 0,75 (0,68–0,82) 
>75 anys 210 (0,9%) 209 (0,9%) 1,02 (0,75–1,40) 
        

Ictus       
≤55 anys 245 (0,3%) 291 (0,3%) 0,78 (0,62–0,98) 
>75 anys 336 (0,9%) 366 (1,5%) 0,89 (0,71–1,10) 

* per reducció d’1mmol/L de c-LDL    

Repercussions a la 

pràctica clínica 

Els tractaments amb estati-
nes no aporten beneficis 

rellevants en pacients de 
més de 75 anys. Si bé es 

varen associar a una reduc-
ció d’esdeveniments corona-
ris, no es varen observar 

reduccions significatives en 
les revascularitzacions coro-
nàries ni en el risc d’ictus ni 
en la mortalitat vascular. 

Tampoc no es varen obser-

var beneficis en els pacients 
en prevenció primària, amb 
antecedents d’insuficiència 

cardíaca o en diàlisi renal. 

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_48/2019_Efficacy_safety_statin_therapy_older_people__metaanalysis_Lancet.pdf
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3359


 

 

Teràpia antiagregant dual després d’un ictus isquèmic menor. 

Es recomana? Durant quant de temps? 
 

Ana Moreno i Eladio Fernández  (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara?  

Tenir un accident isquèmic transitori (AIT) o un ictus isquèmic lleu incrementa el risc de patir un nou 
esdeveniment cerebrovascular, incloent ictus majors fatals. Actualment, les guies per al tractament inicial de 
l’ictus isquèmic lleu o de l’AIT recomanen la utilització d’un únic antiagregant, majoritàriament l’àcid 
acetilsalicílic (AAS). Tot i així, estudis com ara el CHANCE, realitzat sobre una població xinesa, han posat de 
manifest que la utilització d’una teràpia antiagregant dual (aspirina + clopidogrel), iniciada durant les 
primeres 24 hores i amb una duració de 21 dies, redueix el risc d‘un nou ictus en pacients que han patit 

accidents isquèmics menors, sense augmentar de forma significativa el risc d’hemorràgia moderada o greu 
als 12 mesos.  

No obstant això, les possibles diferències entre la població asiàtica i la d’altres regions (Europa o EUA) o 

ètnies fan difícil extrapolar aquests resultats a la pràctica clínica. Per aquest motiu és important investigar 

l’eficàcia i l’efectivitat dels tractaments en altres poblacions. 

Resum de la publicació 

Es va dur a terme la revisió sistemàtica i metaanàlisi de tres assaigs clínics aleatoritzats i controlats amb 

placebo en pacients que havien patit un accident isquèmic menor no cardioembòlic o amb elevat risc de patir 

un accident isquèmic transitori durant els tres dies següents. Aquests tres assaigs varen incloure 10.477 

pacients i tenien com a objectiu avaluar l‘eficàcia i la seguretat d’una teràpia antiagregant dual amb clopidogrel 

i AAS comparada amb monoteràpia amb AAS. 

Els resultats de la metaanàlisi mostren que un tractament antiagregant dual iniciat durant les primeres 24 

hores posteriors a l’inici dels símptomes redueix el risc de patir un ictus recurrent no mortal (RR: 0,70; IC 

95%: 0,62-0,80; reducció absoluta del risc d’1,9%) sense reduir el risc de mortalitat per qualsevol causa (RR: 

1,27; IC 95%: 0,73-2,23). S’observa un possible increment en el risc d‘hemorràgia extracranial moderada o 

greu (RR: 1,71; IC 95%: 0,92-3,20; increment absolut del risc de 0,2%) i d‘hemorràgia extracranial menor 

(RR: 2,22; IC 95%: 1,60-3,08; increment absolut del risc de 0,7%). 

Els autors de l’estudi remarquen que el major benefici s’obté en els primers 10 dies de tractament dual després 

de l’ictus. En canvi, a partir dels 21 dies de tractament, el benefici es posa en dubte.  

Entre les limitacions, es fa referència a les diferents dosificacions de clopidogrel utilitzades en els diferents 

assaigs clínics. Així mateix, tampoc s’ha estudiat el subtipus d’ictus que pot condicionar els beneficis obtinguts.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per a més informació, vegeu l’ article 

 Hao Q, Tampi M, O'Donnell M, Foroutan F, Siemieniuk RA, Guyatt G. 
Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for acute minor ischaemic stroke 

or high risk transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. 
BMJ. [Internet]. 2018; 363: k5108. doi: 10.1136/bmj.k5108 

 
Bibliografia addicional 
1. Prasad K, Siemieniuk R, Hao Q, et al. Dual antiplatelet therapy with 

aspirin and clopidogrel for acute high risk transient ischaemic attack and 
minor ischaemic stroke: a clinical practice guideline. BMJ. 2018; 363: k5130. 

doi: 10.1136/bmj.k5130  

2. Banco de Preguntas Preevid. ¿Cuáles son los criterios de doble 

antiagregación con AAS y clopidogrel en ictus isquémico no cardioembólico?  

Y en caso de estar indicados, ¿cuál sería la duración óptima del tratamiento? 

Murciasalud [Internet]. 2018.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Aquesta metaanàlisi planteja la possibilitat 

d’introduir una teràpia antiagregant dual 
durant les 24 hores posteriors d’haver patit 
un accident isquèmic transitori o un ictus 
isquèmic no cardioembòlic, atès que 

redueix el risc d’un nou ictus 
aproximadament en un 2% i amb pocs 
efectes adversos greus. Es recomana la 

discontinuació de la teràpia dual 
preferiblement als 10 dies, i no utilitzar-la 
més enllà dels 21 dies, per tal de 
maximitzar els beneficis.  

Per a comunicar aquestes recomanacions, 

existeixen algunes guies on s’estableix la 
manera en què aquesta informació hauria 

de traduir-se a la pràctica clínica1,2.  

+ 

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_48/2018_Clopidogrel_ plus_ aspirin _vs_ aspirin_alone_BMJ.pdf
https://www.bmj.com/content/363/bmj.k5130
https://www.murciasalud.es/preevid/22577
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[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

El darrer butlletí de l’Osakidetza (Volum 27, Núm. 5 de 2019) sintetitza les evidències quant als efectes 
nocius en persones grans fràgils i polimedicades per la combinació de fàrmacs anticolinèrgics. Aquests 
fàrmacs s’associen a un major risc de deteriorament de les funcions física (incloent caigudes) i cognitiva 
i de la mortalitat. Davant un deteriorament cognitiu, hem de sospitar de la càrrega anticolinèrgica alta i 
no assumir directament que es tracta d'un procés neurodegeneratiu. En els pacients vulnerables, és 
recomanable valorar periòdicament la càrrega anticolinèrgica del pacient com a part de la revisió global 
del tractament.  

 
En el Butlletí d’Informació Terapèutica número 5 de 2019 es parla del maneig de la migranya: 
tractaments simptomàtic i preventiu i factors desencadenants i de cronificació. En el tractament 
simptomàtic, els medicaments d’elecció són els antiinflamatoris no esteroidals o els triptans, segons la 
intensitat. El tractament preventiu es recomana en pacients amb tres o més crisis al mes, crisis 

prolongades (dies), molt intenses, que no responen de forma adequada, pacients que prenen 
tractament simptomàtic dos o més dies a la setmana o que presenten aures prolongades o atípiques o 
bé crisis epilèptiques. L’article revisa els medicaments orals amb més evidència en la prevenció 
(propranolol, metoprolol, flunarizina, amitriptilina i altres), el paper de la toxina botulínica tipus A i una 
nova classe terapèutica d’anticossos monoclonals. 

 
El Butlletí GeCoFarma d’octubre 2019 (Núm. 80) tracta l’estratègia per promoure la prescripció del 
biosimilar d’insulina en atenció primària. Les intervencions per promoure la prescripció de biosimilars 
poden millorar les taxes de penetració en el mercat i millorar, a més, la sostenibilitat del sistema 
sanitari. Les estratègies informatives i formatives poden ser eficaces per a formar i informar els 
professionals, modificar el patró de prescripció i aconseguir un ús més racional del medicament. 

DESTAQUEM... 
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_27_5_carga anticolinergica.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/Tractament-de-la-migranya-en-adults.-BIT-30-num-5.-2019.pdf
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/gecofarma/butlletins/80/

